
 

 

 

 

 

 

  

Juridiska institutionen  

Höstterminen 2017 

 

 

Examensarbete i civilrätt, särskilt arbetsrätt 

30 högskolepoäng 
 

 

Intervention eller neutralitet? 
En studie kring strejkrätten i kollektivavtalslösa förhållanden 
 

Författare: Dan Nilsson 

Handledare: doktorand Caroline Johansson 

 



Dan Nilsson 

2 

 

  



Dan Nilsson 

3 

 

Innehållsförteckning  

Förkortningar .......................................................................................................... 5 

1 Inledning .............................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................... 7 

1.2 Syfte och avgränsning ................................................................................... 8 

1.3 Metod ............................................................................................................ 9 

1.4 Disposition .................................................................................................. 12 

2 Den svenska modellen ....................................................................................... 14 

2.1 De konventionella arbetsmarknadsparternas framväxt och konsolidering . 14 

2.2 Stridsåtgärder i Sverige ............................................................................... 15 

2.3 Den udda fågeln .......................................................................................... 17 

3 Strejkrätten i Regeringsformen .......................................................................... 18 

3.1 Ett grundlagsskydd kommer till .................................................................. 18 

3.2 För vilka gäller skyddet? ............................................................................. 20 

3.3 Vad är en stridsåtgärd? ................................................................................ 20 

3.3.1 Stridsåtgärdsbegreppets beståndsdelar ................................................. 20 

3.3.2 Fackligt syfte ........................................................................................ 21 

3.3.3 Åtgärd ................................................................................................... 22 

3.3.4 Kollektiv prägel .................................................................................... 24 

4 Allmänna begränsningar av strejkrätten ............................................................ 25 

4.1 Allmänt om begränsningar .......................................................................... 25 

4.2 Brottsliga handlingar ................................................................................... 26 

4.3 Brittaniaprincipen ........................................................................................ 27 

4.4 Otillbörliga syften ....................................................................................... 27 

4.5 EKMR som begränsning av strejkrätten ..................................................... 29 

4.5.1 EKMR:s relation till grundlagsskyddet ................................................ 29 

4.5.2 Föreningsfrihet ...................................................................................... 30 

4.5.3 Äganderätten ......................................................................................... 31 

4.6 Politiska stridsåtgärder ................................................................................ 33 

4.7 Medbestämmandelagens allmängiltiga begränsningar ............................... 33 

4.8 Gränsdragningsproblemen .......................................................................... 34 

5 Sveriges internationella åtaganden .................................................................... 35 



Dan Nilsson 

4 

 

5.1 ILO:s skydd av strejkrätten ......................................................................... 35 

5.1.1 Allmänt om rättighetsskyddet ............................................................... 35 

5.1.2 Skyddet i förhållande till strejkens syften ............................................ 37 

5.1.3 Fredsplikt på grund av kollektivavtal ................................................... 38 

5.2 EKMR:s skydd av strejkrätten .................................................................... 39 

5.2.1 Begränsning av syftet med strejken ...................................................... 39 

5.2.2 Fredsplikt på grund av kollektivavtal ................................................... 41 

6 Bör stridsrätten begränsas? ................................................................................ 44 

6.1 Sammanfattning .......................................................................................... 44 

6.2 Stridsrättens teoretiska värde ...................................................................... 45 

6.3 Argument för att begränsa strejkrätten ........................................................ 47 

6.4 Statistik ........................................................................................................ 48 

6.4.1 Typ av åtgärder ..................................................................................... 49 

6.4.2 Anledningarna till varsel ....................................................................... 50 

6.4.3 Områden................................................................................................ 51 

6.4.4 Utlösta stridsåtgärder ............................................................................ 52 

6.4.5 Tendenser över tid ................................................................................ 53 

6.4.6 Sammanfattning .................................................................................... 53 

6.5 Avslutande diskussion ................................................................................. 54 

6.5.1 Strejkens syften ..................................................................................... 54 

6.5.2 Fredspliktsregler när arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal .......... 55 

7 Slutsats ............................................................................................................... 57 

8 Källförteckning .................................................................................................. 60 

 

  



Dan Nilsson 

5 

 

Förkortningar 

 

AD  Arbetsdomstolen 

AML Arbetsmiljölag 1977 

Byggnads Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

Dir.  Direktiv 

EK  Expertkommittén 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna  

FFK Föreningsfrihetskommittén 

HD Högsta domstolen 

LO  Landsorganisationen i Sverige 

LOA  Lag 1994 om offentlig anställning 

ILO  International Labour Organisation 

KAL  Lag 1928 om kollektivavtal 

KU  Konstitutionsutskottet 

MBL  Lag 1976 om medbestämmande i arbetslivet 

MI  Medlingsinstitutet 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv avd. 1 

Prop.  Proposition 

RF  Regeringsformen 1974 

SAC  Sveriges arbetares centralorganisation 

SAF  Svenska arbetsgivarföreningen 



Dan Nilsson 

6 

 

SAP Svenska socialdemokratiska arbetareparti 

SHF Svenska hamnarbetarförbundet 

SN  Svenskt Näringsliv 

SOU  Statens offentliga utredningar 

TCO  Tjänstemännens centralorganisation 

TP Tilläggsprotokoll 

  



Dan Nilsson 

7 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arbetsrätten söker reglera ett område som i grunden är polariserat sett till parternas 

intressen. Intressekonflikten kan tyckas ställas på sin spets när det kommer till 

skyddet att vidta stridsåtgärder. Eftersom stridsåtgärder till sin natur skadar 

motparten kan stridsåtgärder ses som de yttersta spänningarna parterna kan komma 

att stå inför. Från arbetstagarorganisationernas sida framhålls ofta strejkrätten som 

det viktigaste maktmedlet de förfogar över, och att rätten till kollektiv förhandling 

utan strejkrätten är en rätt till kollektivt tiggeri.1 Från arbetsgivarsidan invänds ofta 

att strejkrätten ger motparten ett oproportionerligt maktmedel som gör att 

arbetsgivaren får en underkastad roll i förhandlingarna.2 

I den svenska arbetsrätten är rätten att vidta stridsåtgärder förhållandevis frikostig, 

och parterna är därmed relativt fria att använda sig av stridsåtgärder.3 Den främsta 

begränsningen av strejkrätten inträder först vid slutandet av kollektivavtal, vilket 

gör att de parter som inte sluter kollektivavtal aldrig förhandlar bort rätten att vidta 

stridsåtgärder. Arbetsgivare som sluter kollektivavtal med en arbetstagar-

organisation, kan alltså fortfarande bli utsatta för stridsåtgärder från annan 

arbetstagarorganisation, som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren. Denna 

ordning har blivit allt mer ifrågasatt i samband med den långdragna konflikten 

mellan APM-terminals och Svenska hamnarbetarförbundet (SHF), där APM-

terminals är i ett kollektivavtalsförhållande med Svenska Transportarbetare-

förbundet, men inte med SHF som organiserar 85 % av arbetarna på arbetsplatsen.4  

I juni 2017 beslöt regeringen att tillsätta en särskild utredare,5  som skulle 

”analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten 

att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal”6 samt 

                                              
1 Se exempelvis Novitz s 49 
2 Se exempelvis Grönbäck s 3 f 
3 Se avsnitt 3 och 4. 
4 Håkansson, Svt 12/1 2017, Kennedy, GP 7/5 2017 
5 Dir 2017:70 
6 Dir 2017:70 s 1 
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”analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra 

fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt 

kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder 

av en annan arbetstagarorganisation”.7 Förslagen ger intrycket att regeringen anser 

att strejkrätten främst är avsedd som ett påtryckningsmedel för slutande av 

kollektivavtal, samt att kollektivavtalets rättsverkningar bör sträcka sig längre än 

mellan kollektivavtalsparterna. Frågan är dock om en reglering baserad på denna 

syn överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden och övriga krav som 

bör kunna ställas på en arbetsrättslig reglering. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna framställning är att utreda rätten att vidta stridsåtgärder och de 

inskränkningar som finns för icke kollektivavtalsbundna arbetstagar-

organisationer. Jag avser även att utreda huruvida det är möjligt och lämpligt att 

inskränka denna rätt i andra syften än att sluta kollektivavtal. Utöver detta avser 

jag att undersöka huruvida det är möjligt och lämpligt att inskränka denna rätt i 

fall där kollektivavtalsbunden arbetsgivare utsätts för stridsåtgärder av icke 

kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation.8 

Jag har valt att begränsa syftet till att endast gälla fall som inte aktualiserar EU-

rätten, eftersom arbetets fokus ligger på stridsåtgärder inom Sverige utan utländska 

aktörer som part. Utöver detta behandlas endast strejkrätten i den privata sektorn. 

Anledningen till detta är att den offentliga sektorn till viss mån behandlas 

annorlunda inom ramen för strejkrätten inom den nationella rätten såväl som den 

                                              
7 Dir 2017:70 s 1 
8 Syftet utgår i stor utsträckning från de anvisningar som gavs i dir. 2017:70, med vissa 

språkliga skillnader. Bland annat har formuleringen ”andra syften än att reglera villkor i ett 

kollektivavtal” ersatts med ”andra syften än att sluta kollektivavtal (…)”. Detta för att bättre 

visa att såväl kollektivavtalsslutande inom som utom avtalsrörelsen är sådana syften som inte är 

aktuella för en eventuell begränsning. Vidare har ”förändra fredspliktsreglerna” ersatts med 

”inskränka” för att underlätta läsningen, eftersom en förändring av fredspliktsreglerna som 

påverkar parter som inte är bundna av kollektivavtal de facto är en begränsning av deras 

strejkrätt.  
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internationella,9 vilket gör att arbetet skulle tyngas ner av speciallagstiftning och 

undantag om detta inkluderades.  

1.3 Metod 

Den metod jag valt att använda mig av i detta arbete är den rättsdogmatiska. 

Rättsdogmatiken är en metod som syftar till att rekonstruera ett fragment av ett 

visst rättssystem, genom att tolka det systeminternt. Undersökaren verkar inom 

rättens ramar och svarar med hjälp av rekonstruktionen på frågor som rör 

frågeställningen.10 Med andra ord söks inte svar på hur en fråga bör besvaras 

utifrån exempelvis ett utilitaristiskt perspektiv, utan istället på hur en fråga bör 

besvaras inom ett existerande normativt system (lege lata). 

Denna uppsats har även en del som behandlar hur existerande normativa systemet 

bör utformas (lege ferenda). Skillnaden mellan argumentation de lege lata och de 

lege ferenda är främst att den förra blir mer bunden än den senare. I en lege lata-

diskussion kommer författaren att behöva hålla sig till argument och 

tolkningsförfaranden som är acceptabelt inom den del av rätten som författaren 

befinner sig. I en lege ferenda-diskussion är argumentationen mindre bunden, 11 

vilket bland annat gör att författaren kan använda sig av systemexterna argument 

(exempelvis statistiskt underlag) för att argumentera för hur rätten bör utformas. 

Detta arbete börjar med en lege lata-del med en striktare systemintern 

argumentation, för att senare övergå till en mer öppen lege ferenda-diskussion där 

även systemexternt material beaktas för att bedöma förslagens lämplighet. 

När undersökaren använder den rättsdogmatiska metoden, och agerar inom det 

existerande normsystemet, uppkommer naturligen frågan vad som är det 

existerande systemet. Frågan kan, enligt min mening, bland annat delas upp i vilka 

källor som får anses vara en del av rätten, samt hur dessa källor ska tolkas och 

tillämpas. Vad gäller det rättsdogmatiska materialet brukar detta främst förknippas 

                                              
9 Se bland annat lag om offentlig anställning 23 §, EKMR art 11 p 2 m 2, ILO, Digest 2006 p 

572 ff 
10 Jareborg s 5 
11 Kleineman s 36 
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med lag, lagförarbeten, rättspraxis, samt doktrin. Denna uppräkning är dessutom 

sorterad efter rättskällornas rättskällevärde, där lag är den högst stående källan 

medan doktrin är den lägst stående.12 Detta innebär bland annat att ett 

förarbetsuttalande som strider mot en lagregels ordalydelse, normalt sett, inte kan 

ges företräde framför denna.  

Denna hierarkiska syn på rättens källor är dock inte oemotsagd. Det har bland 

annat anförts att rättskällornas dignitet beror på rättsområde och rättssystem, och 

att domstolarnas hanteringsregler inte kan vara bestämmande för rättsveten-

skapen.13 Frågan är dock komplex, och saknar definitivt svar. I denna uppsats har 

jag använt mig av samtliga ovanstående rättskällor. Eftersom rättsområdet till stor 

del utvecklats genom praxis har denna fått en relativt framträdande roll i de fall 

inte lagen eller förarbetena ger svar på de frågor som behöver besvaras. I vissa 

passager har doktrin förts fram tidigt i argumentationen, för att exemplifiera en 

ståndpunkt som behandlingen sedan kan förhålla sig till. 

Vad gäller tolkningen av rättskällorna brukar dessa tolkningsmetoder delas upp i 

objektiva och subjektiva tolkningsmetoder. Bland de objektiva återfinns den 

logisk-grammatiska, systematiska samt objektiv-teleologiska tolkningsmetoden. 

Till de subjektiva tolkningsmetoderna räknas den subjektiv-formella samt 

subjektiv-teleologiska tolkningsmetoden.14 

När rättsvetaren med hjälp av dessa tolkningsmetoder tolkat en eller flera lagregler, 

men funnit att det föreliggande fallet inte faller under någon av dessa regler genom 

en enkel subsumption behövs lagtolkningens konstgrepp, som innefattar 

laganalogin, e-contrario-slutet, extensiv- och restriktiv tolkning, samt 

reduktionsslutet.15 

Vilka tolkningsmetoder, konstgrepp eller argument som läggs fram inom en 

rättsdogmatisk undersökning är beroende på var inom rättssystemet man befinner 

                                              
12 Kleineman s 28, Strömholm s 320 
13 Hellner s 25 
14 Strömholm s 446 ff 
15 Strömholm s 456 ff 
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sig. Att argumentera för en lösning på ett straffrättsligt problem uppställer andra 

ramar än exempelvis inom skadeståndsrätten. Bland annat finns högre krav på 

legalitet, vilket gör att tolkningen av lagregeln blir mer bunden till lagregelns 

ordalydelse. 16 På samma sätt begränsas valen av konstgrepp. Det har exempelvis 

poängterats att laganalogin inte går att använda inom straffrätten.17 Denna skillnad 

mellan olika rättsområden aktualiseras i denna framläggning eftersom arbetet 

handlar om strejkrätten, som från början reglerades i praxis, för att sedan kodifieras 

i grundlagen. Grundlagens skydd för strejkrätten har inte alltid behandlats utifrån 

den ram som gäller för konstitutionellrättsliga frågor, vilket gör att en aktuell fråga 

blir vilken ram som bör användas idag.18 En oklarhet är alltså vilka typer av 

tolkningsmetoder och konstgrepp som är lämpliga att använda vid behandlingen 

av den grundlagsskyddade strejkrätten. 

