
Juridiska institutionen  
Vårterminen 2013 
 
 
Examensarbete i civilrätt, särskilt arbetsrätt 
30 högskolepoäng 
 
 

Fackets skadeståndsansvar för 
olovliga stridsåtgärder 
 

Skadeståndsbedömningen i teori och praxis 
 
 
Författare: Herman Ferner 
Handledare: Juris doktor Mikael Hansson



  

 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

3 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning .......................................................................................................... 3 

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

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

1.2 Syfte, avgränsning och inledande anmärkningar ..................................................... 7 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 8 

1.4 Metod och disposition ............................................................................................. 8 

2 Kort om begreppet olovliga stridsåtgärder och fackets ansvar för dessa ..................... 10 

2.1 Inledning ................................................................................................................ 10 

2.2 Olovliga stridsåtgärder enligt MBL ....................................................................... 11 

2.2.1 Allmänt om olovliga stridsåtgärder enligt MBL ............................................ 11 

2.2.2 Olovlighetsgrunder vid gällande kollektivavtal – 41 § .................................. 11 

2.2.3 Olovlighetsgrunder utanför kollektivavtalsförhållanden ................................ 12 

2.2.4 Föreningsrättskränkande stridsåtgärder .......................................................... 13 

2.3 Olovlighetsgrunder utanför MBL .......................................................................... 13 

2.4 Fackets ansvar........................................................................................................ 14 

3 Skadeståndsbedömningens utgångspunkter ................................................................. 16 

3.1 Inledning ................................................................................................................ 16 

3.2Allmän skadeståndsrätt och SkL ............................................................................ 16 

3.2.1 Allmänt om skadestånd enligt SkL ................................................................. 16 

3.2.2 Skadestånd enligt SkL för olovliga eller otillåtna stridsåtgärder ................... 17 

3.3Skadestånd enligt MBL .......................................................................................... 19 

3.3.1 Skadeståndsbedömningen enligt MBL ........................................................... 19 

3.3.2 MBL:s avvikelser från den allmänna skadeståndsrätten ................................ 22 

4 Jämkningsbedömningens utgångspunkter .................................................................... 23 

4.1 Inledning ................................................................................................................ 23 

4.2 Jämkning enligt SkL .............................................................................................. 23 

4.3 Jämkning enligt MBL ............................................................................................ 23 

4.3.1 Jämkningsbedömningen enligt MBL ............................................................. 23 

4.3.2 En jämförelse med SkL .................................................................................. 25 

5 Rättegångsbalken 35:5 .................................................................................................. 26 

6 Inledande anmärkningar om praxis .............................................................................. 28 

6.1 Disposition av, och allmänt om genomgången av praxis ...................................... 28 

6.2 Metod i genomgången av praxis ............................................................................ 28 

6.3 Några översiktliga slutsatser .................................................................................. 30 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

4 
 

7 Äldre praxis i skadeståndsfrågan .................................................................................. 32 

7.1 Disposition och allmänt om äldre praxis ............................................................... 32 

7.2 Kortfattad jämförelse mellan KAL och MBL ....................................................... 32 

7.3 Ekonomiskt skadestånd ......................................................................................... 33 

7.3.1 Urval ............................................................................................................... 33 

7.3.2 Skadeståndsbedömning .................................................................................. 33 

7.3.2.1 Inledning ................................................................................................. 33 

7.3.2.2 Underkänd utredning .............................................................................. 34 

7.3.2.3 Ekonomiskt skadeståndsyrkande ej medgivet i någon del ..................... 35 

7.3.2.4 Underlåtenhet att begränsa skada ........................................................... 37 

7.3.2.5 Fullt ekonomiskt skadestånd .................................................................. 38 

7.3.2.6 Höga skadeståndsbelopp......................................................................... 39 

7.3.3 Jämkning ......................................................................................................... 40 

7.3.3.1 Inledning ................................................................................................. 40 

7.3.3.2 Medvållande ........................................................................................... 40 

7.3.3.3 Andra skäl till jämkning ......................................................................... 42 

7.3.3.4 Ej uttrycklig jämkning ............................................................................ 42 

7.3.4 Sammanfattning och slutsatser ....................................................................... 42 

7.4 Allmänt skadestånd................................................................................................ 43 

7.4.1 Urval ............................................................................................................... 43 

7.4.2 Skadeståndsbedömning och närliggande omständigheter .............................. 43 

7.4.2.1 Avgränsning mot skadeståndsbedömningen .......................................... 43 

7.4.2.2 Högre allmänt skadestånd än yrkat ......................................................... 44 

7.4.2.3 Allmänt skadestånd utdömt istället för yrkat ekonomiskt skadestånd ... 44 

7.4.2.4 Allmänt skadestånd vid ospecificerade yrkanden och ekonomisk skada ej 

visad .................................................................................................................... 44 

7.4.3 Jämkning ......................................................................................................... 45 

7.4.3.1 Inledning ................................................................................................. 45 

7.4.3.2 Befrielse från allmänt skadestånd på grund av högt ekonomiskt 

skadestånd ........................................................................................................... 45 

7.4.3.3 Styrelsens motverkande av stridsåtgärderna........................................... 45 

7.4.3.4 Styrelsens bristande erfarenhet ............................................................... 46 

7.4.3.5 Fullt allmänt skadestånd ......................................................................... 46 

7.4.3.6 Icke uttrycklig jämkning och allmänna tendenser i jämkningsfrågan .... 46 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

5 
 

7.4.4 Sammanfattning och slutsatser ....................................................................... 47 

7.5 Icke specificerat skadestånd .................................................................................. 47 

7.5.1  Icke specificerat skadestånd i äldre praxis .................................................... 47 

7.5.2 Sammanfattning och slutsatser ....................................................................... 48 

8 Nyare praxis i skadeståndsfrågan ................................................................................. 49 

8.1 Inledning ................................................................................................................ 49 

8.2 Ekonomiskt skadestånd ......................................................................................... 50 

8.2.1 Inledning ......................................................................................................... 50 

8.2.2 De aktuella fallen och ansvarsbedömningen .................................................. 50 

8.2.3 Skadeståndsbedömning och jämkning ........................................................... 52 

8.2.4 Sammanfattning och slutsatser ....................................................................... 54 

8.3 Allmänt skadestånd................................................................................................ 55 

8.3.1 Inledning ......................................................................................................... 55 

8.3.2 De aktuella fallen och ansvarsbedömningen .................................................. 55 

8.3.3 Skadeståndsbedömning och jämkning ........................................................... 56 

8.3.4 Sammanfattning och slutsatser ....................................................................... 60 

8.4 Utvecklingen gällande skadeståndens storlek ....................................................... 61 

9 Sammanfattning och avslutande reflektioner ............................................................... 65 

10 Källförteckning ........................................................................................................... 68 

10.1 Rättsfallsförteckning ............................................................................................ 68 

10.1.1 Rättsfall från Arbetsdomstolen ..................................................................... 68 

10.1.2 Övriga rättsfall .............................................................................................. 69 

10.2 Offentligt tryck .................................................................................................... 69 

10.3 ILO:s rapporter .................................................................................................... 70 

10.4 Litteratur .............................................................................................................. 70 

10.5 Övriga källor ........................................................................................................ 71 

11 Bilagor ........................................................................................................................ 72 

 

 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

6 
 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

7 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skadestånd är det kanske viktigaste handlingsdirigerande verktyget för lagstiftaren på 

arbetsrättens område och som sådant en viktig faktor för balansen mellan 

arbetsmarknadens parter och därmed för utvecklingen såväl på arbetsmarknaden som i 

samhället i stort. Arbetsrättsligt skadestånd är också ett område med flera egenheter i 

förhållande till övrig skadeståndsrätt. Ett av de områden inom arbetsrätten som har den 

största påverkan på dynamiken mellan arbetsmarknadens parter är regleringen av 

stridsåtgärder. Skadestånd för olovliga stridsåtgärder är därmed en fråga med 

långtgående effekter och är dessutom en fråga som i och med Laval-domen, AD 2009 nr 

89, och dess efterspel, med bland annat det nyliga uttalandet om domen från ILO:s 

expertkommitté, är högaktuell. 

1.2 Syfte, avgränsning och inledande anmärkningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frågan om fackets skadeståndsansvar för 

olovliga stridsåtgärder är reglerat i svensk rätt och hur frågan hanteras i praktiken, samt 

hur dessa båda frågor förhåller sig till varandra. Alltså dels hur regleringen formulerats 

genom lagtext och förarbeten och dels hur frågan har hanterats i praktiken. Fokus har 

lagts på bestämmandet av skadeståndets storlek. 

En anmärkning som kan göras är att jag har valt en definition av ”olovliga 

stridsåtgärder” som är bredare än den som följer av Medbestämmandelagen (1976:580) 

(MBL) och att denna bredare definition inkluderar inte bara stridsåtgärder som är 

olovliga enligt MBL utan också stridsåtgärder som är otillåtna i någon bemärkelse och 

som genom en tillämpning av antingen MBL:s skadeståndsregler eller några andra 

skadeståndsregler belagts med skadeståndsskyldighet. 

Ytterligare en anmärkning som visserligen närmast är självklar men ändå kan 

nämnas är att de delar som handlar om områden som anknyter mer indirekt till 

uppsatsens huvudfråga har hållits korta och att de anknytande frågor som behandlas, 

behandlas just utifrån de perspektiv de är relevanta för uppsatsens frågeställningar. 
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1.3 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställning jag utgår ifrån är följande; Hur ser rättsläget gällande 

fackets skadeståndsansvar för olovliga stridsåtgärder ut? För att svara på denna fråga 

ställs följande delfrågor: Vad är olovliga stridsåtgärder och hur ser fackets 

skadeståndsansvar för dessa ut? Hur ska skadeståndsbedömningen och 

jämkningsbedömningen göras enligt lagtext och förarbeten? Hur förhåller sig MBL:s 

skadeståndsregler till de övriga skadeståndsregler som kan aktualiseras på frågan om 

skadestånds för olovliga stridsåtgärder? På vilket sätt anknyter RB 35:5 till dessa frågor 

och hur samverkar den bestämmelsen med övriga regler? Hur förhåller sig 

Kollektivavtalslagens (1928:253) (KAL) regler om den aktuella frågan till MBL:s dito? 

Hur ser praxis enligt KAL ut och vilka slutsatser kan dras av den? Hur ser praxis enligt 

MBL ut och vilka slutsatser kan dras av den? Hur har praxis utvecklats och vilka 

tendenser kan ses? Hur förhåller sig praxis till MBL:s förarbeten? 

1.4 Metod och disposition 

Uppsatsen bygger huvudsakligen på en rättsdogmatisk metod, delvis med undantag av 

undersökningen av praxis som utöver den rättsdogmatiska hanteringen också görs 

genom en mer genomgripande empirisk undersökning. 

För att ge en någorlunda heltäckande bild av det frågekomplex som ska undersökas 

görs först en kortare genomgång av begreppet olovliga stridsåtgärder, i bred 

bemärkelse, och förutsättningarna för en facklig organisations ansvar för dessa som en 

bakgrund till frågorna om skadeståndsregleringen. Därefter diskuteras de 

skadeståndsregler som är tillämpliga på olovliga stridsåtgärder. Här undersöks dels 

skadeståndsreglerna i MBL men även Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) och allmänna 

skadeståndsrättsliga frågor behandlas, dels i de delar de är tillämpliga i 

skadeståndsbedömningen för olovliga stridsåtgärder och dels för att möjliggöra en 

jämförelse av MBL:s skadeståndsregler och övrig skadeståndsrätt. Därefter behandlas 

jämkningsreglerna i både MBL och SkL och MBL:s regler med en motsvarande 

jämförelse dem emellan. Efter detta behandlas helt kort den processuella regeln i 

Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 35:5 som nära anknyter till frågorna om 

skadeståndsbedömning och jämkning och som haft relativt stor betydelse i praxis. 

Därefter görs en genomgång av praxis från både före och efter MBL:s införande. 

Genomgången är tänkt att vara heltäckande och omfattar ett stort antal fall. I och med 
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att undersökningen är så omfattande och därmed ställer särskilda krav på presentationen 

görs en särskild genomgång av den metodik som använts i genomgången av praxis och i 

presentationen av densamma i avdelning 6.2. Slutligen görs en sammanfattning och 

några avslutande reflektioner. 
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2 Kort om begreppet olovliga stridsåtgärder och fackets 

ansvar för dessa 

2.1 Inledning 

Även om det ligger utanför ramen på denna uppsats att säga något nytt om fenomenet 

olovliga stridsåtgärder som sådant eller att göra någon mer grundläggande utredning i 

denna fråga kommer här som en bakgrund till resten av uppsatsen att göras en kortare 

genomgång av de omständigheter som gör en stridsåtgärd olovlig och om 

förutsättningarna för en facklig organisations ansvar. Först görs en genomgång av 

olovlighetsgrunderna i MBL och sedan av grunder utanför MBL. 

Begreppet stridsåtgärder som sådant, alltså den kategori av åtgärder som kan vara 

lovliga eller olovliga, kan definieras som en kollektiv åtgärd vidtagen av en facklig 

organisation i syfte att utöva påtryckning gentemot en arbetsgivarpart. Den mest typiska 

stridsåtgärden är kanske arbetsnedläggelsen, men det finns fler varianter så som blockad 

och bojkott. Även hot om sådana åtgärder är i de flesta fall att betrakta som 

stridsåtgärder i sig.1 

En egenhet hos begreppet olovliga stridsåtgärder som är värd att beröra inledningsvis 

är att åtgärder som utgör stridsåtgärder i de flesta fall behandlas annorlunda än om de 

inte utgjort stridsåtgärder. Det kanske mest uppenbara exemplet är att en 

arbetsnedläggelse eller motsvarande som vidtas i lovligt stridsåtgärdssyfte inte utgör 

avtalsbrott, vilket det ofrånkomligen gjort om det inte varit en stridsåtgärd. Vissa 

handlingar som annars varit i någon bemärkelse otillåtna blir alltså tillåtna när de är led 

i en stridsåtgärd. Det omvända förhållandet gäller också i många fall. Flera av de 

åtgärder som kan vidtas av en facklig organisation mot en arbetsgivare eller en 

arbetsgivarorganisation, så som i första hand bojkott och nyanställningsblockad är 

åtgärder som när de inte utgör stridsåtgärder är fullt tillåtna. Regleringen av 

stridsåtgärder innebär alltså både att åtgärder som i en annan kontext varit i någon 

bemärkelse otillåtna blir till tillåtna och att andra åtgärder som i annat fall varit tillåtna 

blir otillåtna. I detta sammanhang kan också Regeringsformen 2 kap. 14 § nämnas som 

stadgar att fackliga stridsåtgärder på arbetsmarknaden är tillåtna om inte annat följer av 

lag eller avtal. 

                                                 
1 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 419-420. 
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2.2 Olovliga stridsåtgärder enligt MBL 

2.2.1 Allmänt om olovliga stridsåtgärder enligt MBL 

De grunder som finns för stridsåtgärders olovlighet i MBL kan delas in i två kategorier, 

dels de fredspliktsregler som gäller för parter som har tecknat kollektivavtal, och dels ett 

antal specialregler som gäller oavsett om kollektivavtal föreligger eller ej. 

2.2.2 Olovlighetsgrunder vid gällande kollektivavtal – 41 § 

När kollektivavtal gäller är 41 § MBL tillämplig som bland annat innehåller de så 

kallade punktförbuden. Den första olovlighetsgrunden som finns uppräknad i paragrafen 

är att en stridsåtgärd är olovlig om den inte har beslutats i behörig ordning, alltså att 

beslutet om att vidta stridsåtgärden inte fattats i enlighet med stadgarna hos den 

organisation som vidtagit den.2 Nästa olovlighetsgrund är att en stridsåtgärd strider mot 

fredsplikten så som den har angetts i gällande kollektivavtal. Denna bestämmelse 

framstår på många sätt som självskriven men att den uttryckligen återfinns i lagtexten 

utgör dels en påminnelse om kollektivavtalets funktion som fredspliktsinstrument och 

dels gör det tydligt att reglerna i MBL om påföljder för olovliga stridsåtgärder är 

tillämpliga på stridsåtgärder som strider mot fredsplikt som följer direkt av 

kollektivavtal.3 Parterna kan också utvidga fredsplikten jämfört med den som följer av 

MBL. 

Efter detta följer de fyra så kallade punktförbuden som stadgar att en stridsåtgärd är 

olovlig om den syftar till att utgöra påtryckning i en pågående rättstvist, att åstadkomma 

ändringar i gällande avtal, att utgöra påtryckning för att driva igenom en reglering som 

ska gälla efter kollektivavtalets upphörande eller att utgöra en sympatiåtgärd till en 

primäråtgärd som i sig är olovlig.4 I andra stycket finns ett undantag för så kallade 

indrivningsblockader som syftar till att utverka betalning av förfallna lönefordringar. 

Det ska också noteras att sympatiåtgärder inte är otillåtna redan på den grund att 

kollektivavtal föreligger mellan parterna, vilket kan utläsas av 41 § första stycket fjärde 

punkten motsatsvis.5 

Ytterligare ett undantag, som visserligen är av begränsad praktisk betydelse, finns i 

44 § där den så kallade kvarlevande stridsrätten finns reglerad. Innebörden av denna 

                                                 
2 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 422. 
3 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 423. 
4 Se Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 424-430. 
5 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 428-430. 
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bestämmelse är att om en part vid förhandling om kollektivavtal har begärt att en fråga 

om medbestämmande enligt 32 § MBL ska regleras i avtalet och detta inte sker omfattas 

inte denna fråga av fredsplikt enligt 41 § och parten har alltså rätt att vidta stridsåtgärder 

vid nya förhandlingar om denna fråga.6 

2.2.3 Olovlighetsgrunder utanför kollektivavtalsförhållanden 

Utöver de olovlighetsgrunder som gäller när det finns kollektivavtal mellan parterna 

finns det ett antal olovlighetsgrunder som är gällande oavsett om det finns något 

kollektivavtal eller inte. Dessa olovlighetsgrunder är sinsemellan ganska olika och 

täcker ett antal specialfall. Förutom föreningsrätten, som diskuteras senare i avsnitt 

2.2.4, är i den ordning de förekommer i lagtexten den första av dessa, regleringen i 41b 

§. Där stadgas att stridsåtgärder som vidtas i syfte att teckna kollektivavtal med ett 

företag utan anställda eller med ett familjeföretag är olovliga. I 41c § stadgas att en 

stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5a § i lagen om utstationering är olovlig. Denna 

bestämmelse är ett resultat av och en kodifiering av AD 2009 nr 89 som kommer att 

diskuteras nedan och innebär att stridsåtgärder mot arbetsgivare som utstationerar 

arbetstagare i enlighet med lagen bara får vidtas för att genomdriva villkor som 

motsvarar dem som finns i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i Sverige på 

motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, endast gäller minimilön eller 

minimivillkor inom vissa områden och är förmånligare än de villkor som följer av 

lagen.7 

Efter denna är nästa olovlighetsgrund den så kallade Britanniaprincipen som 

fastslogs i AD 1989 nr 120 och utgör en extensiv tolkning av 42 § första stycket. Den 

innebär att stridsåtgärder som vidtas för att undantränga ett gällande kollektivavtal är 

olovliga. Denna princip har dock försetts med ett undantag genom den så kallade lex 

britannia, som efter en lagändring återfinns i 42a § första stycket, som med ett något 

kryptiskt ordval stadgar att principen bara är tillämplig på svenska förhållanden och 

därmed inte på utländska kollektivavtal.8 Detta undantag har genom andra stycket 

samma paragraf i sin tur försetts med ett undantag som även det är en följd av AD 2009 

nr 89. Detta undantagets undantag innebär att Britanniaprincipen är tillämplig i fall där 

arbetstagare har utstationerats i Sverige enligt utstationeringslagen. 

                                                 
6 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 451-454. 
7 Se Iseskog, Lavallagstiftningen, s 21-31 och Malmberg, Sjödin, Lex Laval, s 47-54. 
8 Göransson, Arbetsrätten En introduktion, s 103. 
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2.2.4 Föreningsrättskränkande stridsåtgärder 

Föreningsrätten stadgas i 7 § MBL och innebär en rätt för arbetstagare och arbetsgivare 

att tillhöra arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisation. I 8 § stadgas att 

föreningsrätten inte får kränkas genom att åtgärder vidtas i syfte att förmå någon att inte 

utnyttja sin föreningsrätt eller för att skada någon för att denne har utnyttjat sin 

föreningsrätt. Stridsåtgärder som vidtas i strid med detta förbud är alltså inte tillåtna. 

Rent semantiskt utgör de inte olovliga stridsåtgärder men regleringen företer så stora 

likheter med regleringen av olovliga stridsåtgärder att det framstår som motiverat att 

diskutera dem i samma sammanhang. Av störst relevans för denna uppsats är kanske att 

det är samma skadeståndsregler som är tillämpliga.9 

2.3 Olovlighetsgrunder utanför MBL 

Det finns tre grunder utanför MBL som kan göra stridsåtgärder olovliga eller i vart fall 

medföra rättsföljder för en stridsåtgärd som i stort sett motsvarar de som gäller för 

olovliga stridsåtgärder. Den första av dessa är att en stridsåtgärd innefattar ett brottsligt 

handlande. Detta medför per definition att stridsåtgärden är otillåten.10 Denna fråga har 

prövats i AD 1982 nr 157 som diskuteras nedan under bland annat 8.2.2. En fråga i detta 

mål, som väckts genom en fastställelsetalan från arbetsgivarparterna, var huruvida det 

faktum att de innefattat brottsliga handlingar innebar att stridsåtgärderna var att se som 

olovliga i någon bemärkelse fristående från den straffrättsliga bedömningen, alltså 

antingen enligt MBL eller enligt någon allmän arbetsrättslig grundsats. 

Arbetsdomstolen konstaterar i denna del att det faktum att åtgärden vidtagits som ett led 

i en stridsåtgärd inte påverkar bedömningen i straffrättsligt hänseende och att detta 

innebär att åtgärden varit olovlig i bemärkelsen att den är belagd med en rättslig 

sanktion. Domstolen fann sig i och med detta konstaterande sakna anledning att i någon 

självständig bemärkelse fastslå att stridsåtgärden varit olovlig. Detta innebär att det får 

ses som oklart huruvida stridsåtgärder som innefattar brottsligt handlande ska ses som 

olovliga och i så fall i vilken bemärkelse, även om mycket talar för att domen ska tolkas 

som att stridsåtgärder som är brottsliga är att se som olovliga även om det är enligt en 

annan grund än MBL. 

