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1 Inledning: Om uppsatsen och dess syfte, metod, disposition m.m. 

1.1 Inledning 

Svensk rätt innehåller en av de i internationell jämförelse mest långtgående 

möjligheterna att vidta sympatiåtgärder på arbetsmarknaden. Vid en första (och för den 

delen kanske även andra och tredje) anblick verkar som att det i princip alltid är tillåtet 

att vidta sympatiåtgärder i Sverige, så länge bara primäråtgärden är lovlig.  

 Rätten att vidta sympatiåtgärder har beskrivits som en väsentlig grundval för det 

svenska kollektivavtalssystemet.
1
 Det är dock en rätt som har utvecklats till en av de 

mest kontroversiella frågorna på den svenska arbetsmarknaden. Parterna står långt ifrån 

varandra i synen på vilka regler som bör gälla.  Bland annat beskrivs oförmågan att 

mötas kring en begränsning av möjligheten att vidta sympatiåtgärder som en av de 

främsta anledningarna till att förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan Svenskt 

Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen 

(PTK) avbröts.
2
 Efter omfattande varsel om sympatiåtgärder med anledning av en 

konflikt mellan Almega och Service- och kommunikationsfacket (SEKO) sommaren 

2014, som rörde anställda på Öresundstågen i Skåne, nådde debatten även de större 

nyhetstidningarna. Bland annat skrev Folkpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor en 

debattartikel i Aftonbladet där han menade att rätten till sympatiåtgärder måste 

begränsas.
3
 

 Ett första stopp i en diskussion om reglerna för sympatiåtgärder är lämpligtvis att 

undersöka hur dagens regler faktiskt ser ut. Är det självklart när en organisation får 

vidta sympatiåtgärder, eller finns det frågetecken över vilka förutsättningar som måste 

föreligga? Vilka spelregler finns det att förhålla sig till, och vad finns det för hinder 

avseende möjligheten att ändra reglerna? Detta är ämnet för denna uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera spelreglerna för hur sympatiåtgärder 

får vidtas på den svenska arbetsmarknaden. Särskild fokus kommer att ligga vid de krav 

som ställs på förhållandet till den primäråtgärd som sympatiåtgärden vidtas till stöd för. 

                                                 
1
 SOU 1998:141 s. 307. 

2
 Medlingsinstitutets årsrapport 2009, s. 111 f. 

3
 Nylander Aftonbladet 11/6 2014. 
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När det gäller kravet på sympatiåtgärdens relation till primäråtgärden kommer huvud-

sakligen två ämnen att diskuteras närmare: (1) kravet på att syftet med sympatiåtgärden 

är att stödja part i primäråtgärden och (2) huruvida det finns ett krav på en pågående 

primäråtgärd för att sympatiåtgärder ska få vidtas. I anslutning till temat diskuteras även 

vissa frågor som är mer av arten de lege ferenda, bl.a. möjligheten att införa ett krav på 

intressegemenskap mellan parterna i den primära och den sekundära konflikten. Syftet 

med detta är att föra fram vissa tankar och möjliga hänsyn för hur regleringen skulle 

kunna se ut. Målet är dock snarare att kritiskt diskutera det nuvarande rättsläget än att 

ge några konkreta förslag på förändringar. 

 En samlad frågeställning för uppsatsen är därmed: 

 

Vilka är och hur fungerar spelreglerna för sympatiåtgärder, särskilt avseende sympati-

åtgärdens relation till primäråtgärden? 

 

Denna fråga är det övergripande temat i uppsatsen, och det övergripande syftet är att 

besvara och diskutera denna. Enligt min mening är det emellertid ointressant att disku-

tera spelreglerna för en rättslig företeelse utan att känna till åtminstone något om vad 

denna företeelse faktiskt är, hur den fungerar i praktiken och i vilket syfte den finns och 

vidtas. Eftersom rätten att vidta sympatiåtgärder dessutom är en rättighet som regleras i 

internationell rätt måste en diskussion om de svenska spelreglerna föras med kännedom 

om de internationella regler som finns. Av dessa anledningar behandlas även ett antal 

mindre frågeställningar, vilka utgör delfrågor av den övergripande frågeställningen: 

 

1. Vad är en sympatiåtgärd?  

2. Hur och varför vidtas sympatiåtgärder? 

3. Vilka avgränsningar mot andra åtgärder eller ageranden med anledning av en 

annans konflikt behöver göras för att det ska vara möjligt att identifiera vad 

som utgör en sympatiåtgärd?  

4. Vilka är de viktigaste internationella reglerna när det gäller rätten att vidta 

sympatiåtgärder? 

 

I och med att huvudsyftet inte är att besvara dessa frågeställningar har dock inte 

jättestor fokus lagts vid dem. De beskrivningar och slutsatser som denna uppsats 
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kommer med bör ses som en sammanfattning av en bakgrund som läsaren bör känna till. 

Det är inte resultatet av ett fullständigt och allsidigt belysande av dessa frågor.  

 

1.3 Disposition 

Inledningsvis i avsnitt 2 ges en genomgång av grunderna i rätten att vidta strids- och 

sympatiåtgärder. Även om fokus ska ligga på de svenska nationella reglerna redogörs 

också för några av de internationella regler som berör rätten att vidta sympatiåtgärder. 

Jag har valt att begränsa mig till de tre internationella konventioner som jag anser är 

viktigast.  

 I avsnitt 3 följer en kort förklaring till varför sympatiåtgärder vidtas, och något 

om användningen av sympatiåtgärder idag. Även denna del, precis som avs. 2, syftar till 

att ge ett sammanhang för regleringen. Jag tror att en bild av hur och varför sympati-

åtgärder vidtas underlättar läsningen av uppsatsen, framför allt den avslutande diskuss-

ionen.  

 Därefter, i avsnitt 4, behandlas rätten för den enskilda arbetstagaren att förhålla 

sig neutral till en annans pågående arbetskonflikt. Dessutom behandlas möjligheten att 

vidta primäråtgärder mot tredje man. Dessa två frågor rör snarast avgränsningen för vad 

som utgör en sympatiåtgärd. Båda företeelserna innebär att någon reagerar på en annans 

krav eller konflikt, utan att nödvändigtvis göra något som klassificeras som sympati-

åtgärder.  

 I avsnitt 5 ges en genomgång av de viktigaste spelreglerna för sympatiåtgärder i 

svensk rätt. Avsnittet är inriktat på det praktiska genomförandet av sympatiåtgärder, och 

kan ses som en sammanfattning av det en organisation måste ta hänsyn till innan denna 

vidtar sympatiåtgärder. Flera av spelreglerna är av vikt även vid primära stridsåtgärder. 

Jag har dock valt att fokusera på hur dessa påverkar vid sympatiåtgärder. I slutet av av-

snittet gås även grunderna i regleringen av rätten att vidta sympatiåtgärder enligt dansk 

rätt igenom. Syftet är inte att göra någon regelrätt komparation mellan det svenska och 

danska systemet. Det är snarare en snegling mot ett annat rättssystem för att söka 

inspiration till lösningar och tankegångar för vårt svenska system. Den kollektiva 

arbetsrätten i Danmark lämpar sig väl för detta. Den har många likheter med vår 

svenska rätt, och även i Danmark finns starka organisationer på arbetsmarknaden. När 

det gäller sympatiåtgärder innehåller dock dansk rätt flera aspekter som den svenska 

rätten i vart fall uttryckligen saknar, och kan därför vara intressant att diskutera. 
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Fokus i avsnitt 6 ligger på rekvisitet att en sympatiåtgärd ska vidtas med ändamålet att 

stödja annan, eller med andra ord ”syftet att sympatisera”. Bl.a. redogörs för ett antal 

rättsfall då Arbetsdomstolen (AD) har haft att pröva om syftet med sympatiåtgärden 

verkligen har varit att stödja annan. Det kan nämnas att detta inte är ett problem som i 

vart fall ännu har gett upphov till någon större mängd praxis. De utvalda fallen är de 

relevanta mål från senare år som berör frågan. Efter redogörelsen av rättsfallen följer en 

diskussion om dem, och vilka möjligheter AD har att göra bedömningar av syftet med 

en sympatiåtgärd.  