För att kunna bedöma lämplighet och möjlighet av de förslag som uppräknas i 

arbetets syfte behandlas skyddet av strejkrätten inom ramen för Sveriges åtaganden 

genom ILO-konventionerna samt EKMR. Dessa konventioner har ratificerats av 

Sverige, vilket gjort att Sverige enligt principen pacta sunt servanda förbundit sig 

att fullgöra traktaten. Principen utgör folkrättslig sedvanerätt, men kommer 

dessutom till uttryck i art 31 Wienkonventionen om traktaträtten som även den är 

ratificerad av Sverige.19 Enligt art 1 äger konventionen tillämpning på traktater 

mellan stater, och i del 3 avsnitt 3 behandlas tolkning av traktater. Enligt art 31 

skall det utöver traktatens sammanhang tas hänsyn till ”efterföljande praxis vid 

traktatens tillämpning, som ådagalägger enighet mellan parterna om traktatens 

tolkning”. Ur detta går att härleda en dynamisk aspekt, enligt vilken medlems-

staterna gemensamt genom sin handling kan visa vilket innehåll en bestämmelse 

skall ha.20  

I EKMR:s fall har Europadomstolen en särställning som övervakningsorgan så till 

vida att dess domar är bindande för medlemsstaterna. I ILO:s fall är övervaknings-

                                              
16 Kleineman s 30 f 
17 Asp s 152 
18 Sigeman, 2008 s 160 
19 Herzfeld Olsson s 33 
20 Herzfeld Olsson s 34 
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organens uttalanden inte formellt bindande, men anses inom sitt egna system vara 

de rättsliga uttolkarna av konventionernas bestämmelser.21 Eftersom strejkrätten 

inte behandlas explicit i vare sig traktat från ILO eller EKMR utan har uttolkats av 

tillsynsorganen förlitar jag mig i uppsatsen till stor del på dessa utlåtanden och 

domar. 

1.4 Disposition 

För att kunna lägga grunden till den övriga diskussionen börjar arbetet med en kort 

genomgång av den svenska modellen och användandet av stridsåtgärder i Sverige 

(kap. 2). 

I avsnittet om den svenska modellen försöker jag att kort redovisa för de 

intressekonflikter som finns mellan såväl arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer, som de intressekonflikter som finns mellan de 

konventionella facken som de större fristående facken. 22 Kapitlet är utformat som 

en historisk tillbakablick, men bör ses som en beskrivning av hur arbets-

marknadens parter konsoliderat ett handlingssätt som påverkat den svenska 

arbetsrätten i allra högsta grad. I kapitlet behandlas även bruket av stridsåtgärder i 

Sverige. Detta avsnitt avser inte bara att ge en kort överblick av vilka stridsåtgärder 

som faktiskt används i Sverige, och vad de innebär, utan syftar också till att 

demonstrera skillnaderna mellan arbetsmarknadens konventionella parter och de 

fristående facken vad gäller användandet av stridsåtgärder. 

Detta efterföljs av en relativt ingående beskrivning av strejkrätten i RF (kap. 3), 

följt av en genomgång av de allmänna begränsningar av strejkrätten som finns 

(kap. 4). Eftersom uppsatsen syftar till att utreda strejkrätten endast i de situationer 

där kollektivavtalsförhållande inte finns mellan parterna är det endast de allmänna 

begränsningarna som blir tillämpliga på de aktuella stridsåtgärderna. En eventuell 

                                              
21 Herzfeld Olsson s 34 f 
22 Med ”konventionella fack” menas arbetsmarknadens huvudorganisationer på 

arbetstagarsidan, det vill säga LO och TCO och deras medlemsorganisationer.  
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lagändring existerar inte i ett vakuum, utan bör passa in i den övriga lagstiftningen, 

vilket gör att dessa avsnitt behöver vara relativt heltäckande. 

Efter detta följer en genomgång av skyddet av strejkrätten i såväl ILO som EKMR 

(kap. 5). Detta eftersom lege ferenda-diskussionen, enligt syftet, bör förhålla sig 

till de potentiella begränsningarna utifrån såväl lämplighet som genomförbarhet. 

EKMR är inkorporerat i svensk lagstiftning, och i RF 2:19 uppställs ett kvalitativt 

krav som innebär att ny lagstiftning inte får strida mot de åtaganden Sverige ådragit 

sig på grund av EKMR. ILO-konventionerna har inte samma status i det dualistiska 

Sverige, eftersom de inte blivit inkorporerade, men en reglering som strider mot 

Sveriges internationella åtaganden vore ändock olämplig. 

Efter detta övergår lege lata-diskussionen till en lege ferenda-diskussion, som 

inleds med ett avsnitt som behandlar strejkens teoretiska värde (kap. 6.2). I en 

lämplighetsbedömning bör vägas in vilka funktioner strejken kan tänkas fylla. 

Därför utreds strejkens legitimeringsgrunder, eftersom det är mer lämpligt att 

begränsa strejken i de fall den inte kan legitimeras än de fall där den kan det. 

I kapitel 6.4 behandlas det statistiska underlag som finns om förekomsten av 

stridsåtgärder gentemot kollektivavtalsbundna arbetsgivare som vidtas av icke 

kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer. Denna statistik är värdefull 

eftersom den inte bara ger inblick i hur stort problemet egentligen är, utan också i 

vilka syften dessa stridsåtgärder vidtas. Eftersom rättens syfte är att reglera 

samhället, kommer lämplighetsbedömningen i stor utsträckning bero på hur 

verkligheten egentligen är beskaffad. 

Till sist presenteras lösningsförslag på hur en eventuell reglering skulle kunna 

utformas (kap. 6.5) följt av arbetets slutsats (kap. 7). 
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2 Den svenska modellen 

2.1 De konventionella arbetsmarknadsparternas framväxt och konsolidering 

Från att ha varit ett agrarsamhälle, där jordbruk var den huvudsakliga försörj-

ningen, kom Sverige att industrialiseras under andra halvan av 1800-talet.23 En 

arbetarklass växte fram, vars enda försörjningskälla var en anställning. Denna 

klass blev på grund av sin beroendeställning gentemot industrin mycket socialt 

sårbar.24 

Under industrialiseringen kom liberala idéer att prägla svensk arbetsrätt. 

Näringsfrihetens införande 1864 fick som viktig men oavsedd bieffekt att de gamla 

förbuden mot arbetstagarorganisationer försvann.25 Som en följd av den 

uppluckrade regleringen skapades organisationer i syfte att förena arbetarnas 

intressen och bättre hävda dessa mot arbetsgivarna. Från början var dock dessa 

förbund begränsade till vissa branscher eller lokala områden,26 men år 1889 kom 

SAP att grundas, som var den första arbetarorganisationen på nationell nivå. Nio 

år senare kom, i SAP:s regi, LO att grundas, som enade de mindre fackförbunden 

och överbyggde såväl geografiska som branschgränser under ett gemensamt 

paraplyorgan.27 År 1902 grundades arbetsgivarnas motsvarighet, SAF.28  

 

I början av 1900-talet var antalet arbetsmarknadskonflikter höga, och efter 1910 

års misslyckade generalstrejk uppstod en allt större splittring bland arbetstagar-

organisationerna (främst LO och SAC).29 LO kom dock att gå segrande ut ur 

kampen med hjälp av 1938 års Saltsjöbadsavtal (även kallat huvudavtalet). I och 

med detta avtal kom antalet stridsåtgärder att minska kraftigt, vilket var viktigt för 

såväl LO som var rädda att tömma strejkkassan, som för arbetsgivarna som 

förlorade pengar på den höga konfliktnivån. Ett handlingssätt hade i och med 

                                              
23 Schmidt s 22, Magnusson s 33 
24 Magnusson s 33 
25 Schmidt s 22 
26 Lindbom s 5 
27 Jansson s 63 
28 Lindbom s 218 
29 Jansson s 79 ff 
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huvudavtalet utformats, som kom att prägla svensk arbetsrätt i decennier framöver. 

För det första kom arbetsmarknaden som huvudregel att ligga utanför den 

parlamentariska makten, mot att parterna istället tog ett större ansvar för 

självreglering. Denna statliga neutralitet kom även att sträcka sig till konflikter på 

arbetsmarknaden. För det andra kom stridsåtgärder som huvudregel att bli ett 

verktyg för att pressa parter att teckna kollektivavtal samt omförhandla 

kollektivavtal, vilket utvecklas i nästkommande avsnitt.30 Idag är antalet förlorade 

arbetsdagar på grund av stridsåtgärder, internationellt sett, lågt i Sverige.31 

2.2 Stridsåtgärder i Sverige 

Användandet av stridsåtgärder i Sverige skiljer sig från stora delar av världen, både 

när det kommer till arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Skillnaderna handlar om 

vilka typer av stridsåtgärder som används, såväl som i vilka syften stridsmedel 

används. Utöver detta är principen om den statliga neutraliteten en egenhet.32  

Även om den svenska modellen bygger på en idé om samförstånd mellan 

arbetsmarknadens parter, är inte Sverige befriat från stridsåtgärder. Däremot 

förekommer stridsåtgärderna främst i två situationer. Den första situationen syftar 

till att påverka avtalsrörelsen (den avtalslösa tiden mellan två kollektivavtals 

giltighetsperiod) för att förändra kommande förbundsavtal vad gäller lön och andra 

anställningsvillkor. Den andra situationen syftar till att påverka icke-anslutna 

arbetsgivare att teckna ett så kallat hängavtal, där arbetsgivaren åtar sig att följa 

kollektivavtalet utan att bli medlem i arbetstagarorganisationen.33 Det gemen-

samma för de två situationerna är att de båda syftar till att binda såväl arbetsgivare 

som arbetare, vilket gör att de fortsatta kontakterna sker under fredsplikt. 

Påverkansarbete sker således genom fredliga förhandlingar fram till dess att en ny 

avtalsrörelse inleds, förutom i de frågor som inte behandlas av kollektivavtalet och 

således inte är förenade med fredsplikt.34 

                                              
30 Elvander s 192 ff, Jansson s 76 ff 
31 Sigeman, 2017 s 95 
32 Schmidt s 223 ff, Källström m.fl. s 49 f 
33 Källström m.fl. s 48 
34 Se bl.a. 44 § MBL 
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Således är huvudregeln att stridsåtgärder som påtryckningsmedel är begränsade till 

vissa situationer, men också att typen av stridsåtgärder som används är begränsade. 

Att de inhemska parterna inte använder sig av lika drastiska stridsmedel som 

förekommer i andra länder beror dock inte på att den svenska regleringen är särskilt 

begränsande, 35 utan har antagligen historiska kopplingar. I Ådalen 1931, kom ett 

demonstrationståg mot strejkbrytare att bli beskjutna av militär, vilket resulterade 

i fem dödsfall och lika många skadade. I den efterföljande historieskrivningen kom 

flera förklaringsmodeller att föras fram, men den som fick bredast genomslag kom 

att peka ut ytterlighetspartiers inflytande och SAF:s provokativa val att använda 

strejkbrytare som avgörande.36 Efter detta har det varit ovanligt för arbetsgivar-

parterna att använda sig av strejkbrytare, vilket i sin tur gjort att stridsåtgärderna 

inte trappats upp för att bibehålla arbetsnedläggelsen. 37 

De typer av stridsåtgärder som använts på arbetstagarsidan är främst 

arbetsinställelse i form av strejk, men även mindre ingripande former av arbets-

vägran används. Det kan till exempel handla om partiell arbetsvägran som att vägra 

att lasta eller att lossa ett visst fartyg, eller en kollektiv vägran att utföra övertids- 

eller mertidsarbete. Stridsåtgärderna behöver inte heller innefatta alla arbetstagare, 

utan så kallade punktstrejker där vissa nyckelpersoner i produktionen tas ut för att 

störa produktionskedjan används. Ofta blir då arbetsgivarsidan, för att inte 

förblöda ekonomiskt, tvungen att intensifiera konflikten genom en lockout, i syfte 

att få fackets strejkkassa att börja sina.38 

Arbetsinställelsen kompletteras vanligen med blockad eller bojkott, även om dessa 

stridsåtgärder kan användas separat. Syftet med dessa är att avskilja bolaget från 

deras ekonomiska förbindelser. Dessa stridsåtgärder är vanliga i samband med 

sympatiåtgärder, där exempelvis arbetarna hos ett utomstående fraktbolag 

                                              
35 Källström m.fl. s 50 f 
36 Johansson s 247 f 
37 Schmidt s 227 
38 Schmidt s 225 f 
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understödjer primäråtgärden genom att vägra leverera till det konfliktdrabbade 

företaget.39 

Mer extravaganta stridsåtgärder är ovanliga i Sverige. Som tidigare nämnts beror 

detta på att arbetsgivarna undviker att ta in strejkbrytare, men även det över-

hängande hotet om statlig intervention kan vara en förklaring. I det föregående har 

det sagts att staten valt att vara neutrala när det kommer till arbetsmarknads-

konflikter, men också att rättsområdet är förhållandevis oreglerat. Detta skall dock 

inte tolkas som att alla handlingar som är tillåtna är accepterade från statens sida. 

Frånvaron av regler beror snarare på att staten valt att låta arbetsmarknadsparterna 

ta ett stort ansvar, som alltid varit beroende av att staten inte ansett att de 

missbrukat sina friheter.40 

De senaste åren har dock vissa okonventionella stridsåtgärder börjat användas av 

de mindre etablerade facken, främst bland SAC. Dessa har dock inte spritt sig till 

arbetsmarknadens konventionella parter.41 Bland dessa typer av stridsåtgärder går 

att nämna aktiv bojkott, offensiv blockad, blockadsvärm, outsourcing, uthängning 

och varumärkesbränning.42  

2.3 Den udda fågeln 

Det är alltså sagt att LO och SN (f.d. SAF) valt att underkasta sig självreglering, 

och att de försöker lösa konflikter genom förhandling av kollektivavtal. Den 

svenska arbetsrättsliga regleringen bygger på att detta är normaltillståndet. 

Kollektivavtalets rättsverkningar sträcker sig betydligt längre än själva avtalets 

innehåll, bland annat företagsdemokratiska mekanismer (mekanismer för 

arbetstagarinflytande) som kopplas till kollektivavtalsparten, 43 såväl som 

fredsplikten parterna blir underkastade.44  

                                              
39 Schmidt s 226 
40 Källström m.fl. s 51 
41 Medlingsinstitutet, 2017 s 23 f 
42 Medlingsinstitutet, 2014 s 223 
43 Se bl.a. Arbetsmiljölagen 6:2, Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de 

privatanställda 6 §, MBL 11 § 
44 MBL 41 § m.fl. 
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Som en naturlig följd av den svenska modellens dominans uppstår problem när 

andra fackförbund inte agerar utifrån samma logik, eller inte släpps in i systemet. 

Exempelvis använder inte SAC stridsåtgärder i syfte att sluta kollektivavtal, utan 

använder istället stridsåtgärder som påtryckningsmedel i enskilda frågor.45 

Eftersom något kollektivavtal aldrig sluts blir dessa parter aldrig bundna av 

fredsplikt. Statens neutralitet, som bygger på att parterna tar ansvar för att nå 

samförstånd, tänjs således vilket gjort att gällande rätt, det vill säga den frikostiga 

strejkrätten, har börjat ifrågasättas från politiskt håll.46 

3 Strejkrätten i Regeringsformen 

3.1 Ett grundlagsskydd kommer till 

Eftersom en rättslig reglering aldrig existerar i ett vakuum, utan ska vara en del av 

det övriga regelsystemet, behöver en lege ferenda-diskussion föregås av en 

redogörelse av gällande rätt. I detta avsnitt behandlas den grundlagsskyddade 

strejkrättens räckvidd, för att sedan efterföljas av ett avsnitt om vilka 

inskränkningar som finns i fall där arbetstagarorganisationen inte är bunden av 

kollektivavtal (de allmänna inskränkningarna). 

När regeringen presenterade propositionen för 1974 års Regeringsform på en 

presskonferens den 28 mars 1973 frågade Kurt Qvist vid Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning varför inte strejkrätten fanns med i det föreslagna rättighetskapitlet. 

Statsminister Palme svarade att det vore något att tänka på, och redan i maj samma 

år hade KU formulerat den lagtext som sedan kom att antas av riksdagen.47 

Paragrafen har både bytt ordalydelse och plats i RF, men efter 2011 års ändring 

går paragrafen att återfinna i RF 2:14 med följande lydelse: 

”En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta 

stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal”. 