                                                 
9 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 131-154. 
10Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten en översikt, s 87-88. 
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Nästa grund utanför MBL som kan göra en stridsåtgärd otillåten är den så kallade 

negativa föreningsrätten som skyddas genom EKMR. Denna innebär att rätten för en 

arbetsgivare att inte tillhöra en arbetsgivarorganisation är skyddad. För frågan om 

fackliga stridsåtgärder blir denna bestämmelse främst relevant på så sätt att den 

förbjuder stridsåtgärder som innebär att en arbetsgivare tvingas in i en 

arbetsgivarorganisation. Även om denna situation framstår som tämligen hypotetisk 

eftersom arbetstagarorganisationer typiskt sett inte torde ha någonting att vinna på 

arbetsgivarparternas organisering så blir regeln troligen också tillämplig om 

stridsåtgärder vidtas för att sluta kollektivavtal med en arbetsgivare och det 

kollektivavtal som föreslås är mindre fördelaktigt än det arbetsgivaren skulle kunna 

tillträda genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation.11 

En sista grund utanför MBL som kan göra stridsåtgärder antingen olovliga i MBL:s 

mening eller i vart fall otillåtna är EU-rätten. Detta visade sig genom AD 2009 nr 89 

som diskuteras nedan. Denna regel skulle kunna formuleras som att en stridsåtgärd som 

strider mot ett direktiv med horisontell direkt effekt är otillåten.12 

2.4 Fackets ansvar 

Fackets ansvar för stridsåtgärder som är olovliga enligt MBL framgår av 42 § första 

stycket. Där stadgas att en arbetstagarorganisation inte får ”anordna eller på något sätt 

föranleda en olovlig stridsåtgärd”. I praxis och i förarbetena till MBL har konstaterats 

att detta innebär att den fackliga organisationen ansvarar för en stridsåtgärd dels om den 

beslutats antingen av styrelsen eller medlemmarna under stadgeenliga former men det 

räcker också med att arbetstagarna, samfällt och under organisationsmässiga former, i 

första hand under ett medlemsmöte eller liknande, manifesterar en vilja att vidta eller 

fortsätta en stridsåtgärd. Även företrädares agerande som utgör led i en olovlig 

stridsåtgärd kan föranleda organisationen ansvar.13 En arbetstagarorganisation får ”inte 

heller genom understöd eller på något annat sätt föranleda en olovlig stridsåtgärd” 

Regleringen är liknande när det gäller föreningsrättskränkande stridsåtgärder där 8 § 

stadgar att arbetstagarsidan inte får ”vidta åtgärd” som kränker föreningsrätten. 

                                                 
11 AD 1998 nr 17. Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 85. 
12 Jfr Iseskog, Lavallagstiftningen, s 15-17. 
13 SOU 1975:1 s 432-433, AD 1954 nr 42; Petrén, Förutsättningarna för avtalsbunden organisations 
ansvar för olovlig stridsåtgärd, s 229-256. 
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Arbetstagarorganisationer har även ett indirekt ansvar för olovliga stridsåtgärder som 

vidtas av medlemmar. För olovliga stridsåtgärder framgår detta av 42 § andra stycket 

där det stadgas att en arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal är skyldig 

att försöka hindra olovliga stridsåtgärder som företas av medlemmar i organisationen 

eller verka för deras upphörande. För föreningskränkande åtgärder är 

arbetstagarorganisationer, enligt 9 §, ansvariga på samma sätt för medlemmars åtgärder. 

De båda regleringarna innebär alltså att arbetstagarorganisationerna har ålagts ett ansvar 

att hålla ordning på sina medlemmar och se till att de följer inte bara de kollektivavtal 

de som medlemmar av arbetstagarorganisationen är bundna av utan även de regler som 

reglerar stridsåtgärders olovlighet utanför kollektivavtalsförhållanden. 

För olovlighetsgrunderna utanför MBL är rättsläget lite olika gällande fackets ansvar 

enligt de olika reglerna. För stridsåtgärder som är olovliga på grund av att de innefattar 

ett brottsligt handlande fastslog Arbetsdomstolen i AD 1982 nr 157 att facket ansvarar 

när det brottsliga handlandet genomförts i närvaro och under direkt ledning av ansvariga 

fackliga företrädare, som ett fullföljande av en facklig aktion. 

För stridsåtgärder som kränker den negativa föreningsrätten finns ingen uttrycklig 

ansvars- eller skadeståndsreglering och rättsläget får anses som oklart. Detta diskuteras 

mer uttömmande i avsnitt 3.2.2 nedan. Det kan dock antas att en organisation genom en 

tillämpning av de principer som ligger bakom MBL och SkL i princip är ansvariga för 

sådana åtgärder som de aktivt vidtar. Alltså att det även i denna fråga skulle finnas ett 

principiellt ansvar för de konsekvenser som orsakas genom organisationens åtgärder. 

Vad slutligen gäller stridsåtgärder som är olovliga på grund av att de strider mot EG-

rätten har Arbetsdomstolen i AD 2009 nr 89 funnit att MBL:s skadeståndsregler, och 

därmed också regler om ansvar, ska tillämpas, åtminstone under vissa förutsättningar. 

Detta diskuteras mer ingående nedan i avsnitt 8.3.3. 
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3 Skadeståndsbedömningens utgångspunkter 

3.1 Inledning 

Som en bakgrund till den genomgång av praxis som görs nedan görs i denna avdelning 

en beskrivning av regleringen av skadestånd för olovliga stridsåtgärder utifrån 

förarbeten och doktrin. Skadeståndsbedömningen inom arbetsrätten är tämligen 

sparsamt beskriven i doktrin, vilket i sig är intressant. Beskrivningen i denna avdelning 

syftar på grund av detta även till att möjliggöra ett kontrasterande av Arbetsdomstolens 

praxis mot regleringens ordalydelse och förarbeten och hur den har tolkats i doktrin. 

Som konstaterats ovan kan arbetsrätten sägas utgöra ett undantagsområde från 

principer och regler som i övrigt är gällande på civilrättens område, med stridsåtgärder i 

förhållande till den allmänna avtalsrättsliga kontexten som det kanske tydligaste 

exemplet. Dessa särdrag går igen även i de delar av arbetsrätten som handlar om 

skadestånd. Därför görs i denna avdelning även en jämförelse mellan skadeståndsrättens 

mer allmänna utgångspunkter så som de kommer till uttryck i Skadeståndslagen 

(1972:207) (SkL) och de regler som gäller för skadestånd för olovliga stridsåtgärder i 

MBL. Genomgången av SkL:s reglering tjänar dessutom som bakgrund till 

skadeståndsbedömningen för det område av stridsåtgärder som är olovliga eller otillåtna 

på någon annan grund än MBL:s reglering. 

3.2Allmän skadeståndsrätt och SkL 

3.2.1 Allmänt om skadestånd enligt SkL 

SkL är den skadeståndsrättsliga reglering som, som utgångspunkt, är tillämplig på 

utomobligatoriska förhållanden och som sådan bildar den dels jämförelsebakgrund till 

MBL:s skadeståndsreglering och dels blir den direkt tillämplig på vissa fackliga 

förfaranden som kan sägas utgöra olovliga eller otillåtna stridsåtgärder, vilket diskuteras 

nedan. För att lyfta fram de skillnader som finns mellan skadeståndsregleringen i SkL 

och MBL är det lämpligt att till att börja med undersöka SkL:s reglering ur perspektivet 

vilka typer av skador som ersätts. 

Enligt SkL 2:1 ska den som vållar person- eller sakskada som utgångspunkt ersätta 

hela den uppkomna skadan. Detta ger i sig en fingervisning om SkL:s tillämplighet på 

de åtgärder som vanligtvis kategoriseras som olovliga stridsåtgärder eftersom de, som 
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antytts ovan, oftast inte torde medföra några sakskador och endast i undantagsfall några 

personskador. Däremot är syftet med olovliga stridsåtgärder i de flesta fall just att 

åstadkomma ekonomiska skador eftersom det är detta som typiskt sett utgör det 

viktigaste påtryckningsmomentet i en stridsåtgärd. Enligt SkL 2:2 ersätts dock ren 

förmögenhetsskada endast när skadan vållas genom brott. Eftersom olovliga 

stridsåtgärder typiskt sett inte utgör ett brottsligt handlande kan alltså SkL redan på 

denna grund inte tillämpas på dessa.14 

Inom avtalsförhållanden kan skadeståndsskyldighet mellan parterna regleras genom 

avtalet. Många lagar som reglerar specifika avtalstyper har också egna regleringar av 

skadeståndsskyldigheten mellan avtalsparterna, så som Köplagen (1990:931), 

Konsumentköplagen (1990:932) eller Konsumenttjänstlagen (1985:716). Att 

avtalsslutande parter svarar mot varandra även för rent ekonomisk skada inom 

avtalsförhållandet, åtminstone vid vårdslöshet har därutöver upphöjts till en rättsprincip 

med generell räckvidd.15 Ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv är det naturligt att 

betrakta MBL huvudsakligen som en i raden av regleringar av just skadestånd mellan 

avtalsparter. 

Ytterligare en punkt som ska beröras för att möjliggöra en jämförelse mellan SkL 

och MBL är vilken funktion skadeståndet är avsett att ha. För skadestånd enligt SkL och 

på ett allmänt skadeståndsrättsligt plan är skadeståndets huvudsakliga funktioner att dels 

reparera den uppkomna skadan och dels fungerar preventivt som avskräckande för 

framtida skadevållande.16 

3.2.2 Skadestånd enligt SkL för olovliga eller otillåtna stridsåtgärder 

Det kan inledningsvis konstateras gällande förhållandet mellan SkL:s och MBL:s 

tillämpningsområden att gällande frågan om fackliga stridsåtgärder som är olovliga 

enligt MBL utgör MBL speciallagstiftning i förhållande till SkL och att SkL därmed 

inte är tillämplig i dessa fall.17 Som diskuteras vidare nedan är MBL:s speciella 

                                                 
14 Jfr AD 1977 nr 38; se även Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 366-367 samt 
Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, 485-486. 
15 Bengtsson, Om arbetstagares skadeståndsansvar i privata och offentliga anställningsförhållanden, s 24. 
16 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 39-46. 
17 Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 364. 
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skadeståndsreglering inte tillämplig på stridsåtgärder som är olovliga eller otillåtna på 

någon annan grund än MBL.18 

Som diskuterats ovan finns en rad tänkbara fackliga åtgärder som kan kvalificeras 

som olovliga eller i vart fall otillåtna stridsåtgärder trots att de inte träffas direkt av 

bestämmelserna i MBL. För dessa är den tillämpliga skadeståndsregleringen som 

utgångspunkt SkL. Det innebär alltså att person- och sakskador som orsakas av sådana 

stridsåtgärder som utgångspunkt ska ersättas medan ren förmögenhetsskada ska ersättas 

endast om den förorsakats genom brott, enligt SkL 2:1 respektive 2:2.19 

Sett till nyare praxis, som diskuteras nedan, så har det i det fall där en facklig 

organisation ådömts att betala skadestånd för en stridsåtgärd som varit otillåten på 

någon grund utanför MBL, och SkL därmed varit tillämplig på 

skadeståndsbedömningen, rört sig om ett brottsligt handlande. I och med detta var SkL 

2:2 direkt tillämplig.20 I och med att den fackliga organisationen i det aktuella fallet inte 

var bunden av kollektivavtal blir en intressant fråga vad som skulle gälla i ett fall där en 

kollektivavtalsbunden organisation på motsvarande sätt skulle vidta en stridsåtgärd som 

innefattar ett brottsligt handlande eller om en icke kollektivavtalsbunden organisation 

vidtar en stridsåtgärd som innefattar ett brottsligt handlande som strider mot någon av 

de olovlighetsgrunder i MBL som gäller oavsett om inget kollektivavtal föreligger. I 

och med att detta inte har prövats får rättsläget ses som bitvis oklart. Klart är att i en 

situation där stridsåtgärden förutom att innefatta ett brottsligt handlande dessutom 

strider mot någon olovlighetsgrund i MBL så blir MBL:s skadeståndsregler tillämpliga. 

Detta innebär också att SkL inte blir tillämplig eftersom det i SkL 1:1 regleras att SkL 

inte är tillämplig om det finns andra tillämpliga skadeståndsregler. Den fråga som 

framförallt är oklar är vad som skulle gälla om en kollektivavtalsbunden organisation 

vidtar en stridsåtgärd som innefattar ett brottsligt handlande men som inte faller under 

någon av olovlighetsgrunderna i MBL. Dessa stridsåtgärder skulle alltså kunna utgöras 

av lovliga sympatiåtgärder, indrivningsblockader eller, i teorin, stridsåtgärder som 

omfattas av den kvarlevande stridsrätten. Eftersom dessa stridsåtgärder inte är olovliga 

enligt MBL torde frågan om skadestånd för dem, om de innefattar ett brottsligt 

handlande, alltså behandlas enligt SkL:s regler. Något som möjligen talar för att MBL:s 

                                                 
18 AD 1977 nr 38; AD 1982 nr 157; AD 1989 nr 120; Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med 
kommentar, s 366-367; Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 486.  
19 Jfr Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 366-367. 
20 AD 1982 nr 157, se vidare avsnitt 8.2.2 och 8.2.3. 
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skadeståndsregler ändå skulle vara tillämpliga är att de regler som gör att 

kollektivavtalsbundna organisationer kan vidta stridsåtgärder i vissa situationer är 

undantagsregler och att en stridsåtgärd som faller utanför dessa undantag därmed istället 

skulle träffas av huvudregeln om stridsåtgärders olovlighet i 

kollektivavtalsförhållanden. 

En aspekt av frågan om skadestånd för stridsåtgärder som är olovlig eller otillåtna på 

annan grund än MBL är frågan om skadestånd för den negativa föreningsrätten. Som 

konstaterats ovan är det endast den positiva föreningsrätten som skyddas i MBL, medan 

den negativa föreningsrätten framförallt skyddas genom EKMR. Gällande frågan om 

huruvida skadestånd kan dömas ut, enligt MBL eller SkL, för stridsåtgärder som 

kränker den negativa föreningsrätten är rättsläget oklart, framförallt eftersom ingen i ett 

svenskt arbetsrättsligt mål har fällts för en sådan kränkning.21 Sigeman argumenterar 

dock för att avsaknaden av en uttrycklig reglering torde innebära att en svensk domstol 

är förhindrad att utdöma skadestånd enligt MBL vid en kränkning av den negativa 

föreningsrätten och att inte heller skadestånd enligt SkL torde kunna komma ifråga, så 

länge parterna inte är bundna av kollektivavtal.22 För att förtydliga kan det anmärkas att 

för det fall parterna är bundna av kollektivavtal är eventuella stridsåtgärder istället på 

denna grund olovliga och det normala sanktionssystemet enligt MBL kan därmed 

tillämpas. 

3.3Skadestånd enligt MBL 

3.3.1 Skadeståndsbedömningen enligt MBL 

Det finns, som konstaterats inledningsvis, lite skrivet i doktrin om 

skadeståndsbedömningen för olovliga stridsåtgärder enligt MBL. Förarbetena är heller 

inte helt klara på alla punkter. Detta leder till att det är relativt många detaljer som är 

mer eller mindre oklara. 

Som en utgångspunkt kan det konstateras att stridsåtgärder som är olovliga enligt 

MBL kan medföra skadeståndsskyldighet för ekonomiskt skada såväl som så kallat 

allmänt skadestånd. För att börja med det ekonomiska skadeståndet kan det konstateras 

att en facklig organisation enligt MBL 54 § som utgångspunkt svarar för hela den 

                                                 
21Jfr AD 1998 nr 17 och AD 2001 nr 20. 
22Sigeman, Gustafssondomens konsekvenser för svensk arbetsrätt, s 72-73 och 50-52. Se även Svea 
Hovrätts dom T 7280-12 och NJA 2007 s 747. 
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ekonomiska skada som orsakas genom en stridsåtgärd som är olovlig enligt MBL.23 

Förutom reglerna om jämkning, som diskuteras nedan, är vanliga skadeståndsrättsliga 

principer tillämpliga som innebär att den skadelidande är tvungen att försöka begränsa 

sin skada om skadeståndet inte ska sättas ner, och att detsamma gäller om den 

skadelidande är medvållande till skadan.24 

Det framgår inte klart av förarbetena om det ekonomiska skadeståndet främst är 

avsett att fylla en reparativ eller preventiv funktion.25 Vissa uttalanden av 

Arbetsrättskommittén och departementschefen med innebörden att skadeståndet för 

olovliga stridsåtgärder för enskilda arbetstagare främst ska ha en preventiv funktion 

torde dock ha bäring även på frågan om fackligt skadeståndsansvar i motsvarande 

situation.26 I den mån det går att utläsa något av förarbetena är det alltså att skadeståndet 

för olovliga fackliga stridsåtgärder i första hand är menat att ha en preventiv funktion.27 

Utöver det ekonomiska skadeståndet ska enligt 55 § så kallat allmänt skadestånd 

utdömas för den skada som består av att motpartens intresse av att lagens eller 

kollektivavtalets bestämmelse upprätthålls kränks. Det rör sig alltså om skadestånd för 

den ideella skadan av att fredsplikten bryts av motparten. Förarbetena understryker det 

allmänna skadeståndets preventiva verkan och att det ska verka avskräckande mot lag- 

och avtalsbrott.28 Det ska alltså dels inskärpa vikten av att regler och avtal följs, och 

dels genom att utgöra sanktion i de fall där en olovlig stridsåtgärd inte orsakat någon 

ekonomisk skada eller det ekonomiska skadestånd som kan utdömas inte är tillräckligt 

avskräckande.29 Ett delvis annat synsätt som kommer till uttryck i doktrin är att lägga 

tonvikten vid att det allmänna skadeståndet ska ersätta en ideell skada, till exempel den 

som uppstår för en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation som riskerar att förlora i 

anseende och förlora medlemmar då ett kollektivavtal inte respekteras av motparten.30 

Ytterligare en aspekt av att allmänt skadestånd kan utdömas även i fall där det inte finns 

                                                 
23 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 418, se även Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 
363. 
24 Se till exempel AD 1982 nr 52, se även Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 
363-364. 
25 Jfr Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 418-420, s 134-144 samt s 286. 
26 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 138-139 och s 286. 
27 Se även jämförelsevis Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s 138. 
28 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1s 301-303. 
29Sigeman, Bot, plikt och skadestånd, s 319-320, se även Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med 
kommentar, s 365; Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten en översikt, s 97 och Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, s 
138. 
30Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten en översikt, s 97. 
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någon ekonomisk skada är att det möjliggör att ersättning i praktiken kan erhållas för 

ekonomiska skador även när någon tillfredsställande utredning om skadans storlek inte 

kan presteras.31 Det innebär också att det är möjligt att få ersättning utan att prestera 

någon fullgod utredning, och detta torde medföra positiva processekonomiska 

effekter.32 Det allmänna skadeståndet kan ur det perspektivet sägas komplettera 

Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 35:5 som att diskuteras vidare nedan i avdelning 5. 

Allmänt skadestånd kan även komma ifråga när en olovlig stridsåtgärd strider mot 

grunderna för en bestämmelse i MBL eller i ett kollektivavtal.33 För att skadestånd ska 

komma ifråga torde det dock behöva röra sig om tydliga brott mot en konkret 

bestämmelse i MBL eller aktuellt kollektivavtal.34 Allmänt skadestånd kan dock inte 

komma i fråga för stridsåtgärder som är olovliga eller otillåtna på någon annan grund än 

MBL.35 

Det sägs i stort sett ingenting i förarbetena till 54 och 55 §§om hur det allmänna 

skadeståndets storlek ska bestämmas.36 I förarbetena till ändringen av 60 § uttalas dock 

att ”storleken (…) bestäms efter en skälighetsbedömning i varje enskilt fall, varvid 

avgörande blir sådana omständigheter som lag- eller avtalsbrottets grovhet, skadans 

omfattning, den skadevållandes större eller mindre skuld, den skadelidandes 

medvållande och den skadegörande handlingens beskaffenhet i övrigt.”37 Skadeståndet 

ska dock som konstaterats, vara stort nog för att det preventiva syftet ska uppnås. Det 

kan vidare anmärkas att även om det inte formulerats så uttryckligen i förarbetena är 

den skadelidandes eventuella medvållande en omständighet som systematiskt torde vara 

hänförlig till jämkningsbedömningen snarare än till bedömningen av skadeståndets 

nominella storlek, mer om detta nedan. 

                                                 
31Sigeman, Bot, plikt och skadestånd, s 320. 
32 SOU 1975:1 s 496-497; Sigeman, Bot, plikt och skadestånd, s 320; Friberg, Kränkningsersättning, s 
450. 
33 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 485-487 och Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med 
kommentar, s 366. 
34 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 485-487 och Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med 
kommentar, s 366. 
35 AD 1977 nr 38; AD 1982 nr 157; AD 1989 nr 120; Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med 
kommentar, s 366-367; Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 486. Detta innebär bland annat att 
skillnaden mellan hur en kränkning av den positiva och den negativa föreningsrätten behandlas rättsligt 
understryks i än högre grad. 
36Jfr Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 418-420, s 134-144 samt s 283-303. 
37 Prop. 1991/92:155 s 7. Se även Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 471; Friberg, 
Kränkningsersättning, s 454. 
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Som framgår av konstruktionen av bedömningen av allmänt skadestånd är 

gränsdragningen mellan skadeståndsbedömningen och en eventuell jämkning av 

skadeståndet tämligen flytande.38 Detta kommer att beröras vidare nedan i diskussionen 

om jämkning av allmänt skadestånd. 

3.3.2 MBL:s avvikelser från den allmänna skadeståndsrätten 

Som konstaterats ovan är skadeståndsregleringarna enligt SkL och MBL tämligen olika. 

Det finns dessutom delar av skadeståndsregleringen för olovliga stridsåtgärder i MBL 

som avviker tämligen kraftigt från både SkL och den allmänna skadeståndsrättsliga 

systematiken.  

För ekonomiskt skadestånd är den tydligaste egenheten att det kan uppkomma 

skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i ett utomobligatoriskt förhållande 

utan något brottsligt handlande. Detta på grund av de olovlighetsgrunder MBL 7-9 §§, 

41b och 41c §§ samt britanniaprincipen uppställer.39 Sett från ett allmänt 

skadeståndsrättsligt perspektiv är detta anmärkningsvärt eftersom vissa av de åtgärder 

som kan vålla skadeståndsskyldighet för en facklig organisation som vidtar dem i ett 

fackligt syfte inte kan föranleda skadeståndsskyldighet för någon annan som vidtar 

åtgärden i samma eller ett annat syfte. Som exempel kan tas att en ickefacklig 

organisation, till exempel en politisk sådan, uppmanar till bojkott av ett familjeföretag 

för att förmå det att teckna kollektivavtal, eller i något annat syfte. 

Även allmänt skadestånd är till sin utformning något av en främmande fågel i den 

allmänna skadeståndsrättsliga systematiken. Det syfte som det allmänna skadeståndet 

ska tjäna, att inskärpa vikten av att regler och avtal ska följas, och det faktum att fokus i 

skadeståndsbedömningen därmed ligger på den skadegörande handlingens art snarare än 

på en uppkommen skada, talar för att det kanske vore mer rättvisande att tala om det 

allmänna skadeståndet som ett straff för den skadeståndsskyldige snarare än som en 

reparation för den skadelidande och att det därmed även borde benämnas som ett straff 

snarare än som ett skadestånd.40 

                                                 
38 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 497. 
39 Jfr Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 73. 
40 SOU 1975:1 s 495-496; Sigeman, Bot, plikt och skadestånd, s 307 och 319-321; Sigeman, Sjödin, 
Arbetsrätten en översikt, s 97; Friberg, Kränkningsersättning, s 449-453. Jfr även Prop. 1928 nr 39, 
Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm 1928 första samlingen sjätte bandet, s 
117-124. 
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4 Jämkningsbedömningens utgångspunkter 

4.1 Inledning 

Förutom den inledande skadeståndsbedömningen har även jämkningsbedömningen en 

avgörande påverkan på skadeståndets storlek. I denna avdelning görs en genomgång av 

jämkningsreglerna i MBL. Jämkningsreglerna i SkL gås också igenom för att 

möjliggöra en jämförelse mellan MBL och SkL även gällande jämkningsreglerna och 

för att de är tillämpliga på skadestånd för stridsåtgärder som är olovliga eller otillåtna 

enligt någon annan grund än MBL. Frågan om jämkning i MBL, särskilt gällande 

skadestånd för olovliga stridsåtgärder, är i lika liten, eller till och med ännu mindre, 

utsträckning som frågan om skadeståndsbedömningen, belyst i förarbeten och doktrin. 