 Därefter, i avsnitt 7, diskuteras om det finns ett krav på en pågående primäråtgärd 

för att sympatiåtgärder ska få vidtas. Frågan diskuteras både ur ett rättsundersökande 

perspektiv och ur en angreppspunkt som kan beskrivas som rättspolitisk eller de lege 

ferenda. 

 I avsnitt 8 diskuteras ännu en fråga ur ett de lege ferenda-perspektiv: bristen på 

krav på intressegemenskap mellan parterna i den primära och den sekundära strids-

åtgärden. Efter detta följer avslutningsvis i avsnitt 9 några avslutande kommentarer och 

reflektioner.  

 

1.4 Metod och källor 

 Om uppsatsens metod  1.4.1

I uppsatsen både beskrivs och analyseras vad som är gällande rätt när det gäller möjlig-

heten att vidta sympatiåtgärder. Med utgångspunkt i de traditionella rättskällorna tolkar 

jag vad gällande rätt är, och tar i denna process även hänsyn till vad jag menar att gäl-

lande rätt bör vara. Lehrberg har beskrivit vad juristen gör vid tolkningen som att kon-

struera en regel. Konstruktionen sker med rättskällorna som underlag och med beakt-

ande av bl.a. argument om förutsebarhet, praktikabilitet, effektiv tvistelösning och kon-

sekvenserna av regelns tillämpning.
4
 Denna beskrivning stämmer enligt min mening bra 

in på vad som gjorts i arbetet med denna uppsats.  

Om ett namn ska sättas på metoden i denna uppsats är det inom juridiken väl-

använda begreppet ”rättsdogmatisk” det lämpligaste valet. Att uppsatsen är rätts-

dogmatisk innebär bl.a. att den bygger på användning av rättskällorna i enlighet med 

                                                 
4
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 102.  
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vad som brukar definieras som rättskälleläran. Dessutom är den verksamhet som be-

drivits under uppsatsarbetets gång det för rättsdogmatiken typiska – att tolka och 

systematisera gällande rätt.
5
 I uppsatsen görs även ett flertal värderingar, bland annat 

avseende det lämpliga i hur gällande rätt har formulerats och behandlats av lagstiftare 

och domstolar. Att även värderingar har sin plats inom rättsdogmatiken får det enligt 

Sandgren anses råda enighet om.
6
 I uppsatsen finns även ett mer empiriskt inslag, i be-

handlingen av i vilken mån och hur sympatiåtgärder vidtas i praktiken. Det är dock inte 

någon empirisk studie, syftet med dessa inslag är främst att ge bakgrund och samman-

hang.  

 

 Om de källor som har använts 1.4.2

Nedan följer några kommentarer om de olika källor jag använt i arbetet med denna upp-

sats. Inledningsvis kan nämnas att jag huvudsakligen har använt de traditionella 

rättskällorna som lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Jag har emellertid även använt 

mig av en del källor som är mindre traditionella, som exempelvis uttalanden från ILO:s 

expertkommitté samt den Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Något som 

genomsyrat hela källhanteringen är det faktum att rätten att vidta stridsåtgärder är en 

grundläggande rättighet som endast får inskränkas genom bestämmelser i lag eller avtal. 

Även om doktrin, förarbeten och praxis kan användas för att söka reda på vad som utgör 

gällande rätt och hur denna diskuteras, måste alla inskränkningar framgå av lag eller 

avtal för att vara gällande. 

 Flera av de förarbeten som används i uppsatsen är relativt gamla. Några är till och 

med förarbeten till lagar och lagrum som har hunnit upphävas och ersättas av ny lag-

stiftning. I den mån äldre förarbeten används är det dock dels för att kommentera äldre 

lagstiftning, och dels för att diskutera nyare lagstiftning som uttryckligen ska anses ha 

samma innebörd som den äldre. Det kan nämnas att en passage i en äldre SOU som cite-

ras i uppsatsen har jag endast lyckats finna som citat i den efterföljande propositionen, 

varför denna används som källa för detta citat (se not 221). 

 Domar från Arbetsdomstolen har använts på flera sätt i uppsatsen, både som källa 

till vad som utgör gällande rätt avseende spelreglerna för sympatiåtgärder och som 

                                                 
5
 Jfr. Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118.  

6
 Sandgren, A.a. s. 121. 
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analysmaterial för hur domstolen bedömer vissa rättsliga frågor. Genom att vara både 

första och sista instans i mål som rör exempelvis stridsåtgärder (lag (1974:371) om 

rättegång i arbetstvister rättegång i arbetstvister (LRA) 2 kap. 1 § 4 st.) har AD inte en-

bart en prejudikatbildande roll i dessa fall. Lovligheten av stridsåtgärder prövas dess-

utom oftast genom ett interimistiskt beslut efter fredspliktsinvändning. AD:s beslut 

behandlas även i dessa fall som prejudikat inom arbetsrätten. De bör dock läsas med 

vetskap om att domstolens kanske främsta uppgift i dessa fall varit att snabbt komma 

med ett avgörande av hur parterna ska agera i en mer eller mindre akut situation. 

 När det gäller den juridiska doktrin som har använts kan nämnas att just sympati-

åtgärder inte har varit ämne för något större antal böcker, artiklar eller avhandlingar 

(etc.). Förutom Fahlbecks kortare sammanställning från 2007, som uttryckligen inte 

syftar till att behandla oklara rättsliga situationer,
7
 finns inte någon modernare källa som 

särskilt behandlar just sympatiåtgärder. Däremot tas ämnet upp mer eller mindre kort-

fattat i de flesta allmänna böcker om arbetsrätt. Min ambition har därför varit att an-

vända mig parallellt av flera viktiga arbetsrättsliga verk, för att få en så fullständig och 

samlad bild av den rättsliga regleringen som möjligt. I och med att den kollektiva 

arbetsrätten till stor del drivs och tillämpas av arbetsmarknadens parter finns viss risk att 

framställningar som påstås vara objektiva egentligen är färgade av den partssida den 

härstammar ifrån. I den mån doktrin som härstammar från en viss partssida har använts 

har detta gjorts med insikt om denna risk. Jag har därför inte tagit med någon informat-

ion som härstammar från dessa källor och som enligt min mening riskerar att vara 

färgad av en viss partssida, utan att åtminstone tydligt redovisa detta.
8
  

 Vid materialsökningen för avsnittet som rör den danska rätten medförde en allmän 

okunskap om den danska kollektiva arbetsrätten vissa grundläggande svårigheter. För 

att få en sammanfattad och fullständig bild av ämnet har jag därför använt mig av dokt-

rin från flera olika danska rättsvetare. Syftet med avsnittet är dock inte att i detalj och 

med garanterad säkerhet redogöra för den danska rätten, utan att i stora drag visa hur ett 

annat rättssystem kan se ut.  