                                              
45 Medlingsinstitutet, 2014 s 223  
46 Dir. 2017:70 
47 Sigeman, 2008 s 158 
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Förarbetena till regeln är knapphändiga, vilket möjligtvis beror på att den var så 

pass sent påkommen i lagstiftningsarbetet. En annan möjlig förklaring är att 

regleringen inte tillförde något väsentligt i sak, utan kanske främst var en 

kodifiering av gällande praxis.48 Dessutom var rättighetskapitlet vid tidpunkten för 

lagstiftningsarbetet inte tänkt att ha den ställning det har idag, 49 vilket sannolikt 

gjorde att lagstiftaren inte fann att det var så mycket att strida om ur ett 

parlamentariskt perspektiv eftersom lagstiftaren inte förväntade sig att 

rättighetskapitlet skulle ha någon inverkan på rättstillämpningen.  

I KU 1973:26 står endast att bestämmelsen ”bör i överensstämmelse med den 

ordning som i detta hänseende gäller i vårt land ta sikte på arbetsmarknadens parter 

och förhållandena på arbetsmarknaden”.50 I prop. 1975/76:209 kom utredarna att 

föreslå att regeln skulle lämnas oförändrad, och gick inte in på dess materiella 

innehåll. Istället kom utredarna att behandla huruvida andra fackliga rättigheter 

skulle inkluderas i rättighetskapitlet, men fann detta olämpligt.51 I 2011 års reform 

av RF ändrades ordalydelsen, men någon ändring i sak var inte avsedd, utan 

lagstiftaren ville endast att ordalydelsen skulle återspegla vilka parter som 

omfattades av skyddet.52 

Sett till de andra rättigheterna i RF kan skyddet inte ses som speciellt starkt. Enligt 

Hansson är det i princip ett normgivningsstadgande, även om ordalydelsen även 

garanterar strejkrätten som en självständig rättighet.53 Rättigheten går enligt orda-

lydelsen att begränsas genom såväl lag som avtal. Med lag menas föreskrift som 

beslutats av riksdagen, se RF 8:1. Till skillnad från den större delen av rättigheterna 

i RF ställs inga specifika krav på begränsningarna.54 Vissa allmänna kvalitativa 

begränsningar följer dock av 2:19 RF, som stadgar att lag inte får stiftas i strid med 

Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Att strejkrätten kan begränsas 

                                              
48 Sigeman, 2008 s 159 ff 
49 Nergelius s 836 
50 KU 1973:26 s 52 
51 Prop 1975/76:209 s 123, 251 f 
52 Prop 2009/10:80 s 253 
53 Hansson s 68 
54 Jfr RF 2:20-21, 2:23-24 
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genom avtal innebär inte att det enskilda anställningsavtalet kan förbjuda att 

arbetare deltar i annars legitima strejker, utan det är endast kollektivavtal som 

åsyftas.55  

3.2 För vilka gäller skyddet? 

En viktig fråga som behöver besvaras är vilken eller vilka skyddet tillfaller. 

Ordalydelsen tillkännager tre subjekt, förening av arbetstagare, arbetsgivare samt 

förening av arbetsgivare. Värt att notera är att enskilda arbetare, till skillnad från 

enskilda arbetsgivare, inte har något skydd. 56 Vad som enligt grundlags-

stadgandets ordalydelse är att anse som en ”förening av arbetstagare” förklaras 

aldrig i lagregelns förarbeten. En systematisk tolkning av rekvisitet skulle kunna 

innebära att det avser en förening av arbetstagare som enligt sina stadgar skall 

tillvarata arbetarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren (6§ MBL). Denna 

tolkning har stöd i doktrin.57 Att stridsrätten enligt ordalydelsen endast tillfaller 

förening av arbetstagare och inte enskilda arbetare betyder dock inte att dessa i 

praktiken saknar skydd. Rättsverkningarna för den enskilde är bland annat att deras 

individuella anställningsavtal inte påverkas mer än att det suspenderas under tiden 

stridsåtgärden pågår. Med andra ord kan inte arbetstagares agerande inom ramen 

för en lovlig stridsåtgärd ligga dem till last gentemot arbetsgivaren.58  

3.3 Vad är en stridsåtgärd? 

3.3.1 Stridsåtgärdsbegreppets beståndsdelar 

En andra fråga om grundlagsbestämmelsen, utöver vilka som har stridsrätt, är vad 

som skyddas, och därmed vad som är en stridsåtgärd. Förarbetena ger, som tidigare 

nämnts, inget svar på frågan. Därför är det aktuellt att klargöra hur grundlags-

tolkning sker i allmänhet. I 1809 års regeringsform stadgades det i den 83:e 

paragrafen att ”[e]fter deras (grundlagarna, förf. anm.) ordalydelse skola de i 

                                              
55 Källström m.fl. s 68, AD 2003 nr 25 
56 Detta är en skillnad från andra rättsordningar, däribland Frankrike, där strejkrätten är en 

individuell frihet, se Sigeman, 2008 s 156 f 
57 Sigeman, 2008 s 161, enligt författaren gäller skyddet endast sådana rättssubjekt som kan vara 

parter i kollektivavtal 
58 Glavå & Hansson s 189, AD 2003 nr 25 
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hvarje särskildt fall tillämpas”. I 1974 års grundlagsreform valde dock lagstiftaren 

att inte ta med någon paragraf om grundlagstolkning. Istället sades i förarbetena 

att grundlag ska tolkas enligt samma principer som gäller för lag i allmänhet.59 En 

alltmer rådande uppfattning inom den konstitutionellrättsliga doktrinen är att 

rättigheterna i grundlagen ska tolkas till förmån för den enskilde.60 Eftersom lag är 

den högst stående rättskällan är det naturligt att lagregelns ordalydelse är det 

främsta tolkningsunderlaget, men i många fall krävs annat tolkningsunderlag för 

att kunna upprita ett precist betydelseområde. Som tidigare nämnts kan man 

använda sig av subjektiva tolkningsmetoder, och därmed hämta tolkningsunderlag 

från lagregelns förarbeten. I detta fall ger dock inte förarbetena mycket vägledning, 

vilket gör att de objektiva tolkningsmetoderna bör ges större utrymme. Det är 

såklart även rimligt att se till Arbetsdomstolens tidigare praxis för att tolka 

begreppet.  

Enligt Glavå/Hansson är en stridsåtgärd (i MBL:s mening) en i fackligt syfte 

vidtagen åtgärd med kollektiv prägel.61 Enligt andra författare är definitionen en 

allmän utgångspunkt för att tolka begreppet stridsåtgärd.62 Denna definitions 

uppdelning av stridsåtgärdsbegreppets beståndsdelar underlättar behandlingen av 

de frågor som behöver besvaras för att förstå grundlagsskyddets tillämpnings-

område. 

3.3.2 Fackligt syfte   

Enligt grundlagsregelns ursprungliga lydelse skyddades ”fackliga stridsåtgärder”, 

men ordalydelsen ändrades till att gälla ”stridsåtgärder på arbetsmarknaden”. 

Någon ändring i sak avsågs som sagts inte, utan enligt propositionen tog ändringen 

sikte på att bättre beskriva att bestämmelsen tar sikte även på stridsåtgärder 

                                              
59 SOU 1972:15 s 319   
60 Nergelius, s 847 
61 Glavå & Hansson s 179, AD 1967 nr 9 
62 I Källström m.fl. s 53, det hävdas det att det är en ”allmän utgångspunkt” att begreppet 

stridsåtgärd förutsätter att ”en åtgärd vidtas, att denna har påtryckningssyfte och att den vidtas i 

kollektiva former”. Jag tolkar detta som att Källström förutsätter att detta även inkluderar 

tolkningen av 2:14 RF. Trots vissa språkliga skillnader mellan Glavå & Hanssons och Källström 

m.fl. vad gäller stridsåtgärdbegreppets beståndsdelar verkar det materiella innehållet vara 

detsamma. Jfr. AD 1967 nr 9 



Dan Nilsson 

22 

 

vidtagna av arbetsgivarorganisationer och enskilda arbetsgivare.63 Vilken skillnad 

det är på ”stridsåtgärder” och ”fackliga stridsåtgärder”/”stridsåtgärder på arbets-

marknaden” är dock inte självklart. En tolkning skulle kunna vara att de senare 

formuleringarna har ett snävare betydelseområde, som skulle kunna vara begränsat 

till exempelvis specifika syften med strejken. 

Ett uttalande som behandlar denna eventuella skillnad kommer från Sigeman, som 

hävdar att det finns mycket som talar för att endast de som kan skriva giltiga 

kollektivavtal sett till deras krav har strejkrätt enligt RF 2:14.64 Exakt vad som 

menas med detta är enligt min mening osäkert, men borde åtminstone betyda att 

politiska strejker saknar grundlagsskydd. Sigemans åsikt i denna fråga har inte 

något direkt stöd i praxis, vilket behandlas senare i framställningen (se avsnitt 4.4, 

4.6, 4.8). Klart är dock att något krav på kollektivavtalstecknande inte behöver 

ställas för att stridsåtgärden ska anses vara av traditionell facklig art.65 

I MBL menas med kravet på fackligt syfte främst att påtryckningarna ska ha ett 

syfte som direkt eller indirekt sammanhänger med förhållandet arbetsgivare och 

arbetstagare. Vidare krävs det att syftet sträcker sig utanför den individuella 

avtalsrelationen mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare. Den kanske mest 

typiska situationen är att det fackliga syftet är att få till stånd ett kollektivavtal eller 

en ändring i gällande kollektivavtal, men även andra syften inkluderas. Det kan till 

exempel röra sig om att frånta en part en otvistig rättighet, att påverka en motpart 

i en rättstvist eller att hämnas på en part.66 Det kan inte anses klarlagt att RF 2:14:s 

krav på fackligt syfte är lika brett, även om det inte heller är klarlags att det är 

snävare. (se avsnitt 4.4, 4.6, 4.8) 

3.3.3 Åtgärd 

Vilka typer av åtgärder som skyddas är inte helt klart, och förtydligas inte heller i 

lagens förarbeten. Inom doktrinen har Schmidt argumenterat för att man, vid 

                                              
63 Prop 2009/10:80 s 253 
64 Sigeman 2008 s 161 
65 AD 2006 nr 58 
66 Glavå & Hansson s 180 
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utredandet av vilka typer av åtgärder som är stridsåtgärder i RF:s mening, bör 

beakta vilka stridsåtgärder som var allmänt utnyttjade och erkända vid regelns 

tillkomst, det vill säga strejk, lockout, blockad.67 Det är oklart om Schmidt menar 

att andra åtgärder inte bör täckas, eller om att det åtminstone får vara klarlagt att 

dessa åtgärder skyddas. Frågan är dock om det inte går att använda sig av annat 

tolkningsunderlag än hur verkligheten var beskaffad vid regelns tillkomst. 

Som Strömholm poängterat förutsätter den logisk-grammatiska tolkningen att det 

språkliga/grammatiska sammanhanget kan ge information om hur en oviss 

innebörd i ett stadgande ska tolkas samt att rättstillämparen har att räkna med att 

lagstiftaren respekterar den ”elementära logikens krav på motsägelsefrihet i 

lagen”.68 Detta skulle alltså innebära att om exempelvis rekvisitet ”arbetstagare” 

återfinns med samma innebörd på två ställen i den civilrättsliga lagstiftningen, 

starka skäl talar för att tolka rekvisitet på samma sätt på ett tredje ställe. Det bör 

dock poängteras att gränserna mellan en jämförande logisk-grammatisk tolkning 

och en systematisk tolkning inte är fullständigt klara utan en viss överlappning kan 

finnas. 69  

Rekvisitet stridsåtgärd återfinns i MBL 41 §, men åtgärdsbegreppet definieras inte 

heller där. 70 Det stadgas att ”(a)rbetsgivare och arbetstagare som är bundna av 

kollektivavtal får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), 

blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd (…)”. 41§ MBL 

motsvarar i denna del 1928 års Lag om kollektivavtal 4 § som stadgade att 

”(a)rbetsgivare eller arbetare, som äro bundna av kollektivavtal, må under den tid 

avtalet är gällande icke vidtaga arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, 

bojkott eller därmed jämförlig stridsåtgärd (…)”. I förarbetena till MBL uttalades 

att det inte ställs något krav på åtgärdens yttre beskaffenhet. Istället krävs att 

handlingen eller underlåtenheten ska vara beskaffad på ett sätt att den faktiskt kan 

inverka på den part vilken åtgärden riktas mot. Enligt utredningen är sådana 

                                              
67 Schmidt s 224 
68 Strömholm s 448 
69 Strömholm s 448 ff 
70 Glavå & Hansson s 178 
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åtgärder som främst faller utanför begreppet allmänna uttalanden och 

propaganda,71 vilket gör att det snarare är åtgärdens effektivitet som påtrycknings-

medel än åtgärdens form som bör beaktas. 

I detta fall skulle det innebära att MBL och KAL:s ”annan jämförbar stridsåtgärd” 

syftar till att beskriva att stridsåtgärdsbegreppet inte är begränsad till de typer av 

åtgärder som Schmidt hänvisar till, utan att rekvisitet stridsåtgärder snarare tar 

sikte på att beskriva åtgärder som syftar till att utöva påtryckningar på motparten 

på ett liknande sätt som arbetsinställelse, bojkott eller blockad. Detta talar alltså 

för att alla åtgärder som uppfyller dessa krav faller under RF 2:14. 

Mot detta talar att MBL:s öppna utformning sannolikt beror på att lagstiftaren velat 

begränsa möjligheten att kringgå fredspliktsbestämmelserna.72 Grundlags-

bestämmelsen fungerar inte på samma sätt, vilket talar emot användandet av MBL 

som tolkningskälla på detta sätt. Å andra sidan finns det i dagens läge inga 

förarbetsuttalanden eller praxis som tyder på att de åtgärder som skyddas av RF 

skulle skilja sig från det stridsåtgärdsbegrepp som finns i MBL, och därmed vara 

begränsade på det sätt som Schmidt till synes argumenterar för. Övervägande skäl 

talar med andra ord för att åtgärderna som skyddas enligt 2:14 är sådana som 

uppfyller kravet på effektivitet som påtryckningsmedel, snarare än att 

tillämpningsområdet skulle vara begränsat till vissa specifika typer av 

stridsåtgärder. 

3.3.4 Kollektiv prägel 

Kravet på kollektiv prägel syftar till att belysa den kollektiva fackliga karaktären 

hos en stridsåtgärd. Sådana åtgärder som vidtas av part som kan vara part i 

kollektivavtal och förhandlingar uppfyller alltid kravet på kollektiv prägel. Kravet 

på kollektiv prägel behöver alltså inte betyda att det krävs att flera arbetstagare 

                                              
71 SOU 1975:1 s 353 
72 Jfr Glavå & Hansson s 183 
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behöver tas ut i strejk, så länge ett fackförbund anordnat eller medverkat till 

åtgärden.73  

Om enskilda arbetstagares förfarande ska anses vara en stridsåtgärd krävs ett 

gemensamt syfte och att handlandet sker efter ett visst mått av samråd.74 I RF 2:14 

begränsas dock kretsen som skyddas till att endast gälla arbetstagarorganisationer, 

vilket gör att enskilda arbetstagare aldrig kan besitta skydd om de inte agerar 

genom en arbetstagarorganisation. 