4.2 Jämkning enligt SkL 

I SkL återfinns de regler om jämkning som i detta sammanhang är intressanta i 6 kap. 1 

och 2 §§. SkL 6 kap. 1 § stadgar att skadestånd för personskada41 kan jämkas om den 

skadelidande uppsåtligen eller av grov vårdslöshet medverkat till skadan, och att 

skadestånd för sakskada kan jämkas om vållande på den skadelidandes sida har 

medverkat till skadan. Det är alltså den skadelidandes eventuella medvållande som är 

jämkningsgrund enligt denna paragraf. I 6 kap. 2 § stadgas att skadestånd kan jämkas 

om det är oskäligt betungande med hänsyn till den skadevållandes ekonomiska 

förhållanden och att även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga 

omständigheter ska beaktas. Denna bestämmelse tar alltså sikte framförallt på den 

skadevållande och dennes förhållanden.42 

4.3 Jämkning enligt MBL 

4.3.1 Jämkningsbedömningen enligt MBL 

Den jämkningsbestämmelse i MBL som är tillämplig på olovliga fackliga stridsåtgärder 

är 60 § första stycket där det stadgas att skadestånd kan sättas ned eller helt falla bort 

om det är skäligt. Denna regel motiveras av att framförallt ekonomiskt skadestånd för 

enskilda arbetstagare, kanske särskilt för olovliga stridsåtgärder, ofta inte torde stå i 

                                                 
41Personskador uppkommer typiskt sett inte vid stridsåtgärder, jfr avsnitt 3.2.1. 
42 Se för hela stycket Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s 423-427. 
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proportion till den skadeståndsskyldiges betalningsförmåga.43 Denna regel har alltså 

motiverats av hänsyn som inte aktualiseras på samma sätt när det är en facklig 

organisation som blir skadeståndsskyldig. 

Gällande ekonomiskt skadestånd har inga tydliga uttalanden gjorts i förarbetena om 

hur jämkningsbedömningen ska göras.44 Det som kan sägas är dock som berörts ovan 

att allmänna skadeståndsrättsliga principer är tillämpliga och att den skadelidandes 

medvållande och underlåtenhet att begränsa sin skada alltså gör att 

skadeståndsskyldigheten minskas.45 I doktrinen finns delvis motstridiga uttalanden om 

huruvida dessa omständigheter främst är hänförliga redan till skadeståndsbedömningen 

som sådan eller till jämkningsbedömningen.46 Vid en jämförelse med 

jämkningsreglerna i SkL framstår det som att den skadelidandes medvållande och 

underlåtenhet att begränsa skadan i första hand torde vara hänförliga till 

jämkningsbedömningen även i MBL. 

I förarbetena har det uttalats gällande skadestånd för olovliga stridsåtgärder för 

enskilda arbetstagare att detta skadestånd endast är att se som allmänt skadestånd och att 

det därmed både ska storleksbedömas och jämkas enligt reglerna för allmänt 

skadestånd.47 Det sägs inte uttryckligen i förarbetena att detta ska gälla även när det är 

en facklig organisation som gör sig skyldig till olovliga stridsåtgärder men detta 

uttalande kan ändå tjäna som förklaringsbakgrund åt delar av praxis som diskuteras 

nedan.48 Ordalydelsen i 54, 55 och 60 §§, som inte motsägs av några uttalanden i 

förarbetena, ger sammanfattningsvis uttryck för att en facklig organisation som 

genomför olovliga stridsåtgärder blir skadeståndsskyldiga för hela den ekonomiska 

skadan. Även detta utgör en intressant bakgrund till den genomgång av praxis som görs 

nedan. 

                                                 
43Prop 1975/76:105 bilaga 1 s 285-286; Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten en översikt, s 97; Friberg, 
Kränkningsersättning, s 455. 
44 Jfr Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 375 och Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 
134-144, s 283-303,  
45 AD 1981 nr 142; AD 1982 nr 30; AD 1983 nr 30; AD 1983 nr 51; AD 1985 nr 61; Bergqvist mfl, 
Medbestämmandelagen, s 498; Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 375-376. 
46 Jfr Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 363-364 och s 375-376; Bergqvist mfl, 
Medbestämmandelagen, s 498. 
47 Prop. 1991/92:155 s 7-8; Holke. Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 376; Glavå, 
Arbetsrätt, s 259. 
48 Se särskilt diskussionen om AD 1984 nr 106. 
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Gällande allmänt skadestånd ska jämkning till att börja med på samma sätt som för 

ekonomiskt skadestånd ske när den skadelidande varit medvållande.49 Vidare ska enligt 

förarbetena jämkning göras utifrån den skadevållandes grad av uppsåt, och om den 

skadevållande alltså stått inför en svårare bedömning vid valet av handlingssätt.50 Dessa 

förarbetsuttalanden gäller visserligen specifikt arbetsgivare men har i en enig doktrin 

ansetts vara generellt tillämpliga.51 Som framkommer överlappar denna bedömning till 

stor del med den bedömning som ska göras för att fastställa det allmänna skadeståndets 

storlek. Det handlar därför i de flesta tänkbara fall till största del bara om semantik 

huruvida domstolen ägnar sig åt skadeståndsbedömning eller jämkning. Det kan till och 

med hävdas att det är fel att tala om jämkning eftersom det inte finns något självständigt 

fastställt belopp att sätta ned.52 Det är dock tänkbart att det i något fall kan göra en viss 

skillnad om en viss omständighet hänförs till skadeståndsbedömningen eller jämkningen 

eftersom olika omständigheter systematiskt hör till olika delar av bedömningen eller i 

alla fall kan tänkas ha delvis olika vikt och innebörd beroende på i vilket led de beaktas. 

Något som kan konstaterats är dock att det allmänna skadeståndet inte ska jämkas så 

mycket att dess avskräckande funktion äventyras.53 

4.3.2 En jämförelse med SkL 

Jämkningsreglerna i MBL är jämfört med reglerna i SkL i betydligt lägre grad inriktade 

på den skadevållandes ekonomiska förhållanden. En annan tydlig skillnad mellan 

MBL:s regler och den övriga skadeståndsrättsliga systematiken är att MBL ger 

möjlighet att nedsätta eller helt befria från skadeståndsskyldighet för skadestånd inom 

ett kontraktsförhållande.54 

                                                 
49 AD 1982 nr 52; AD 2004 nr 36; Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 375. 
50 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 424-425. 
51 Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med kommentar, s 374-375; Bergqvist mfl, 
Medbestämmandelagen, s 497. 
52 Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 497; Holke, Olauson, Medbestämmandelagen med 
kommentar, s 374-375. 
53 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 424-425. 
54Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten en översikt, s 97. 
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5 Rättegångsbalken 35:5 

En processuell regel som nära anknyter till frågan om både skadeståndsbedömning och 

jämkning vid fall av olovliga stridsåtgärder och i praktiken kompletterar dessa är 

Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 35:5. Som konstateras nedan i genomgången av 

praxis har Rättegångsbalken 35:5 i nyare praxis relativt ofta tillämpats i mål om 

skadestånd för olovliga stridsåtgärder.  

RB 35:5 ger rätten möjlighet att göra en uppskattning av en skada vars storlek inte 

kan bevisas eller där utredningen skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte 

står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett 

mindre belopp. Detta innebär ett undantag från huvudregeln som är att den skadelidande 

ska lägga fram bevisning som styrker dels vilken skada som inträffat och dels dess 

värde. Den skadelidande är dock enligt förarbetena fortfarande skyldig att lägga fram 

den utredning som skäligen kan åstadkommas.55 

Regeln kan formuleras så att den skadelidande har att visa på omständigheter som 

gör det antagligt att skadan uppgår till minst det skadeståndsbelopp som ska utdömas. I 

vissa situationer torde det räcka med att den skadelidande åstadkommer en 

sannolikhetsövervikt för att skadan uppgår till minst det skadeståndsbelopp som 

utdöms.56 

I vissa speciella fall har regeln till och med tillämpats så att skadestånd har utdömts 

med ett skäligt belopp trots att ingen utredning alls om skadans storlek har företetts. 

Detta har till exempel varit fallet i mål som handlat om namnintrång och intrång i 

immaterialrätter.57 I fall där någon utredning om skadans storlek inte presterats trots att 

detta skäligen kunnat krävas har RB 35:5, i Högsta Domstolens praxis, i linje med 

förarbetsuttalandena dock inte tillämpats.58 

Som kan konstateras är RB 35:5 för större skador enligt förarbeten och HD:s praxis 

formellt sett tillämplig först när den skadelidande framlagt all den bevisning som 

skäligen kan begäras. Den är med andra ord endast tillämplig i fall där ingen bevisning 

om skadans storlek presenterats om ingen utredning skäligen kan begäras. Som 

                                                 
55 NJA II 1943 s 449, För hela stycket se Fitger mfl, kommentar till RB 35:5 och Lindell, Civilprocessen, 
s 467-468. 
56 Lindell, Civilprocessen, s 467-468. 
57 NJA 1973 s 717; NJA 2000 s 325; Fitger mfl, kommentar till RB 35:5. 
58 NJA 2005 s 180. 
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diskuteras nedan har Arbetsdomstolen i vissa fall trots detta synbarligen varit mer 

generös i sin tillämpning och verkar ha medgett den bevislättnad som följer av RB 35:5 

även i fall där ingen bevisning alls om en skadas omfattning presterats, trots att det 

framstår som åtminstone någon utredning om skadans storlek kunnat presteras.59 

                                                 
59 Jfr nedan, främst avsnitt 8.2.2. 
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6 Inledande anmärkningar om praxis 

6.1 Disposition av, och allmänt om genomgången av praxis 

Nedan görs relativt ingående beskrivningar av praxis om frågan om fackets 

skadeståndsansvar för olovliga stridsåtgärder. Denna genomgång har ambitionen att 

behandla all praxis på området, även om det av utrymmesskäl inte kan bli fråga om 

fullständiga referat av alla fall. För att göra genomgången hanterlig delas den upp så att 

det under denna rubrik först förklaras de vägval och avvägningar som valts gällande 

metod och redovisning och görs en översiktlig genomgång i stora drag om de tendenser 

som kan skönjas i praxis, under separata rubriker görs sedan först en genomgång av 

praxis före MBL:s införande och sedan en gällande praxis efter MBL:s införande. Detta 

för att det möjliggör mer relevanta jämförelser mellan olika fall. Den äldre praxisen gås 

igenom mer översiktligt med undantag av de fall som gäller delfrågor som inte har 

behandlats i nyare praxis, detta av utrymmesskäl, och på grund av dess lägre relevans 

för dagens rättsförhållanden. 

6.2 Metod i genomgången av praxis 

I syfte att göra en översikt över all praxis gällande fackets skadeståndsansvar för 

olovliga stridsåtgärder har jag gått igenom Arbetsdomstolens årsböcker och deras 

register för att hitta alla fall från AD:s och KAL:s införande där en facklig organisation 

har ådömts att betala skadestånd för en olovlig stridsåtgärd eller där 

skadeståndsskyldighet i princip förelegat men skadeståndet av någon anledning jämkats 

till noll. På grund av uppsatsens avgränsning har fall där ingen skadeståndsskyldighet 

överhuvudtaget förelåg utelämnats. Eftersom AD hela tiden varit den instans som haft 

hand om denna typ av mål, enligt Lag om arbetsdomstol (1928:254) ska alla fall som 

rört den frågan om skadestånd för olovliga fackliga stridsåtgärder finnas i 

Arbetsdomstolens årsböcker. Den potentiella felkälla som finns, i bemärkelsen att jag 

kan ha råkat missa något fall som enligt dessa kriterier borde finnas med, är framförallt 

att årsböckerna har bytt systematik i registren åtminstone tre gånger vilket gör att det är 

möjligt att något fall kan ha förbisetts så att säga i skarven mellan två registersystem. 

Ambitionen är dock som sagt att åtminstone översiktligt behandla all praxis i frågan och 

min bedömning är att jag har lyckats hitta alla relevanta fall. 
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Genomgången av praxis har sammanställts i tabellform och den återfinns som en 

bilaga, 11.1, till denna uppsats. Där har ett antal fakta om varje fall registrerats för att 

möjliggöra jämförelser över tid och utifrån omständigheterna i fallen. De fakta som 

återfinns i tabellen är  

1. vilken facklig instans som var skadeståndsskyldig, alltså om det var 

förbundsnivån, en avdelning etc.,  

2. huruvida även enskilda arbetstagare blev skadeståndsskyldiga för den olovliga 

stridsåtgärden,  

3. det yrkade skadeståndet uppdelat på ekonomiskt skadestånd, allmänt skadestånd 

och icke närmare specificerat skadestånd och  

4. vilket skadestånd som dömdes ut i nu nämnda kategorier samt  

5. huruvida någon uttrycklig jämkning av skadeståndet har gjorts och i så fall på 

vilken grund. Slutligen har för varje fall förhållandet mellan det yrkade och det utdömda 

skadeståndet räknats ut för att åskådliggöra hur stor jämkning som gjorts eller hur 

mycket domstolens skadeståndsbedömning avvikit från de skadeståndsyrkanden som 

gjorts, och det utdömda skadeståndet har räknats om till 2012 års penningvärde för att 

möjliggöra jämförelser av skadeståndsnivåer över tid. I den löpande texten är de 

summor som anges angivna i det dåtida penningvärdet om inte något annat anges. 

I tabellen har vissa förenklingar gjorts eftersom källmaterialet inte tillåtit något 

annat. För det första har skadeståndsyrkanden enligt modellen en viss summa per dag 

från stridåtgärdens inledande till dess avslutande, som var ett mycket vanligt sätt att 

yrka framförallt under trettio- och fyrtiotalet, för de fall stridsåtgärden inte avslutats före 

domstolsförhandlingen i målet räknats om till en totalsumma beräknad på tiden från 

stridsåtgärdens inledande tills domens meddelande. Min bedömning är att detta 

beräkningssätt med vissa potentiella men insignifikanta avvikelser torde ge en 

rättvisande bild av storleken på de yrkade skadestånden. I vissa fall har det yrkade 

skadeståndet fram till huvudförhandlingen uttryckligen angetts i fallet och då är det 

detta värde som anges i tabellen. 

Utöver den stora sammanställningstabellen har jag även gjort en tabell som visar 

antalet mål per år för att åskådliggöra de dramatiska skillnader över tid som finns för 

antalet mål av denna typ och en tabell som visar genomsnittligt utdömt skadestånd per 

tioårsperiod för att undersöka om det finns några tydliga skillnader mellan olika 

perioder. Angående den sistnämnda tabellen kan det anmärkas att den sista perioden är 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

30 
 

elva istället för tio år eftersom det medför en bättre periodisk uppdelning och det inte 

inverkar på resultatet eftersom det är genomsnittsskadestånd som undersöks. 

Att jag har valt att på detta, i juridiskt skrivande lite ovanliga, sätt systematisera det 

juridiska materialet och i viss mån försöka dra slutsatser från en översiktlig nivå beror 

dels på en ambition att sätta rättsutvecklingen på området i relation till 

samhällsutvecklingen och dels på en aning om att det är möjligt att ingen liknande 

systematisering gjorts och att den som läggs fram i denna uppsats därmed kan fylla ett 

faktiskt behov av jämförelsematerial och systematisk överblick på det aktuella området. 

Det sistnämnda torde vara av intresse inte minst i och med att praxis om fackligt 

skadeståndsansvar för olovliga stridsåtgärder från de senaste tio åren i mångt och 

mycket är tämligen avvikande i ett historiskt perspektiv. 

6.3 Några översiktliga slutsatser 

Till att börja med kan några översiktliga slutsatser dras. Den första är att antalet mål där 

skadeståndsskyldighet förelegat för en facklig organisation, totalt 106, stycken är 

mycket ojämnt fördelade över tidsperioden. Det är bara tio som härrör från perioden 

efter MBL:s införande och alltså 96 stycken som hör till perioden dessförinnan. 

Gällande hur vanligt förekommande den här typen av fall varit är det, som framgår 

av bilaga 11.1, tre perioder som tydligt sticker ut, 1929-1940 och 1953-1955 genom att 

ha ett betydligt större antal fall där skadestånd utdömts än angränsande perioder och 

genomsnittet och 1989-2004 genom att inte ha några fall där skadestånd utdömts alls. 

Den extra stora förekomsten 1929-1940 kan troligen förklaras med det allmänt mer 

oroliga läge som rådde i ekonomin under denna period bland annat i och med 

börskraschen 1928. Uppgången 1953-1955 beror till största del på den stora 

hamnstrejken 1954. Vad den långa perioden 1989-2004 utan konflikter som ledde till 

fackligt skadeståndsansvar beror på är en intressant fråga, men får anses ligga utanför 

denna uppsats ramar att besvara. Den relativt stora ökningen efter denna period med 

fyra fall under åren 2005-2009 är även den tämligen anmärkningsvärd. Beror det på en 

slump eller tyder det på hårdnande motsättningar mellan arbetsmarknadens parter? 

När vi sedan går vidare till bilaga 11.2 kan det konstateras att den genomsnittliga 

skadeståndsnivån har varierat tämligen kraftigt genom åren. Vid en jämförelse med de 

enskilda skadestånden under respektive period kan det konstateras att de tre 

tioårsperioder som haft de högsta skadeståndsnivåerna är 1929-1938, 1969-1978 och 
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1999-2009. För den första perioden, kan det vid en jämförelse med bilaga 11.1 och 

11.3A konstateras att den höga genomsnittsnivån beror på några få fall med höga 

skadeståndsnivåer. För de två senare perioderna är det istället en genomgående hög nivå 

som ger upphov till det höga genomsnittet. Perioden 1999-2009 sticker dessutom ut 

genom att ha en genomsnittsnivå över fyra gånger högre än någon av de andra 

perioderna. Vad detta eventuellt kan bero på diskuteras nedan. 
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7 Äldre praxis i skadeståndsfrågan 

7.1 Disposition och allmänt om äldre praxis 

I denna del kommer en genomgång av äldre praxis, det vill säga praxis från innan 

MBL:s införande att göras med fokus på de olika delfrågorna i 

skadeståndsbedömningen och de fall som har något intressant att säga om någon 

delfråga. För att skapa en mer överskådlig systematik görs en uppdelning mellan de fall 

som handlar om ekonomiskt skadestånd och de som handlar om allmänt skadestånd. För 

att klargöra i vilken utsträckning det går att dra slutsatser om det nuvarande rättsläget 

eller göra relevanta jämförelser med praxis från innan MBL:s införande görs först en 

kortfattad jämförelse mellan olovlighets- och skadeståndsregleringen i KAL och i MBL. 

Gällande vissa av de frågor som diskuteras i denna avdelning ingår fall som har 

kategoriserats som ”nyare praxis” i en serie fall av samma typ. De tas i så fall trots detta 

upp när fall av en viss typ räknas upp, men de berörs inte närmare eftersom praxis efter 

MBL:s införande behandlas utförligare i nästa avdelning. 

7.2 Kortfattad jämförelse mellan KAL och MBL 

Eftersom genomgången av praxis avser hela KAL:s giltighetstid kommer jag i 

jämförelsen mellan KAL och MBL att utgå från KAL:s ursprungliga lydelse. Om inget 

annat nämns avser jag med jämförelser som görs endast de aspekter av bestämmelserna 

som har bäring på uppsatsens ämne.  

Gällande reglerna om olovliga stridsåtgärder överensstämmer regleringen i MBL till 

ordalydelsen till största del med den i KAL. KAL 4 § första stycket motsvaras av MBL 

41 § och den första skillnaden dem emellan enligt ordalydelsen är att det i KAL inte 

stadgas att en stridsåtgärd som inte beslutats i behörig ordning är olovlig. Den andra 

skillnaden är att det enligt ordalydelsen inte finns något undantag för 

indrivningsblockader enligt KAL. De så kallade punktförbuden är sett till ordlydelsen 

de samma som i MBL bortsett från en modernisering av språket i den senare. KAL 4 § 

andra stycket motsvarar MBL 42 § både gällande förbudet för fackliga organisationer 

att föranleda eller understödja olovliga stridsåtgärder och gällande skyldigheten att 

motverka olovliga stridsåtgärder vidtagna av medlemmar. 

Reglerna om skadestånd och jämkning i KAL återfinns i 8 § som motsvarar MBL 54, 

55 och 60 §§. Första stycket motsvarar MBL 54 §, andra stycket 55 § och tredje stycket 
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60 §. En tydlig skillnad är att anledningarna till jämkning uttryckligen räknas upp i 

KAL. De grunder som räknas upp är ”den skadevållandes ringa skuld, förhållande i 

övrigt å skadans uppkomst, skadans storlek eller omständigheterna i övrigt”, alltså en 

formulering som till stora delar överensstämmer med vad som gäller för 

skadeståndsbedömning och jämkning av allmänt skadestånd enligt MBL.60 Den 

tydligaste skillnaden är alltså att jämkning enligt dessa grunder enligt ordalydelsen i 

KAL är tillämpligt även på ekonomiskt skadestånd. 

Det kan alltså sammanfattningsvis konstateras att bestämmelserna i KAL förts över 

till MBL utan några andra ändringar i de delar som här är relevanta än sådana av rent 

språklig natur. Inte heller förarbetena till MBL ger i dessa delar uttryck för att någon 

substantiell förändring varit avsedd.61 Enligt min bedömning är den reglering av 

skadeståndsbedömning och jämkning som gällde enligt KAL i så stor utsträckning 

överensstämmande med den som gäller enligt MBL att det är möjligt och relevant att 

jämföra praxis i frågan gällande båda lagarna. 

7.3 Ekonomiskt skadestånd 

7.3.1 Urval 

Här kommer de fall tas upp som är anmärkningsvärda antingen genom den 

skadeståndssumma som yrkats eller dömts ut eller genom att de har ett tydligt 

prejudikatvärde i någon del av bedömningen. Något ska också sägas om de tendenser 

som kan skönjas i dessa avseenden. 

7.3.2 Skadeståndsbedömning 

7.3.2.1 Inledning 

Gällande skadeståndsbedömningen för ekonomiskt skadestånd finns det ett antal 

tendenser som visar sig i Arbetsdomstolens praxis och ett antal fall som sticker ut från 

mängden på någon punkt. De frågor som diskuteras är i tur och ordning de olika 

anledningarna till att domstolen bedömt ekonomisk skada till ett lägre belopp än det 

yrkade: bristande utredning om skadans omfattning, misslyckande att bevisa skadan, 

avsaknad av samband mellan skadan och stridåtgärden, underlåtenhet att begränsa 

                                                 
60 Jfr avsnitt 4.3. Se även Prop. 1928 nr 39, Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i 
Stockholm 1928 första samlingen sjätte bandet, s 117-124. 
61 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s 418-420, s 134-144 samt s 283-303. 
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skadan samt de fall som är intressanta antingen genom att fullt ekonomiskt skadestånd 

utdömts eller genom den höga skadeståndssumma som yrkats. 