                                                 
7
 Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av 

anställningsvillkor, s. 7. 
8
 Dessa källor är framför allt framställningarna publicerade av Svenskt Näringsliv och Ratio (som även 

om de kallar sig fristående finansieras av Svenskt Näringsliv), men även Holke & Olausons kommentar 

till Medbestämmandelagen.  
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I uppsatsen används flera internationella källor i form av dels Europadomstolens domar, 

och dels uttalanden från ILO:s expertkommitté respektive den Europeiska kommittén 

för sociala rättigheter. När det gäller de senare två av dessa källor bör nämnas att det rör 

sig till stor del om sammanfattande uttalanden från kommittéerna. Uttalandena har inte 

omgetts av några mer omfattande motiveringar än vad som här återges. De är därmed 

inte lika pedagogiska som t.ex. prejudikat från Arbetsdomstolen. Valet att ändå 

huvudsakligen använda mig av dessa förstahandskällor istället för doktrin har till att 

börja med motiverats av att dessa har störst rättskällevärde. Dessutom är syftet inte i 

första hand att analysera och diskutera vad som gäller enligt den internationella rätten, 

utan att ge en mer deskriptiv redogörelse för hur rätten till sympatiåtgärder regleras i 

dessa internationella instrument. Jag har emellertid medvetet valt sådana uttalanden som 

i övrig doktrin beskrivs som viktiga.  

 Arbetsrätten domineras till stor del av kollektivavtal. I viss mån behandlas även 

kollektivavtal i denna uppsats, även om huvudsyftet inte är att diskutera regleringen 

däri. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa kollektivavtal inte ger uttryck för gällande 

rätt utöver de partsrelationer inom vilka de är tillämpliga.  

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom det valda ämnet har potential att bli väldigt brett har flera avgränsningar be-

hövt göras. Vissa av dessa får helt enkelt utläsas av själva uppsatsen och dess 

disposition – är en fråga inte med har jag valt att inte ta upp den. Det finns dock anled-

ning att nämna några av avgränsningarna specifikt, för att klargöra att detta inte behand-

las och i vissa fall även motivera detta. 

 Till att börja med kan nämnas att uppsatsen fokuserar på den reglering som gäller 

för privatanställdas möjlighet att vidta sympatiåtgärder. Därmed kommer inte de regler 

och hänsyn som aktualiseras särskilt för offentliganställda att tas upp.
9
 Detta val har i 

huvudsak motiverats av ett behov att avgränsa föremålet för uppsatsen. Av samma an-

ledning kommer heller inte möjligheten att vidta internationella sympatiåtgärder att be-

handlas. 

                                                 
9
 Se t.ex. LOA 23 § som begränsar möjligheten att vidta stridsåtgärder för personer vars arbete innefattar 

myndighetsutövning. Enligt LOA 23 § 2 st är dessa anställda endast tillåtna att företa sympatiåtgärder till 

stöd för andra arbetstagare som omfattas av LOA.  
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Uppsatsen kommer inte att gå djupare in på den diskussion som förs om införandet av 

ett krav på proportionalitet mellan vidtagna stridsåtgärder och föremålet för kon-

flikten.
10

 Frågan om ett proportionalitetskrav är en klassiker när ett eventuellt reform-

behov av regleringen för stridsåtgärder diskuteras, och är nog så intressant att diskutera. 

Eftersom mitt val har varit att fokusera på sympatiåtgärders relation till primäråtgärden 

är dock frågan utanför huvudfokus i uppsatsen, och därav har inte utrymmet prioriterats 

för att få plats med den. I och med att proportionalitetsfrågan inte tas upp direkt i upp-

satsen kommer heller inte de intresseavvägningar som berörs i den så kallade Laval-

frågan att tas upp. 

 Slutligen kan poängteras att avsikten är att i första hand behandla lagens regler. I 

den mån olika kollektivavtalsregleringar nämns är detta för att ge exempel och jäm-

förelser. Det kommer inte att ges någon fullständig redogörelse för alla olika kollektiv-

avtalsregleringar på sympatiåtgärdernas område.  

 

1.6 Några viktiga begrepp 

Den i uppsatsen avsedda betydelsen med vissa ord och begrepp kommer här att redovi-

sas. Syftet är endast att förklara med vilken innebörd begreppen används i just denna 

uppsats. 

 Ändamål och syfte: I uppsatsen diskuteras i vilket ”syfte”, eller med vilket 

”ändamål”, en åtgärd vidtas. Dessa ord används i denna uppsats som helt synonyma, 

och avser vilken anledning en organisation har att vidta en åtgärd och vad dennes mål 

med åtgärden är. 

 Parterna: Inom den kollektiva arbetsrätten används begreppet ”parterna” eller 

”arbetsmarknadens parter” för att hänvisa till arbetstagar- respektive arbetsgivar-

organisationer. I uppsatsen används begreppet både i denna vida innebörd, och i den 

snävare bemärkelsen som parterna i en specifik tvist eller konflikt. Det framgår av 

sammanhanget vad som åsyftas just där.  

 Primärkonflikt: ”Primärkonflikten” är den konflikt eller tvist som råder mellan de 

parter som försöker att påverka varandra i den ursprungliga intressekonflikten. När t.ex. 

en arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivarorganisation i syfte att 

                                                 
10

 Se för denna fråga t.ex. SOU 1998:141 och Herzfeld Olsson, EU & Arbetsrätt 1 1999. 
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förmå denna att teckna kollektivavtal utgör konflikten mellan dessa parter en primär-

konflikt. Stridsåtgärder mellan parterna i primärkonflikten kallas ”primäråtgärder”.  

 Sekundärkonflikt: ”Sekundärkonflikten” är den konflikt inom vilken sympati-

åtgärder vidtas. Konflikten är sekundär eftersom den är avhängig primärkonflikten. 

Stridsåtgärder mellan parterna i sekundärkonflikten kallas också ”sekundäråtgärder”. 

 Organiserade/oorganiserade: Dessa begrepp används i uppsatsen för att referera 

till medlemmar i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, respektive de som inte är 

medlemmar i någon organisation. Oorganiserade kan även benämnas utanförstående. 

 Utomstående: Begreppet utomstående används i denna uppsats för att referera till 

någon som står utanför en specifik konflikt. Det kan t.ex. vara en organisation som vid-

tar en sympatiåtgärd till stöd för en annan organisation, utan att vara del i den primära 

intressekonflikten. Det kan även vara arbetstagare som arbetar på en arbetsplats där en 

konflikt pågår, men inte deltar i själva konflikten. Begreppet är alltså inte synonymt 

med oorganiserade.  

 

2 Rätten att vidta sympatiåtgärder 

2.1 Vad är en stridsåtgärd? 

En sympatiåtgärd är en stridsåtgärd som vidtas för att stödja annan. Vad en stridsåtgärd 

är finns dock inte klart definierat i svensk lagtext.
11

 I förarbeten, praxis och doktrin och 

har emellertid tre bedömningspunkter för när en åtgärd ska anses utgöra en stridsåtgärd 

utvecklats. Det ska röra sig om en i (1) fackligt syfte vidtagen (2) åtgärd med (3) kollek-

tiv prägel.
12

 Det avgörande är inte formen för åtgärden, utan att den är vidtagen med 

syftet att utöva påtryckning i en facklig fråga eller hämnas för att motparten inte har gott 

med på något som den stridande parten önskar.
13

 Att åtgärden måste ha kollektiv prägel 

innebär att den måste vara beslutad och genomförd av och mot en arbetstagar- 

respektive arbetsgivarorganisation, alternativt av en arbetsgivare mot en arbetstagar-

organisation. Det innebär däremot inte att åtgärden rent praktiskt måste omfatta ett 

                                                 
11

 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1, s. 403-405. 
12

 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 251, Glavå, Arbetsrätt, s. 209-220, Adlercreutz & Mulder, Svensk 

arbetsrätt, s. 173 och Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 311 f. 
13

 Schmidt, A.a. s. 251. 
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större arbetstagarkollektiv. Det är både möjligt och tillåtet att t.ex. ta ut endast en 

nyckelarbetstagare i strejk.
14

 

 I lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 41 § nämns som 

exempel på stridsåtgärder arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller 

annan därmed jämförlig stridsåtgärd. Nedan följer en kort beskrivning av några av dessa 

exempel.
15

 Beakta att exemplen nedan och i MBL 41 § är just exempel, och inte ska ses 

som en uttömmande redogörelse för hur stridsåtgärder kan gå till. 