I övrigt går det att ifrågasätta om grundlagsskyddet gäller eller inte gäller, sett till 

regelns ordalydelse, om inte beslutet om stridsåtgärd kommer till i enlighet med 

arbetstagarorganisationens stadgar. Anledningen till detta är att arbetstagar-

organisationen har stridsrätt, och om inte beslutet tillkommer enligt stadgarna går 

det att ifrågasätta om det är arbetstagarorganisationen som har agerat, snarare än 

de enskilda arbetstagarna, som inte har något grundlagsskydd.  

4 Allmänna begränsningar av strejkrätten 

4.1 Allmänt om begränsningar 

När det behandlats vilka som innehar ett skydd, och vilka handlingar som skyddas, 

blir frågan vad stadgandet skyddar mot. 

Grundlagsbestämmelsens ordalydelse stadgar att stridsrätten inte får begränsas av 

annat än vad som följer avtal och lag. Som tidigare nämnts avses med lag sådan 

norm som stiftats av riksdag, och med avtal kollektivavtal. Således blir frågan vad 

som menas med att parterna har rätt att vidta stridsåtgärder ”om inte annat följer 

av lag eller avtal”. Ett naturligt svar skulle kunna vara att domstolarna inte kan 

förklara stridsåtgärder otillåtna utan sådant stöd. Att en stridsåtgärd inte 

genomförts helt enligt lag behöver inte nödvändigtvis innebära att den är otillåten 

enligt arbetsrättslig terminologi, exempelvis innebär inte ett brott mot 

varselreglerna att stridsåtgärden i sig är olovlig, även om överträdelsen är förenad 

                                              
73 AD 1967 nr 9 s 14  
74 Glavå & Hansson s 185 f 
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med sanktion, se MBL 45 §, 62a §.75 Trots att dessa stadganden inte innebär att 

strejken är otillåten får det dock anses vara en begränsning av strejkrätten, eftersom 

arbetsgivarorganisationen tvingas betala en varselavgift för att de inte följer de 

processuella föreskrifter som ålagts dem. Således borde alltså regeln skydda 

arbetstagarorganisationerna mot att domstolarna (eller fel normgivande instans) 

ställer processuella krav eller förklarar en strejk otillåten. 

Den praktiskt viktigaste inskränkningen får dock anses vara just att en stridsåtgärd 

bedöms vara otillåten, vilket resulterar i en rad olika rättsföljder. Bland annat 

öppnar klassificeringen av en stridsåtgärd som otillåten upp för skadeståndsansvar, 

54–55§§ MBL (se dock 59§).  I fall som hamnar utanför MBL (vilket är de flesta 

fall som faller inom ramen för denna uppsats syfte) eller annan speciallagstiftning 

kan istället SKL 2:2 bli aktuellt.76  

De allmänna begränsningarna av strejkrätten, och alltså de som gäller i fall där 

kollektivavtalsförhållande inte finns, är få till antalet. Strejkrätten är främst 

begränsad i MBL, och de viktigaste inskränkningarna gäller endast i fall där 

kollektivavtalsförhållande finns (se 41§ MBL).  

I följande avsnitt kommer jag redovisa för de allmänna begränsningar som finns. 

4.2 Brottsliga handlingar 

Vad gäller den första allmänna begränsningen av strejkrätten ska poängteras att 

handlingar som i allmänhet är kriminaliserade inte kan rättfärdigas genom att de 

genomförs som ett led i en stridsåtgärd. Således kan exempelvis blockader inte 

fysiskt hindra folk att ta sig till eller från arbetsplatsen, och de strejkande får inte 

heller rubba den besittning arbetsgivaren har över produktionsmedlen.77 I AD 1982 

nr 157 poängteras att dessa brott på något sätt måste kunna knytas till 

arbetstagarorganisationens ansvariga ledning för att kunna göra att arbetstagar-

                                              
75 Victorin s 321 
76 NJA 2015 s 899 
77 Sigeman 1990 s 359, AD 1982 nr 157 s 13, jfr. NJA 1983 s 662 
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organisationen skadeståndsskyldig för den otillåtna stridsåtgärden. Situationen blir 

en annan om enskilda medlemmar på eget bevåg genomför olagliga handlingar.78 

4.3 Brittaniaprincipen 

I det omtalade målet AD 1989 nr 120 kom Arbetsdomstolen att pröva strids-

åtgärder som riktades mot ett bekvämlighetsflaggat fartyg vid namn M/S JSS 

Brittania. Besättningen, som huvudsakligen utgjordes av filippinska sjömän, var 

anställda enligt en överenskommelse som var betecknad som kollektivavtal. 

Arbetsdomstolen kom i det aktuella målet, med hjälp av en extensiv eller kanske 

till och med analog tillämpning av 42 § MBL, 79  att uppställa en regel som innebar 

att, i fall där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, arbetstagarorganisationer 

inte får vidta stridsåtgärder som syftar till att undantränga eller ändra det befintliga 

avtalet, vare sig genom primär- eller sympatiåtgärd. Senare antagen reglering kom 

att begränsa domens räckvidd genom att (nuvarande) 42 a § första stycket MBL 

infördes, som begränsade Brittaniaprincipens tillämpningsområde till rent 

nationella fall.80 Domstolen har uttalat att Brittaniaprincipen inte betyder att 

stridsåtgärden förklaras otillåten om det krävda kollektivavtalet till viss mån strider 

mot det befintliga, utan att denna konflikt löses genom rättsregler om konkurrens 

mellan kollektivtal, där huvudregeln är att det senare kollektivavtalet får ge vika 

för det tidigare.81 

4.4 Otillbörliga syften 

Arbetsdomstolen har i AD 2006 nr 58 behandlat frågan om det går att förklara 

stridsåtgärder otillåtna på grund av otillbörliga syften. Fallet handlade om ett 

bemanningsföretag som inte var bundet av kollektivavtal, som fick en rad 

stridsåtgärder riktade mot sig från Solna LS av SAC. Fackförbundet krävde bland 

annat att arbetsgivaren skulle betala skadestånd för kränkning av anställnings-

                                              
78 AD 1982 nr 157 
79 Domstolens tillämpning av regeln beskrivs som extensiv eller analog i Sigeman 2008 s 169 
80 Dahl s 59 f, Dock kom detta bli upprinnelsen till Laval-målet och regleringen är idag anpassat 

till EU-rätten, se 42 a § andra stycket MBL 
81 AD 2004 nr 96 
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skydd såväl som föreningsrätt, samt att de skulle upphöra med deras ”slavliknande 

anställningsformer”. Bolaget hävdade att det fanns en allmän rättsgrundsats om 

fredsplikt i rättstvister.  

Domstolen började med att hänvisa till RF 2:17 (nuvarande 2:14), och erinrade att 

denna reglering innebar att AD inte får begränsa den fackliga stridsrätten utan stöd 

i lag eller avtal, men att begreppet ”fackliga stridsåtgärder” (enligt nuvarande 

ordalydelse endast ”stridsåtgärder”) inte definierats av lagstiftaren, och att det inte 

heller gjorts några förarbetsuttalanden som kan vara vägledande. Domstolen 

uttalade att: 

” I den arbetsrättsliga litteraturen har framförts uppfattningen att kravet på uttryckligt stöd i lag 

eller avtal för begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder sannolikt endast avser stridsåtgärder 

med syften av traditionellt facklig art (S., Arbetsrätten i Norden, 1990, s. 359). I vad mån det finns 

ytterligare begränsningar i rätten att utom eller inom kollektivavtalsförhållanden vidta fackliga 

stridsåtgärder såsom exempelvis till följd av avtalsrättsliga principer eller arbetsrättsliga 

grundsatser är en omdiskuterad och komplicerad fråga (se t.ex. SOU 1982:60 s. 181). Vad gäller 

olagliga eller otillbörliga syften kan nämnas att det saknas belägg för att det i svensk rätt skulle 

upprätthållas någon allmän inskränkning motsvarande den danska principen att en stridsåtgärd är 

lovlig endast om den fullföljer ett rimligt fackligt syfte (Schmidt, Facklig arbetsrätt, 1997, s. 233). 

Det finns i Arbetsdomstolens praxis inte något stöd för att den rätt att vidta stridsåtgärder som 

följer av stadgandet i regeringsformen kan begränsas till följd av en allmän rättsgrundsats om 

fredsplikt i rättstvister”.82  

AD konstaterade sedan, att när det finns flera olika syften med en stridsåtgärd, 

varav något av dessa sett isolerat skulle kunna göra stridsåtgärden olovlig, bör 

bedömningen göras med ledning av hur betydande dessa syften kan antas vara för 

stridsåtgärdens påbörjande och vidmakthållande. Eftersom åtminstone ett av 

syftena med stridsåtgärden var av traditionell facklig art valde domstolen att inte 

ta definitiv ställning i frågan om huruvida de syftena som berörde rättstvisten var 

otillbörliga.  

Enligt min mening visar rättsfallet att domstolen inte är bestämd i exakt hur stort 

grundlagsregelns tillämpningsområde är. Klart är dock att Regeringsformens 

                                              
82 AD 2006 nr 58 
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skydd har fått ett större genomslag sedan Britanniadomen. Detta är i och för sig 

naturligt med tanke på att grundlagsregeln till att börja med inte hade något 

praktiskt genomslag.83 Att strejkrätten starkare knutits till grundlagsregeln gör att 

frågan till större del blir konstitutionellrättslig, och att domstolen antagligen 

uppställer högre krav på legalitet när det kommer till begränsningarna eftersom 

den konstitutionella rätten är striktare än civilrätten vad gäller tolkning och 

tillämpning.  

4.5 EKMR som begränsning av strejkrätten 

4.5.1 EKMR:s relation till grundlagsskyddet 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna påverkar 

strejkrätten på flera sätt. För det första skyddar konventionen i viss utsträckning 

strejkrätten, vilket jag återkommer till senare i framställningen, och för det andra 

innebär den en begränsning av strejkrätten.84  

Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt 1994.85 I AD 1998 nr 17, som 

delvis behandlade den negativa föreningsfrihetens förhållande till RF 2:14, 

konstaterade domstolen att inkorporeringen av EKMR kunde innebära 

inskränkningar i strejkrätten. Domstolen ansåg även att det av inkorporeringen 

följde att sådana artiklar som kunde ha betydelse i förhållande mellan enskilda 

också skulle kunna åberopas i tvister mellan dem.86 Av detta följer att när en 

enskild blir utsatt för stridsåtgärder, kan den kräva att dessa förklaras otillåtna på 

grund av att de kränker dennes rättigheter enligt Europakonventionen. Att MBL är 

lex specialis i förhållande till Europakonventionen förändrar inte saken. Som 

domstolen påpekade är MBL:s huvudregel att stridsrätten är fri, och att de 

inskränkningar som uppställs är undantag. Denna systematik gör att det kan finnas 

andra begränsningar i andra lagar (se exempelvis LOA 23 §). Således fann 

domstolen att det inte skulle uppstå en konflikt mellan MBL och inkorporerings-

                                              
83 Sigeman 2008 s 164 
84 Se avsnitt 5.2 om EKMR:s skydd av strejkrätten 
85 SFS 1994:1219 
86 AD 1998 nr 17  
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lagen, om domstolen skulle finna att Europakonventionen innebär ytterligare 

inskränkning i strejkrätten.  

Det påpekades dock att det skulle kunna uppstå olika svårigheter i 

rättstillämpningen om det finns en diskrepans mellan den svenska rätten och 

EKMR. Bland annat skulle det, om en strejk stred mot EKMR men inte MBL, inte 

finnas några uttryckliga regler om sanktioner mot den som vidtog den olovliga 

strejken. Detta var dock något som i propositionen till EKMR:s inkorporering 

påtalades vara främst lagstiftarens problem.87 

4.5.2 Föreningsfrihet 

När domstolen, i AD 1998 nr 17, skulle pröva om föreningsfriheten i artikel 11 

EKMR kunde anses begränsa strejkrätten i det aktuella fallet hänvisade domstolen 

till Europadomstolens praxis, bland annat Gustafsson v Sweden. I detta fall 

prövade Europadomstolen huruvida arbetsgivarens rättigheter kränkts genom att 

ett fackförbund vidtagit stridsåtgärder gentemot arbetsgivaren i syfte att få denne 

att teckna kollektivavtal, samt huruvida staten, genom att inte skydda arbetsgivaren 

mot stridsåtgärder, brutit mot sina positiva förpliktelser.88 Europadomstolen 

konstaterade att art 11 även skyddade den negativa föreningsfriheten, och att 

staterna i viss mån är skyldiga att ingripa i relationen mellan enskilda i syfte att 

tillse att denna frihet respekterades, men att staterna har en stor frihet att avgöra 

var gränserna för statligt ingripande ska gå och vilka medel som ska komma till 

användning när det gäller relationerna på arbetsmarknaden.89 I det aktuella fallet 

hade det inte varit mer betungande att teckna hängavtal än att bli medlem 

arbetsgivarorganisationen som var kollektivavtalspart, och Europadomstolen 

ansåg inte att det förelåg någon kränkning av den kärandes negativa 

föreningsfrihet.90 I Arbetsdomstolens fall var omständigheterna väsentligen 

                                              
87 AD 1998 nr 17, se prop 1993/94:117 s 40 f 
88 Gustafsson v Sweden p 40 
89 Gustafsson v Sweden p 45 
90 Gustafsson v Sweden p 52, 55 
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desamma, vilket medförde att domstolen inte förklarade stridsåtgärden olovlig 

med hänvisning till art 11 EKMR.91 

Vad gäller Gustafsson v Sweden har vissa dock påpekat att det sannolikt hade varit 

en kränkning av arbetsgivarens negativa föreningsfrihet om arbetsgivaren inte 

hade haft möjlighet att teckna hängavtal utan endast gå med i arbetsgivar-

organisation, eller om hängavtalet hade inneburit sämre villkor för denne i 

förhållande till att gå med i en sådan organisation.92  

Vidare la Europadomstolen i Gustafssonmålet viss vikt vid att den kärande inte 

kunde styrka att kollektivavtal innebar sämre villkor för de anställda, vilket skulle 

kunna tolkas som att det hade varit ett konventionsbrott om så varit fallet,93 men 

det finns sådant som talar emot en sådan tolkning. Europadomstolen konstaterade 

i Gustafsson v Sweden att staten har stor tolkningsmarginal i dessa frågor, och det 

finns andra faktorer att väga in än hur fördelaktiga anställningsvillkoren är.94 I 

Sverige innebär kollektivavtal att en rad företagsdemokratiska mekanismer träder 

i kraft, vilket bör räknas som ett legitimt intresse för arbetstagarna. Dessutom 

bygger den svenska modellen på en hög andel avtalsbundna arbetsplatser, vilket 

gör att det finns ett egenvärde i en hög anslutningsgrad. Således finns skäl för att 

godta strejker även i de fall kollektivavtalet innebär sämre villkor för de anställda. 