7.3.2.2 Underkänd utredning 

Den första tendensen som kan skönjas är att domstolen relativt ofta helt eller delvis 

underkänt yrkanden om ekonomiskt skadestånd på grund av att den utredning om 

skadans storlek som presenterats inte varit tillfredsställande. Ett intressant exempel på 

ett fall där skadeståndet nedsatts på grund av att delar av utredningen om skadans 

omfattning underkänts är AD 1932 nr 85 som trots denna omständighet är det fall där 

det näst högsta sammanlagda skadeståndet, och det högsta ekonomiska skadeståndet 

någonsin utdömts.62 I det fallet bestod den olovliga stridsåtgärden i att ett antal murare 

nedlagt arbetet på ett bygge på grund av meningsskiljaktigheter med arbetsledningen 

om ackordsöverskottets beräkning. Avdelningens ansvar uppkom i detta fall inte på 

grund av att den föranlett stridsåtgärden utan för att den underlåtit att motverka den och 

uttalat visst stöd. Arbetsgivarsidan yrkade på ett ekonomiskt skadestånd om 24 218,88 

kr (motsvarande ungefär 717 000 kr i 2012 års penningvärde) avseende dels 

engångskostnader som orsakats av att provisoriska åtgärder behövts vidtas för att 

skydda den ofärdiga byggnaden under strejken och av åtgärder som krävts för att 

återställa delar av byggnadsarbetena som skadats under strejken, och dels kostnader för 

varje dag som arbetet stod still avseende lönekostnader till andra anställda, 

försäkringskostnader etc. Engångskostnaderna uppgick enligt yrkandet till 6 128 kr och 

de löpande kostnaderna till 203,52 kr. Domstolen fann att vissa av engångskostnaderna 

upptagits till för höga belopp och att dagskostnadernas storlek inte kunde anses vara 

styrkt och att delar av lönekostnaderna inte kunde ses som utgörande skada eftersom 

arbetstagaren det gällde utfört visst arbete under tiden strejken varade. Domstolen 

konstaterade dessutom att arbetsgivarparterna utan anledning hade dröjt med att 

anhängig göra målet och att antalet dagar som skadestånd skulle utgå för skulle 

beräknas med detta i åtanke. Denna bedömning kan ses antingen som ett underkännande 

av en viss del av den påstådda skadan eller som en jämkning på grund av medvållande 

som alltså i detta fall gjordes som en del av skadeståndsbedömningen snarare än som en 

del av en uttrycklig jämkning, detta särskilt i och med att jämkningsreglerna i KAL inte 

var tillämplig i detta fall eftersom kollektivavtalet ingåtts före KAL:s ikraftträdande. 

                                                 
62 Se bilaga 11.1 och 11.3A. 
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Frågan berörs ur jämkningsperspektivet nedan i avdelningen om jämkning. Domstolen 

bedömde i och med detta sammantaget skadan till 15 000 kr varav 10 000 kr skulle 

ersättas av arbetstagarorganisationen. 

Det finns en hel rad ytterligare fall där domstolen på samma sätt har underkänt delar 

av den utredning som framlagts om storleken på den ekonomiska skada som orsakats av 

en stridsåtgärd; AD 1930 nr 96, AD 1930 nr 113, AD 1932 nr 48, AD 1933 nr 118, AD 

1934 nr 76, AD 1935 nr 28, AD 1935 nr 44, AD 1937 nr 33, AD 1937 nr 112, AD 1938 

nr 90, AD 1940 nr 87, AD 1946 nr 8, AD 1948 nr 83. Även AD 1982 nr 157 som 

diskuteras mer utförligt nedan kan hävdas höra till denna typ av fall. Att domstolen 

gjorde dessa bedömningar var alltså tidigare betydligt vanligare. Värt att notera är dock 

att antalet fall där ekonomiskt skadestånd har yrkats också har minskat på ungefär 

samma sätt och att det finns ett fall från MBL:s tid där domstolen gjort ett liknande 

ställningstagande. Det är AD 2008 nr 5, som kommer att diskuteras utförligare nedan, 

där domstolen, i korthet, underkände den beräkning som gjorts av en skada i form av 

”goodwill”-förlust. Om det är någon tendens över tid som går att skönja på detta område 

så är det alltså snarast att det blivit något mer ovanligt att ekonomiskt skadestånd 

överhuvudtaget yrkas. 

7.3.2.3 Ekonomiskt skadeståndsyrkande ej medgivet i någon del 

Att utredningen om den ekonomiska skadan så i grunden har underkänts att inget 

ekonomiskt skadestånd alls har dömts ut, redan genom skadeståndsbedömningen, har 

förekommit i ett antal fall; AD 1935 nr 135, AD 1937 nr 112, AD 1948 nr 83, AD 1977 

nr 136 och AD 2009 nr 89.63 Det är olika delar av yrkanden och utredning om den 

ekonomiska skadan som underkänts i de olika målen.  

I AD 1977 nr 136 (som för övrigt är det sista rättsfallet där skadestånd utdömts för en 

olovlig stridsåtgärd enligt KAL) var det avgörande för domstolens beslut att inte 

utdöma något ekonomiskt skadestånd att det inte var utrett att de ekonomiska skador 

som arbetsgivarparterna yrkade skadestånd för orsakats av de olovliga stridsåtgärderna. 

Den olovliga stridsåtgärden i målet utgjordes av att fackavdelningen hotat om blockad 

för att förmå arbetsgivaren att ställa garantier för löneutbetalningar. Arbetsgivarparterna 

menade att denna åtgärd gjort att bolaget varit tvunget att helt lägga ned sin verksamhet 

och yrkade skadestånd för ”förstörelse av bolagets verksamhet” med 192 405 kr i 2012 

                                                 
63 För en mer utförlig diskussion om AD 2009 nr 89 se avsnitt 8 i relevanta delar. 
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års penningvärde. Domstolen ansåg i sin bedömning att det visserligen var visat att 

stridsåtgärderna försatt bolaget i en bekymmersam situation men att det mest 

närliggande för bolaget hade varit att i domstol utverka ett föreläggande för 

arbetstagarorganisationen att inställa den planerade blockaden. Eftersom bolaget vid ett 

sådant förfarande inte varit förhindrat att fortsätta driva sin verksamhet fastslog 

domstolen att det därmed inte kunde anses styrkt att det fanns ett sådant samband 

mellan avdelningens blockadhot och bolagets verksamhetsnedläggelse att avdelningen 

kunde bli skadeståndsskyldig för denna. I och med att bolaget inte angett någon annan 

grund för sitt yrkande om ekonomiskt skadestånd kunde därmed inget ekonomiskt 

skadestånd dömas ut.  

Ett liknande fall är AD 1948 nr 83 där en arbetsnedläggelse vid lastningen av ett 

fartyg medförde att lasten, som bestod av fisk, försenades så mycket att den inte längre 

kunde säljas till den köpare som var tänkt. Domstolen fann dock att det även om 

arbetsnedläggelsen inte inträffat inte varit möjligt att lastningen kunnat avslutas inom 

den utsatta tiden. Detta innebar att det inte var den olovliga stridsåtgärden som orsakat 

skadan eftersom den hade uppkommit även om stridsåtgärden inte vidtagits. 

Dessa båda fall är de enda där yrkanden om ekonomiskt skadestånd underkänts helt 

på grund av bristande kausalitet. De övriga fall där ekonomiskt skadestånd redan innan 

en jämkningsbedömning satts till noll är AD 1935 nr 135, AD 1937 nr 112 och AD 

2009 nr 89. I både AD 1935 nr 135 och AD 1937 nr 112 konstaterar domstolen 

kortfattat att arbetsgivarparterna inte förmått styrka att de drabbats av någon ekonomisk 

skada och att något ekonomiskt skadestånd därmed inte kan utdömas. AD 2009 nr 89 

behandlas mer utförligt nedan men det kan ändå redan här för att sätta in detta fall i den 

kontext som ges av tidigare liknande praxis konstateras att det i detta fall till skillnad 

från de tidigare inte var fråga om att det inte kunde anses visat att ingen skada åsamkats 

arbetsgivarparterna utan om att ingen viss storlek på skadan kunde anses visad. 

Att Arbetsdomstolen av olika anledningar helt underkänner yrkanden om ekonomiskt 

skadestånd redan innan jämkningsbedömningen har varit betydligt olika vanligt under 

olika perioder. Visserligen antyder fallens fördelning över tid att det blivit ovanligare att 

utredningar om ekonomiskt skadestånd på detta sätt underkänns men eftersom 

minskningen motsvaras av en allmänt fallande trend i antalet mål där 

skadeståndsskyldighet åläggs fackliga organisationer för olovliga stridsåtgärder är det 
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inte möjligt att dra några slutsatser om att domstolens benägenhet att godta denna typ av 

utredningar skulle ha förändrats över tid. 

7.3.2.4 Underlåtenhet att begränsa skada 

En fråga eller omständighet som det rent systematiskt är något oklart i denna typ av fall 

i vilken mån den ska hänföras till skadeståndsbedömningen eller till 

jämkningsbedömningen är den skadelidandes underlåtenhet att begränsa sin skada. 

Enda gången denna fråga uttryckligen har påverkat skadeståndsbedömningen i ett fall 

om fackligt skadestånd för olovliga stridsåtgärder är i AD 1930 nr 113. Fallet 

behandlade en arbetsnedläggelse och blockad vid en byggnadsarbetsplats. 

Arbetsnedläggelsen hade enligt arbetsgivarparterna medfört en rad engångsförluster 

genom att delar av det redan färdigbyggda och material hade skadats av väder och vind, 

samt genom de åtgärder som krävdes för att återställa byggarbetsplatsen och verktyg 

etc. i det skick som krävdes för att fortsätta arbetet efter stridsåtgärdernas upphörande. 

Dessa kostnader uppgick enligt arbetsgivarparterna till sammanlagt 3 230 kr. Domstolen 

konstaterar att det visserligen står klart att stridsåtgärderna medfört stora skador på 

bygget på det arbetsgivarparterna påstått men att dessa skador till ”ej obetydlig del 

kunnat reduceras om erforderliga skyddsåtgärder vidtagits” och konstaterar att den 

skada som kan anses orsakad av stridsåtgärderna uppgick till endast 1 000 kr.  

Det är intressant hur domstolen i detta fall formulerar skadeståndsbedömningen i det 

att arbetsgivarpartens underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att begränsa sin 

skada gör att delar av skadan inte ses så som orsakade av stridsåtgärderna. Ett annat sätt 

att formulera saken hade kunnat vara att skadorna visserligen orsakats av 

stridsåtgärderna men att de inte gav rätt till skadestånd på grund av de bristande 

insatserna för att begränsa skadan. Ytterligare en intressant aspekt av detta fall är att det 

inte, så vitt jag har sett, tas upp i den juridiska litteraturen som stöd för att skyldigheten 

att begränsa sin skada är tillämplig i mål om skadestånd för olovliga stridsåtgärder. Den 

vanligaste hänvisningen är istället analogt till ett fall om skadestånd för uppsägning.64 

Detta kan bero på att AD 1930 nr 113 är ett så gammalt fall och att det utgör en 

tillämpning av KAL och inte MBL, men trots detta framstår det ändå så som havande 

stort praxisvärde i just den aktuella frågan. 

                                                 
64 Se ovan stycke 3.3 och 4.3. 
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7.3.2.5 Fullt ekonomiskt skadestånd 

Som antyds av de fall som hittills har nämnts är det ovanligt att hela det yrkade 

ekonomiska skadeståndet döms ut. Så ovanligt att det bara hänt i två fall, AD 1930 nr 

108 och AD 1932 nr 63. De fallen har det gemensamt att inget allmänt skadestånd 

utdömdes i tillägg till det ekonomiska. AD 1930 nr 108 handlade om en i sig lovlig 

sympatiåtgärd bestående i att visst arbete inte utfördes, närmare bestämt lossning av 

spannmål från en viss gård. Åtgärden var dock olovlig eftersom den i praktiken riktade 

sig även mot ”osmittat” arbete.65 Arbetsgivarparterna yrkade ekonomiskt skadestånd för 

hyran av den järnvägsvagn som stått olossad för tiden arbetsnedläggelsen varat och för 

den minskning av vetepartiets värde som orsakats av dröjsmålet med lossningen. Att 

märka är att inget allmänt skadestånd yrkades. Det är dock inte möjligt att dra några 

slutsatser om gällande rättsläge från AD 1930 nr 108 eftersom domstolen på grund av 

att det ifrågavarande kollektivavtalet slutits innan KAL:s införande uttryckligen inte 

tillämpade KAL:s skadeståndsreglering. I och med detta är AD 1932 nr 63 det enda fall 

där hela det yrkade ekonomiska skadeståndet har dömts ut enligt KAL eller MBL. 

Omständigheterna i fallet var att arbetstagarorganisationen anordnat arbetsnedläggelse 

och blockad av ett bolag efter tvist med arbetsledningen. Arbetsgivarparterna yrkade 

skadestånd med 7 800 kr, motsvarande 10 % av den minskning i bolagets omsättning 

som stridsåtgärderna orsakat. Hur den yrkade summan förhåller sig till den skada som 

bolaget anser sig ha lidit framgår inte tydligt av yrkandet men det får antas att det 

antingen avses att motsvara hela den vinst som bolaget ansett sig gå miste om på grund 

av stridsåtgärderna, eller en del därav. Eftersom 10 % av omsättningen motsvarar en 

vanlig vinstmarginal ligger det nära till hands att tolka yrkandet så som avseende hela 

den skada stridsåtgärderna orsakat bolaget i form av uteblivna vinster. Domstolen 

bifaller utan närmare motivering hela skadeståndsyrkandet som i 2012 års penningvärde 

motsvarar 230 981 kr. Denna skadeståndssumma gör att det dessutom är det mål där det 

näst största ekonomiska skadeståndet någonsin utdömts, det enda större ekonomiska 

skadeståndet var i AD 1930 nr 85 som diskuterats ovan.66 

Det är i sig värt att notera att det alltså finns bara ett enda fall där fullt ekonomiskt 

skadestånd ålagts en arbetstagarorganisation för en olovlig stridsåtgärd trots att 

                                                 
65 Det får ses som oklart om denna gränsdragning skulle göras på samma sätt i det nuvarande rättsläget. 
66 Se bilaga 11.1 och 11.3B. 
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skadeståndsbestämmelserna i KAL och, kanske ännu tydligare, i MBL har som 

utgångspunkt att hela den uppkomna ekonomiska skadan ska ersättas. 

7.3.2.6 Höga skadeståndsbelopp 

Ett sista fall som förtjänar att nämnas i diskussionen om ekonomiskt skadestånd är AD 

1946 nr 8 som är det fall där det högsta ekonomiska skadeståndet yrkats. 

Arbetsgivarparterna yrkade där skadestånd om totalt 160 000 kr för de 16 dagar arbetet 

legat nere, i 2012 års penningvärde 3 138 462 kr, för den ekonomiska skada som 

orsakats genom arbetsnedläggelsen. I målet var parterna eniga om att bolaget haft 

onyttiga kostnader om 4 841 kr för varje dag strejken varat. Tvistigt var däremot hur 

kostnader i form av avskrivningar av tillgångar som stått oanvända under 

arbetsnedläggelsen och den vinst som bolaget menade sig ha gått miste om skulle 

beräknas. Domstolen godtog inte arbetsgivarparternas beräkningssätt utan beräknande 

dessa delar av skadan till sammanlagt 2 342,40 kr per dag. Inalles beräknade domstolen 

alltså skadan till 6 823,40 kr per dag eller totalt 114 934,40 kr. Som kommer att 

diskuteras mer ingående nedan jämkades skadeståndet till två tredjedelar av skadan på 

grund av att bolaget varit medvållande till stridsåtgärderna genom en arbetsledningens 

provocerande beteende. Det ekonomiska skadestånd som utdömdes var alltså 76 622,93 

kr eller 1 502 988,30 kr i 2012 års penningvärde. Arbetstagarorganisationen skulle dock 

endast svara för 5 000 kr av dessa, eller 98 077 kr i 2012 års penningvärde samtidigt 

som resten av skadeståndet skulle betalas av de 631 arbetare som deltagit i strejken. Den 

låga andel av skadeståndet som ålades facket motiverades med att den 

skadeståndssumma som egentligen borde fallit på avdelningen ändå inte kunnat betalas 

av denna och att skadeståndet därmed ändå indirekt endast skulle innebära en 

”uttaxering” av medlemmarna.  

Eftersom det rimligtvis inte kan ha förelegat några större hinder att låta föreningen gå 

i konkurs är det lätt att misstänka att det snarare var av detta skäl som domstolen hellre 

ville lägga skadeståndsskyldigheten direkt på arbetstagarna. Sett till det skadestånd som 

den fackliga organisationen fick betala är detta fall sammanfattningsvis inget utöver det 

vanliga, men sett till den totala skadeståndssumman verkar det troligt att detta är det fall 

där det högsta totala ekonomiska skadeståndet för en olovlig stridsåtgärd utdömts. Jag 

kan dock inte uttala mig med säkerhet eftersom min genomgång av praxis med fokus på 
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fackligt skadeståndsansvar inte utesluter att det finns något fall där ett större totalt 

skadestånd ådömts ett arbetstagarkollektiv, även om det verkar otroligt. 

7.3.3 Jämkning 

7.3.3.1 Inledning 

Vidare till frågan om jämkning av ekonomiskt skadestånd. Gällande 

jämkningsbedömningen kommer här att tas upp de skäl som använts av domstolen som 

motivering för att jämka, de fall där skälen för jämkning varit så starka att skadeståndet 

jämkats till noll samt de tendenser som går att se gällande hur jämkningen görs och hur 

mycket skadestånden jämkas. 

7.3.3.2 Medvållande 

Den vanligaste anledningen till jämkning av ekonomiskt skadestånd är den 

skadelidandes medvållande. Detta var fallet i AD 1930 nr 87, AD 1932 nr 85, AD 1934 

nr 36, AD 1938 nr 116, AD 1940 nr 10, och AD 1946 nr 8. I AD 1930 nr 87 var det 

medvållande som lades arbetsgivarparten till last att han inte tidigare vidtagit effektiva 

åtgärder för stridsåtgärdernas hävande. En liknande motivering återfinns i AD 1932 nr 

85 där domstolen menar att arbetsgivarparterna dröjt onödigt länge med att 

anhängiggöra målet och i och med detta beräknar de totala förlusterna baserat på ett 

lägre antal dagar än det yrkade. Som konstaterats ovan67 ska det noteras att detta inte är 

en jämkning enligt KAL:s regler utan enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och 

att det inte är självklart huruvida denna del av bedömningen hör hemma under 

skadeståndsbedömningen eller jämkningsbedömningen. Om domen tolkas som att det 

varit fråga om en form av medvållande torde dock detta systematiskt vara att hänföra till 

jämkningsbedömningen. 

Det är intressant att Arbetsdomstolen i dessa båda fall lagt ett så tydligt ansvar på 

arbetsgivarparterna att på olika sätt verka för stridsåtgärdernas upphörande för att inte 

gå miste om skadestånd på grund av medvållande. Detta framstår inte som självklart 

helt förenligt med en nutida rättsuppfattning om förhållandet mellan arbetsmarknadens 

parter. 

En annan typ av medvållande förekom i AD 1934 nr 36 och AD 1938 nr 116 där 

arbetsgivarparterna på olika sätt bidragit till att det rått oklarhet om huruvida det 

                                                 
67 Se avsnitt 7.3.2.2. 
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förelegat gällande kollektivavtal mellan parterna. I AD 1938 nr 116 hade detta skett 

genom att bolagets företrädare inte någon gång under tämligen utdragna förhandlingar 

om ett nytt kollektivavtal som från fackets sida förts under förutsättningen att det gamla 

kollektivavtalet inte längre var gällande påtalat att det gamla kollektivavtalet fortfarande 

var gällande, och facket haft visst fog för sin uppfattning att det tidigare avtalet var 

uppsagt med giltig verkan. Skadeståndet jämkades i detta fall till noll. I AD 1934 nr 36 

konstaterar domstolen att avdelningen haft visst fog för sin uppfattning att 

kollektivavtalet inte längre vore gällande och att arbetsgivaren bidragit till denna 

uppfattning ”genom sin åtgärd att under förhandlingarna åberopa ett av henne med 

andra personer slutet avtal om gemensamt drivande av kaférörelsen i Hornsgatan 80.” 

Det framstår dock som oklart vad domstolen mer konkret avser med detta och 

resonemanget förklaras inte närmare. Skadeståndet jämkades hursomhelst från begärda 

1 650 kr till 500 kr. 

Den sista formen av medvållande som i praxis föranlett jämkning av ekonomiskt 

skadestånd är medvållande till tvistens uppkomst. I AD 1940 nr 10 hade arbetsgivaren 

betett sig på ett tämligen oresonligt sätt vid en meningsskiljaktighet om 

ackordsersättning för visst arbete och bland annat avskedat flera arbetstagare. I och med 

detta jämkade domstolen skadeståndet för den vidtagna blockaden till noll. I AD 1946 

nr 8 som berörts ovan där den ursprungliga tvisten handlade om ackordsersättningar 

konstaterade domstolen att meningsskiljaktigheterna till stor del föranletts av att en 

arbetsledare på bolaget satt ackordsersättningar på ett mycket inkonsekvent och 

synbarligen godtyckligt sätt och att detta fick ses som ett medvållande till konfliktens 

uppkomst från arbetsgivarens sida. Detta medvållande föranledde en jämkning av 

skadeståndet med en tredjedel. I AD 1959 nr 21 bestod stridsåtgärden i att arbetstagarna 

nedsatt arbetstakten som ett svar på att bolaget avtalsstridigt hållit inne 

ackordsersättningen. Domstolen konstaterar att den olovliga stridsåtgärden visserligen 

medför skadeståndsskyldighet men att varit bolagets avtalsstridiga agerande som 

framkallat denna och att skadeståndet därför skulle jämkas. Skadeståndet nedsattes från 

yrkade 1 850 kr i ekonomiskt skadestånd till 1 000 kr i skadestånd som inte angavs om 

det var uteslutande ekonomiskt även om det troligen ska tolkas så eftersom inget 

allmänt skadestånd hade yrkats. 
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7.3.3.3 Andra skäl till jämkning 

Det enda fall där något annat uttryckligt skäl angetts för att jämka ekonomiskt 

skadestånd är AD 1931 nr 20 där kollektivavtalet mellan parterna var ingått endast i 

muntlig form. Domstolen konstaterar att missförstånd om avtalets innehåll därmed har 

kunnat uppkomma och att skäl därför förelåg för att jämka det ekonomiska skadeståndet 

till noll. 

7.3.3.4 Ej uttrycklig jämkning 

Det finns ett flertal fall där ekonomiskt skadestånd dömts ut med ett lägre belopp än det 

yrkade utan att detta närmare motiverats av domstolen. Tydliga exempel på detta är AD 

1932 nr 46, AD 1934 nr 61, AD 1934 nr 65, AD 1934 nr 112, AD 1934 nr 146, AD 

1934 nr 173, AD 1935 nr 150, AD 1937 nr 89, och AD 1949 nr 18. Det kan också 

hävdas att AD 1984 nr 106 hör till denna kategori och detta diskuteras mer ingående 

nedan.  