Lockout: Att arbete läggs ned efter beslut fattat på arbetsgivarsidan. Konsekven-

sen blir att arbetsgivarens skyldighet att utge lön upphör. 

Strejk: Att arbete läggs ned efter beslut fattat på arbetstagarsidan. Även vid en 

strejk upphör arbetsgivarens skyldighet att utge lön. 

Blockad: En blockad från arbetsgivarsidan innebär förbud mot att ge strejkande 

arbetstagare ny anställning. Om en blockad vidtas från arbetstagarsidan innebär det för-

bud mot att utföra visst arbete. Det kan röra sig om ett förbud för andra att utföra det 

arbete som strejkande arbetstagare skulle ha utfört om de inte hade strejkat. Det kan 

också röra sig om ett beslut att hindra försäljning av en angripen arbetsgivares produkter 

eller nya varutransporter till en arbetsgivare.  

Nyanställningsblockad: En särskild typ av blockad som syftar till att hindra en 

arbetsgivare från att ta in ny arbetskraft. 

 

2.2 Rätten att vidta sympatiåtgärder enligt svensk rätt 

 En grundlagsskyddad rätt att vidta stridsåtgärder 2.2.1

Enligt regeringsformen (1974:152) (RF) 2 kap. 14 § har en förening av arbetstagare 

eller arbetsgivare rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer 

av lag eller avtal.  Utgångspunkten i svensk arbetsrätt är därmed att stridsåtgärder är 

tillåtna så länge de inte uttryckligen har förbjudits i lag eller kollektivavtal. Bestämmel-

sen i RF 2 kap. 14 § är, till skillnad från övriga bestämmelser i kapitlet, tillämplig direkt 

i relationen mellan civilrättsliga subjekt (så kallad civilrättslig verkan eller 

drittwirkung).
16

  

                                                 
14

 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 173. 
15

 Samtliga beskrivningar är hämtade från Adlercreutz & Mulder, A.a. s. 169 f.  
16

 SOU 1975:75 s. 95 och AD 2003 nr 46.  
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RF 2 kap. 14 § medför inte bara att stridsåtgärder enligt huvudregeln är tillåtna i svensk 

rätt. Regeln ger även att regler som har till följd att rätten inskränks, eller som närmare 

fastställer rättens innehåll, måste beslutas genom lag eller avtal. Arbetsdomstolen får 

alltså inte begränsa rätten att vidta stridsåtgärder.
17

 Möjligheten att genom lag eller avtal 

inskränka rätten att vidta stridsåtgärder anges direkt i RF 2 kap. 14 §. Därmed omfattas 

inte möjligheten att begränsa stridsrätten av de materiella krav för begränsningar av 

andra fri- och rättigheter som finns i RF 2 kap. 21 §. Inskränkningar av stridsrätten 

måste alltså inte vara proportionerliga eller tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Den viktigaste funktionen för kravet på lagstiftning i RF 2 kap. 

14 § är därmed just att reglera normgivningskompetensen, och inte att begränsa de 

materiella möjligheterna att inskränka stridsrätten.
18

 Möjligheten att begränsa 

stridsrätten omfattas dock inte heller av det särskilda lagstiftningsförfarandet i RF 2 kap. 

22 §.
19

 Det går därför bra att inskränka rätten genom vanligt lagstiftningsförfarande. 

Som visas nedan i avs. 2.4 innehåller emellertid internationell rätt vissa materiella 

gränser för möjligheten att vidta sympatiåtgärder.  

 Rätten att vidta stridsåtgärder enligt RF 2 kap. 14 § är en kollektiv rättighet, som 

tillkommer organisationerna på arbetsmarknaden och inte enskilda individer. Detta 

följer direkt av ordalydelsen i RF 2 kap. 14 §, samt framkommer indirekt av kravet i 

MBL 41 § på att beslut om stridsåtgärder ska ha fattats i behörig ordning.
20

 Skyddet i 

RF 2 kap. 14 § gäller endast för ”fackliga” stridsåtgärder, vilket innebär ett krav på 

fackligt syfte. För att en åtgärd ska anses ha ett fackligt syfte måste den bidra till att 

utöva påtryckning mot motparten i en fråga som hör till förhållandet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare.
21

 Dessutom måste syftet med åtgärden gå utöver den individuella 

avtalsrelationen mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare. Med andra ord innebär 

detta att syftet måste vara av kollektiv art.
22

  

Det finns inte något krav på att det fackliga syftet ska vara ”rimligt”, eller att 

stridsåtgärder ska stå i proportion till det den stridande önskar uppnå.
23

 Detta skiljer 

svensk rätt från t.ex. den danska, som bl.a. innefattar ett krav på att en stridsåtgärd ska 

                                                 
17

 Se t.ex. AD 2003 nr 46. 
18

 Eka, Hirschfeldt, Jermsten & Svahn Starrsjö, Regeringsformen, s. 54. 
19

 Bet. 2009/10:AU5 s. 137. 
20

 Herzfeldt Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 495. 
21 

Glavå, Arbetsrätt, s. 211. 
22 

Glavå, A.a. s. 211. 
23

 AD 1998 nr 17 och Malmberg, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet, s. 13.  
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ha ett ”lovligt, fagligt formål”.
24

 Utgångspunkten för den svenska lagstiftaren är istället 

att arbetsmarknadens parter själva bär ansvaret för att se till att inte rätten att vidta 

stridsåtgärder missbrukas.
25

 Detta stämmer väl överens med den av föredragande stats-

råd inför grundlagsändringarna år 1976 anförda ståndpunkten att ”[e]nligt en i Sverige 

fast etablerad tradition bör det i största möjliga utsträckning överlämnas åt arbetsmark-

nadens parter att själv lösa uppkommande frågor på det fackliga området utan inbland-

ning från statens sida”.
26

  Lagstiftarens förhållningssätt när det gäller de kollektiva spel-

reglerna präglas av förtroende för parterna.
27

 Som Malmberg beskriver det kommer 

lagstiftaren att avstå från att agera lagstiftningsvägen så länge inte parterna missbrukar 

det förtroende de har fått.
 28

 Både Glavå och Malmberg menar dessutom att parterna i 

regel lever upp till detta förtroende.
29

 Något som kan stödja denna bild är att Sverige i 

internationell jämförelse verkar ha en relativt fredlig arbetsmarknad. I en sammanställ-

ning över antalet förlorade arbetsdagar p.g.a. konflikt i flera europeiska länder ligger 

Sverige klart under medel (se nedan avs. 3.2. för information om användningen av 

sympatiåtgärder i Sverige idag).
30

 

 Ett exempel på hur lagstiftaren trots allt har ingripit mot nyttjandet av strids-

åtgärder är förbudet mot stridsåtgärder och sympatiåtgärder mot företag som inte har 

några arbetstagare eller där endast företagaren och/eller dennes familjemedlemmar 

arbetar. Detta förbud infördes år 2000 i MBL 41 b §, och kan ses som ett exempel på 

fall då lagstiftaren ansett att det inte föreligger ett godtagbart fackligt syfte som kan 

motivera stridsåtgärder. Förbudet omfattar dock inte deltagande i nyanställningsblockad 

mot ett sådant företag.
31

 

 

 Begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder  2.2.2

Den huvudsakliga begränsningen av rätten att vidta stridsåtgärder som finns i svensk lag 

är regeln om fredsplikt vid gällande kollektivavtal i MBL 41 §. Denna regel är endast 

                                                 
24

 Se mer om detta nedan i avs. 5.8.3. 
25

 Malmberg, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet, s. 13. 
26

 Prop. 1975/76:209 s. 123. 
27

 Se t.ex. Glavå, Arbetsrätt, s. 206 f. och Malmberg, A.a. s. 13. 
28

 Glavå, A.a. s. 207 och Malmberg, A.a. s. 13. 
29

 Malmberg, A.a. s. 13 f. 
30

 Medlingsinstitutets årsrapport 2011 s. 214. Statistiken gäller antal förlorade arbetsdagar i genomsnitt 

per 1000 arbetstagare och baseras på siffror från åren 2005-2009.  
31

 Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 328-330. 
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tillämplig mellan parter som sinsemellan är bundna av kollektivavtal. Majoriteten av de 

etablerade parterna på den svenska arbetsmarknaden är emellertid vanligtvis bundna av 

åtminstone något kollektivavtal i förhållande till varandra, som t.ex. huvudavtalen. 