4.5.3 Äganderätten 

Utöver de begränsningar som kan följa av artikel 11 (föreningsfriheten), har 

Europadomstolens praxis kring TP 1 artikel 1 (äganderätten) varit av intresse vad 

gäller stridsåtgärders tillåtlighet. I Evaldsson v Sweden ansågs det kollektivavtal 

som Byggnads hade, som innebar att en avgift till facket skulle betalas för dess 

genomförda översynsverksamhet, utgöra ett brott mot oorganiserade arbetstagares 

                                              
91 AD 1998 nr 17 
92 Källström m.fl. s 73 
93 Gustafsson v Sweden p 53 
94 Gustafsson v Sweden p 53 
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äganderätt enligt TP 1 art 1, på grund av bristande insyn i vad pengarna faktiskt 

användes till.95  

HD kom i mellandomen NJA 2015 s 899 att pröva frågan om stridsåtgärder som 

kränker enskildes rättighetsskydd enligt Europakonventionen kan medföra 

skadeståndsskyldighet. I det aktuella fallet hade arbetstagarorganisationen strejkat 

i syfte att förmå arbetsgivaren att teckna hängavtal, som innehöll en sådan avgift 

för översynsverksamhet som i Evaldsson v Sverige ansetts strida mot TP 1 artikel 

1 EKMR.  

Efter att ha konstaterat att det inte gick att utdöma ansvar med EKMR som enskild 

grund kom HD att utreda förhållandet mellan RF 2:14 och EKMR, och fann att 

eftersom Europakonventionen är svensk lag, sträcker sig rätten att vidta 

stridsåtgärder inte så långt att den omfattar åtgärder som kränker den enskildes 

rättighetsskydd enligt konventionen. Eftersom en stridsåtgärd som var oförenlig 

med konventionen ”inte omfattas av grundlagsskyddet” finns inte något generellt 

hinder mot att en stridsåtgärd som utgör en konventionskränkning utlöser 

utomobligatoriskt skadeståndsansvar, enligt domstolen. Skadeståndsskyldighet 

ansågs i dessa fall kunna grundas på 2:2 SKL i kvalificerade fall. 

Enligt min mening lämnar majoritetens resonemang en del att önska. I det första 

ledet slår domstolen fast att den grundlagsstadgade strejkrätten begränsas av 

EKMR, men domstolen prövar aldrig huruvida sanktionerna uppfyller kraven på 

legalitet. Enligt SKL 2:2 ska den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott 

ersätta skadan. I HD:s praxis har rättsregeln utvidgats att gälla i vissa 

utomkontraktuella situationer, och i detta fall ansåg HD att denna regel skulle 

kunna vara tillämplig om svaranden agerat kvalificerat otillbörligt. Minoriteten 

påtalade dessa brister, och ansåg att regeringsformens krav innebär att 

begränsningarna ska följa direkt av lag. Eftersom de ansåg att den aktuella 

rättsregeln utgjordes av allmänna skadeståndsrättsliga principer kunde den därför 

                                              
95 Evaldsson v Sweden p 62-64 
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inte användas för att ålägga skadeståndsansvar på grund av utnyttjandet av 

strejkrätten. 

4.6 Politiska stridsåtgärder 

Frågan om politiska stridsåtgärder har tagits upp i AD 2003 nr 25, där strejken 

hade ett delvis politiskt syfte. I ett tidigt skede fann domstolen att det inte fanns 

några lagregler som begränsar rätten att vidta stridsåtgärder i politiska syften. 

Domstolen erinrade dock, i likhet med vad som antyddes i AD 2006 nr 58, att det 

inte är klart hur långt grundlagsskyddet sträcker sig. En uppfattning är att rätten att 

vidta stridsåtgärder sannolikt endast avser stridsåtgärder med syften av traditionellt 

facklig art, medan en annan är att det saknas belägg för att det i svensk rätt skulle 

upprätthållas någon allmän inskränkning motsvarande den danska principen att en 

stridsåtgärd är lovlig endast om den fullföljer ett rimligt fackligt syfte. 

 

Även i detta fall kom dock domstolen att undvika att besvara frågan, eftersom 

åtminstone ett av syftena var av traditionell facklig art, vilket gjorde att domstolen 

inte ansåg sig kunna förklara de varslade stridsåtgärderna olovliga utan ett 

”uttryckligt stöd” i lag, vilket inte fanns. 

4.7 Medbestämmandelagens allmängiltiga begränsningar 

I huvudavtalet mellan LO och SAF regleras bland annat tillåtligheten av 

stridsåtgärder. I 4 kap. 5 § stadgas det att ”(n)är någon utan biträde av annan än 

make, barn eller föräldrar driver näring eller utför arbete för egen räkning, får 

stridsåtgärd ej vidtagas mot honom i anledning av tvist rörande arbets-

förhållandet”. Klausulen är dock bara tillämplig på LO-anslutna, eftersom det rör 

sig om självreglering.  

Stadgandet kom dock att upptas till MBL, med universell tillämplighet. I 41 b § 

går att läsa att ”(e)n arbetstagare får inte vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till ändamål 

att kollektivavtal skall träffas med ett företag som inte har några arbetstagare eller där bara 

företagaren eller företagarens familjemedlemmar är arbetstagare och ensamma ägare. Detsamma 

gäller när en stridsåtgärd har till ändamål att stödja någon som vill träffa kollektivavtal med ett 

sådant företag. Vad som nu sagts hindrar inte en arbetstagare från att delta i en 
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anställningsblockad som riktar sig mot ett sådant företag och som har beslutats i behörig ordning 

av en arbetstagarorganisation. 

Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket är att anse som olovliga. Förändringar i 

anställnings- eller ägarförhållanden som har inträffat sedan en stridsåtgärd har varslats eller inletts 

skall inte beaktas vid bedömningen av om en stridsåtgärd är att anse som olovlig enligt första 

stycket”.96 

4.8 Gränsdragningsproblemen 

Vid en genomgång av materialet kring strejkrättens ramar återfinns två huvud-

sakliga gränsdragningsproblem. 

Det första problemet är vilka begränsningar som kan godtas sett till grundlags-

regeln, och därmed vad som får anses menas med ”följer av lag”. Det andra 

problemet är att tillämpningsområdet för grundlagsregeln är oklart. 

Vad gäller tolkningen av ”följer av lag”, går det att se vissa skillnader bland de 

refererade fallen. I Britanniamålet tillämpade AD begränsande lagstiftning 

extensivt, eller kanske rentav analogt. Detta kom att ändras i domstolens senare 

praxis, där kanske AD 2003 nr 25 är det tydligaste exemplet på en mer restriktiv 

hållning till att begränsa rättighetsskyddet, då domstolen ställde krav på 

”uttryckligt stöd” för begränsningarna. Av detta bör följa att begränsningen 

framkommer av lagens ordalydelse, och faller inom dess kärnområde. Frågan 

kompliceras dock av att domstolen inte verkar ställa upp samma krav när det gäller 

de begränsningar som följer av EKMR (se avsnitt 4.5), vilket är förståeligt med 

tanke på att konventionen är ett levande rättsligt instrument men ändock får ses 

som en anomali i sammanhanget. 

Frågan får dock anses än mindre klar i och med NJA 2015 s 899, där HD kom att 

tillämpa vad som skulle kunna klassificeras som allmänna skadeståndsrättsliga 

principer som grund för skadeståndsansvar. Detta får anses vara ett klart avsteg 

från kravet på ”uttryckligt stöd”. Vilken inverkan detta kommer få på AD:s 

tolkning av rekvisitet ”följer av lag” är dock oklart. 

                                              
96 För vidare läsning se AD 2008 nr 5 

https://lagen.nu/1976:580#P41bS1
https://lagen.nu/1976:580#P41bS1
https://lagen.nu/1976:580#P41bS1
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Vad gäller det andra gränsdragningsproblemet, och därmed det oklara 

tillämpningsområdet, är det främst frågan om vilka syften som skyddas som inte 

besvarats. I såväl AD 2003 nr 25 som AD 2006 nr 58 tar AD upp att en uppfattning 

är att rätten att vidta stridsåtgärder sannolikt endast avser stridsåtgärder med syften 

av traditionellt facklig art, medan en annan är att det saknas belägg för att det i 

svensk rätt skulle upprätthållas någon allmän inskränkning motsvarande den 

danska principen att en stridsåtgärd är lovlig endast om den fullföljer ett rimligt 

fackligt syfte. Om skyddet endast innefattade syften av traditionellt facklig art går 

det att ifrågasätta om stridsåtgärder med rent politiska syften eller som syftar till 

att utöva påtryckningar i rättstvister omfattas. Enligt min mening vore en sådan 

restriktiv tolkning olämplig eftersom den källa som anges i rättsfallen, Sigeman i 

Arbetsrätten i Norden, 1990, s. 359, inte anger något rättsligt stöd för upp-

fattningen, och inte heller argumenterar för varför detta vore sannolikt. Jag har inte 

heller hittat något som talar för denna ordning i något annat material.  

5 Sveriges internationella åtaganden 

5.1 ILO:s skydd av strejkrätten 

5.1.1 Allmänt om rättighetsskyddet 

FN organet International Labour Organization, ILO, etablerades år 1919 och 

ansvarar för utfärdandet och övervakningen att internationellt tillämpliga 

arbetsrättsliga regler. Organisationen är utformad efter en trepartsstruktur med 

representanter från arbetsgivare, arbetstagare samt medlemsstater. Organisations-

graden är hög, och majoriteten av alla världens länder är medlemmar i organisa-

tionen.97  

ILO:s övervakning- och tolkningsverksamhet är uppdelad i två delar vad gäller 

organisationens internationella reglering av stridsåtgärder. Det finns dels den s.k. 

expertkommittén (EK) som primärt består av oberoende akademiker, som b.la. ger 

                                              
97 LO s 8. År 2008 var antalet medlemsstater 181, se Bruun s 197 
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rekommendationer för tolkningen av konventionerna, samt Föreningsfrihets-

kommittén (FFK) som övervakar hur medlemsstaterna efterlever sina åtaganden.98  

Trots att ingen av ILO:s konventioner explicit tillerkänner strejkrätt har en sådan 

vuxit fram i såväl Expertkommitténs som Föreningsfrihetskommitténs praxis. 

Denna rätt utmynnar från ILO:s konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och 

skydd för organisationsrätten samt konvention (nr 98) angående tillämpningen av 

principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.99 De 

båda är ratificerade av Sverige.100 

Eftersom att ILO-konventionerna inte har inkorporerats i svensk rätt är det, i det 

dualistiska Sverige, upp till lagstiftaren att se till att den svenska regleringen 

överensstämmer med våra internationella åtaganden.101 Att ILO inte är 

inkorporerad i svensk rätt betyder dock inte att den inte är av vikt i detta arbete. 

Eftersom Sverige åtagit sig att följa dessa konventioner går det att argumentera för 

att de måhända inte påverkar om den föreslagna lagändringen är möjlig, men att 

den i allra högsta grad påverkar om den är lämplig. 

Som tidigare nämnts utvecklas ILO:s konventionspraxis både av Expertkommittén 

och Föreningsfrihetskommittén. Den senare har i sin praxis sedan 1952 slagit fast 

att strejkrätten är en oumbärlig del av fackliga rättigheter och att strejken är ett 

legitimt medel för arbetstagarorganisationer att främja medlemmarnas rättig-

heter.102 På senare år har dock International Organisation of Employers börjat 

ifrågasätta att konventionerna skyddar en strejkrätt, främst med hänvisning till 

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser artikel 31 och 32. Än så länge 

har dock detta ifrågasättande varit fruktlöst.103  

En central fråga som behöver besvaras är vem eller vilka strejkrätten tillfaller. 

FFK:s position har varit att den tillfaller både enskilda arbetstagare och fack-

                                              
98 Bruun s 197 
99 Bellace s 29 ff, FFK, Case 1954 (Côte d'Ivoire) p 405 
100 ILO-kommittén, 2015 s 20 f 
101 Sigeman, 2004 s 570 
102 Bruun s 199 
103 Ewing s 149 ff 
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föreningar, men om fackföreningar har denna rätt behöver den inte tillfalla 

enskilda arbetstagare. Dock krävs det att arbetarna och dess ledare skyddas mot 

diskriminering till följd av vidtagna stridsåtgärder.104  

De åtgärder som omfattas av skyddet är fredliga, och därmed skyddas inte 

brukande av våld eller andra icke fredliga åtgärder, men å andra sidan får formerna 

för strejken inte begränsas så länge åtgärderna är fredliga.105  

5.1.2 Skyddet i förhållande till strejkens syften 

Utgångspunkten är att strejken, i likhet med den fackliga verksamheten i övrigt, 

syftar till att främja medlemmarnas intressen (jfr artikel 10 konvention 87).106 

Syftet måste således ha koppling till yrkesmässiga eller ekonomiska intressen hos 

arbetarna,107 vilket gör att rent politiska strejker utan en sådan koppling faller 

utanför konventionens skydd.108 Syftet med strejken behöver inte endast vara att 

få till stånd ett kollektivavtal, med andra ord skyddar ILO:s konventioner en rad 

olika syften. 109 I FFK:s Case 1851 (Djibotouti) anförde kommittén att “the occu-

pational and economic interests which workers are able to defend through the exercise of the right 

to strike do not only concern better working conditions or collective claims of an occupational 

nature, but also the seeking of solutions to economic and social policy questions which are of 

direct concern to the workers. (See Digest, op. cit., para. 479.) While purely political strikes do 

not fall within the scope of the principles of freedom of association, trade unions should be able 

to have recourse to protest strikes, in particular where aimed at criticizing a government's 

economic and social policy without incurring reprisals”.110  

Vidare skyddar ILO-konventionerna strejkrätten som ett medel att bli erkänd av 

arbetsgivaren, eftersom syftet med dessa strejker knyter an till arbetarnas 

ekonomiska och yrkesmässiga intressen.111 De begränsningar som får göras 

                                              
104 Herzfeld Olsson s 151, FFK, Case 2258 (Cuba) p 454 
105 Herzfeld Olsson s 151 f 
106 Herzfeld Olsson s 152 
107 Ursprungligen ”economic and social interests” alternativt “the occupational and economic 

interests” 
108 ILO, Digest 2006 p 528, FFK, Case 2094 (Slovakia) p 135 
109 ILO, Digest 2006 p 531, FFK, Case 1777 (Argentina) p 71  
110 FFK, Case 1851 (Djibotouti) p 280 
111 FFK, Case 1809 (Kenya) p 381 
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avseende stridsåtgärders syfte får inte i praktiken medföra ett totalt förbud eller en 

överdriven inskränkning av strejkrätten.112 Exempel på inskränkningar som 

godtagits är bland annat att strejk inte får vidtas vid rättsliga tvister.113 I Tyskland 

begränsas strejkrätten till att endast omfatta åtgärder som syftar till kollektiv 

förhandling. 114 Denna syn har dock kritiserats av såväl EK som FFK som alltför 

restriktiv.115 

5.1.3 Fredsplikt på grund av kollektivavtal 

Vad gäller att inskränka strejkrätten mellan parter som är bundna gentemot 

varandra av kollektivavtal har detta accepterats, under vissa förutsättningar. Om 

fredsplikt råder under avtalstiden måste denna begränsning av strejkrätten 

kompenseras med en rätt till oberoende och effektivt rättsmedel där individuella 

eller kollektiva klagomål på tolkningen eller tillämpningen av kollektivavtalet kan 

tas upp till prövning.116 

I FFK:s Case 2208 (El Salvador) uttalade kommittén att “this type of mechanism not 

only allows the inevitable difficulties which may occur regarding the interpretation or application 

of collective agreements to be resolved whilst the agreements are in force, but also has the 

advantage of preparing the ground for future rounds of negotiations, given that it allows problems 

which have arisen during the period of validity of the collective agreement in question to be 

identified”.117 Det bör dock poängteras att strejkrätten i dessa fall bara kan begränsas 

gentemot arbetsgivaren, vilket gör att konventionen fortfarande skyddar strejker 

mot statens sociala eller ekonomiska policyer som berör arbetstagarna.118 

Dessa mekanismer är alltså till för att kompensera den part som blivit av med sin 

strejkrätt. Att begränsa tredje parts rätt att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare 

som är bunden av kollektivavtal skulle frånta dem det instrument som ansetts vara 

en oumbärlig del av fackföreningarnas rättigheter, utan att några kompensatoriska 

                                              
112 Herzfeld Olsson s 152 
113 Herzfeld Olsson s 152, ILO, Digest p 532 
114 Dorssemont s 353 
115 Novitz s 287 
116 ILO, Digest 2006 p 533 
117 330th Report of the Committee 

on Freedom of Association p 601 
118 Novitz s 283 
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mekanismer finns att tillgå. Enligt min mening skulle detta gå emot själva essensen 

av vad ILO försöker skydda. Man skulle förvisso kunna argumentera för att 

arbetarna skyddas av ett kollektivavtal, och att de således kan tillvarata sina 

intressen genom att organisera sig i det fackförbund som är kollektivavtalspart. 