7.3.4 Sammanfattning och slutsatser 

Det kanske mest iögonfallande som visar sig vid en genomgång av äldre praxis gällande 

ekonomiskt skadestånd för olovliga stridsåtgärder är att det är ytterst ovanligt att fullt 

ekonomiskt skadestånd dömts ut. Detta är något förvånande med tanke på att 

utgångspunkten i lagstiftningen får sägas vara att hela den ekonomiska skada som 

orsakats av en olovlig stridsåtgärd ska ersättas. Den vanligaste anledningen till att 

mindre än hela det yrkade ekonomiska skadeståndet har utdömts är att domstolen inte 

godtagit den utredning om skadans omfattning som framlagts. Även bortsett från denna 

faktor har det varit tämligen vanligt att skadeståndet jämkats eller nedsatts framförallt 

på grund av faktorer hänförliga till den skadelidande så som dennes medvållande eller 

underlåtenhet att begränsa sin skada. I de fall där skadeståndet helt fallit bort redan 

genom skadeståndsbedömningen har detta berott på att arbetsgivarparterna inte förmått 

styrka att det förelegat kausalitet mellan stridsåtgärderna och den uppkomna skadan 

eller helt enkelt inte förmått styrka att någon skada överhuvudtaget uppkommit. I de fall 

där skadeståndet jämkats till noll har detta berott på dels på att arbetsgivarparterna på ett 

kvalificerat sätt medverkat till att oklarhet rått om huruvida det förelegat ett gällande 

kollektivavtal mellan parterna och dels på att företrädare för arbetsgivaren på ett tydligt 

sätt förorsakat den uppkomna konflikten. 
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Det är något anmärkningsvärt att det inte finns något fall i äldre praxis där 

ekonomiskt skadestånd uttryckligen jämkats på grund av de andra av de 

huvudanledningar till jämkning som anges i KAL, ”den skadevållandes ringa skuld” 

eller ”skadans storlek”, och att det finns så många fall som systematiskt i KAL är att 

hänföra till ”omständigheterna i övrigt” eller snarare får ses som en tillämpning av 

allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det är dock möjligt att vissa av de fall där en 

nedsättning av det yrkade skadeståndet inte närmare motiverats inneburit en tillämpning 

av jämkning på grund av ”den skadevållandes ringa skuld” eller ”skadans storlek” men 

detta är av naturliga skäl svårt att fastslå med säkerhet. Det är förövrigt i sig värt att 

notera hur ofta domstolen dömt ut ett lägre ekonomiskt skadestånd än det yrkade utan 

att detta motiverats närmare. 

I övrigt kan det möjligen tolkas som ett tecken på att ekonomiskt skadestånd har 

minskat i betydelse att det i äldre praxis inte finns något fall efter 1937 där endast 

ekonomiskt skadestånd utdömts trots att detta ofta var fallet under framförallt 30-talet 

och att även yrkanden om ekonomiskt skadestånd blivit betydligt ovanligare över tid 

med endast två yrkanden under tiden från 1949 till MBL:s införande. Detta visar i 

någon bemärkelse på att ekonomiskt skadestånd i äldre praxis fått en allt mindre 

betydelse jämfört med allmänt skadestånd särskilt med 30-talet som utgångspunkt.  

7.4 Allmänt skadestånd 

7.4.1 Urval 

På samma sätt som för ekonomiskt skadestånd kommer här de fall i äldre praxis som av 

någon anledning bedöms vara av intresse för bedömningen av allmänt skadestånd att 

diskuteras. 

7.4.2 Skadeståndsbedömning och närliggande omständigheter 

7.4.2.1 Avgränsning mot skadeståndsbedömningen 

Som diskuterats ovan är det svårt att skilja på skadeståndsbedömningen och 

jämkningsbedömningen när det gäller allmänt skadestånd. Även om gränsdragningen på 

många sätt är oklar finns det ett antal omständigheter som i alla fall inte hör hemma 

under jämkningen och som därför tas upp i denna del. 
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7.4.2.2 Högre allmänt skadestånd än yrkat 

En något egenartad företeelse som förekommer i AD 1948 nr 83, som berörts mer 

ingående ovan under avsnitt 7.3.2.3, är att domstolen dömde ut ett högre sammanlagt 

allmänt skadestånd än det som yrkats. Arbetsgivarparterna hade yrkat 3 000 kr i allmänt 

skadestånd att betalas av förbundet och avdelningen. Domstolen bestämde dock 

skadeståndet till totalt 4 000 kr att betalas till hälften av avdelning och förbund och till 

hälften, fördelat lika, av de arbetstagare som deltagit i arbetsnedläggelsen. Domstolen 

motiverar detta med att arbetstagarna genom arbetsledningens uttalanden måste ha haft 

klart för sig att de vidtagna åtgärderna utgjorde en olovlig stridsåtgärd och att 

stridsåtgärden på grund av ömtåligheten hos den vara som lastningen gällde kunde 

orsaka stora ekonomiska skador. Det framstår som troligt att det faktum att det stora 

ekonomiska skadeståndsyrkandet underkändes i sin helhet har inverkat på domstolens 

beslut och att det högre allmänna skadeståndet var avsett att även kompensera den 

ekonomiska skadan i någon mån. 

7.4.2.3 Allmänt skadestånd utdömt istället för yrkat ekonomiskt skadestånd 

Ett fall som anknyter till AD 1948 nr 83 är AD 1935 nr 135 där arbetsgivarparterna 

hade yrkat 535,84 kr i ekonomiskt skadestånd. Domstolen konstaterade att 

arbetsgivarparterna inte kunnat styrka den ekonomiska skadan och att inget ekonomiskt 

skadestånd därför kunde utdömas. Något överraskande gick domstolen därefter vidare 

och fastslog att arbetstagarparterna trots att inget yrkande om detta framställts av 

arbetsgivarparterna däremot var skyldiga att betala ett allmänt skadestånd för sitt 

avtalsbrott. Domstolen är visserligen inte bunden av vilken typ av skadestånd som 

yrkas, vilket denna dom illustrerar, men det är ändå i praktiken ovanligt att domstolen 

gör denna typ av operation, vilket i sin tur illustreras av att detta fall är det enda där 

domstolen frångått den benämning som använts i yrkandet. 

7.4.2.4 Allmänt skadestånd vid ospecificerade yrkanden och ekonomisk skada ej visad 

Det finns ett tämligen stort antal fall där arbetsgivarparterna yrkat ospecificerat 

skadestånd, i de flesta fall troligen en kombination av ekonomiskt och allmänt 

skadestånd. I ett antal av dessa fall har Arbetsdomstolen underkänt yrkandet i den mån 

det avsett ekonomiskt skadestånd och istället uttryckligen dömt ut endast allmänt 

skadestånd. Dessa fall är AD 1939 nr 33 och AD 1939 nr 37. I båda fallen hade yrkats 

1 000 kr i icke specificerat skadestånd och det utdömdes 200 respektive 300 kr i 
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uttryckligen allmänt skadestånd. Eftersom denna tillämpning bara gjorts två gånger och 

inom en mycket begränsad tidsperiod ligger det nära till hand att se den som en 

tillämpningsmässig parentes. 

7.4.3 Jämkning 

7.4.3.1 Inledning 

Det finns betydligt mer att säga om jämkning av allmänt skadestånd. Här diskuteras dels 

de specifika anledningar till jämkning som förekommit i äldre praxis och dels de 

tendenser som kan skönjas gällande skadeståndsnivåerna. 

7.4.3.2 Befrielse från allmänt skadestånd på grund av högt ekonomiskt skadestånd 

En tendens som snabbt blir tydlig vid en genomgång av praxis är att det är vanligt att 

domstolen har jämkat allmänt skadestånd till noll i mål där ett högt ekonomiskt 

skadestånd utdömts. I AD 1933 nr 118, AD 1934 nr 76, AD 1935 nr 24, AD 1935 nr 28 

och AD 1946 nr 8 jämkade domstolen i samtliga fall det allmänna skadeståndet till noll 

med varierande grad av tydlighet i hänvisningen till att detta gjordes på grund av det 

höga ekonomiska skadestånd som utdömts i målet. Det lägsta ekonomiska skadestånd 

som föranledde denna bedömning från domstolens sida var i AD 1933 nr 118 där det 

ekonomiska skadestånd som utdömdes motsvarar 38 325 kr i 2012 års penningvärde. 

7.4.3.3 Styrelsens motverkande av stridsåtgärderna 

En omständighet som i två fall, AD 1954 nr 42 och AD 1954 nr 50, föranlett en 

jämkning av allmänt skadestånd är att styrelsen i den fackliga avdelning som vidtagit 

stridsåtgärden motverkat denna. I båda dessa fall hade avdelningen genom 

medlemsomröstning beslutat vidta stridsåtgärder medan styrelsen på olika sätt sökt 

motverka detta beslut och dess genomförande. Domstolen finner i båda fallen att 

styrelsen i stort sett gjort vad som kunnat krävas för att få medlemmarna att återgå i 

arbetet och detta innebär att det allmänna skadeståndet för avdelningens fredspliktsbrott 

ska nedsättas. Att märka är att både dessa fall var en del av den stora hamnstrejken 1954 

där avdelningsstyrelserna i de flesta fall inte agerade särskilt övertygande för att stävja 

stridsåtgärderna68 och detta sätter domstolens bedömningar i dessa fall i en särskild 

kontext. 

                                                 
68 Se till exempel AD 1954 nr 49. 
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7.4.3.4 Styrelsens bristande erfarenhet 

En annan omständighet hänförlig till styrelsen som föranlett jämkning förekom i AD 

1976 nr 1 som handlade om en strejk som ostridigt var olovlig. Arbetsgivarparterna 

hade yrkat 5 000 kr i allmänt skadestånd från avdelningen och domstolen fann att 

styrelsens agerande, där sex av åtta styrelsemedlemmar avsagt sig sina styrelseposter 

och gått med i strejken och styrelsen inte kunnat sägas ha uppfyllt sin skyldighet att 

verka för strejkens upphörande, starkt talade för att skadeståndsskyldighet skulle 

åläggas avdelningen. Domstolen fann dock att styrelseledamöternas bristande erfarenhet 

i fackliga frågor och det faktum att de ”inte haft fullt klartför sig vad som ålåg dem i den 

uppkomna situationen i deras egenskap av fackliga förtroendemän” innebar att det 

allmänna skadeståndet från avdelningen skulle jämkas och bestämde detta till 3 000 kr. 

Detta torde ses som en jämkning på grund av den skadevållandes ringa skuld i enlighet 

med KAL. 

7.4.3.5 Fullt allmänt skadestånd 

Det är visserligen vanskligt att använda termen fullt allmänt skadestånd eftersom det 

inte finns några objektiva grunder för att fastställa storleken av den skada som det 

allmänna skadeståndet ska ersätta.69 Det är ändå intressant att notera att det i äldre 

praxis endast hänt i fem fall att domstolen utdömt hela det allmänna skadestånd som 

yrkats. Dessa fall är AD 1932 nr 44, AD 1950 nr 48, AD 1955 nr 36, AD 1967 nr 9 och 

AD 1974 nr 20. På grund av de flytande gränserna för skadeståndsbedömningen och de 

mycket kortfattade eller icke befintliga motiveringarna av den skadeståndsnivå som 

väljs i dessa mål är det svårt att dra några slutsatser från dem. Den motivering som är 

vanligast är olika variationer på temat att det yrkade skadeståndet befunnits skäligt. Det 

som kan noteras är dock hur ovanligt det har varit i äldre praxis att allmänt skadestånd 

inte jämkas jämfört med det yrkade beloppet. 

7.4.3.6 Icke uttrycklig jämkning och allmänna tendenser i jämkningsfrågan 

Något som varit betydligt vanligare är att allmänt skadestånd har satts till en lägre nivå 

än den yrkade utan att detta närmare motiveras. Detta har i äldre praxis gjorts inte 

mindre än 40 gånger.70 Den tendens som kan skönjas i dessa fall är att det allmänna 

                                                 
69 Se avsnitt 3.3 och 4.3. 
70 Av utrymmesskäl och för att det ändå inte skulle bli överblickbart räknas dessa fall inte upp här utan 
det hänvisas istället till bilaga 11.1. 
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skadeståndet i så gott som samtliga fall sätts ned med minst en tredjedel jämfört med det 

yrkade och att det framstår som att domstolen under vissa perioder nästintill summariskt 

helt enkelt dömt ut ungefär halva det yrkade skadeståndet. 

7.4.4 Sammanfattning och slutsatser 

Domstolens bedömningar av allmänt skadestånd framstår i äldre praxis i hög grad som 

självständiga och i någon bemärkelse kreativa, till exempel när allmänt skadestånd 

synbarligen används för att åstadkomma en skälig skadeståndsnivå när detta inte blir 

fallet sett till det ekonomiska skadeståndet. Det är även möjligt att ha ett kritiskt synsätt 

på detta och finna det tveksamt att domstolen på detta sätt i någon bemärkelse ”tänjer på 

reglerna” för att åstadkomma ett högre skadestånd än som annars blivit fallet. Denna 

bild mildras dock av att domstolen överlag varit mycket försiktig med att döma ut hela 

det allmänna skadestånd som yrkats. 

I jämkningsbedömningen har nedsättning på grund av ett högt utdömt ekonomiskt 

skadestånd varit vanligt och detta kan ses som en del av en tendens att se till den totala 

skadeståndsnivån. Detta framstår också som väl motiverat med synsättet att det 

allmänna skadeståndets funktion är att verka avskräckande. Övriga jämkningsgrunder 

som varit framträdande är sådana omständigheter som är hänförliga till styrelsen i den 

fackliga avdelning som vidtagit stridsåtgärderna, där goda insatser av styrelsen för att 

stävja stridsåtgärderna har gjort att skadeståndet jämkats. Samma sak har gällt när 

styrelsen haft bristande erfarenhet och dess agerande därmed varit mer ursäktligt. 

7.5 Icke specificerat skadestånd 

7.5.1  Icke specificerat skadestånd i äldre praxis 

Det är vanligt förekommande i äldre praxis att yrkanden och domslut är formulerade på 

ett sådant sätt att det inte framgår huruvida de avser ekonomiskt eller allmänt 

skadestånd eller en kombination därav. I och med denna otydlighet är det svårt att dra 

några djupare slutsatser från dessa fall och på grund av detta ska här endast kort 

diskuteras de fall och allmänna tendenser som förstärker eller försvagar de slutsatser om 

ekonomiskt och allmänt skadestånd som dragits ovan. 

Precis som i de fall där skadeståndsyrkanden och domslut specificerats tydligare 

finns det i denna kategori ett stort antal fall där nedsättning av yrkat skadestånd skett för 

att skadan inte ansetts styrkt, helt eller delvis. Fullständig nedsättning på denna grund 
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skedde i AD 1930 nr 55, AD 1931 nr 14, AD 1931 nr 43 och AD 1936 nr 110. AD 1931 

nr 14 är intressant på så sätt att både faktumet att det inte kunde ses som utrett att skada 

inträffat och arbetsgivarparternas medvållande, genom avtalsbrott som föranledde 

stridsåtgärden, angavs som skäl för att sätta ned skadeståndet, trots att den första 

anledningen måste ha varit nog. De fall där skadestånd nedsatts delvis på grund av 

bristande utredning är AD 1935 nr 33, AD 1935 nr 44, AD 1938 nr 90 och AD 1940 nr 

87. 

Nedsättning på grund av medvållande från arbetsgivarparterna har även det skett i ett 

antal fall. Förutom AD 1931 nr 14 som redan nämnts, AD 1934 nr 64, AD 1937 nr 128, 

AD 1938 nr 42, AD 1938 nr 90 och AD 1959 nr 21. I AD 1937 nr 128 nedsattes 

skadeståndet till noll på grund av medvållande som bestått i att den bolagsrepresentant 

som lett arbetet genom missledande fått det att framstå som att arbetet utfördes på 

entreprenad och att det föreliggande kollektivavtalet mellan avdelningen och bolaget 

därmed inte var tillämpligt. Avdelningen förleddes därmed till att tro att ingen fredsplikt 

förelåg. 

På samma sätt som i andra skadeståndskategorier är det betydligt mera regel än 

undantag att det yrkade skadeståndet nedsätts eller jämkas än att hela det yrkade 

skadeståndet utdöms. Hela det yrkade ospecificerade skadeståndet har i äldre praxis 

bara dömts ut i två fall, AD 1950 nr 9 och AD 1963 nr 6. Skadeståndet har istället 

nedsatts eller jämkats utan att någon utrycklig motivering givits i äldre praxis i 13 fall.71 

7.5.2 Sammanfattning och slutsatser 

Det som sammanfattningsvis kan sägas om de fall där skadeståndsyrkandena inte varit 

specificerade som gällande ekonomiskt eller allmänt skadestånd är att de följer samma 

mönster som för de specificerade skadestånden. 

                                                 
71 Av utrymmesskäl och för att det ändå inte skulle bli överblickbart räknas dessa fall inte upp här utan 
det hänvisas istället till bilaga 11.1. 
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8 Nyare praxis i skadeståndsfrågan 

8.1 Inledning 

Ovan har en genomgång gjorts dels av innebörden av MBL:s regler om fackets 

skadeståndsskyldighet för olovliga stridsåtgärder så som den formuleras i förarbetena 

och i doktrin och dels den äldre praxis enligt KAL som bildar den rättsliga, eller i alla 

fall den omedelbara rättshistoriska, bakgrunden till rättsläget enligt MBL. I denna 

avdelning undersöks den praxis som finns enligt MBL och hur de bedömningar 

domstolen gjort i de konkreta fallen förhåller sig till uttalanden i förarbetena och till den 

bild som ges i doktrin. Undersökningen syftar till att ge en så heltäckande bild som 

möjligt av hur domstolen bedömer dessa frågor; vilka omständigheter som inverkar och 

vilken betydelse dessa tillmäts, skadeståndens storlek och vilka tendenser i 

Arbetsdomstolens praxis som visar sig. 

Denna undersökning försvåras av att det finns mycket sparsamt med praxis efter 

MBL:s införande, inte minst i jämförelse med mängden praxis från KAL:s tid, samtidigt 

möjliggör den begränsade mängden praxis att varje fall diskuteras mer i detalj. Det finns 

endast tio fall sedan MBL:s införande där en facklig organisation ålagts 

skadeståndsansvar enligt 41 och 42 §§ MBL för att ha vidtagit en olovlig stridsåtgärd 

eller för att, enligt 42 § andra stycket, inte i tillräcklig grad ha motverkat en olovlig 

stridsåtgärd vidtagen av medlemmar. Något som är intressant är att praxis före och efter 

MBL:s införande på sätt och vis framstår som varandras motsatser ur perspektivet hur 

stor spridning det är på de olika typer av stridsåtgärder som föranlett skadeståndsansvar. 

Medan det i äldre praxis rört sig om blockader och arbetsnedläggelser, med några få 

undantag bestående av till exempel hemliga blockader, åtgärder likställiga med bojkott 

och prickningar av blockadbrytande arbetare, är stridsåtgärderna i nyare praxis betydligt 

mer varierade. Dessutom har, utöver regleringen i MBL, två ytterligare 

olovlighetsgrunder och grunder för skadestånd tillämpats. Gällande typ av skadestånd 

har det i nyare praxis endast i ett fall dömts ut endast ekonomiskt skadestånd vilket får 

ses som en fortsättning på utvecklingen i äldre praxis. Det har under senare år dock 

återigen blivit vanligare att ekonomiskt skadestånd både yrkas och utdöms. 

Diskussionen om nyare praxis delas på samma sätt som äldre praxis upp i 

avdelningarna ekonomiskt, allmänt och icke specificerat skadestånd. 
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8.2 Ekonomiskt skadestånd 

8.2.1 Inledning 

Här görs en genomgång av nyare praxis där ekonomiskt skadestånd har utdömts mot 

bakgrund av äldre praxis och den bild av rättsläget som ges av förarbeten och doktrin. 

Det kan till att börja med konstateras att det på samma sätt som i äldre praxis varit 

ovanligt med fall där endast ekonomiskt skadestånd dömts ut. I nyare praxis har det hänt 

endast i AD 1982 nr 157 och där förelåg inte möjlighet att utdöma allmänt skadestånd 

eftersom skadeståndsskyldigheten inte var enligt MBL. Som berörts ovan har det dock i 

nyare praxis återigen blivit vanligare att ekonomiskt skadestånd yrkas och detta har 

gjorts i fyra av tio fall. 

8.2.2 De aktuella fallen och ansvarsbedömningen 

De fyra fall i nyare praxis där ekonomiskt skadestånd yrkats är AD 1982 nr 157, AD 

1984 nr 106, AD 2008 nr 5 och AD 2009 nr 89. I AD 2009 nr 89 dömdes inget 

ekonomiskt skadestånd ut och fallet kommer därför diskuteras mer utförligt i 

avdelningen om allmänt skadestånd. 

AD 1982 nr 157 är ett fall som är unikt på grund av stridsåtgärdernas art och det sätt 

som dessa bedömdes rättsligt. Konflikten utspelade sig i Göteborgs hamn mellan 

Svenska Hamnarbetareförbundet avdelning 4 och hamnbolaget. Stridsåtgärderna i fallet 

bestod dels i nedläggande av arbetet med lossning av ett fartyg under ungefär en och en 

halv dag och dels i att medlemmar i avdelningen hindrade arbetet i ytterligare två dagar 

genom att hindra förflyttningen av en hamnkran genom att stå i vägen på rälsen. 

Domstolen konstaterar att arbetsnedläggelsen i sig varit lovlig eftersom inget 

kollektivavtal fanns mellan parterna men att avdelningen vid vidtagandet av denna 

åtgärd brutit mot varselskyldigheten enligt 45 § MBL och på denna grund blivit 

skadeståndsskyldig. Detta skadestånd bestämdes till 10 000 kr. Eftersom inget 

kollektivavtal förelåg var inte heller hindrandet av hamnkranen att se som en olovlig 

stridsåtgärd enligt MBL. Åtgärden hade däremot inneburit ett brottsligt handlande, 

närmare bestämt egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken (BrB) 8:8. I och med detta 

konstaterade domstolen att bolaget hade rätt till ekonomiskt skadestånd för sin 

ekonomiska skada enligt skadeståndslagen. Domstolen ålade avdelningen 

skadeståndsskyldigheten istället för de medlemmar som medverkat i den eftersom 

åtgärden vidtogs av avdelningens medlemmar under direkt ledning av avdelningens 
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företrädare och som ett led i i övrigt lovliga stridsåtgärder som vidtagits på grund av 

konflikten med bolaget. Avdelningen blev alltså skadeståndsansvarig för brottsliga 

handlingar som begåtts av medlemmarna eftersom dessa vidtagits som ett led i 

avdelningens stridsåtgärder och skedde under ledning av avdelningens företrädare och 

avdelningens agerande alltså var att se som anstiftan till brott. Intressant ur detta 

perspektiv är att det finns senare fall där deltagarna i liknande stridsåtgärder dömts för 

sitt brottsliga handlande och avdelningens ansvar inte varit uppe för bedömning.72 Det 

framstår också som troligt att det finns äldre fall där enskilda arbetare dömts för 

brottsliga handlingar som varit led i fackliga stridsåtgärder. Om så inte är fallet framstår 

det som ytterst anmärkningsvärt att detta skett i flera fall under de senaste årtiondena. 

Oavsett hur det förhåller sig med denna sak är det en mycket intressant omständighet att 

det bara finns ett fall av denna typ där den fackliga organisationen blivit 

skadeståndsskyldig med tanke på de tämligen generösa förutsättningar för detta som 

formuleras av domstolen. 

En fråga i målet var också hur det faktum att stridsåtgärderna innefattat brottsliga 

gärningar påverkade frågan om stridsåtgärdernas lovlighet. Domen har i denna del 

refererats ovan i avdelning 2.3. 