Därmed är bestämmelsen i MBL 41 § i regel alltid tillämplig mellan dessa parter.
32

 

MBL 41 § är enligt MBL 4 § semidispositiv på så sätt att det genom kollektivavtal får 

föreskrivas längre gående fredsplikt. 

 Enligt MBL 41 § är stridsåtgärder till att börja med förbjudna om de inte har 

beslutats av en organisation i behörig ordning. Vad som ska utgöra behörig ordning i en 

viss organisation bestäms av organisationens stadgar.
33

 Stridsåtgärder är också för-

bjudna om de strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller företas i 

strid med något av de fyra punktförbuden  (MBL 41 § 1 st. 1-4 p.). Punktförbuden inne-

bär att stridsåtgärder inte får företas med syftet att (1) utöva påtryckning i rättstvister 

om kollektivavtal eller MBL, (2)  åstadkomma ändring i kollektivavtalet, (3) utöva 

påtryckning för att påverka framtida kollektivavtal eller (4) genom sympatiåtgärd stödja 

en annans olovliga primäråtgärd.   

 Organisationer som inte har ingått något kollektivavtal har inte åtagit sig att iaktta 

någon fredsplikt. Rätten att vidta stridsåtgärder enligt RF 2 kap. 14 § gäller därmed i 

princip fullt ut mellan dessa. Enligt MBL 42 § är det dock förbjudet även för dessa 

organisationer att understödja konflikter som är olovliga för de som genomför dem. 

Denna bestämmelse förbjuder t.ex. konkurrerande fackförbund att genom ekonomiskt 

bidrag stödja medlemmar i en annan organisation som begår olovliga stridsåtgärder.
34

 

Genom AD 1989 nr 120 och den däri fastslagna Britanniaprincipen har grunderna för 

MBL 42 § dessutom ansetts innebära ett förbud mot att vidta stridsåtgärder i syfte att 

tränga undan en annan organisations gällande kollektivavtal. Detta gäller även om den 

stridande organisationen inte är bunden av fredsplikt. Britanniaprincipen bygger på att 

alla fackliga organisationer är skyldiga att respektera andra organisationers redan träf-

fade kollektivavtal.
35

 Stridsåtgärder får dock vidtas så länge syftet inte är att tränga 

undan det tidigare träffade kollektivavtalet, utan att erkännas som kollektivavtalspart 

vid sidan av de som redan har kollektivavtal.
36

  Efter införandet av MBL 42 a § gäller 

                                                 
32

 Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 311.  
33

 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 174. 
34

 Holke & Olauson, A.a. s. 339 f. 
35

 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 233.  
36

 Jfr. AD 1972 nr 19. 
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Britanniaprincipen numera endast för rättsförhållanden som MBL är direkt tillämplig 

på, med andra ord arbetsförhållanden inom Sverige (jfr. MBL 1 § 1 st.).  

 Förutom de här nämnda reglerna om fredsplikt finns bl.a. även den så kallade 

Laval-regeln i lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare 5 a §. Denna bestäm-

melse förbjuder stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal för utstationerade arbets-

tagare i vissa fall, men kommer inte att beröras närmare i denna uppsats.
37

 

 

 Rätten att vidta sympatiåtgärder 2.2.3

Även under tid då fredsplikt råder har parterna rätt att vidta sympatiåtgärder. Detta 

framgår om det fjärde punktförbudet läses e contrario och i ljuset av att RF 2 kap. 14 § 

innebär att alla stridsåtgärder som inte uttryckligen förbjuds i lag eller avtal är tillåtna. 

Enligt MBL 41 § 1 st. 4 p. är sympatiåtgärder inom kollektivavtalsförhållanden för-

bjudna om de vidtas till stöd för en olovlig primäråtgärd – alltså är de tillåtna om den 

primäråtgärd de avser att stödja är tillåten. 

 Förutsättningarna för att en åtgärd ska omfattas av den e contrario-regel som ut-

läses ur MBL 41 § 1 st. 4 p. kan delas upp i två rekvisit: (1) att syftet med åtgärden är 

att stödja annan och (2) att den som ska stödjas själv får vidta stridsåtgärd. För att det 

ska röra sig om en sympatiåtgärd får den som vidtar åtgärden alltså inte ha ett annat 

syfte än att stödja parten i primärkonflikten. Det är dock först om det egentliga syftet 

strider mot en annan fredspliktsregel som åtgärden är olovlig (jfr. RF 2 kap. 14 §). 

Dessutom får inte den primärpart som åtgärden vidtas till stöd för vara bunden av freds-

plikt och därmed rättsligt förhindrad att vidta en lovlig stridsåtgärd. Båda dessa rekvisit 

kommer att diskuteras utförligare nedan i denna uppsats. 

 Förutom inskränkningen i MBL 41 § 1 st. 4 p. fanns länge inte några andra 

begränsningar i svensk rätt rörande privatanställdas rätt att vidta sympatiåtgärder. I och 

med införandet av MBL 41 b § år 2000 kom dock ytterligare en begränsning. Förbudet 

mot att delta i en stridsåtgärd med syftet att träffa kollektivavtal med företag utan andra 

anställda än familjemedlemmar (”familjeföretag”) innebär även ett förbud mot att stödja 

någon som vill träffa kollektivavtal med ett familjeföretag. Det är dock något oklart hur 

rätten att vidta sympatiåtgärder förhåller sig till det i avs. 2.2.1 nämnda undantaget från 

                                                 
37

 För fler särskilda bestämmelser som inskränker stridsrätten, se t.ex. Adlercreutz & Mulder, Svensk 

arbetsrätt, s. 171. 
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förbudet i MBL 41 b §, som tillåter stridsåtgärder i form av nyanställningsblockad mot 

familjeföretag. MBL 41 b § stadgar inte uttryckligen om en sådan nyanställnings-

blockad får stödjas av sympatiåtgärder. En läsning av enbart MBL 41 b § tyder på att 

sympatiåtgärder inte är tillåtna i dessa fall, i och med att det enda angivna undantaget 

från förbudet är deltagande i nyanställningsblockad. Om en sympatiåtgärd inte vidtas i 

form av nyanställningsblockad verkar den alltså vara förbjuden. Om MBL 41 b § där-

emot läses ihop med MBL 41 § 1 st. 4 p. framstår dock rättsläget som mer oklart. Enligt 

denna bestämmelse förbjuds endast sympatiåtgärder till stöd för olovliga primär-

åtgärder. I och med undantaget för nyanställningsblockader kan det finnas en lovlig 

primäråtgärd att stödja. Eftersom sympatiåtgärder till förmån för dessa lovliga primär-

åtgärder inte uttryckligen förbjuds i lagtext vore en möjlig slutsats att de i enlighet med 

MBL 41 § 1 st. 4 p. (e contrario) är lovliga.  