Detta skulle dock gå emot andemeningen med konvention 87, se artikel 2, som 

säger att arbetarna ska kunna bilda och gå med i fackföreningar enligt sitt fria skön, 

att ha ett fack som får tillgång till alla kompensatoriska mekanismer medan en 

annan inte får det är enligt min mening problematiskt. 

5.2 EKMR:s skydd av strejkrätten 

5.2.1 Begränsning av syftet med strejken 

Som tidigare nämnts är Europakonventionen inkorporerad i svensk rätt. Utöver 

detta är Europakonventionen upptagen i grundlag genom RF 2:19, som stadgar att 

lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund 

av Europakonventionen. Således måste Europakonventionens skydd för strejk-

rätten utredas, för att kunna besvara frågan vad som är en såväl möjlig som lämplig 

begränsning av strejkrätten. 

I artikel 11 i konventionen stadgas att ”(v)ar och en har rätt till frihet att delta i 

fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och 

ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen”. Ordalydelsen 

tillerkänner således ingen strejkrätt, men det går att fråga sig om inte de fackliga 

rättigheter som återfinns i artikeln skulle kunna innebära att andra rättigheter 

tillerkänns som en naturlig följd av de fackliga rättigheter som redan tillerkänns.  

I ett av de första fall där Europadomstolen hanterade föreningsfriheten uttalade 

domstolen att rekvisitet ”skydda sin intressen” i artikel 11 inte är överflödigt.119 

Regeln erkändes med andra ord ha en kollektiv prägel, vilket öppnade upp för att 

strejkrätten skulle kunna tillerkännas skydd. I praxis har det uttalats att regelns 

”telos” kan användas för att utveckla rättsregler som en naturlig följd av att de är 

                                              
119 National Union of Belgian Police v Belgium p 39 
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en nödvändig del av organiseringsrätten.120 Europadomstolen har dock tolkat 

artikeln restriktivt, och det är relativt få fackliga rättigheter som staten ansetts 

skyldiga att skydda.121 Medan ILO:s granskande organ länge sett stridsrätten som 

en oumbärlig del av de fackliga rättigheterna har Europadomstolen, som uttolkar 

rättigheterna ur konventionen, varit betydligt mer försiktiga med att ge strejkrätten 

en liknande ställning inom ramen för EKMR.122 

I Demir and Baykara v Turkey kom domstolen dock att ta en mer progressiv 

position. Domstolen uttalade att den, när den undersöker fall som hamnar under 

artikel 11, utgår från två vägledande principer. För det första ser domstolen på 

totalen av alla vidtagna åtgärder, från statens sida, som syftar till att skydda de 

fackliga rättigheterna inom ramen för dess tolkningsmarginal. För det andra tillåter 

domstolen inte begränsningar som påverkar essentiella element av fackförenings-

friheten, som skulle göra friheten substanslös.123  

Bland dessa essentiella element återfanns bland annat rätten för fackförbund att 

försöka övertala arbetsgivare att lyssna på vad det har att säga på uppdrag av sina 

medlemmar. Listan var dock inte uttömmande utan kunde utvecklas beroende på 

samhällsutvecklingen, och behovet av effektivt skydd för mänskliga rättigheter.124 

 Efter att ha gått igenom domstolens praxis, och hänvisat till andra internationella 

konventioner, kom domstolen, trots vikten av förutsägbarhet, fram till att rätten till 

kollektiv förhandling får anses utgöra en essentiell del av artikel 11.125 Även om 

denna utveckling inte resulterar i att strejkrätten anses vara en oumbärlig del av 

artikel 11 får avgörandet anses ha viss betydelse eftersom strejkrätten får anses 

vara, åtminstone indirekt, en viktig beståndsdel i rätten till kollektiv förhandling.126  

                                              
120 Dorssemont s 335 
121 Novitz s 225 
122 Dorssemont s 333 
123 Demir and Baykara v Turkey p 144 f 
124 Demir and Baykara v Turkey p 145 f 
125 Demir and Baykara v Turkey p 147 ff 
126 Dorssemont s 339, författaren refererar till Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey (application no. 

68959/01), som förtydligar relationen mellan strejkrätten och rätten till kollektiv förhandling. 

Fallet i fråga finns, till dags dato, inte att tillgå i andra språk än Franska och Turkiska, vilket 

gjort att jag fått förlita mig på författarens slutsatser då jag inte behärskar något av dessa språk.  
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Medan ILO:s position är att arbetstagarna har rätt till strejk för att värna om deras 

sociala och ekonomiska intressen verkar således Europadomstolens hållning vara 

att strejkrätten är begränsad till att vara ett led i rätten till kollektiv förhandling.127 

Detta skulle innebära att Sverige i överensstämmelse med EKMR skulle kunna 

inskränka strejkrätten så att endast strejker som syftar till kollektivavtalsslutande 

omfattas, i likhet med Tyskland. Att rätten att bli hörd är erkänd som en nödvändig 

del av art 11 förändrar inte saken, eftersom arbetstagarorganisationerna fortfarande 

har rätt att strejka för slutande av kollektivavtal (vilket får anses vara att bli hörd). 

Det går här att erinra om att medlemsstaterna har en stor tolkningsmarginal 

gällande hur de fackliga rättigheterna ska tillgodoses.128 

5.2.2 Fredsplikt på grund av kollektivavtal 

Frågan blir då hur domstolen skulle ställa sig till en inskränkning av tredje parts 

strejkrätt gentemot kollektivavtalsbunden arbetsgivare. Som tidigare nämnts har 

domstolen sedan tidigare ansett att rätten för ett fack att försöka övertala 

arbetsgivare att lyssna på vad det har att säga på uppdrag av sina medlemmar är en 

essentiell del av artikel 11 § 1. Exakt vad denna rätt får anses innefatta är inte vid 

första anblick givet, men behandlas i Wilson, National Union of Journalists and 

Others v. The Unites Kingdom. I detta fall kom domstolen att uttala att rätten att 

bli hörd inte innebär att en arbetsgivare måste vara tvungen att erkänna 

fackförbund, men att facken och dess medlemmar på något sätt måste kunna 

försöka övertyga arbetsgivaren att lyssna på dess medlemmar. Strejkrätten ansågs 

utgöra ett särskilt viktigt medel för fackföreningarna att hävda sin rätt.129 

Domstolen uttalade sedan att ”(t)he Court agrees with the Government that the essence of a 

voluntary system of collective bargaining is that it must be possible for a trade union which is not 

recognised by an employer to take steps including, if necessary, organising industrial action, with 

a view to persuading the employer to enter into collective bargaining with it on those issues which 

the union believes are important for its members' interests”.130 Enligt Herzfeld Olsson finns 

                                              
127 Jfr. Novitz s 287 
128 Wilson National Union of Journalists and Others v. The Unites Kingdom p 44 
129 Wilson National Union of Journalists and Others v. The Unites Kingdom p 44 f 
130 Wilson National Union of Journalists and Others v. The Unites Kingdom p 46 
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det anledning att fråga sig om inte domstolen närmar sig en ståndpunkt där 

fackföreningar ska ha rätt att vidta stridsåtgärder i de fall de inte på annat sätt 

tillerkänns en rätt att bli hörd av arbetsgivarna. Hon påpekar dock att frågan inte 

är helt klargjord.131  

Wilson, National Union of Journalists and Others v. The Unites Kingdom verkar 

tyda på att en inskränkning i strejkrätten i fall där arbetsgivare är bunden av 

kollektivavtal vore problematisk. Den svenska modellen bygger på att staten inte 

intervenerar i arbetsmarknadspolitiska frågor och att arbetsmarknadens parter 

söker påverka varandra till att nå samförståndslösningar. Om strejkrätten skulle tas 

bort i dessa fall skulle inte fackförbundet ha några effektiva medel att använda sig 

av för att kunna bli erkända av arbetsgivaren, vilket verkar gå emot den hållning 

Europadomstolen tagit, och kan potentiellt ses som en begränsning av art 11 

EKMR132  

I övrigt skulle en begränsning av icke kollektivanslutna fackförbunds rätt att vidta 

stridsåtgärder mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare kunna anses begränsa 

medlemmarnas rätt till kollektiv förhandling, vilket gör att den diskussion som 

fördes i samband med Demir and Baykara v Turkey blir aktuell även i detta fall. I 

fall där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal skulle en dylik reglering göra att 

oanslutna fackförbund helt saknar stridsrätt gentemot deras kollektivavtalsbundna 

arbetsgivarpart, vilket gör att de helt saknar stridsrätt inom ramen för den 

kollektiva förhandlingen. Eftersom Sverige saknar mekanismer för att stimulera 

kollektiv förhandling skulle således arbetstagarorganisationen stå helt utan 

maktmedel gentemot arbetsgivaren vilket skulle kunna anses vara en begränsning 

av art 11 EKMR.  

Ovanstående skulle kunna innebära att en inskränkning som det är tal om skulle 

kunna stå i strid med EKMR, och därmed inte möjlig att anta som lag på grund av 

2:19 RF, såvida inte inskränkningarna är godtagbara enligt artikelns andra punkt. 

                                              
131 Herzfeld Olsson s 318 
132 De mekanismer för medling som finns i den svenska modellen är kopplade till 

kollektivavtalsförhållanden eller stridsåtgärdskonflikter, se MBL 46-53 §§ 
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Där stadgas att begränsningar endast är tillåtna om de ” i ett demokratiskt samhälle 

är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd 

för andra personers fri- och rättigheter”. 

Varken kommissionen eller domstolen har definierat vad som menas med statens 

säkerhet, men de fall som berört legitimeringsgrunden indikerar att den rör 

säkerheten hos staten och den konstitutionella ordningen från hot ut- eller inifrån. 

Således borde det stå klart att legitimeringsgrunden inte är aktuell i detta fall.133 

Den allmänna säkerheten tenderar i domstolens praxis att lösas upp i andra 

legitimeringsgrunder som åberopas, i artikel 11:s fall, skydd för hälsa och moral 

samt säkerheten hos staten.134 

I detta fallet skulle en begränsning kunna ta sikte på en eller flera legitima grunder 

som uppräknas i artikel 11, men troligen är det främst förebyggande av oordning 

(eventuellt i samband med den allmänna säkerheten) eller skydd för andra 

personers fri- och rättigheter som skulle åberopas.  

Vad gäller den sista legitimeringsgrunden skulle det kunna förekomma situationer 

där en annan person, juridisk eller fysisk, kränks på grund av att en strejk riktas 

mot denna. I dessa fall är det dock inte faktumet att denna arbetsgivare redan är 

bunden av kollektivavtal som är det utslagsgivande, utan istället exempelvis de 

krav som riktas (jfr avsnitt 4.5). Med andra ord finns sådant som talar för att en 

dylik begränsning skulle gå längre än vad som är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle.135  

Vad gäller de andra legitimeringsgrunderna är det sannolikt att staten skulle kunna 

argumentera för att begränsningen syftar till att förebygga oordning på arbets-

marknaden, möjligtvis kopplat till den allmänna säkerheten. Frågan är dock om 

detta är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Sett till Europadomstolens senare 

praxis ska andra internationella instrument som är erkända av en majoritet av 

                                              
133 Greer s 19 
134 Greer s 18 
135 Jfr Demir and Baykara v Turkey p 119 
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medlemsstaterna eller som medlemsstaten själv ratificerat beaktas i denna 

bedömning.136 I detta fall skulle med andra ord bl.a. ILO beaktas, vilket skulle tala 

emot att begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle (jfr avsnitt 

5.1.3).137  

6 Bör stridsrätten begränsas? 

6.1 Sammanfattning 

Innan redogörelsen av strejkrättens teoretiska värde, redogörelsen av för denna 

uppsats relevant statistik samt presenterandet av lösningsförslag, bör en kort 

sammanfattning följa av vad som hittills konstaterats i arbetet. 

Till att börja med går det att påminna om att den svenska modellen bygger på att 

arbetsmarknadens parter tar ansvar. Samförstånd och självreglering har varit 

ledord för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Alla arbetstagarorganisationer 

agerar dock inte efter denna logik vilket gör att självregleringen inte är styrande 

för deras handlingssätt, eftersom de inte är en del av dessa överenskommelser. 

Strejkrätten skyddas i Regeringsformen 2:14. Förarbetena är knappa och 

tillämpningsområdet kan inte anses vara helt klart. Enligt ordalydelsen omfattas, 

på arbetstagarsidan, endast stridsåtgärder vidtagna av arbetstagarorganisationer. 

Det står även klart att åtgärder vidtagna i ett traditionellt fackligt syfte omfattas av 

grundlagsskyddet, medan det är oklart huruvida politiska strejker eller strejker i 

rättstvister skyddas. I praktiken är det dock svårt att förklara dessa strejker otillåtna 

eftersom de ofta har åtminstone ett traditionellt fackligt syfte (jfr avsnitt 4.4, 4.6). 

Vilka typer av åtgärder som omfattas av grundlagsskyddet är inte helt klarlagt, 

men det finns skäl som talar för att regleringen, i likhet med MBL, inte är bunden 

till vissa former av åtgärder utan snarare att åtgärden ska ha viss effektivitet som 

påtryckningsmedel. 

I fall där det inte föreligger kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagar-

organisationen är endast de allmängiltiga begränsningarna av strejkrätten 

                                              
136 Demir and Baykara v Turkey p 165 f 
137 Jfr Demir and Baykara v Turkey p 166 
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tillämpliga. Dessa är få till antalet, och har ett relativt begränsat tillämpnings-

område. För det första får stridsåtgärden inte innefatta brottsliga handlingar, för 

det andra får den inte syfta till att undantränga eller ersätta ett för arbetsgivaren 

tillämpligt kollektivavtal, för det tredje får den inte kränka annans rättighet enligt 

EKMR, och för det fjärde får den inte strida mot 41 b § MBL, som begränsar rätten 

att vidta stridsåtgärder mot viss typ av fåmans- eller familjeföretag. 

Sverige har åtagit sig att följa ILO:s konvention nr 87 respektive nr 98, som enligt 

övervakningsorganens praxis skyddar strejkrätten på en rad olika sätt. Enligt denna 

praxis skulle de två aktuella förslagen, att begränsa strejkrätten i andra syften än 

att sluta kollektivavtal samt att begränsa strejkrätten när arbetsgivaren är bunden 

av kollektivavtal gentemot ett annat fackförbund, strida mot de åtaganden Sverige 

ådragit sig genom ratificeringen av de aktuella konventionerna. Vissa inskränkn-

ingar i strejkens syfte har dock accepterats av FKK, däribland att förbjuda strejker 

i rättstvister. 

Att begränsa strejkrätten i andra syften än att sluta kollektivavtal skulle i dagens 

läge inte ses som en begränsning av artikel 11 EKMR. Rättsläget får ses som mer 

oklart vad gäller att begränsa strejkrätten gentemot arbetsgivare som är bunden av 

kollektivavtal gentemot annat fackförbund. I dessa fall är det oklart dels huruvida 

en sådan reglering skulle ses som en begränsning av artikel 11 EKMR, men det är 

även oklart huruvida en sådan reglering skulle kunna anses vara nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle, och därmed godtas. 