AD 1984 nr 106 rörde en konflikt av mer klassiskt snitt om arbetstidens förläggning 

där de anställda på fackets uppmaning under drygt en vecka i trots mot de arbetstider 

som bestämts av bolaget själva ändrade arbetstidens förläggning så att skiften 

förlängdes med en kvart och en kvarts paus istället togs under skiften. Denna åtgärd 

utgjorde en stridsåtgärd i strid med gällande kollektivavtal. 

I AD 2008 nr 5 hade en facklig organisation vidtagit arbetsnedläggelse och blockad 

mot ett bolag i syfte att förmå det att teckna kollektivavtal. Domstolen konstaterade 

dock att företaget var ett familjeföretag och att stridsåtgärderna därför enligt 41b § MBL 

var olovliga. 

AD 2009 nr 89, det så kallade Laval-målet, behandlade en frågeställning som liknade 

den i AD 1982 nr 157 så till vida att det rörde sig om stridsåtgärder som var olovliga på 

en annan grund än MBL. Turerna i fallet är många och invecklade men här kommer 

endast ges den bakgrund som är nödvändig för diskussionen om 

skadeståndsbedömningen. Målet gällde både primära stridsåtgärder och sympatiåtgärder 

                                                 
72 Se t.ex. NJA 1983 sid 662.  
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som vidtagits mot ett lettiskt bolag som utstationerat arbetstagare i Sverige. Eftersom 

bolaget saknade svenskt kollektivavtal var stridsåtgärderna lovliga enligt MBL:s 

dåvarande lydelse och det fanns heller ingen annan svensk reglering som gjorde 

stridsåtgärderna olovliga. EG-domstolen fastslog dock i ett förhandsavgörande (C-

341/05) att stridsåtgärderna var otillåtna i och med att de stred mot 

utstationeringsdirektivet och artikel 49 EGF och att Lex Britannia med dess dåvarande 

tillämpningsområde som medgav stridsåtgärder för att framtvinga kollektivavtal med 

utländska arbetsgivare, även gentemot arbetsgivare i EU-länder, stred mot EG-rätten.73 

EG-domstolen konstaterade också att artikel 49 EGF hade horisontell direkt effekt och 

att detta innebar att den var direkt tillämpligt i förhållandet mellan fackförbundet och 

bolaget. Arbetsdomstolen konstaterade att detta innebar att stridsåtgärderna varit 

stridande mot EG-rätten och att det, för att upprätthålla EG-rättens ändamålsenliga 

verkan, var nödvändigt att kunna ådöma de fackliga organisationerna 

skadeståndsskyldighet. Med detta resonemang som motivation tillämpade domstolen 

därför MBL:s skadeståndsregler analogt. 

8.2.3 Skadeståndsbedömning och jämkning 

AD 1982 nr 157 är som berörts ovan det första fallet sedan 1930-talet där 

skadeståndsbedömningen för en olovlig stridsåtgärd gjorts på någon annan grund än 

KAL eller MBL och det enda fallet där detta skett på grund av stridsåtgärdernas typ. 

Arbetsgivarparterna hade yrkat ekonomiskt skadestånd om 20 000 kr för den förlust 

som orsakats av att lossningen försenats. Ingen utredning om skadan hade dock 

presterats och avdelningen hade inte medgett något belopp som skäligt. Domstolen 

gjorde dock vad som troligen ska ses som en underförstådd tillämpning av RB 35:5 och 

konstaterade att det är ett allmänt känt faktum att förseningar i lossningen av fartyg för 

med sig stora kostnader och bedömde mot balgrund av detta att ett skäligt skadestånd 

var 10 000 kr, vilket också utdömdes. Denna tillämpning av RB 35:5 framstår som 

tämligen generös mot arbetsgivarparterna med tanke på att ingen utredning alls om 

skadans omfattning hade presterats. Som diskuteras nedan resonerade domstolen på ett 

annat sätt i en mycket liknande situation i AD 2009 nr 89. Domstolen konstaterar vidare 

mot bakgrund av det relativt blygsamma skadeståndsbeloppet (25 816 kr i 2012 års 

penningvärde) att det saknas anledning att gå in på frågan i vilken mån det är möjligt att 

                                                 
73 C-341/05. 
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jämka skadestånd för olovliga stridsåtgärder som utdöms på någon annan grund än 

MBL. 

I AD 1984 nr 106 hade arbetsgivarparterna yrkat 12 500 kr i ekonomiskt skadestånd 

och 17 500 kr i allmänt skadestånd. Domstolen konstaterade att arbetsgivarparterna inte 

förmått styrka att den ekonomiska skadan uppgick till det yrkade beloppet. Efter detta 

konstaterande uttalar domstolen att ”den ekonomiska skadan måste antas i mycket 

begränsad utsträckning påverka det totala skadeståndets storlek” och att ” skadeståndet i 

ett fall som detta kan bestämmas till ett sammanlagt belopp utan fördelning med hänsyn 

till skadeståndets karaktär”. Utifrån detta resonemang bestämmer domstolen det totala 

skadeståndet till 15 000 kr i kombinerat ekonomiskt och allmänt skadestånd. Det är 

svårt att veta hur domstolens allmänna uttalande ska tolkas. En tolkning som rent 

språkligt ligger nära till hands är att det som avses är att ekonomiskt skadestånd alltid är 

av underordnad betydelse. Detta framstår dock som något märkligt och inte särskilt väl i 

överensstämmelse vare sig med förarbeten eller med tidigare och senare praxis.74 

I AD 2008 nr 5 yrkade arbetsgivarparterna på ekonomiskt skadestånd om 452 500 kr 

varav 52 500 kr för extra arbete som orsakats av stridsåtgärderna och 400 000 kr för 

förlorat anseende. Domstolen konstaterade att arbetsgivarparterna visserligen lagt en 

utredning av rimlig omfattning om skadorna och att den visade att skada orsakats 

bolaget men att det inte utifrån utredningen gick att fullt ut bedöma skadans storlek. 

Domstolen gjorde därför, med en underförstådd tillämpning av RB 35:5, en 

skälighetsbedömning av skadeståndets storlek och bestämde detta till 100 000 kr. 

AD 2009 nr 89 är i nyare praxis något av en udda fågel genom att det är det enda 

fallet där ekonomiskt skadestånd yrkats men inget ekonomiskt skadestånd dömts ut. 

Arbetsgivarparterna hade yrkat 1 420 000 kr i ekonomiskt skadestånd för utebliven 

vinst. Utredningen om skadans storlek baserade sig på ett hypotetiskt resonemang 

baserat på summorna i de kontrakt som ingåtts av de byggbolag som anlitat 

bemanningsföretaget som stridsåtgärderna vidtagits mot. Domstolen fann att denna 

utredning inte kunde anses styrka den påstådda skadan eftersom uppgifterna om 

kontraktssummor gällde ett annat bolag än det skadelidande och påståendet om 

vinstmarginaler dessutom gällde byggbranschen och inte bemanningsbranschen. 

Domstolen fann alltså att den påstådda skadan inte kunde anses styrkt. Domstolen gick 

                                                 
74 Jfr Bergqvist mfl, Medbestämmandelagen, s 498. 
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sedan vidare till en prövning av huruvida RB 35:5 skulle tillämpas. Domstolen fann 

därvid att bolaget torde ha haft goda möjligheter att säkra bevisning om skadans 

omfattning när stämning i målet företogs och att bolaget inte kunnat visa några 

omständigheter som omöjliggjort att prestera adekvat bevisning. Därmed hade bolaget 

inte tagit fram den utredning som skäligen kunnat krävas och det saknades alltså 

förutsättningar för att tillämpa RB 35:5. I och med detta avslogs yrkandet om 

ekonomiskt skadestånd. 

Att lägga märke till är att domstolen inte i något fall i nyare praxis uttryckligen har 

tillämpat reglerna om jämkning. Detta beror visserligen till största del på att 

bedömningen i AD 1982 nr 157 och AD 2009 nr 89 inte kom så långt, i AD 1982 nr 157 

för att jämkningsreglerna inte var tillämpliga och i AD 2009 för att inget ekonomiskt 

skadestånd dömdes ut. I de båda övriga fallen var skadans storlek inte utredd och 

domstolen gjorde därför någon form av skälighetsbedömning. Detta innebär till syvende 

och sist att det inte finns någon praxis om hur jämkningsbedömningen enligt MBL för 

ekonomiskt skadestånd ska göras. 

8.2.4 Sammanfattning och slutsatser 

En tendens i nyare praxis är på samma sätt som i äldre praxis att det är ytterst ovanligt 

att hela det yrkade ekonomiska skadeståndet döms ut. I nyare praxis har detta 

överhuvudtaget inte skett. På samma sätt som i äldre praxis är den vanligaste 

anledningen till att mindre än det yrkade skadeståndet döms ut att skadan inte kunnat 

styrkas. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det även oaktat reglerna om jämkning är 

ytterst svårt att utfå yrkat ekonomiskt skadestånd i denna typ av mål. Möjligen är det 

också denna allmänna tendens som föranledde domstolens allmänna uttalande i AD 

1984 nr 106 eftersom ekonomiskt skadestånd i praktiken spelat och fortsätter att spela 

en underordnad roll i praxis. Intressant nog kan AD 2008 nr 5 genom att vara det första 

fallet, förutom AD 1982 nr 157, sedan AD 1959 nr 21 där det ekonomiska skadeståndet 

i domslutet inte fick en helt underordnad betydelse. I detta resonemang undantas AD 

1982 nr 157 eftersom skadeståndet i detta fall inte utdömdes enligt MBL och det 

därmed saknades möjlighet att utdöma allmänt skadestånd. 

Även om jämförelseunderlaget måste sägas vara för litet för att några säkrare 

slutsatser ska kunna dras är det intressant att jämföra AD 1982 nr 157 och AD 2008 nr 5 

med hänseende till skadeståndsnivåerna. I AD 1982 nr 157 bestod den ekonomiska 
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skadan av att lossningen av ett fartyg fördröjdes med tre dagar och domstolen 

konstaterade att det är allmänt känt att sådana förseningar för med sig stora kostnader. I 

AD 2008 nr 5 bestod den ekonomiska skada som skadeståndet i första hand skulle 

ersätta av att bolagets goda namn riskerade att förknippas med tråkigheter, alltså 

närmast en form av varumärkesskada. Det utdömda skadeståndet var i det senare fallet 

med hänsyn tagen till inflation ungefär fyra gånger högre.75 Visserligen beror denna 

skillnad säkerligen också till stor del på skillnaden i vilket belopp som yrkats men det 

var ändå fråga om en skälighetsbedömning i båda fallen och en jämförelse kan möjligen 

antyda en utveckling mot högre ekonomiska skadestånd. 

8.3 Allmänt skadestånd 

8.3.1 Inledning 

Sedan MBL:s införande har en facklig organisation i nio fall ålagts att betala allmänt 

skadestånd för en olovlig stridsåtgärd. Sju av fallen gällde stridsåtgärder vidtagna av 

den fackliga organisationen och två fall gällde stridsåtgärder, vidtagna av medlemmar, 

som facket inte motarbetat i tillräcklig utsträckning. 

8.3.2 De aktuella fallen och ansvarsbedömningen 

De två fallen där allmänt skadestånd utdömdes för att facket inte motverkat 

stridsåtgärder vidtagna av medlemmar på ett tillräckligt sätt är AD 1979 nr 99 och AD 

1988 nr 34. AD 1979 nr 99 handlade om stridsåtgärder som vidtagits på ett 

verkstadsföretag av medlemmar i Svenska Metallindustriarbetareförbundet och som 

föranletts av förhandlingar om lönerna. Arbetet nedlades i flera omgångar trots att det 

fanns ett gällande kollektivavtal. Domstolen fann att medlemmarna i 

avdelningsstyrelsen understött strejken genom att inte själva arbeta och medlemmar i 

styrelsen när strejken utbröt avgått från styrelsen och bildat en strejkkommitté och 

sedan, efter strejkens upphörande, återgått till avdelningsstyrelsen. I och med detta 

konstaterade domstolen att den fackliga organisationen inte uppfyllt sin skyldighet att 

verka för stridsåtgärdernas upphörande. 

I AD 1988 nr 34 hade medlemmar i Svenska Metallindustriarbetareförbundet vidtagit 

arbetsnedläggelser som var olovliga eftersom de förelåg ett kollektivavtal. 

Fackavdelningens ordförande hade uttalat sitt stöd för de vidtagna åtgärderna och 

                                                 
75 Se bilaga 11.1. 
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överlämnat en kravlista från de strejkande till bolagets företrädare. Domstolen fann att 

avdelningen i och med detta inte kunde sägas ha uppfyllt sina skyldigheter att motverka 

medlemmarnas olovliga stridsåtgärder. Det sägs inte uttryckligen i fallet huruvida det är 

ekonomiskt eller allmänt skadestånd som yrkas respektive utdöms, men eftersom det 

inte framläggs någon utredning om någon ekonomisk skada och detta heller inte berörs 

av domstolen får fallet tolkas som att det handlar om allmänt skadestånd. 

Gällande de sju övriga fallen, där facket direkt vidtagit de olovliga stridsåtgärderna 

har omständigheterna i AD 1984 nr 106, AD 2008 nr 5 och AD 2009 nr 89 redan 

berörts ovan i avsnittet om ekonomiskt skadestånd. 

AD 1977 nr 150 handlade om varsel om arbetsinställelse och blockad som gjorts 

trots att kollektivavtal gällde. I AD 1982 nr 31 hade den fackliga organisationen 

organiserat utdelning av flygblad och låtit sätta in tidningsannonser som uppmanade 

kunder att inte handla i söndagsöppna butiker. Detta bedömdes av domstolen som en 

åtgärd jämförlig med bojkott som var olovlig eftersom kollektivavtal gällde.76 AD 2005 

nr 29 handlade om ett varsel om blockad som lagts trots gällande kollektivavtal. 

AD 2006 nr 10 är ytterligare ett fall i nyare praxis som är unikt. I detta fall genom 

den olovlighetsgrund som föranledde skadeståndsskyldigheten. Stridsåtgärden utgjordes 

av en arbetsnedläggelse vidtagen i sympatiåtgärdssyfte och den omständighet som 

gjorde den olovlig var att inget formellt korrekt beslut hade fattats om att vidta 

stridsåtgärden. 

8.3.3 Skadeståndsbedömning och jämkning 

På samma sätt som i föregående avsnitt diskuteras här först de fall där fackets 

skadeståndsansvar grundats på dess underlåtenhet att motverka stridsåtgärder vidtagna 

av medlemmar. Dessa båda fall har dessutom det gemensamt att relativt blygsamma 

skadeståndsbelopp utdömts. I AD 1979 nr 99 yrkade arbetsgivarparterna icke 

specificerat skadestånd om 10 000 kr. Detta skadeståndsyrkande får tolkas som ett 

yrkande om allmänt skadestånd eftersom ingen utredning om skadans omfattning lades 

fram. Domstolen bestämde skadeståndet till 5 000 kr med hänvisning till de inblandade 

fackliga företrädarnas brist på facklig erfarenhet. Även om detta inte utgjorde en 

uttrycklig jämkning av ett i sig fastställt skadeståndsbelopp ligger det nära till hands att 

                                                 
76 För en historisk parallell kan detta fall jämföras med AD 1932 nr 46 som gällde en liknande åtgärd i 
form av utdelande av ett cirkulär med uppmaningen att inte besöka en viss restaurang. 
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se detta som en omständighet som hör hemma under jämkningsbedömningen. Detta är 

dessutom en jämkningsgrund som känns igen från äldre praxis.77 I AD 1988 nr 34 hade 

arbetsgivarparterna yrkat 10 000 kr i skadestånd som i enlighet med resonemanget ovan 

får ses som allmänt skadestånd. Domstolen berör överhuvudtaget inte frågan om 

skadeståndsbedömning eller jämkning utan konstaterar helt kort att skadeståndet ska 

bestämmas till det yrkade beloppet. 

I AD 1984 nr 106 var det som diskuterats ovan fråga om både ekonomiskt och 

allmänt skadestånd och eftersom domstolen inte klargjorde hur bedömningen gjordes 

mer i detalj förutom det allmänna uttalandet om att ekonomiskt skadestånd är av 

underordnad betydelse är det svårt att dra några slutsatser om skadeståndsbedömningen 

i detta fall. Det som kan sägas är att 12 500 kr hade yrkats i ekonomiskt skadestånd och 

17 500 kr i allmänt skadestånd och att domstolen efter ett resonemang om att 

ekonomiskt skadestånd var av underordnad betydelse kom fram till att det totala 

skadestånd som skulle utdömas var 15 000 kr. 

I AD 1977 nr 150 hade arbetsgivarparterna yrkat på 25 000 kr i skadestånd. 

Skadeståndet jämkades till 10 000 kr med hänvisning till att beslutsfattarna i den 

fackliga organisation som vidtagit stridsåtgärderna vid beslutet om att stridsåtgärder 

skulle vidtas varit omedvetna om att det förelåg ett gällande kollektivavtal. Detta kan 

ses som en tillämpning i linje med förarbetsuttalandena om jämkning utifrån graden av 

avsikt hos den skadevållande. 

I AD 1982 nr 31 yrkade arbetsgivarparterna på allmänt skadestånd om 50 000 kr.  

Domstolen motiverade inte närmare sin skadeståndsbedömning eller en eventuell 

jämkning utan bestämde med en skälighetsbedömning skadeståndet till 30 000 kr. I 

målet hade inte framkommit några omständigheter som enligt förarbeten, doktrin eller 

praxis talat för en jämkning. I och med detta får det antas att domstolen bestämt 

skadeståndets storlek med hänsyn till de ändamål som anges i förarbetena, det vill säga 

att en tillräcklig avskräckande effekt ska uppnås. Något som också möjligen förstärker 

detta intryck är att det skadestånd som utdömdes med hänsyn tagen till inflation etc. var 

markant högre än i de närmast föregående fem fallen. 

I alla domar från 2000-talet utom AD 2009 nr 89, det vill säga AD 2005 nr 29, AD 

2006 nr 10 och AD 2008 nr 5 har domstolen dömt ut hela det yrkade allmänna 

                                                 
77 Se avsnitt 7.4.3.4. 
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skadeståndet. I AD 2005 nr 29 var det storleken på det skadestånd som yrkats inte 

tvistigt och domstolen gjorde därmed ingen skadeståndsbedömning utan utdömde helt 

enkelt det yrkade beloppet. I AD 2006 nr 10 konstaterade domstolen helt kort att det 

skadestånd som yrkats var 50 000 kr och gick sedan direkt, utan motivering av 

skadeståndets storlek eller något uttalande om en eventuell jämkning, vidare till frågan 

om fördelningen av denna skadeståndssumma mellan avdelning och förbund. 

Arbetstagarparterna hade visserligen inte åberopat några omständigheter som kunnat 

föranleda en jämkning, men det är ändå anmärkningsvärt att hela det yrkade allmänna 

skadeståndet dömdes ut eftersom detta bara skett i ett fall tidigare enligt MBL, i nyss 

nämnda AD 2005 nr 29, och i fem fall enligt KAL. I AD 2008 nr 5 hade 

arbetsgivarparterna yrkat allmänt skadestånd om 100 000 kr medan arbetstagarparterna 

yrkat att det allmänna skadeståndet skulle jämkas till noll. Detta eftersom 

familjeföretaget åtminstone tidigare haft utomstående anställda, stridsåtgärden vidtagits 

i god tro samt eftersom stridsåtgärden inte fått någon effekt. Domstolen fann att dessa 

omständigheter inte motiverade någon jämkning eftersom bolaget innan 

stridsåtgärdernas inledande hade gjort en fredspliktsinvändning och påpekat att 

företaget var ett familjeföretag och att det yrkade skadeståndet var skäligt. I och med 

detta dömdes det yrkade skadeståndet ut. 

AD 2009 nr 89 är som redan berörts ett speciellt fall även i frågan om 

skadeståndsbedömningen. Domstolen fastslog som konstaterats ovan att skadestånd 

måste kunna utdömas i en situation som den som förelåg i målet för att inte EG-rättens 

effektivitet skulle äventyras. Förutom yrkandet om ekonomiskt skadestånd som, som 

bekant, avslogs hade arbetsgivarparterna även yrkat på allmänt skadestånd om totalt 

1 350 000 kr fördelat på dels totalt 1 000 000 kr från avdelning och förbund hos 

Byggnadsarbetareförbundet och dels 350 000 kr från Elektrikerförbundet. 

Arbetstagarparterna hade yrkat att det allmänna skadeståndet skulle jämkas till noll på 

grund av att ingen oaktsamhet förelegat från deras sida. Detta eftersom rättsläget varit 

oklart då stridsåtgärderna inte varit stridande mot svensk rätt när de vidtogs och det inte 

varit oaktsamt att inte förutse den tolkning av utstationeringsdirektivet som gjordes i 

förhandsavgörandet från EG-domstolen.  

Arbetsdomstolen understryker att den i sin bedömning har att tillämpa 

effektivitetsprincipen och att detta innebär dels att skadestånd måste kunna utdömas och 

dels att den skadeståndsbedömning som ska göras inte får vara mindre fördelaktig för 



Examensuppsats 30hp  Herman Ferner 
VT 2013 
Uppsala Universitet 
 

59 
 

den skadelidande än det som gällt enligt en tillämpning direkt av nationella regler. 

Eftersom stridsåtgärderna i slutänden varit olovliga enligt EG-rätten och inte enligt 

svensk rätt fanns ingen svensk regel om skadeståndsskyldighet som var direkt 

tillämplig. Domstolen konstaterade dock att den naturliga följden för brott mot EG-

rätten är skadestånd och att frågan därmed var vilka skadeståndsregler som skulle 

tillämpas. Med hänvisning till den EG-rättsliga effektivitetsprincipen fastslog domstolen 

att skadestånd för olovliga stridsåtgärder ska utdömas med en analog tillämpning av 

reglerna om skadestånd i MBL.78 

Domstolen konstaterar sedan att stridsåtgärderna visserligen inte stått i strid med 

svensk rätt när de vidtogs men att de utgjorde klara överträdelser av EG-rätten och att 

stridsåtgärderna dessutom varit långvariga och inte upphört förrän de utstationerade 

arbetstagarna lämnat landet. Domstolen säger i nästa mening synbarligen mot sig själv 

när den konstaterar att det uppenbart är så att rättsläget i de aktuella frågorna inte blev 

klarlagt förrän i och med EG-domstolens dom. Domstolen konstaterar sedan att EG-

domstolen inte begränsat domens verkan i tiden och att utslaget därför enligt EG-

domstolens praxis är retroaktivt giltigt. Det fanns vidare enligt Arbetsdomstolen 

anledning för de fackliga organisationerna att överväga om stridsåtgärderna var 

förenliga med EG-rätten, inte minst på grund av att bolaget gjort en 

fredspliktsinvändning med denna innebörd. Domstolen underströk också att höga krav 

måste ställas på arbetsmarknadens organisationer att noggrant undersöka om planerade 

stridsåtgärder strider mot fredsplikt och att detta synsätt bör gälla även de hinder som 

EG-rätten kan uppställa. Vidare fann domstolen att det interimistiska domslutet från 

2004, där domstolen avslagit bolagets yrkande om att stridsåtgärderna skulle upphöra 

eftersom det inte förelåg sannolika skäl för att stridsåtgärderna var otillåtna, inte innebar 

att Arbetsdomstolen därmed uttalat sig med någon större grad av säkerhet i frågan om 

åtgärdernas lovlighet. Domstolen fann sammantaget att det inte fanns förutsättningar för 

att jämka det allmänna skadeståndet till noll och gjorde sedan helt utan någon uttrycklig 

motivering av skadeståndets storlek bedömningen att ett totalt skadestånd om 550 000 

kr skulle utdömas. 