 Bilden av vad som gäller för sympatiåtgärder i dessa fall går isär i doktrin. 

Adlercreutz och Mulder verkar mena att även sympatiåtgärder omfattas av undantaget 

från förbudet, och alltså är tillåtna ihop med en nyanställningsblockad.
38

 Såväl Glavå 

som Holke och Olauson menar däremot att även sympatiåtgärder är förbjudna i dessa 

fall.
39

 Att avsikten vid införandet av MBL 41 b § var att även förbjuda sympatiåtgärder 

är tydligt i förarbetena.
40

 Ett av de starkaste skälen till det aktuella förbudet är just de 

allvarliga konsekvenser som stridsåtgärder ihop med sympatiåtgärder kan innebära för 

de berörda familjeföretagen.
41

 Med tanke på RF 2 kap. 14 § kan dock inte rätten att 

vidta stridsåtgärder inskränkas genom föreskrifter i enbart förarbeten. Även om det nog 

får antas att även sympatiåtgärder till stöd för nyanställningsblockader bör anses för-

bjudna lever lagstiftningens utformning inte upp till de krav på tydlighet som jag menar 

kan ställas när det gäller inskränkning av en grundlagsskyddad rättighet.  

 

2.3 Utvecklingen av lagens regler för sympatiåtgärder 

Den första regleringen av möjligheten att vidta sympatiåtgärder i svensk lag infördes år 

1928 i lagen den 22 juni 1928 (nr 253) om kollektivavtal (KAL). Fredspliktsreglerna i 

                                                 
38

 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 172.  
39

 Glavå, Arbetsrätt, s. 237 och Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 329.  
40

 Prop. 1993/94:67 s. 56. Propositionen rör en äldre version av förbudet mot stridsåtgärder mot enmans- 

och familjeföretag. Enligt de kortfattade förarbetena till den senare versionen, bet. 1999/2000 AU5, ska 

denna emellertid ha samma innebörd som den tidigare regeln. 
41

 A.prop. s. 55-57. 
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denna lags fjärde paragraf är till omfång och innebörd i stort sett desamma som de i 

dagens MBL 41 §.
42

 Lagstiftaren hade som utgångspunkt vid införandet av MBL att i 

princip ingen ändring skulle ske i tillämpningen av de tidigare gällande fredsplikts-

reglerna i 4 § KAL.
43

 

 Det var framför allt arbetsgivarsidan som under början av 1900-talet drev kravet 

att sympatiåtgärder skulle tillåtas. Rätten att bistå andra företagare trots fredsplikt besk-

revs som ett grundläggande skäl till varför arbetsgivarorganisationer över huvud taget 

behövdes. Arbetstagarorganisationerna var däremot snarare av åsikten att ett avtal om 

fredsplikt borde vara absolut.
44

 Enligt propositionen förelåg det emellertid vid 

instiftandet av KAL enighet mellan både arbetsgivar- och arbetstagarsidan om att 

sympatiåtgärder borde vara tillåtna. Lagstiftaren valde därför att tillåta sympatiåtgärder 

även under tid då fredsplikt gällde. I propositionen uttrycktes dock att det kan sättas 

ifråga om inte kollektivavtalsparter borde förbjudas helt från att vidta stridsåtgärder för 

syften som ligger utanför deras inbördes förhållande.
45

  

 I propositionen till MBL berördes inte motiven till det fjärde punktförbudet 

närmre, trots att området beskrivs som det rättsligt sett kanske mest svårbemästrade 

inom ramen för fredspliktbestämmelserna i kollektivavtalslagen.
46

 Den diskussion som 

förs i propositionen rör huvudsakligen tillåtligheten av sympatiåtgärder till förmån för 

utländsk part. Dessutom behandlas frågan om vad som ska gälla då sympatiåtgärder 

vidtas inom ramen för en konflikt då kollektivavtal redan gäller för de arbetstagare som 

primärparten önskar teckna kollektivavtal för.
47

 

 Inte heller efter MBL:s tillkomst har några ändringar, utöver rent redaktionella,
48

  

av reglerna för sympatiåtgärder skett. Ett eventuellt avskaffande av rätten diskuterades 

av utredningen för medling och lönebildning i dess slutbetänkande SOU 1998:141. 

Bakgrunden till diskussionen var ett förslag från Svenska Arbetsgivareföreningen 

(SAF) (numera Svenskt Näringsliv) om att begränsa rätten att vidta sympatiåtgärder. 

Utredningen kom emellertid fram till att rätten till sympatiåtgärder inte bör tas bort. 

Sympatiåtgärder beskrivs som en del i en nordisk tradition och en väsentlig grundval för 

                                                 
42

 SOU 1975:1 s 347. 
43

 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 405.  
44

 Moberg, Lockout, Strejk och Blockad, s. 74 f.  
45

 Prop. 1928:39 s. 92 f. 
46

 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 112. 
47

 Jfr. prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 112-115. 
48

 Se SFS 1993:1498. 
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det svenska kollektivavtalssystemet. Det bedöms därför omöjligt att få en bred upp-

backning för ett åtgärdspaket som innehåller ett borttagande av rätten till sympati-

åtgärder.
49

  

 Arbetsgivarsidan med Svenskt Näringsliv i spetsen har emellertid länge propa-

gerat för att möjligheten att vidta sympatiåtgärder ska tas bort eller i vart fall begränsas. 

I en skrivelse från år 2005 pekar Svenskt Näringsliv ut ett förbud mot sympatiåtgärder 

som nummer två på listan över förändringar som de vill se i den svenska modellen.
50

 

Svenskt Näringsliv kritiserar bland annat den risk för missbruk som rätten att vidta 

sympatiåtgärder till stöd för sig själv innebär.
51

 De menar att det en arbetsgivare gör när 

denne tecknar kollektivavtal är en upphandling av fredsplikt, som dessutom ofta är 

dyrköpt. På grund av möjligheten att vidta sympatiåtgärder är det dock inte någon fred 

som arbetsgivaren kan räkna med. Därmed bryter sympatiåtgärder mot kollektivavtalets 

grundtanke att fredsplikt ska gälla när avtal väl är tecknat.
52

 

 Trots upprepad kritik avseende regleringen från arbetsgivarhåll verkar det inte 

som att lagstiftaren har några planer på att ändra de nuvarande reglerna. Flera motioner 

om ändring har visserligen lagts,
53

 men frågan har inte tagits längre än till det stadiet 

sedan den ovan nämnda utredningen år 1998. 

 

2.4 Rätten att vidta sympatiåtgärder enligt internationell rätt 

 Rätten att vidta sympatiåtgärder enligt EKMR 2.4.1

Europarådets konvention den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna (EKMR) gäller som lag i Sverige.
54

 Genom den bestämmelse i RF 2 kap. 