6.2 Stridsrättens teoretiska värde 

Vid bedömningen av vilka inskränkningar av strejkrätten som är lämpliga bör inte 

bara beaktas i Sverige gällande rätt och internationella åtaganden, utan även vilka 

syften strejkrätten fyller. Om det exempelvis skulle visas att strejkrätten bara kan 

rättfärdigas på grund av sina socioekonomiska fördelar, kommer strejkrätten som 

en del i kollektiv förhandling att anses vara rättfärdigad, medan strejker mot 

exempelvis statens miljöpolitik inte kan rättfärdigas.138 Således bör en 

                                              
138 Novitz s 49 
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undersökning de lege ferenda börja med att utreda på vilka grunder strejkrätten 

kan legitimeras.  

Den första, och kanske vanligaste, rättfärdigandegrunden är den socioekonomiska. 

Strejkrätten anses i detta sammanhang vara en viktig faktor i bibehållandet och för-

bättringen av rättvisa löner och rimliga arbetsförhållanden, vilket gör att den 

uppbär den ekonomiska och sociala välfärden för en stor del av befolkningen.139 

Eftersom arbetsgivaren har ett  bättre förhandlingsläge går det att hävda är att rätten 

till kollektiv förhandling utan strejkrätten är meningslös eftersom arbetstagar-

parten helt saknar maktmedel.140  

Den andra rättfärdigandegrunden är att se strejkrätten som en politisk rättighet. 

Termen är dock till viss mån missvisande eftersom den inrymmer flera olika typer 

av stridsåtgärder. Dels kan den ses som en väg till arbetsplatsdemokrati. 

Strejkrätten ses då inte bara som ett hjälpmedel för att nå annat än materiellt 

välstånd, utan kan även användas för att nå inflytande i frågor som normalt ligger 

inom arbetsgivarprerogativen. Exempel på sådana frågor är ledning av arbetet, 

men även arbetsplatsinflytande, t.ex. i form av representation i företagets 

ledning.141 I Sverige finns som tidigare nämnts en rad arbetsplatsdemokratiska 

mekanismer som knyts till kollektivavtalet, men detta ger inte arbetare som är 

anslutna till ett annat fack någon rätt att påverka sådant som hamnar inom 

arbetsgivarprerogativen.142  

En annan aspekt av den politiska strejken är att påverka arbetsgivarens policyer 

genom ideologiskt motiverade strejker. Det handlar då inte om strejker som har 

direkt koppling till arbetstagarnas ekonomiska eller sociala förhållanden, utan 

istället strejker som syftar till att påverka arbetsgivarens policyer i förhållande till 

annat än arbetarnas egna förhållanden. Exempel på sådana aktioner kan vara att 

arbetstagarna vidtar strejk i syfte att få arbetsgivaren att avsluta sina 

                                              
139 Novitz s 49, Bruun s 199 
140 Rycroft s 201 
141 Nkabinde s 279, Novitz s 58 
142 Se exempelvis 11 § MBL, 6:2 AML, Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de 

privatanställda 6 § 
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affärsförbindelser med exempelvis totalitära stater, eller på annat sätt markera mot 

vad som annars anses vara amoraliskt beteende. Dessa typer av stridsåtgärder kan 

ses som att arbetarna agerar som ansvarstagande medborgare, och att denna roll 

inte upphör att existera under arbetstiden. Eftersom arbetsgivprerogativen också 

tillerkänner arbetsgivaren rätten att bestämma att arbetstagarna ska genomföra 

arbetsuppgifter som kan anses gå emot den allmänna moralen blir strejkrätten i 

dessa fall ett skydd för arbetstagarna i viss mån.143 

Utöver detta kan strejker utmana statens policyer. Det kan hävdas att detta strider 

mot grundtanken med en representativ demokrati, där de folkvaldas ansvar utkrävs 

vid nästa val. Detta får dock anses vara en något förenklad syn av västvärldens 

demokratiska system, eftersom påverkansarbete även sker mellan val. För det 

första spelar olika intresseorganisationers påverkansarbete en viktig roll för att 

genomdriva deras medlemmars intressen mellan val, men situationen kompliceras 

ytterligare genom att arbetsgivarna inte bara kan påverka de folkvalda genom deras 

intresseorganisationer, utan att de dessutom alltid kan hota med att flytta kapitalet 

(och därmed produktionsmedlen) utomlands om inte de folkvalda rättar sig efter 

deras krav.144 Med detta i åtanke är strejkrätten i samma syften en rimlig mekanism 

för att arbetarna ska kunna ha samma maktmedel för att kunna påverka de 

folkvalda, i syfte att inte skapa en ojämn maktbalans. 

Det går med andra ord att hävda att strejkrätten kan fylla en rad olika funktioner, 

och rättfärdigas på en rad olika grunder. Det hör dock till sakens natur att det finns 

motstridiga intressen, eftersom strejker går ut på att åsamka skada. Således bör det 

undersökas vilka teoretiska anledningar det finns att begränsa strejkrätten. 

6.3 Argument för att begränsa strejkrätten 

Eftersom strejken som påtryckningsåtgärd har som syfte att åsamka ekonomisk 

skada är det föga förvånande att strejker kan påverka samhället negativt på flera 

olika sätt. Argumenten som förs fram mot strejkrätten handlar i mångt om mycket 

                                              
143 Kupferberg s 743, Novitz s 59 ff,  
144 Novitz s 61 ff 
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om dessa skador, och tar sikte dels på skador mot arbetsgivare, men även skador 

mot andra arbetare och arbetslösa, samt skador mot konsumenter. Även skador på 

samhällsnivå har lyfts fram, dels vad gäller samhällsekonomin, dels påstådda 

negativa effekter på demokratin,145 varav den senare kritiken redan lyfts fram och 

diskuterats i det tidigare avsnittet. 

Eftersom argumenten främst rör den ekonomiskt negativa effekten en strejk har på 

diverse aktörer,146 kommer således den fortgående diskussionen vara starkt 

beroende av hur vanliga och omfattande dessa strejker faktiskt är. I nästkommande 

avsnitt behandlas således statistik över dessa typer av strejker. 

6.4 Statistik 

I Medlingsinstitutets rapport ”Förekomsten av konflikter på arbetsmarknaden i 

situationer där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal” kom MI att ”kartlägga 

och analysera förekomsten av konflikter på arbetsmarknaden i situationer där en 

arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av 

ett tillämpligt svenskt kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation”.147 

Undersökningen omfattade endast primäråtgärder riktade mot arbetsgivare bundet 

av svenskt kollektivavtal. Undersökningen innefattade inte strejker vidtagna av 

arbetarförbund riktade mot arbetsgivare som endast var bundna av kollektivavtal 

gentemot tjänstemannaförbund, eller vice versa. Dock omfattades sådana strejker 

när frågan rörde gränsdragningstvister eller när samma kollektivavtal gällde för 

samtliga anställda. Det statistiska underlaget (MI:s ärenderegister) spände mellan 

åren 2000 och den sista augusti 2017. Vissa allmänna tillbakablickar gjordes dock 

för tidigare år.148 

                                              
145 Novits s 75 ff,  
146 Dessa negativa effekter är dock inte oemotsagda, se Novits s 75, som refererar till Hyman, R, 

Strikes, 4e uppl., 1989.  Enligt Hyman vägs oftast produktionsbortfallet upp av övertidsarbete 

eller en högre produktivitet på grund av släppta spänningar. Mot detta går att invända att denna 

ökning kan vara mindre inom mer automatiserad industri eftersom produktionstakten inte är 

beroende av det manuella arbetet i lika hög grad. Detsamma bör gälla i vissa branscher i 

tjänstesektorn där inte produktiviteten i första hand inte beror på arbetstagarens arbetstakt. 
147 Medlingsinstitutet, 2017 s 3 
148 Medlingsinstitutet, 2017 s 5 f 
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Totalt gicks cirka 1160 ärenden översiktligt igenom. Efter genomgången fanns det 

cirka 420 fall där MI antingen kunde konstatera att arbetsgivaren var bunden av 

kollektivavtal, eller inte kunde säkerställa att detta inte var fallet. Av dessa 420 

ärenden var cirka 150 ”osäkra fall”.149 

6.4.1 Typ av åtgärder  

MI delade upp typerna av åtgärder efter, vad de kallar, en något grov och förenklad 

indelning. Inte sällan varslades flera olika typer av stridsåtgärder.150  

Den första kategorin, strejk och blockad, varslades i 200 av de 420 fallen. Dessa 

stridsåtgärder användes av alla fackföreningar.151 

Den andra kategorin, andra typer av blockadåtgärder, innehåller sådana 

blockadåtgärder som anses vara mindre ingripande. Exempel på sådana åtgärder 

är nyanställnings-, övertids-, inhyrningsblockad samt blockad av viss arbets-

uppgift eller dylikt. Utöver detta valde MI att inkludera de så kallade indrivnings-

blockader som vissa SAC-föreningar varslat om eftersom omständigheterna runt 

dessa varsel är så pass oklara. Av de cirka 420 fall som MI behandlat hade det i 

nästan 260 fall varslat om olika typer av blockadåtgärder.152   

Nyanställnings-, övertids- och inhyrningsblockad förekommer bland alla typer av 

fackföreningar, medan blockad av viss arbetsuppgift eller dylikt endast varslas av 

SAC eller andra liknande fackföreningar. Så kallade indrivningsblockader har i 

princip enbart varslats av vissa SAC-föreningar eller tillhörande syndikat mellan 

åren 2007–2012, och alltid med samma person som undertecknare.153 

Den sista kategorin, andra sorters stridsåtgärder, är sådana okonventionella 

stridsåtgärder som nämndes i avsnitt 2.2. I denna kategori återfinns i princip endast 

varsel från SAC-föreningar eller andra liknande fackförbund. Exempel på sådana 

åtgärder är aktiv bojkott, offensiv blockad, blockadsvärm, outsourcing, 

                                              
149 Medlingsinstitutet, 2017 s 21 
150 Medlingsinstitutet, 2017 s 21 f 
151 Medlingsinstitutet, 2017 s 22 
152 Medlingsinstitutet, 2017 s 22 f 
153 Medlingsinstitutet, 2017 s 23 
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uthängning, varumärkesbränning med mera. Bland de cirka 420 ärendena har det 

varslats om andra sorters stridsåtgärder i drygt 130 fall.154 

6.4.2 Anledningarna till varsel 

Anledningarna till varslen är många, och inte sällan anges mer än en anledning till 

varslen. MI valde att dela upp anledningarna i fem kategorier: (i) vägran att teckna 

kollektivavtal, (ii) enskilda medlemmars villkor, (iii) arbetsmiljö/organisation, (iv) 

övrigt, (v) okänd anledning.155 

Varsel om stridsåtgärder på grund av arbetsgivarens vägran att teckna 

kollektivavtal (i) förekommer i ett sextiotal ärenden, det vill säga cirka 15 procent 

av de aktuella ärendena. Vanligtvis är parterna i dessa fall oeniga om det befintliga 

avtalet ska gälla för sådant arbete som det varslande fackförbundet vill teckna 

kollektivavtal för. LO-, TCO- och Saco-förbundens medlemsorganisationers 

varsel återfinns endast i denna kategori. Andra varsel i denna kategori kommer 

från bland annat Ledarna, Pilotförbundet samt SHF:s avdelningar. Inga SAC-

varsel återfinns i denna kategori.156  

Den vanligaste anledningen till varslen handlar om enskilda medlemmars villkor 

(ii), och svarar för nästan 60 procent av alla varsel (d.v.s. i drygt 240 ärenden). Det 

handlar ofta om lönefrågor, och kan antingen vara av intresse- eller rättstvist-

karaktär, eller en blandning av de båda. Exempelvis kan det handla om missnöje 

av utfallet av en lönerevision eller det allmänna löneläget för medlemmarna 

(intressetvist), men även att organisationen anser att rätt lön inte utbetalts 

(rättstvist) kan vara upprinnelsen till konflikten. Även tvister om uppsägningar är 

ganska vanliga, vilket i likhet med de flesta tvister som inte handlar om lön bör 

kategoriseras som en rättstvist. Det är främst varsel från någon SAC-förening som 

återfinns i denna kategori, men även vissa fall från exempelvis någon avdelning av 

SHF går att finna.157 

                                              
154 Medlingsinstitutet, 2017 23 f 
155 Medlingsinstitutet, 2017 s 24 f 
156 Medlingsinstitutet, 2017 s 25 ff 
157 Medlingsinstitutet, 2017 s 25, 30 
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Den näst vanligaste anledningen till varslen handlar om arbetsmiljö/organisation 

(iii), och står för cirka 20 procent av alla ärenden (det vill säga cirka 80 ärenden). 

Det kan till exempel handla om ett missnöje med arbetsmiljöförhållanden eller hur 

arbetet är organiserat. Kännetecknande är att det främst rör sig om frågor som 

antingen styrs av arbetsmiljö- eller arbetstidslagstiftningen eller som faller inom 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Även här kan frågorna ha en intresse- eller 

rättstvistskaraktär eller bådadera. I denna kategori återfinns främst varsel med 

någon SAC-förening som part, samt ett mindre antal där någon fristående 

fackförening är part.158 

Bland övriga anledningar (iv) återfinns bland annat krav om att visst arbete ska 

reserveras för vissa grupper arbetstagare (exempelvis att äldre medlemmar ska få 

lättare arbetsuppgifter) och frågor som syftar till att bevara organisationens 

ställning. Även här kan det handla om intresse- eller rättstvistkaraktär på frågorna, 

eller en blandning av de båda. Det rör sig om cirka 20 ärenden, eller med andra 

ord cirka 4 procent av de aktuella ärendena. I samtliga ärenden rör det sig om varsel 

från en medlemsorganisation till SAC eller SHF.159 

I dryga tiotalet av varslen, d.v.s. cirka 2 procent, rör det sig om en okänd anledning 

(v), i samtliga av dessa fall är det någon SAC-förening som varslat om 

stridsåtgärd.160  

6.4.3 Områden 

De aktuella varslen återfinns i såväl privat som offentlig sektor, på ett stort antal 

områden. Vissa områden är dock mer frekvent förekommande än andra. Av de 

aktuella ärendena återfinns drygt 50 i städbranschen, cirka 45 i hotell- och 

restaurangbranschen, cirka 35 i hamnarbete, drygt 30 i byggbranschen, knappt 30 

i handel samt drygt 20 i industrin.161  

                                              
158 Medlingsinstitutet, 2017 s 25, 30 
159 Medlingsinstitutet, 2017 s 25, 30 
160 Medlingsinstitutet, 2017 s 25, 30 
161 Medlingsinstitutet, 2017 s 30 f 
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Bland ärendena i städ- samt hotell- och restaurangbranschen är det främst någon 

SAC-förening som är part. Ofta rör det sig om ett mindre företag som tillhör de 

s.k. ”osäkra fallen”, det vill säga de 150 fall där det är osäkert huruvida 

arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal. En inte obetydlig del av dessa företag 

saknar antagligen kollektivavtal, men i och med att merparten av dessa fall har en 

SAC-förening som part går det att anta att det sällan ställdes krav om kollektiv-

avtalstecknande.162 

Bland de ärenden som rör hamnarbetarområden är det med något enstaka undantag 

någon avdelning av SHF som är part. Här finns inte några osäkra fall, och kraven 

är ofta tecknande av kollektivavtal eller ”annan nöjbar lösning”.163 

Inom byggbranschen, handeln och industrin är de aktuella arbetsgivarna såväl 

stora som små arbetsgivare. Någon SAC-förening är ofta part, men även 

traditionella fackförbund förekommer som part.164 

6.4.4 Utlösta stridsåtgärder 

Eftersom medling inte förekommit i det stora flertalet av de cirka 420 fallen finns 

säker information om utlösta stridsåtgärder endast i ett mindre antal fall. MI 

konstaterade dock med säkerhet att stridsåtgärder utlösts i 60 fall, samt att det i 80 

fall inte utlösts någon stridsåtgärd. I nästan 280 fall saknas information. Den 

absoluta merparten av dessa har någon SAC-förening som part.165 

Av de 60 ärenden där stridsåtgärder med säkerhet lösts ut hade uppskattningsvis 

4800 arbetsdagar gått förlorade under den aktuella tidsperioden, dvs 

genomsnittligen 280 per år. Mörkertalet är dock stort, eftersom MI inte kunnat 

uppskatta hur många av de resterande varslen som lösts ut, samt att de varsel som 

lösts ut av SAC eller andra fristående fackförbund ofta är förenade med osäkerhet 

vad gäller omfattningen av sådana åtgärder. Dock har sådana fackförbund få 

medlemmar vilket gör att sådana stridsåtgärder, normalt sett, inte får någon större 

                                              
162 Medlingsinstitutet, 2017 s 31 
163 Medlingsinstitutet, 2017 s 31 
164 Medlingsinstitutet, 2017 s 31 
165 Medlingsinstitutet, 2017 s 31 f 



Dan Nilsson 

53 

 

omfattning.166 Detta kan jämföras med det totala antalet förlorade arbetsdagar på 

grund av stridsåtgärder på arbetsmarknaden, som är cirka 50 000 arbetsdagar per 

år.167  

6.4.5 Tendenser över tid 

Av de cirka 420 ärendena hade cirka 45 en traditionell arbetstagarorganisation som 

part. Cirka 330 ärenden hade någon SAC-förening som part, och drygt 30 ärenden 

hade SHF som part.  