Eftersom denna nedsättning av det yrkade skadeståndsbeloppet inte tydligt motiveras 

blir det till stora delar en fråga om gissningar att reda ut hur domstolen resonerat. Något 

                                                 
78 Se också Iseskog, Lavallagstiftningen, s 15-17. 
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som trots allt tagits upp och som domstolen delvis instämt i är att rättsläget varit oklart 

och det kan därför ses som en jämkning på grund av detta. Troligen bör domstolens 

resonemang även ha handlat om en skadeståndsbedömning i bemärkelsen vilken storlek 

på skadeståndet som krävdes för att uppnå dess avskräckande syfte och hur stora de 

ideella skadorna egentligen kunde anses vara. Tydligen ansåg domstolen att 

stridsåtgärderna orsakat allvarliga ideella skador eller att det krävdes ett stort skadestånd 

för att uppnå det avskräckande syftet eftersom det skadestånd som dömdes ut var det 

högsta som någonsin dömts ut för olovliga stridsåtgärder vidtagna av en facklig 

organisation; Nästan dubbelt så stort som det näst högsta skadeståndet, ekonomiskt 

skadestånd i AD 1932 nr 85, och nästan tre gånger så stort som det största allmänna 

skadestånd som utdömts, i AD 1954 nr 18.79 

Ytterligare en intressant fråga kring Laval-målet i stort och kring 

skadeståndsbedömningen är den kritik som riktats mot domen från ILO:s 

expertkommitté. I sitt uttalande från början av 2013 konstaterar expertkommittén att den 

är djupt oroad över att den fackliga organisationen fällts till ansvar för en åtgärd som 

var laglig när den vidtogs och som den inte rimligen kunde ha räknat med skulle strida 

mot EG-rätten. Kommittén uppmanar också regeringen att hitta en lösning för att 

kompensera skadestånd, räntor och rättegångskostnader som betalats av 

arbetstagarorganisationerna.80 

8.3.4 Sammanfattning och slutsatser 

Gällande ekonomiskt skadestånd konstaterades tidigare att det i nyare praxis inte 

förekommit att hela det yrkade skadeståndet utdömts och att detta stämde väl med 

mönstret från äldre praxis. Gällande allmänt skadestånd har det i nyare praxis däremot 

varit relativt vanligt att hela det yrkade skadeståndet dömts ut, närmare bestämt i fyra av 

tio fall. Närmare bestämt är det så att hela det yrkade allmänna skadeståndet under 

2000-talet dömts ut i tre av fyra fall och i det närmaste föregående fallet AD 1988 nr 34. 

I AD 2005 nr 29 var skadeståndets storlek i och för sig inte tvistigt och det är därmed 

kanske mer rättvisande att inte inkludera detta fall och därmed räkna med två av tre fall 

under 2000-talet och i tre av fyra under perioden från och med AD 1988 nr 34. Oavsett 

detta är det tydligt att något hänt i Arbetsdomstolens praxis med tanke på att hela det 

                                                 
79 Se bilaga 11.1 och 11.3B 
80 Se för hela stycket Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations, Report III (Part 1A), International Labour Office Geneva, sid 178. 
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yrkade allmänna skadeståndet före AD 1988 nr 34 endast utdömts i 5 av 96 fall. Denna 

omständighet i sig kan anses tyda på att domstolen i en mindre utsträckning gjort en 

självständig skadeståndsbedömning. Detta intryck är dock svårt att bekräfta eller 

avfärda genom att studera domarna eftersom bedömningen av det allmänna 

skadeståndets storlek i nyare praxis bara motiveras i AD 1977 nr 150 och då på ett inte 

helt tydligt sätt. 

Baserat på förhållandet mellan det yrkade skadeståndet och det som utdömts framstår 

det som att domstolen i fallen under 70- och 80-talet överlag gjort en mer självständig 

skadeståndsbedömning vilken får antas ha motiverats med hänsyn till det avskräckande 

syfte det allmänna skadeståndet ska fylla enligt förarbetena. Från och med AD 1988 nr 

34 verkar domstolen dock ha gjort sin bedömning mer utifrån de yrkade 

skadeståndsbeloppen och mindre utifrån vilka belopp som behövts för att uppfylla 

lagens syften. En parallell kan i och för sig dras till att domstolen i perioder, till 

exempel under 50-talet, verkar ha närmast vanemässigt dömt ut halva det yrkade 

allmänna skadeståndet.81 

Något som också visar sig vid en jämförelse mellan nyare praxis gällande 

ekonomiskt skadestånd och äldre sådan är att de genomsnittliga skadeståndsnivåerna 

har ökat tämligen dramatiskt. Detta diskuteras mer utförligt i avsnittet nedan. 

8.4 Utvecklingen gällande skadeståndens storlek 

Sett till den genomsnittliga skadeståndsnivån blir det än tydligare att någon form av 

vändpunkt har passerats i Arbetsdomstolens praxis. Den genomsnittliga 

skadeståndsnivån under 2000-talet saknar helt paralleller från tidigare praxis både under 

MBL och KAL.82 Med hänsyn tagen till inflation var den genomsnittliga 

skadeståndsnivån under perioden 1999-2009 4,5 gånger högre än under den period som 

haft den näst högsta genomsnittliga skadeståndsnivån, 1969-1978. Om jämförelsen 

istället görs med den tidigare perioden efter MBL:s införande blir resultatet istället att 

den genomsnittliga skadeståndsnivån under den senare perioden varit drygt 6,5 gånger 

högre än under den tidigare. Det är visserligen så att AD 2009 nr 89 starkt drar upp den 

genomsnittliga skadeståndsnivån under 2000-talet. Att räkna bort detta fall innebär dock 

                                                 
81 Se bilaga 11.1. 
82 Se för hela stycket bilaga 11.3A. 
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inte mer än att genomsnittet knappt halveras och skillnaden mot tidigare perioder är 

därmed fortfarande tydlig. 

Om denna utveckling antas vara i linje med skadeståndsregleringens avskräckande 

syfte får utvecklingen i praxis under 2000-talet antas spegla en faktisk förändring hos de 

fackliga organisationerna eller på arbetsmarknaden i någon sorts bredare bemärkelse 

som gör att det krävs högre skadeståndsnivåer för att uppnå den avskräckande effekt 

som eftersträvas. Det enklaste sambandet skulle alltså vara att de fackliga 

organisationerna blivit mer ekonomiskt välbeställda så att det krävs betydligt högre 

skadestånd för att uppnå samma avskräckningseffekt som tidigare. Detta skulle i sig 

kunna vara en effekt av den stora minskning i förekomsten av fall där facken fälls till 

skadeståndsansvar för olovliga stridsåtgärder som skett. Hur det förhåller sig rent 

faktiskt med detta ligger det dock utanför ramen för denna uppsats att utreda och det 

kan heller inte ses som mer än ett försök att finna en hypotetisk förklaring till 

förändringarna i praxis, inte minst eftersom inga sådana resonemang förts i de aktuella 

domarna. En annan tänkbar förklaring till förändringen av skadeståndsnivåerna är att 

den är ett utslag av, eller en anpassning till, en förändrad maktbalans mellan 

arbetsmarknadens parter. Detta borde i så fall ge avtryck i praxis även för 

skadeståndsbedömningen när en arbetsgivarpart genomför olovliga stridsåtgärder. De 

faktiska anledningarna till förskjutningarna i praxis kan bara gissas. 

Om nyare praxis studeras separat framträder mönstret att skadeståndsnivåerna är 

högre i fall där det både avdelnings- och förbundsnivå blir skadeståndsskyldiga. I 

samtliga de fall i nyare praxis som sticker ut genom att ha en högre skadeståndsnivå, det 

vill säga AD 1982 nr 31, AD 2005 nr 29, AD 2006 nr 10, AD 2008 nr 5 och AD 2009 

nr 89, blev såväl förbund som avdelning skadeståndsskyldiga. I nyare praxis är detta 

alltså en tämligen tydlig tendens även om sambandet kanske snarare handlar om i vilken 

typ av fall som förbundsnivån blir skadeståndsskyldig. Domstolen har dessutom aldrig 

motiverat den valda skadeståndsnivån med att även förbundet blivit 

skadeståndsskyldigt. Det finns heller inget i förarbetena som talar för att en högre 

skadeståndsnivå ska väljas i sådana fall. Det kan möjligen argumenteras för att en högre 

nivå krävs för att uppnå samma avskräckande effekt när det är två juridiska personer 

som ska betala skadestånd. Med tanke på att arbetstagarorganisationen i de flesta fall 

där det behövs ändå torde fördela betalningsskyldigheten mellan nivåerna framstår 

denna argumentation dock inte som särskilt övertygande. Att avdelning och förbund i 
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fallen ålagts en lika stor skadeståndsskyldighet talar också emot att något utförligare 

resonemang om vilken skadeståndsnivå som krävs för en effektiv avskräckning ligger 

bakom. Om även äldre praxis studeras försvinner dessutom tendensen att 

skadeståndsskyldighet för flera nivåer skulle innebära högre skadestånd. Mycket talar 

alltså för att denna tendens är en ren tillfällighet och i den mån den faktiskt finns endast 

berör nyare praxis. 

En annan angreppsvinkel på frågan om vilka faktorer som i praktiken påverkar 

skadeståndsnivån är frågan om vilken relation parterna har till varandra, och särskilt om 

de kan antas fortsätta behöva ha med varandra att göra. De två fall i nyare praxis som 

inte följer det mönster som får sägas vara det normala på svensk arbetsmarknad – att 

parterna med all sannolikhet kommer att fortsätta ha mellanhavanden – är AD 2008 nr 5 

och AD 2009 nr 89 vilket också är de två fallen i nyare praxis med de högsta 

skadeståndnivåerna. Att parterna i mål om olovliga stridsåtgärder inte kan förväntas 

fortsätta behöva komma i kontakt med varandra får antas vara ovanligt och det är på 

många sätt rimligt att denna omständighet kan tillåtas påverka 

skadeståndsbedömningen. Det är rimligt att anta att medvetenheten om den fortsatta 

kontakten och en önskan om att denna ska fungera någorlunda friktionsfritt antas i sig 

fungera avskräckande. Den förväntade fortsatta relationen kan dessutom användas som 

ett argument för att inte sätta skadeståndet så högt att det bidrar till mer fientlighet 

mellan parterna.83 Dessa frågor berördes dock inte uttryckligen av domstolen i vare sig 

AD 2008 nr 5 eller AD 2009 nr 89. 

Det är svårt att uttala sig om huruvida parternas eventuella fortsatta mellanhavanden 

varit en faktor som påverkat skadeståndsbedömningen även i äldre praxis. Dels eftersom 

denna omständighet inte berörts uttryckligen i domarna och dels eftersom det inte finns 

några fall med omständigheter som motsvarar de i AD 2008 nr 5 – att den fackliga 

organisationen i praktiken är förhindrad att teckna kollektivavtal – eller AD 2009 nr 89 

– att arbetsgivarparten var ett utländskt företag som dessutom gått i konkurs. Dessutom 

är det svårt att så långt i efterhand utan en mycket djupgående analys få syn på de fall 

där något tyder på att parterna inte skulle komma att ha något vidare samröre. Ett 

undantag är möjligen AD 1977 nr 136 där det bolag som stridsåtgärderna riktats mot 

lagts ned. Där underkändes ju dock skadeståndsyrkandet helt på grund av bristande 

                                                 
83 Ett sådant resonemang antyds i förarbetena, se prop. 1975/76:105 bilaga 1 s 283-287, särskilt s 286. 
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kausalitet mellan skadan och stridsåtgärderna så detta fall kan inte tillföra något i den 

aktuella diskussionen. 
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9 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Fackets skadeståndsansvar för olovliga stridsåtgärder är ett område som är tämligen 

särpräglat och svårt att få grepp om. Dels som en del av det arbetsrättsliga området som 

i stora delar bygger på undantag från de rättsområden, till exempel avtalsrätten, som den 

gränsar mot, och dels för att frågorna om just skadeståndsskyldighet för olovliga 

stridsåtgärder inte omskrivits särskilt uttömmande i vare sig förarbeten, praxis eller 

doktrin. 

Något som kan konstateras är i vart fall att skadestånd för olovliga stridsåtgärder 

fyller en mycket viktig funktion i det arbetsrättsliga systemet genom att utgöra den 

viktigaste sanktionen för lag- och avtalsbrott. För att fylla denna funktion och kunna 

bidra till att upprätthålla den speciella rättsliga dynamik som finns på arbetsrättens 

område och mellan arbetsmarknadens parter avviker skadeståndsregleringen för 

olovliga stridsåtgärder relativt mycket från den allmänna skadeståndsrättsliga 

systematiken. Det tydligaste exemplet är det allmänna skadeståndet som dels är en udda 

fågel genom att föra in skadestånd för kränkningar av ideella värden i ett rent 

ekonomiskt förhållande och som dels genom detta och genom sin övriga utformning 

tydligt de facto fungerar som en straffsanktion med syftet att just säkra efterlevnaden av 

lag och avtal. Det är också speciellt att ekonomiskt skadestånd kan komma i fråga även i 

utomobligatoriska förhållanden utan att skadan vållats genom ett brottsligt handlande. 

Trots skadeståndets viktiga funktion inom arbetsrätten är det i praxis sedan MBL:s 

införande tunnsått med fall där skadestånd utdömts för olovliga fackliga stridsåtgärder. I 

äldre praxis från KAL:s tid var skadestånd för olovliga stridsåtgärder desto vanligare, 

särskilt under 30-talet och mitten av 50-talet. Vad den tydliga minskningen av 

förekomsten av fackliga stridsåtgärder som leder till skadestånd beror på går inte att 

uttala sig säkert om utan kunskaper om hur mönstren ser ut för stridsåtgärder överlag, 

något som ligger utanför ramen för vad som undersökts i denna uppsats. Det kan ändå 

antas att siffrorna för denna typ av fall antingen följer konfliktbenägenheten eller visar 

hur benägna arbetsmarknadens parter är att gå till domstol med sina konflikter. 

En annan intressant observation gällande praxis är att ekonomiskt skadestånd inte i 

praktiken spelar den roll som lagtext och förarbeten ger intryck av. Huvudregeln 

formuleras som att fullt ekonomiskt skadestånd ska utdömas för olovliga stridsåtgärder 

men detta har bara skett i ett enda fall och det normala är snarare, särskilt i nyare praxis, 
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att ekonomiskt skadestånd döms ut med hälften eller mindre av det yrkade och det är 

vanligt förekommande att yrkanden om ekonomiskt skadestånd avslås helt. Visserligen 

har det mindre ekonomiska skadestånd som dömts ut i många fall snarast varit ett 

resultat av att arbetsgivarparterna inte lyckats styrka den påstådda skadan men resultatet 

är likväl att ekonomiskt skadestånd för olovliga stridsåtgärder fått en betydligt mer 

undanskymd roll i systemet än vad lagtext och förarbeten ger intryck av. Detta i så pass 

stor utsträckning att tanken på fullt ekonomiskt skadestånd för en stridsåtgärd nästintill 

ter sig märklig. Att det har blivit så kan tänkas bero på flera saker; att 

arbetsgivarparterna tenderar att yrka för mycket eller åtminstone mer än de kan visa, att 

arbetsdomstolen har en tendens att ställa höga beviskrav för ekonomiska skador av 

stridsåtgärder, eller att arbetsdomstolen i praktiken tar hänsyn till fler aspekter i sin 

skadeståndsbedömning än de som följer direkt av lagtext och förarbeten. Att denna 

tendens är så tydlig ger också upphov till frågan om huruvida den bild av skadestånd 

som det viktigaste medlet för att upprätthålla ordningen på arbetsmarknaden som ges i 

förarbeten och doktrin verkligen är korrekt. 

Praxis gällande allmänt skadestånd stämmer betydligt bättre överens med den bild 

som ges i lagtext och förarbeten. Allmänt skadestånd har genom åren dömts ut på ett 

sätt som åtminstone tyder på att domstolen gjort en bedömning av vilket 

skadeståndsbelopp som krävts för att uppnå den avskräckande effekt som regleringen är 

avsedd för. Under senare år, särskilt 2000-talet, har en dock utveckling dels mot att 

domstolen i en mycket högre grad dömt ut hela de yrkade allmänna skadestånden och 

dels, delvis som en konsekvens av detta, mot kraftigt höjda nivåer på allmänt 

skadestånd. Dessa nya högre skadeståndsnivåer ligger inte i linje med tidigare praxis 

och den tydliga förändring i praxis som de innebär har inte motiverats. Sålunda lämnas 

det helt till fantasin vilka förändringar hos arbetsmarknadens parter eller i samhället i 

övrigt som gör att domstolen bedömt att det numer krävs betydligt högre 

skadeståndsnivåer än tidigare för att uppnå samma avskräckande effekt. Det framstår 

inte heller som orimligt att dra slutsatsen att domstolen i fallen under 2000-talet i någon 

bemärkelse gjort mindre självständiga skadeståndsbedömningar gällande det allmänna 

skadeståndet. En annan möjlig tolkning är att höjningen av skadeståndsnivån för 

allmänt skadestånd varit nödvändig för att uppnå lagens syften, återigen på grund av 

omständigheter som inte angetts av domstolen, och att arbetsgivarparterna i och med 

detta i någon bemärkelsevarit för försiktiga i sina yrkanden och arbetsdomstolen därför 
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utdömt hela det yrkade skadeståndet. Ytterligare en möjlig förklaring till de höjda 

skadeståndsnivåerna är att det utdömda skadeståndet i AD 2005 nr 29, där det totala 

skadeståndsbeloppet blev högt eftersom det rörde sig om fyra separata skadestånd vilka 

sedda för sig var av tämligen blygsam storlek, och skadeståndsbeloppen i och med detta 

inte heller var tvistiga, har fått sätta nivån för efterkommande fall.  

Sammanfattningsvis framstår rättsläget på området som en smula oklart, med en 

praxis sedan MBL:s införande som åtminstone bitvis kan ifrågasättas hur väl den 

överensstämmer med förarbetena. Intrycket av osäkerhet förstärks också av den 

dramatiska förändring som skett gällande skadeståndnivåerna och att denna förändring 

inte överhuvudtaget motiverats uttryckligen. Ytterligare en aspekt av osäkerhet adderas 

dessutom genom kritiken från ILO mot att skadestånd överhuvudtaget utdömdes i AD 

2009 nr 89. 

I och med att skadeståndsansvar för olovliga stridsåtgärder, om det antas att 

regleringen åtminstone i stora drag fyller den funktion den är tänkt att ha, är en fråga 

som har långtgående påverkan på den kollektiva arbetsrättsliga dynamiken i stort är det 

en fråga som kan antas fortsätta debatteras under överskådlig framtid, särskilt med tanke 

på de frågeställningar Laval-domen gett upphov till. 
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10 Källförteckning 

10.1 Rättsfallsförteckning 

10.1.1 Rättsfall från Arbetsdomstolen 

AD 1929 nr 9 

AD 1930 nr 11 

AD 1930 nr 55 

AD 1930 nr 87 

AD 1930 nr 96 

AD 1930 nr 108 

AD 1930 nr 113 

AD 1931 nr 14 

AD 1931 nr 20 

AD 1931 nr 43 

AD 1931 nr 58 

AD 1931 nr 73 

AD 1931 nr 134 

AD 1932 nr 17 

AD 1932 nr 27 

AD 1932 nr 44 

AD 1932 nr 46 

AD 1932 nr 48 

AD 1932 nr 58 

AD 1932 nr 63 

AD 1932 nr 83 

AD 1932 nr 85 

AD 1933 nr 118 

AD 1934 nr 36 

AD 1934 nr 61 

AD 1934 nr 62 

AD 1934 nr 64 

AD 1934 nr 65 

AD 1934 nr 76 

AD 1934 nr 90 

AD 1934 nr 112 

AD 1934 nr 146 

AD 1934 nr 173 

AD 1934 nr 174 

AD 1935 nr 24 

AD 1935 nr 28 

AD 1935 nr 33 

AD 1935 nr 42 

AD 1935 nr 44 

AD 1935 nr 135 

AD 1935 nr 150 

AD 1936 nr 7 

AD 1936 nr 65 

AD 1936 nr 110 

AD 1937 nr 33 

AD 1937 nr 89 

AD 1937 nr 93 

AD 1937 nr 112 

AD 1937 nr 128 

AD 1938 nr 42 

AD 1938 nr 90 

AD 1938 nr 116 

AD 1939 nr 33 

AD 1939 nr 37 

AD 1940 nr 10 

AD 1940 nr 87 

AD 1940 nr 89 

AD 1943 nr 9 

AD 1944 nr 34 

AD 1946 nr 1 

AD 1946 nr 8 

AD 1946 nr 24 

AD 1947 nr 82 

AD 1948 nr 6 

AD 1948 nr 83 

AD 1949 nr 18 

AD 1950 nr 9 

AD 1950 nr 48 

AD 1953 nr 12 

AD 1953 nr 15 

AD 1953 nr 16 

AD 1953 nr 34 

AD 1954 nr 18 

AD 1954 nr 23 

AD 1954 nr 39 

AD 1954 nr 42 

AD 1954 nr 44 

AD 1954 nr 48 

AD 1954 nr 49 

AD 1954 nr 50 

AD 1955 nr 3 

AD 1955 nr 4 

AD 1955 nr 5 

AD 1955 nr 6 
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AD 1955 nr 36 

AD 1957 nr 8 

AD 1958 nr 34 

AD 1959 nr 21 

AD 1963 nr 6 

AD 1967 nr 9 

AD 1968 nr 4 

AD 1969 nr 36 

AD 1972 nr 1 

AD 1974 nr 20 

AD 1976 nr 1 

AD 1977 nr 136 

AD 1977 nr 150 

AD 1979 nr 99 

AD 1981 nr 142 

AD 1982 nr 30 

AD 1982 nr 31 

AD 1982 nr 52 

AD 1982 nr 157 

AD 1983 nr 30 

AD 1983 nr 51 

AD 1984 nr 106 

AD 1985 nr 61 

AD 1988 nr 34 

AD 1998 nr 17 

AD 2001 nr 20 

AD 2005 nr 29 

AD 2006 nr 10 

AD 2008 nr 5 

AD 2009 nr 89 

10.1.2 Övriga rättsfall 

NJA 1973 s 717  

NJA 1983 sid 662 

NJA 2000 s 325 

NJA 2005 s 180 

NJA 2007 s 747 

 

Svea Hovrätts dom T 7280-12 

10.2 Offentligt tryck 

Proposition 1928 nr 39 Förslag till lag om kollektivavtal och till lag om arbetsdomstol, 

Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm 1928 första 

samlingen sjätte bandet. 

 

Proposition 1975/76:105 Lag om medbestämmande i arbetslivet. 

 

Proposition 1991/92:155 om skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig 

stridsåtgärd. 

 

SOU 1975:1 Demokrati på arbetsplatsen. 
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10.3 ILO:s rapporter 

Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 

Recommendations, Report III (Part 1A), International Labour Office Geneva, 2013. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_205472.pdf 
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stridsåtgärd, Festskrift till Östen Undén, Almqvist och Wiksells boktryckeri AB 1956, s 

227-256. 

 

Sigeman, T, Sjödin E, Arbetsrätten en översikt, sjätte upplagan, Norstedts Juridik, 2013. 