19 § som föreskriver att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden enligt konventionen innehar EKMR dessutom en särskild ställning i 

det svenska rättssystemet. Att de fördragsslutande parterna är skyldiga att garantera att 

deras nationella rätt inte inskränker de rättigheter som följer av EKMR går att utläsa ur 

EKMR artikel 1. Den överskridande uppgiften att övervaka att medlemsstaterna lever 

                                                 
49

 SOU 1998:141 s. 307. 
50

 Svenskt Näringsliv, Den svenska modellen har kantrat, s. 6.  
51

 Svenskt Näringsliv, A.a. s. 13. 
52

 Svenskt Näringsliv A.a. s. 16.  
53

 Se t.ex. mot. 2010/11:A394 och mot. 2013/14:A324. 
54

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. 
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upp till sina skyldigheter enligt EKMR ligger hos Europadomstolen. De domar som 

Europadomstolens meddelar är bindande för medlemsstaterna.
55

 

 Det går inte att utläsa något skydd för rätten att vidta stridsåtgärder på arbets-

marknaden direkt av ordalydelsen i EKMR. En sådan rätt har dock genom ett flertal av 

Europadomstolens domar kommit att tolkas in under artikel 11 om frihet att delta i 

sammankomster och föreningsfrihet.
56

 Enligt Europadomstolen får denna utveckling i 

praxis anses klart visa att rätten att vidta stridsåtgärder skyddas under artikel 11.
57

 

Rätten att vidta stridsåtgärder är dock inte obegränsad utan kan inskränkas i enlighet 

med EMKR artikel 11.2. Enligt denna bestämmelse måste en inskränkning göras i lag 

och vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. De hänsyn som kan motivera en in-

skränkning är nationell eller allmän säkerhet, förebyggande av oordning eller brott, 

skydd för hälsa eller moral eller skydd för andra personers fri- och rättigheter (EKMR 

artikel 11.2). 

 Sedan Europadomstolen meddelade dom den 8 april 2014 i målet National Union 

of Rail, Maritime and Transport Workers v. the United Kingdom (RMT v. the United 

Kingdom) står det klart att EKMR artikel 11 även omfattar ett skydd för rätten att vidta 

sympatiåtgärder. Däremot är inte omfattningen eller styrkan av detta skydd klargjord. 

Bedömningen av skyddet kompliceras då den utvidgning av skyddsområdet för 

artikel 11 som domen innebar åtföljdes av vad som kan beskrivas som en motsvarande 

utvidgning av möjligheten att inskränka artikelns rättigheter enligt artikel 11.2.
58

 

RMT v. the United Kingdom rörde de brittiska reglerna som innehåller ett totalförbud 

mot sympatiåtgärder. Som Europadomstolen anför är Storbritannien därmed ett av de 

europeiska länder med klart striktast regler när det gäller möjligheten att vidta sympati-

åtgärder.
59

 Ändå fann domstolen att denna inskränkning är tillåten enligt EKMR artikel 

11.2, och att det inte hade skett något brott mot den klagande organisationens förenings-

rätt.
60

 Europadomstolen stödde sin slutsats bl.a. på ett resonemang om att den nationella 

rätten har en betydligt mindre marginal att agera inom (en snävare ”margin of 

                                                 
55

 Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 73 f.  
56

 Se bl.a. Schmidt and Dahlström v Sweden, Demir and Baykara v. Turkey och Enerji Yapi-Yol Sen v. 

Turkey. 
57

 RMT v. The United Kingdom p. 84. 
58

 Se för samma åsikt Bogg & Ewing Industrial Law Journal No. 3 2014 s. 223. 
59

 RMT v. The United Kingdom p. 91. Sverige nämns av Europadomstolen som ett land med bred 

tolerans för sympatiåtgärder. 
60

 RMT v. The United Kingdom p. 105.  
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appreciation”) när en inskränkning av rättigheterna enligt artikel 11 slår mot dess själva 

kärna (”core”). När inskränkningen däremot slår mot en mer sekundär (”accessory”) del 

av rättigheterna enligt artikeln är marginalen större.
61

 Rätten att vidta sympatiåtgärder är 

enligt domstolen snarast en sekundär del av rättigheterna enligt artikel 11.
62

 Europa-

domstolen ansåg dessutom att den aktuella begränsningen hade införts med ett legitimt 

syfte, nämligen att skydda andras fri- och rättigheter. Rätten att vidta sympatiåtgärder 

kan enligt Europadomstolen inskränkas av hänsyn även till andra än motpartssidan i 

konflikten. Möjligheten att i dessa fall även ta hänsyn till tredje mans intressen 

motiveras bl.a. av att det enligt domstolen ligger i sympatiåtgärders natur att de kan leda 

till vidare konsekvenser än primäråtgärder.
63

 

 I och med att Europadomstolen än så länge bara har behandlat sympatiåtgärder i 

en dom är gränserna för skyddet fortfarande något oklara. En formulering i RMT v. the 

United Kingdom tyder på att enbart sympatiåtgärder vidtagna till stöd för den egna 

organisationens medlemmar skyddas:  

“Nonetheless, the taking of secondary industrial action by a trade union, including 

strike action, against one employer in order to further a dispute in which the 

union’s members (min kursivering) are engaged with another employer must be 

regarded as part of trade union activity covered by Article 11.”
64

   

Om denna formulering innebär en avgränsning av skyddsområdet eller om den beror på 

att det var just så de aktuella åtgärderna i fallet skulle gå till är inte klarlagt. 

 

 Rätten att vidta sympatiåtgärder enligt ILO:s konventioner 2.4.2

Den Internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett FN-organ med ansvar för 

utfärdandet och övervakningen av internationellt tillämpliga arbetsrättsliga regleringar. 

ILO består av representanter från medlemsstaterna, arbetsgivare och arbetstagare.
65

 I 

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998 

pekas fyra områden ut som fundamentala principer inom organisationen. En av dessa är 

Principen om föreningsfrihet och effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhand-

                                                 
61

 RMT v. The United Kingdom p. 87. Se för vidare diskussion om vad Europadomstolen menar och gör 

med sin indelning i kärn- och sekundära rättigheter Bogg & Ewing Industrial Law Journal No. 3 s. 240-

244. 
62

 RMT v. The United Kingdom p. 77.  
63

 RMT v. The United Kingdom p. 81. 
64

 RMT v. The United Kingdom p. 77. 
65

 Constitution of the International Labour Organization. 
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lingar. Denna princip får sitt huvudsakliga innehåll från ILO:s konvention nr 87 

angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten samt ILO:s konvention 

nr 98 angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva 

förhandlingen. Dessa konventioner är bindande för alla ILO:s medlemsstater oavsett om 

de har ratificerats eller inte.
66

 Sverige har emellertid ratificerat båda konventionerna.
67

   

 Huvudansvaret för att löpande granska hur medlemsstaterna efterlever 

konventionerna har Expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommen-

dationer. Expertkommittén består av oberoende jurister, och ska varje år granska en 

rapport från medlemsstaterna över hur dessa följer ratificerade konventioner. De viktig-

aste resultaten av Expertkommitténs granskning presenteras i en rapport till den 

Internationella arbetskonferensen (ILO:s högsta beslutande organ).
68

 För frågor som 

berör föreningsfrihet finns även en särskild föreningsfrihetskommitté. Denna kommitté 

ägnar sig endast åt klagomålsbaserad övervakning av enskilda fall, och har alltså som 

syfte att dra generella slutsatser. De slutsatser som föreningsfrihetskommittén drar i den 

enskilda fallen ligger emellertid ofta till grund för Expertkommitténs uttalanden om 

generella principer för konventionernas tolkning.
69

 

 Det framgår inte uttryckligen av texten i konvention  87 eller konvention nr 98 om 

de omfattar en rätt till stridsåtgärder. Expertkommittén har emellertid tolkat konvent-

ion nr 87, och särskilt dess artiklar 3, 8 och 10, som att denna omfattar en rätt att vidta 

stridsåtgärder. Kollektiva åtgärder på arbetsmarknaden beskrivs av Expertkommittén 

som ett essentiellt medel för arbetstagare och arbetstagarorganisationer att tillvarata sina 

intressen.
70

  