Den största förändringen över tid har berott på SAC-föreningarnas ändrade 

varselfrekvens. Under åren 2000–2005 var en SAC-förening part i genomsnitt 6-7 

ärenden per år. Under åren 2006–2011 var motsvarande siffra cirka 40, och då ofta 

med samma person som undertecknare av varslen. Från och med 2012 kom dock 

varslen att minska kraftigt i antal, och har därefter varit knappt 10 per år. 

Bland de etablerade fackförbunden har en viss minskning skett, 2000–2005 var 

genomsnittet 3–4 ärenden per år, för att den senaste sexårsperioden minska till 1,5 

ärenden per år.  Antalet ärenden med någon underavdelning till SHF som part har 

legat mellan 0–3 per år. Mellan åren 2015 och 2016 kom dock ärenden att öka till 

5–6 per år. 

6.4.6 Sammanfattning 

Av MI:s rapport går det att utläsa att typen av åtgärder som varslats främst är 

sådana konventionella åtgärder som arbetsinställelse eller blockadåtgärder, men 

att det i 130 fall varslats om sådana okonventionella stridsåtgärder som nämns i 

kapitel 2.2. 

Anledningarna till varslen är många, i 15% är syftet att förmå arbetsgivaren att 

teckna kollektivavtal. De konventionella parternas varsel har alltid detta syfte. I de 

återstående kategorierna återfinns en blandning av konflikter av intresse- och 

rättstvistkaraktär. 

                                              
166 Medlingsinstitutet, 2017 s 33 
167 Medlingsinstitutet, 2017 s 48 
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Av det totala antalet varsel som behandlats har cirka 60 lösts ut, 80 inte lösts ut, 

och i 260 fall saknas information. Av dessa 260 fall har den absoluta merparten 

någon SAC-organisation som part.  

Bland de branscher som återkommer mer frekvent bland varslen kan nämnas, 

städbranschen, hotell och restaurang, hamnarbete, byggbranschen samt handel. I 

35% av de 420 fallen är det osäkert om arbetsgivaren var bunden av kollektivavtal 

när denne varslades.  

Idag varslar SAC-organisationer knappt en fjärdedel så mycket som de gjorde 

under perioden 2006-2011. De konventionella fackens varsel har också minskat 

något i antal, medan SHF:s varsel ökat en aning i antal, och ligger numera på 5-6 

varsel per år. 

6.5 Avslutande diskussion 

6.5.1 Strejkens syften 

Vad gäller att inskränka strejkrättens syften, utöver att teckna kollektivavtal, går 

det först att nämna att det är osäkert vilka strejker som ens omfattas av 2:14 RF. 

Medan det är tydligt att bestämmelsen täcker strejker med syfte att teckna 

kollektivavtal, är det mer osäkert huruvida den täcker stridsåtgärder som rör 

rättstvister eller politiska strejker. Enligt AD:s gällande praxis är det dock i 

praktiken svårt att förklara sådana strejker otillåtna ens om man tolkar 

skyddsområdet restriktivt (och därmed inte tillerkänner skydd i exempelvis 

politiska strejker eller strejker som grundas i rättstvister), eftersom dessa strejker 

kan legitimeras ifall de har åtminstone ett traditionellt fackligt syfte (jfr AD 2003 

nr 25, avsnitt 4.6).  

Vad gäller internationella åtaganden har Sverige ratificerat såväl EKMR som ILO-

konventionerna nr 87 och nr 98. EKMR skyddar varken strejker i rättstvister eller 

politiska syften, utan tar istället sikte på strejkrätten inom ramen för rätten att bli 

erkänd och rätten till kollektiv förhandling. Att begränsa rätten att vidta 

stridsåtgärder i andra syften än att sluta kollektivavtal skulle inte inskränka vare 

sig rätten att bli hörd eller rätten till kollektiv förhandling. ILO har å andra sidan 
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ett mycket bredare skydd  för strejkrätten, och skyddar strejkrätten som en del av 

försvaret av arbetarnas sociala och ekonomiska status. Detta innefattar även 

politiska strejker så länge de har en koppling till denna status. Eftersom Sverige 

åtagit sig att följa ILO:s konventioner talar således starka skäl för att strejkrätten 

inte ska inskränkas till att endast gälla tecknande av kollektivavtal.  

Efter en genomgång av statistiken går det att konstatera att en stor del av de 

aktuella varslen har en rättstvistkaraktär, eller en blandning av rättstvistkaraktär 

och intressetvistkaraktär. Strejkrätten i ett led att utöva påtryckningar i rättstvister 

skyddas inte av EKMR, och inskränkningar i strejkrätten i rättstvister har inte 

ansetts strida mot ILO. I och med att regeringen förklarat att de anser strejkrätten 

endast, eller åtminstone primärt, syftar till att få till ändringar i kollektivavtal, 

skulle en inskränkning i dessa fall vara i linje med regeringens ställningstagande. 

Utöver detta skyddas rätten till en rättvis rättegång av EKMR art 6, vilket gör att 

facken har ett skydd mot att deras rättigheter inte kränks när domstolarna prövar 

dessa tvister. Vidare skulle inte de konventionella fackförbundens handlingssätt 

påverkas av denna inskränkning, eftersom det i avsnitt 6.4 visats att de inte 

använder stridsåtgärder i syfte att utöva påtryckningar i rättstvister. 

I och med detta anser jag att ett förbud mot att vidta stridsåtgärder i rättstvister 

vore en lämplig lösning sett till regeringens viljeförklaring. Detta på grund av att 

det visat sig att en stor del av de strejker som riktar sig mot kollektivavtalsbunden 

arbetsgivare är av rättstvistkaraktär, att detta inte skulle strida mot något 

internationellt åtagande, att det inte skulle påverka de konventionella fackens 

handlingssätt samt att arbetarnas och fackens rättigheter skulle tillvaratas även om 

de inte äger rätt att strejka i dessa frågor.  

6.5.2 Fredspliktsregler när arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal 

Det står klart att grundlagsskyddet även omfattar strejker som riktas mot 

kollektivavtalsbundna arbetsgivare. I dagsläget finns inga allmängiltiga begräns-

ningar av dessa typer av stridsåtgärder, men i de fall syftet är att tränga undan det 
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ursprungliga kollektivavtalet är detta förklarat otillåtet, se avsnitt 4.3, AD 1989 s 

120 (Brittaniadomen). 

Frågan är dock om det är möjligt och lämpligt att begränsa strejkrätten i dessa fall. 

De typer strejker som skulle kunna rymmas inom denna begränsning är många. 

Det skulle kunna röra sig om strejker med socioekonomiska syften, såväl som 

diverse politiska syften.  

Denna typ av inskränkning skulle gå emot de åtaganden Sverige ådragit sig genom 

ratificeringen av ILO-konventionerna, eftersom fredspliktsbestämmelser som 

utlöses vid kollektivavtalsslutande måste innehålla kompensatoriska mekanismer. 

Ett utomstående fack, som inte är kollektivavtalspart kommer inte att kunna åtnjuta 

dessa kompensatoriska åtgärder som finns att tillgå för parterna. Sett till detta 

skulle alltså en dylik reglering vara olämplig. 

Vad gäller förslagets överensstämmelse med de krav som följer av EKMR 

försvåras situationen en aning. Europadomstolen har inte erkänt strejkrätten som 

en inneboende rättighet i artikel 11, men har däremot erkänt rätten att bli hörd och 

rätten till kollektiv förhandling som sådana inneboende rättigheter. Strejkrätten får 

i båda dessa fall anses vara en viktig beståndsdel i båda dessa inneboende 

rättigheter. En begränsning av strejkrätten, som här diskuteras, skulle möjligtvis 

kunna ses som en begränsning av art 11, och det är inte säkert att en sådan 

begränsning skulle kunna anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. I 

denna del är rättsläget oklart, vilket gör att det är svårt att uttala sig med säkerhet. 

Enligt min mening bör det dock, sett till det oklara rättsläget, anses vara mindre 

lämpligt att införa en sådan begränsning såvida inte staten har så pass goda skäl att 

det står klart att begränsningen skulle vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, 

se avsnitt 5.2.2. 

I lämplighetsbedömningen bör även vägas in den statistik som redovisats i avsnitt 

6.4. Det har framkommit att 15 % av de aktuella fallen haft som syfte att sluta 

kollektivavtal. En del av dessa har haft konventionella fackförbund som part, där 

det varit fråga om en gränsdragningskonflikt mellan arbetsmarknadens parter. 

Eftersom den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter löser 
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sådana konflikter själva skulle en inskränkning i dessa fall sannolikt påverka 

funktionssättet, 168 vilket är märkligt med tanke på att det inte finns något som 

pekar på att de konventionella parterna missbrukat sitt förtroende. Dessutom går 

det att problematisera en ordning där ett fackförbund som ansluter majoriteten av 

alla arbetare inte får vidta strejker för att kunna sluta det kollektivavtal som krävs 

för att de ska kunna få en rätt till de företagsdemokratiska mekanismer som 

kollektivavtalet innebär, endast för att arbetsgivaren redan är bundet av ett annat 

kollektivavtal. I och med Brittaniadomen får inte dessa strejker syfta till att tränga 

undan det redan befintliga kollektivavtalet, vilket gör att arbetsgivarparten inte står 

utan skydd. 

En lösning skulle förvisso vara att den eventuella rättsregeln endast begränsar fall 

där arbetsgivaren redan är bundet av ett annat kollektivavtal, och strejken har ett 

annat syfte än att sluta kollektivavtal. Detta vore dock olämpligt sett till ILO:s 

praxis (se avsnitt 5.1.2), samt att det sannolikt inte skulle innebära en lösning av 

SHF:s intensifierade konflikt, eftersom de allt som oftast har som syfte att sluta 

kollektivavtal eller ”annan nöjbar lösning” (se avsnitt 6.4.3).  

Eftersom den större delen av den typen av varsel som detta arbete handlar om 

kommer från någon SAC-organisation (som förvisso har ett betydligt lägre antal 

varsel i dagsläget), och att dessa ofta har karaktären av rättstvister, är min 

uppfattning att den reglering som föreslås i avsnitt 6.5.1 är den lämpligaste för att 

tillgodose den förändring som regeringen tycks sträva efter.  

7 Slutsats 

Syftet med denna framställning har varit, som tidigare nämnts, att utreda rätten att 

vidta stridsåtgärder och de inskränkningar som finns för icke kollektivavtals-

bundna arbetstagarorganisationer. Jag avsåg även att utreda huruvida det är möjligt 

och lämpligt att inskränka denna rätt i andra syften än att sluta kollektivavtal. 

Utöver detta avsågs att undersöka huruvida det är möjligt och lämpligt att 

                                              
168 SOU 1988:49 s 136 ff, Medlingsinstitutet, 2017 s 10 ff 
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inskränka denna rätt i fall där kollektivavtalsbunden arbetsgivare utsätts för 

stridsåtgärder av icke kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation. 

Jag har funnit att strejkrätten skyddas i Regeringsformen 2:14, men att förarbetena 

är knappa och att tillämpningsområdet inte kan anses vara helt klart. Enligt 

ordalydelsen omfattas endast stridsåtgärder vidtagna av arbetstagarorganisationer. 

Det står även klart att åtgärder vidtagna i ett traditionellt fackligt syfte omfattas av 

grundlagsskyddet, medan det är oklart huruvida politiska strejker eller strejker i 

rättstvister skyddas. Vilka typer av åtgärder som omfattas av grundlagsskyddet är 

inte helt klarlagt, men det finns skäl som talar för att regleringen, i likhet med 

MBL, inte är bunden till vissa former av åtgärder utan snarare att åtgärden ska ha 

viss effektivitet som påtryckningsmedel. 

I fall där det inte föreligger kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagar-

organisationen är endast de allmängiltiga begränsningarna av strejkrätten 

tillämpliga. Dessa är få till antalet, och har ett relativt begränsat tillämpnings-

område. För det första får stridsåtgärden inte innefatta brottsliga handlingar, för 

det andra får den inte syfta till att undantränga eller ersätta ett för arbetsgivaren 

tillämpligt kollektivavtal, för det tredje får den inte kränka annans rättighet enligt 

EKMR, och för det fjärde får den inte strida mot 41 b § MBL, som begränsar rätten 

att vidta stridsåtgärder mot viss typ av fåmans- eller familjeföretag. 

Vad gäller att begränsa strejkrätten i andra syften än att sluta kollektivavtal har jag 

funnit att en sådan begränsning inte skulle strida mot de åtaganden Sverige ådragit 

sig i och med EKMR, men att begränsningen skulle strida mot Sveriges åtaganden 

genom ILO-konventionerna. Eftersom ILO-konventionerna inte är inkorporerade 

i svensk rätt påverkar inte detta förslagets genomförbarhet men däremot dess 

lämplighet. Eftersom en stor del av de stridsåtgärder som vidtas mot kollektiv-

avtalsbunden arbetsgivare är av rättstvistkaraktär, och en begränsning av strejk-

rätten vid rättstvister inte skulle strida mot ILO-konventionerna eller EKMR har 

jag funnit att ett förbud mot stridsåtgärder i rättstvister vore en lämplig lösning sett 

till regeringens viljeförklaring. En sådan begränsning skulle inte påverka de 

konventionella fackförbundens funktionssätt och inte heller lämna de andra 



Dan Nilsson 

59 

 

arbetstagarorganisationerna utan maktmedel, eftersom de fortfarande har en rätt 

till rättvis rättegång enligt art 6 EKMR. 

Att begränsa strejkrätten i fall där kollektivavtalsbunden arbetsgivare utsätts för 

stridsåtgärder av icke kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation har jag funnit 

olämpligt eftersom detta skulle strida mot Sveriges åtaganden inom ramen för 

ILO-konventionerna. Det är vidare möjligt att detta skulle strida mot art 11 EKMR, 

även om rättsläget är oklart. Vidare skulle en dylik begränsning påverka de 

konventionella arbetstagarorganisationernas funktionssätt, vilket vore olämpligt 

eftersom det inte kan hävdas att de missbrukat sitt förtroende. 
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