 

Sigeman, T, Bot, plikt och skadestånd, Perspektiv på arbetsrätten, Vänbok till Axel 

Adlercreutz, Juridiska Föreningen i Lund 1983, s 301-327. 
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i perspektiv, Rättsfondens skriftserie, Iustus förlag 1999, s 36-76. 

10.5 Övriga källor 

SCB, Konsumentprisindextabell 1830-2012, 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33895.aspx (130311) 
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11 Bilagor 

 



1929 nr 9 Nyanställningsblockad Förbund Nej 1,140 300 300 0.26 168 8,196

1930 nr 11 Blockad Avdelning Nej 0

Inget (vidare
till särskild
prövning) 162 0

1930 nr 55 Blockad Avdelning Nej 7,400 0

Ingen
utredning om
skadans
storlek. 0 0.00 162 0

1930 nr 87
Arbetsnedläggelse
och blockad Avdelning Ja

Ej
specificerat 1,500 Medvållande 1,500 162 42,500

1930 nr 96
Arbetsnedläggelse
och blockad Avdelning Nej 824.22 100 Felaktig beräkning 100 0.12 162 2,833

1930 nr 108

Sympatiåtgärd,
blockad mot visst
arbete (riktad mot last
som ej kom från
primärt blockerat
företag)

Förbund och
avdelning Nej 1,099.12 1,099.12 1,099.12 1.00 162 31,142

1930 nr 113
Arbetsnedläggelse
och blockad Avdelning Ja 10,014.47 3,800

Ja. Skadelidande ej vidtagit
åtgärder för att begränsa
skadan. Vissa delar av yrkat
skadestånd underkändes. 3,800 0.38 162 107,667

1931 nr 14
Blockad, trots
kollektivavtal

Avdelning och
förbund Nej 2,000 0

Inte utrett att
skada
inträffat.
Medvållande
genom
avtalsbrott
som
föranledde
stridsåtgärden. 0 0.00 157 0

1931 nr 20
Arbetsnedläggelse
och blockad Avdelning Nej 1,197.3 0

Ej skriftlig form på den
aktuella
kollektivavtalsbestämmelsen.
Missförstånd har därmed
kunnat uppstå. 0 0.00 157 0

1931 nr 43 Blockad Avdelning Nej
Ej
specificerat 0

Ej utrett att
ekonomisk
skada
orsakats. 0 157 0

1931 nr 58

Maskerad strejk.
Uppsägningar. De
facto
nyanställningsblockad.Avdelning Ja

Ej
specificerat 3,000

Ej möjligt att beräkna exakt.
Skälighetsprövning. 3,000 157 87,707

1931 nr 73 Blockad Avdelning Nej
Ej
specificerat 300 300 157 8,771

1931 nr 134 Blockad Avdelning Nej 420 500 500 500 0.54 157 14,618

1932 nr 17
Arbetsnedläggelse av
visst arbete. Avdelning Ja 1,000 500 500 0.50 155 14,806

1932 nr 27
Arbetsnedläggelse
och blockad. Avdelning Nej 5,500 500 800 800 0.13 155 23,690

1932 nr 44
Hemlig
nyanställningsblockad

Förbund och
avdelning Nej 250 250 250 1.00 155 7,403

1932 nr 46 Bojkott
Förbund och
avdelning Nej 1,250 800 800 0.64 155 23,690

1932 nr 48 Blockad Avdelning Nej 8,240 1,000
Utredning om skadan
godtogs inte i alla delar. 1,000 0.12 155 29,613

1932 nr 58 Ej angivet Avdelning Nej
Ej
specificerat 3,000 3,000 155 88,839

1932 nr 63 Strejk och blockad
Förbund och
avdelning Nej 7,800 7,800 4,500 0 7,800 0.63 155 230,981

1932 nr 83 Blockad
Avdelningar i två
olika förbund Nej 2,000 500 500 0.25 155 14,806

1932 nr 85
Arbetsnedläggelse
och hemlig blockad Avdelning Ja 24,218.88 10,000

Utredning om skadan
godtogs inte i alla delar.
Medvållande. 10,000 0.41 155 296,129

Fall (år nr
nr) Typ av stridsåtgärd

Skadeståndsskyldig
instans

Skadestånd även
från
arbetstagare?

Yrkat
ekonomiskt
skadestånd

Utdömt
ekonomiskt
skadestånd Uttrycklig jämkning? Varför?

Yrkat
allmänt
skadestånd

Utdömt
allmänt
skadestånd

Uttrycklig jämkning?
Varför?

Yrkat icke
specificerat
skadestånd

Utdömt icke
specificerat
skadestånd

Uttrycklig
jämkning?
Varför?

Totalt
utdömt
skadestånd Skadeståndskvot

KPI
(enligt
SCB)

Skadestånd
i 2012 års
penningvärde

Bilaga 11.1



1933 nr 118 Arbetsnedläggelse Avdelning Nej 1,389.99 1,260.79
Utredning om skadan
godtogs inte i alla delar. 500 0

"Däremot finner
arbetsdomstolen ej skäl
att utdöma ett allmänt
skadestând vid sidan
av ersättning för den
ekonomiska, skadan." 1,260.79 0.67 151 38,325

1934 nr 36 Blockad och bojkott Avdelning Nej 1,650 500

Oklart om kollektivavtal
gällde. Arbetsgivarparten
medvållande till
osäkerheten. 500 0.30 152 15,099

1934 nr 61 Arbetsnedläggelse
Avdelningar i två
olika förbund Nej 7,817.5 4,000 4,000 0.51 152 120,789

1934 nr 62 Nyanställningsblockad Avdelning Nej 0 0 Ekonomisk skada ej visad 1,000 500 500 0.50 152 15,099

1934 nr 64 Nyanställningsblockad
Förbund och
avdelning 7,129.4 500 1,000 Medvållande 1,000 0.13 152 30,197

1934 nr 65 Blockad och bojkott
Förbund och
avdelning Nej 795 450 450 0.57 152 13,589

1934 nr 76 Arbetsnedläggelse
Förbund och
avdelning Ja 40,900 4,800

Icke tillfredsställande
utredning om skadans
storlek. 25,000 0

"Något utdömande av
ersättning för ideell
skada anser
arbetsdomstolen icke i
förevarande fall böra
ifrågakomma." 4,800 0.07 152 144,947

1934 nr 90

Arbetsnedläggelse
vid visst, icke
avtalsenligt, klockslag
dag före helgdag. Avdelning Nej 10,000 1,000 1,000 0.10 152 30,197

1934 nr 112
Arbetsnedläggelse
och blockad Avdelning Nej 6,720.73 4,500 4,500 0.67 152 135,888

1934 nr 146
Arbetsnedläggelse
och blockad

Förbund och
avdelning Nej 4,500 3,000

Anmärkning: målet gällde
frågan om förbundets
skadeståndsskyldighet i mål
AD 1934 nr 112. 3,000 0.67 152 90,592

1934 nr 173 Blockad Avdelning Nej 600 300 300 0.50 152 9,059

1934 nr 174

Prickning av arbetare
som brutit tidigare
blockad

Fyra avdelningar i
samma förbund.
Även förbundet
stämt men inte fällt. Nej 4,750 1,000 1,000 0.21 152 30,197

1935 nr 24
Blockad av visst
arbete

Förbund och
avdelning Nej 17,080 6,180

Första blockaden ej olovlig.
Ej uttrycklig jämkning av
dagsbeloppet (20 yrkat, 15
utdömt) 1,000 0

"Med hänsyn till
omständigheterna
finner arbetsdomstolen
något allmänt
skadestånd för
avtalsbrottet icke böra
utgå." 6,180 0.34 155 183,008

1935 nr 28 Strejk
Förbund och
avdelning Nej 9,394.57 6,351.12

Vissa delar av skadan
godtogs inte. 5,000 0

"Med hänsyn till
omständigheterna i
målet finner
arbetsdomstolen
emellertid dylikt
skadestånd icke böra
utgå." 6,351.12 0.44 155 188,075

1935 nr 33

Arbetsnedläggelse
och blockad (påstådd
sympatiåtgärd.
Godtogs ej av AD)

Förbund och
avdelning Nej 630 1,000 300

Större skada
ej styrkt. 300 0.18 155 8,884

1935 nr 42 Blockad
Förbund och
avdelning Nej 650 500

Skadan
skäligen
uppskattad 500 0.77 155 14,806

1935 nr 44

Prickning av arbetare
som brutit tidigare
blockad Avdelning Nej 6,000 300

Skadan ej
styrkt 300 0.05 155 8,884

1935 nr 135
Åtgärd likställd med
blockad

Förbund och
avdelning Nej 535.84 0 300

Direkt ekonomisk
förlust ej styrkt 300 0.56 155 8,884

1935 nr 150

Arbetsnedläggelse
och med blockad
likställd åtgärd

Förbund och
avdelning Ja 2,300 2,000 2,000 0.87 155 59,226

1936 nr 7 Blockad Tre förbund Nej 3,000 600 600 0.20 157 17,541

1936 nr 65 Blockad
Förbund och
avdelning Nej 7,500 1,200

Underlåtenhet att begränsa
skadan 1,200 0.16 157 35,083

1936 nr 110 Arbetsnedläggelse Avdelning Nej 1,000 500 2,000 0
Skada ej
visad 500 0.17 157 14,618

Fall (år nr
nr) Typ av stridsåtgärd

Skadeståndsskyldig
instans

Skadestånd även
från
arbetstagare?

Yrkat
ekonomiskt
skadestånd

Utdömt
ekonomiskt
skadestånd Uttrycklig jämkning? Varför?

Yrkat
allmänt
skadestånd

Utdömt
allmänt
skadestånd

Uttrycklig jämkning?
Varför?

Yrkat icke
specificerat
skadestånd

Utdömt icke
specificerat
skadestånd

Uttrycklig
jämkning?
Varför?

Totalt
utdömt
skadestånd Skadeståndskvot

KPI
(enligt
SCB)

Skadestånd
i 2012 års
penningvärde

Bilaga 11.1



1937 nr 33 Blockad
Förbund och
avdelning Nej 1,554 400

Beräkning av skada
godtogs ej 400 0.26 162 11,333

1937 nr 89 Blockad Avdelning Nej 2,779.2 750 500 250 1,000 0.30 162 28,333

1937 nr 93 Avfolkning Avdelning Ja
Ej
specificerat 450 450 162 12,750

1937 nr 112 Blockad Avdelning Nej 1,000 0 Skada ej styrkt 500 300 300 0.20 162 8,500
1937 nr 128 Blockad Avdelning Nej 2,000 0 Medvållande 0 0.00 162 0

1938 nr 42 Arbetsnedläggelse
Förbund och
avdelning Nej 4,020 2,000 500 Medvållande 500 0.08 165 13,909

1938 nr 90 Blockad
Förbund och
avdelning Nej 1,000 300

Beräkning
godtogs ej i
sin helhet.
Medvållande. 300 0.30 165 8,345

1938 nr 116 Blockad Avdelning Nej 480 0 Medvållande 0 0.00 165 0

1939 nr 33 Blockad
Förbund och
avdelning Nej 200

Ekonomisk skada ej
visad. 1,000 200 0.20 170 5,400

1939 nr 37 Blockad Avdelning Nej 300
Ekonomisk skada ej
visad. 1,000 300 0.30 170 8,100

1940 nr 10 Blockad Avdelning Nej 6,178 0 Medvållande 0 0.00 193 0

1940 nr 87 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 1,645.55 0 1,000 900

Ekonomiska
skadans
storlek ej
visad. 900 0.34 193 21,404

1940 nr 89 Blockad
Förbund och
avdelning Nej 2,000 200 200 0.10 193 4,756

1943 nr 9

Arbetsnedläggelse av
visst arbete,
underlåtenhet att
motverka åtgärden.

Förbund och
avdelning Nej 4,000 1,500 1,500 0.38 235 29,298

1944 nr 34

Arbetsvägran mot
övertidsarbete,
underlåtenhet att
motverka åtgärden. Avdelning Ja 2,000 500 500 0.25 234 9,808

1946 nr 1

Arbetsnedläggelse av
visst arbete,
uppsägningar

Förbund, avdelning
och personalklubb 15,000 6,000 6,000 0.40 234 117,692

1946 nr 8 Strejk

Avdelning
(Förbundet och
avdelning och
förbund av annan
organisation också
stämda.) Ja 160,000 5,000

Bevisad skada 114 943,40.
Jämkning med en tredjedel
pga medvållande.
Arbetstagarna
skadeståndsskyldiga för
resten av beloppet. 22,000

Det andra förbundet tog
avstånd från strejken,
dess del av
skadeståndet därmed
ej utdömt. Befrielse pga
högt ekonomiskt
skadestånd. 5,000 0.03 234 98,077

1946 nr 24 Blockad Avdelning Nej 3,000 500 500 0.17 234 9,808

1947 nr 82
Hot om
stridsåtgärder. Avdelning Nej 10,000 1,000 1,000 0.10 241 19,046

1948 nr 6

Arbetsnedläggelse,
underlåtenhet att
motverka åtgärden. Avdelning Ja 4,000 1,115 1,115 0.28 255 20,070

1948 nr 83 Arbetsnedläggelse 40,458.2 0

Samband mellan
stridsåtgärd och skada ej
styrkt. 3,000 2,000

Totalt skadestånd
4000, arbetstagarna
skyldiga hälften. 2,000 0.05 255 36,000

1949 nr 18 Hemlig blockad Avdelning Nej 2,432 5,000 1,000 1,000 0.13 256 17,930

1950 nr 9
Arbetsvägran
gällande övertid Avdelning Nej 1,000 1,000 1,000 1.00 260 17,654

1950 nr 48
Arbetsvägran
gällande övertid Avdelning Ja 1,000 1,000 1,000 1.00 260 17,654

1953 nr 12 Arbetsvägran
Förbund och
avdelning Ja 3,000 800 800 0.27 328 11,195

1953 nr 15 Arbetsvägran Avdelning Ja 1,000 100 100 0.10 328 1,399
1953 nr 16 Arbetsvägran Avdelning Ja 1,000 200 200 0.20 328 2,799
1953 nr 34 Blockad Förbund Nej 10,000 3,000 3,000 0.30 328 41,982

Fall (år nr
nr) Typ av stridsåtgärd

Skadeståndsskyldig
instans

Skadestånd även
från
arbetstagare?

Yrkat
ekonomiskt
skadestånd

Utdömt
ekonomiskt
skadestånd Uttrycklig jämkning? Varför?

Yrkat
allmänt
skadestånd

Utdömt
allmänt
skadestånd

Uttrycklig jämkning?
Varför?

Yrkat icke
specificerat
skadestånd

Utdömt icke
specificerat
skadestånd

Uttrycklig
jämkning?
Varför?

Totalt
utdömt
skadestånd Skadeståndskvot

KPI
(enligt
SCB)

Skadestånd
i 2012 års
penningvärde

Bilaga 11.1



1954 nr 18 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 20,000 15,000 15,000 0.75 330 208,636
1954 nr 23 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 2,000 1,000 1,000 0.50 330 13,909
1954 nr 39 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 6,000 4,000 4,000 0.67 330 55,636

1954 nr 42 Arbetsnedläggelse
Avdelningar i två
förbund Ja 11000 3,300

Styrelsen verkat för
strejkens upphörande 3,300 0.30 330 45,900

1954 nr 44 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 1,000 300 300 0.30 330 4,173
1954 nr 48 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 4,000 500 500 0.13 330 6,955
1954 nr 49 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 6,000 4,000 4,000 0.67 330 55,636

1954 nr 50 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 2,000 500
Styrelsen verkat för
strejkens upphörande 500 0.25 330 6,955

1955 nr 3 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 1,000 500 500 0.50 339 6,770
1955 nr 4 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 1,000 500 500 0.50 339 6,770
1955 nr 5 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 1,000 500 500 0.50 339 6,770
1955 nr 6 Arbetsnedläggelse Avdelning Ja 1,000 500 500 0.50 339 6,770
1955 nr 36 Arbetsvägran Avdelning Nej 1,000 1,000 1,000 1.00 339 13,540

1957 nr 8 Hot om bojkott Avdelning Nej 3,000 2,500 2,500 0.83 372 30,847

1958 nr 34
Blockad, olovlig
sympatiåtgärd Förbund Nej 1,500 1,000 1,000 0.67 388 11,830

1959 nr 21
Sänkning av
arbetstakten Förbund Nej 1,850 1,000 Medvållande 1,000 0.54 391 11,739

1963 nr 6

Arbetsnedläggelse,
underlåtenhet att
motverka åtgärden Avdelning Ja 1,000 1,000 1,000 1.00 449 10,223

1967 nr 9 Arbetsvägran Förbund Ja 10,000 10,000 10,000 1.00 540 85,000

1968 nr 4
Varsel om
stridsåtgärder Förbund Nej 20,000 5,000 5,000 0.25 551 41,652

1969 nr 36 Nyanställningsblockad Förbund Nej 20,000 10,000 10,000 0.50 566 81,095

1972 nr 1

Arbetsvägran övertid
och
arbetsnedläggelse,
en styrelsemedlem
understödde
åtgärderna

Avdelning och
sektion Ja 25,000 15,000 15,000 0.60 689 99,927

1974 nr 20
Arbetsvägran, visst
arbete Förbund Nej 10,000 10,000 10,000 1.00 808 56,807

1976 nr 1

Strejk, underlåtenhet
att motverka
åtgärden Avdelning Ja 5,000 3000

Styrelsens bristande
erfarenhet 3,000 0.60 979 14,065

1977 nr 136 Hot om blockad Avdelning Nej 45,691 0

Samband mellan
stridsåtgärd och skada ej
visat. 10,000 6,000 6,000 0.11 1090 25,266

1977 nr 150

Varsel om
arbetsinställelse och
blockad. Förbund Nej 25,000 10,000

Eventuellt nedsättning
pga tveksamhet om
avtals giltighet. 10,000 0.40 1090 42,110

1979 nr 99

Strejk, underlåtenhet
att motverka
åtgärden. Avdelning Ja 10,000 5,000

Företrädarnas
bristande
fackliga
erfarenhet. 5,000 0.50 1286 17,846

1982 nr 31
Åtgärd jämförlig med
bojkott

Förbund och
avdelning Nej 50,000 30,000 30,000 0.60 1778 77,447

1982 nr 157

Hindrande av arbete,
otillåten stridsåtgärd,
egenmäktigt
förfarande. (Även
underlåtenhet att
varsla om
arbetsnedläggelse.) Avdelning Nej 20,000 10,000

(För hindrandet av
hamnkranen.) Ingen
utredning om skadans
storlek. 10,000 0.50 1778 25,816

Fall (år nr
nr) Typ av stridsåtgärd

Skadeståndsskyldig
instans

Skadestånd även
från
arbetstagare?

Yrkat
ekonomiskt
skadestånd

Utdömt
ekonomiskt
skadestånd Uttrycklig jämkning? Varför?

Yrkat
allmänt
skadestånd

Utdömt
allmänt
skadestånd

Uttrycklig jämkning?
Varför?

Yrkat icke
specificerat
skadestånd

Utdömt icke
specificerat
skadestånd

Uttrycklig
jämkning?
Varför?

Totalt
utdömt
skadestånd Skadeståndskvot

KPI
(enligt
SCB)

Skadestånd
i 2012 års
penningvärde

Bilaga 11.1



1984 nr 106

Självsvåldigt ändrad
arbetsordning,
underlåtenhet att
motverka åtgärden Avdelning Nej 12,500 17,500 15,000

Ekonomiska
skadans
storlek ej
styrkt. 15,000 0.50 2092 32,911

1988 nr 34

Strejk, underlåtenhet
att motverka
åtgärden Avdelning Ja 10,000 10,000 10,000 1.00 2582 17,777

2005 nr 29 Varsel om blockad
Förbund och
avdelning Nej 100,000 100,000 100,000 1.00 4097 112,033

2006 nr 10
Sympatiåtgärd, beslut
ej fattat  i rätt ordning

Förbund och
avdelning Nej 50,000 50,000 50,000 1.00 4153 55,261

2008 nr 5
Stridsåtgärd mot
familjeföretag

Förbund och
avdelning Nej 452,500 100,000

Skadan ej möjlig att
uppskatta,
skälighetsbedömning. 100,000 100,000 200,000 0.36 4390 209,112

2009 nr 89

Blockad, stridande
mot EU:s
utstationeringsdirektiv.

Två förbund och en
avdelning i ett av
förbunden Nej 1,420,000 0 1,350,000 550,000 550,000 0.20 4378 576,633

Fall (år nr
nr) Typ av stridsåtgärd

Skadeståndsskyldig
instans

Skadestånd även
från
arbetstagare?

Yrkat
ekonomiskt
skadestånd

Utdömt
ekonomiskt
skadestånd Uttrycklig jämkning? Varför?

Yrkat
allmänt
skadestånd

Utdömt
allmänt
skadestånd

Uttrycklig jämkning?
Varför?

Yrkat icke
specificerat
skadestånd

Utdömt icke
specificerat
skadestånd

Uttrycklig
jämkning?
Varför?

Totalt
utdömt
skadestånd Skadeståndskvot

KPI
(enligt
SCB)

Skadestånd
i 2012 års
penningvärde

Bilaga 11.1



Bilaga 11.2

År Antal fall

Ackumulerat 

totalantal

1929 1 1

1930 6 7

1931 6 13

1932 9 22

1933 1 23

1934 11 34

1935 7 41

1936 3 44

1937 5 49

1938 3 52

1939 2 54

1940 3 57

1941 0 57

1942 0 57

1943 1 58

1944 1 59

1945 0 59

1946 3 62

1947 1 63

1948 2 65

1949 1 66

1950 2 68

1951 0 68

1952 0 68

1953 4 72

1954 8 80

1955 5 85

1956 0 85

1957 1 86

1958 1 87

1959 1 88

1960 0 88

1961 0 88

1962 0 88

1963 1 89

1964 0 89

1965 0 89

1966 0 89
1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

Antal fall

1966 0 89

1967 1 90

1968 1 91

1969 1 92

1970 0 92

1971 0 92

1972 1 93

1973 0 93

1974 1 94

1975 0 94

1976 1 95

1977 2 97

1978 0 97

1979 1 98

1980 0 98

1981 0 98

1982 2 100

1983 0 100

1984 1 101

1985 0 101

1986 0 101

1987 0 101

1988 1 102

1989 0 102

1990 0 102

1991 0 102

1992 0 102

1993 0 102

1994 0 102

1995 0 102

1996 0 102

1997 0 102

1998 0 102

1999 0 102

2000 0 102

2001 0 102

2002 0 102

2003 0 102

2004 0 102

2005 1 103

2006 1 104

2007 0 104

2008 1 105

2009 1 106

2010 0 106

2011 0 106

2012 0 106 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

Antal fall



Tabell A

Period Antal fall

Genomsnittligt
skadestånd i 2012
års penningvärde

1929-1938 52 44,799
1939-1948 13 29,189
1949-1958 22 26,896
1959-1968 4 37,153
1969-1978 6 53,212
1979-1988 5 34,359
1989-1998 0
1999-2009 4 238,260

MBL:s införande-
1988 6 35,651

1999-2008 3 125,469

Tabell B

Fall

Utdömt
skadestånd i
2012 års
penningvärde

2009 nr 89 576,633
1932 nr 85 296,129
1932 nr 63 230,981
2008 nr 5 209,112
1954 nr 18 208,636
1935 nr 28 188,057
1935 nr 24 183,008

Undre gräns för
denna
sammanställning 150
000kr
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