 Expertkommittén har också kommit fram till att sympatiåtgärder skyddas under 

ILO:s konventioner, varför sådana åtgärder bör kunna vidtas om primäråtgärden är 

laglig. Att sympatiåtgärder ska var tillåtna har av Expertkommittén ansetts särskilt vik-

tigt i ljuset av den pågående internationaliseringen av arbetslivet och det därmed ökade 

                                                 
66

 Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 63. 
67

 Prop. 1949:162 och prop. 1950:188. 
68

 Herzfeld Olsson, A.a. s. 66 f.  
69

 Herzfeld Olsson, A.a. s. 69. 
70

 ILC.101/III/1B p. 117. Att ILO:s konventioner omfattar en rätt till stridsåtgärder är inte en helt 

okontroversiell tolkning. Under 2012 års arbetskonferens uttryckte arbetsgivarsidan skarp kritik mot den 

gällande tolkningen av konvention nr 87. Arbetsgivarsidan påpekade att rätten att vidta stridsåtgärder inte 

framkommer direkt av konventionens ordalydelse, och att det enbart är den internationella 

arbetskonferensen som är behörig att avgöra om en sådan rätt ska omfattas av ILO (se 

ILC.101/PR.19/I(Rev.) p. 147-154). 
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ömsesidiga beroendet.
71

 Expertkommittén har även uttalat att arbetstagare behöver 

kunna vidta stridsåtgärder med anledning av saker som påverkar dem, även om deras 

direkta arbetsgivare inte är part i konflikten.
72

 Även föreningsfrihetskommittén har utta-

lat att ett förbud mot kollektiva åtgärder som hör till en konflikt där arbetsgivaren eller 

organisationen inte är part är oförenligt med principen om föreningsfrihet.
73

  

 Möjligheterna att begränsa rättigheterna enligt konvention nr 87 framgår inte 

direkt av konventionen, utan har vuxit fram genom övervakningsorganisationernas 

praxis.
74

 I korta drag kan sägas att begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder som 

innebär att utnyttjandet av rätten måste ske med iakttagande av viss reglering inte strider 

mot konventionen så länge regleringen som ska iakttas är rimlig. En begränsning får 

dock inte innebära ett totalförbud mot stridsåtgärder.
75

   

 Expertkommittén har framhållit att det måste göras ett antal distinktioner avse-

ende rätten till sympatiåtgärder, bl.a. gällande vilken relation som kan motivera att 

sympatiåtgärder vidtas.
76

 Exakt vilken intressegemenskap som ska krävas är dock inte 

närmare klarlagt. Herzfeld Olsson menar, med hänvisning till Hodges-Aeberhard och 

Odero de Dios,
77

 att det finns saker som tyder på att konvention nr 87 inte bara skyddar 

organisationer i deras syfte att ta tillvara sina egna medlemmars intressen.
78

 Detta 

bygger på en tolkning av artikel 10 i konventionen, som definierar en organisation 

(konventionens skyddssubjekt) som ”varje sammanslutning av arbetsgivare och arbets-

tagare som har till ändamål att främja och värna arbetares och arbetsgivares intressen”. 

Det finns, menar Hodges-Aeberhard och Odero de Dios, visst stöd för att ordet 

”arbetare” inte bara syftar på den fackliga organisationens egna medlemmar utan även 

arbetare ”i allmänhet”.
79

 Expertkommittén har bland annat uttalat att begränsningar av 

rätten att vidta sympatiåtgärder som grundar sig på geografiska förhållanden eller vilken 

sektor olika arbetstagare tillhör, och som därmed förbjuder generella sympatistrejker, 

innebär en allvarlig inskränkning av möjligheten att vidta sådana åtgärder. Detta tyder 
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 ILC.101/III/1B p. 125. 
72

 ILC.102/III(1A) s. 195.  
73

 Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, p. 538. 
74

 Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 132. 
75

 Herzfeld Olsson, A.a. s. 155 f. 
76

 ILC.81/III/4B p. 168. 
77

 Hodges-Aeberhard & Odero de Dios International Labour Review No. 4 1987 s. 550. 
78

 Herzfeld Olsson, A.a. s. 154. 
79

 Hodges-Aeberhard & Odero de Dios, A.a. s. 550. 
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alltså på att även sympatiåtgärder till stöd för andra än organisationens egna med-

lemmar kan skyddas enligt ILO:s konvention nr 87.
80

  Även att ett av skälen till varför 

sympatiåtgärder bör skyddas är den pågående internationaliseringen av arbetslivet och 

det därmed ökade ömsesidiga beroendet talar enligt min mening för att sympatiåtgärder 

till stöd för andra organisationer skyddas. Uttalandet verkar snarast syfta på mer 

internationella åtgärder och aktioner till stöd för utländska arbetstagare. 

 

 Rätten att vidta sympatiåtgärder enligt den Europeiska sociala stadgan 2.4.3

Den Europeiska sociala stadgan (Stadgan) är en konvention från Europarådet som be-

handlar det sociala och ekonomiska området. Den första Stadgan kom år 1961, men 

reviderades sedan år 1996. Det genomfördes inte några ändringar av den i det följande 

diskuterade artikel 6 i samband med revideringen.
81

 Sverige har ratificerat både den 

ursprungliga och den reviderade Stadgan.
82

  

 Ansvaret för att granska de anslutna staternas efterlevnad av Stadgan ligger 

huvudsakligen hos den Europeiska kommittén för sociala rättigheter (’”kommittén”), 

som består av oberoende experter. Kommittén är exklusiv uttolkare av Stadgans be-

stämmelser, men har inte befogenhet att avge bindande beslut för medlemsstaterna.
83

 

 Enligt Stadgan artikel 6.4 åtar sig parterna att erkänna arbetstagarnas och arbets-

givarnas rätt att vidta stridsåtgärder vid händelse av intressekonflikt, om inte annat 

följer av förpliktelser enligt kollektivavtal. En rätt att vidta stridsåtgärder erkänns med 

andra ord uttryckligen i Stadgan. Om denna rätt även omfattar en rätt att vidta sympati-

åtgärder framgår däremot inte av Stadgans ordalydelse. Kommittén har dock uttalat sig 

på ett sätt som tyder på att en sådan rätt omfattas. Bland annat har bristen på immunitet 

för arbetstagare som deltagit i sekundära stridsåtgärder angetts som ett skäl till 

kommitténs kritik mot Storbritannien.
84

 Kommittén har dessutom betonat att arbets-

tagare måste kunna vidta stridsåtgärder mot den som ”de facto” är deras arbetsgivare,
85
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 Hodges-Aeberhard & Odero de Dios International Labour Review No. 4 1987 s. 549 f. 
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 Prop. 1997/98:82 s. 21. 
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 A.prop. s. 4.  
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 Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 77 f.  
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alltså den som i praktiken fattar de arbetsledande besluten och inte bara den som 

formellt står som arbetsgivare.
86

 

 Möjligheten att inskränka rättigheterna enligt Stadgan regleras i dess artikel 31. 

Bestämmelsen har utformats med EKMR som förlaga.
87

 Inskränkningar är tillåtna om 

de framgår i lag och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att garantera annans 

fri- och rättigheter eller som skydd för samhällets intresse, nationell säkerhet, allmän 

hälsa eller moral (Stadgan artikel 31). 

 

3 Hur och varför vidtas sympatiåtgärder? 

3.1 Varför vidtas sympatiåtgärder? 

Metoderna för att driva igenom en mer eller mindre allomfattande reglering för arbets-

marknaden varierar kraftigt mellan olika rättssystem. I Sverige har vi ett system som i 

många delar saknar tvingande lagstiftning. Vi har t.ex. inte någon lagstadgad minimilön. 

Istället för tvingande lagstiftning regleras våra anställningsvillkor till stor del i avtal 

mellan privata aktörer: kollektivavtal. Till skillnad från många andra länder i Europa har 

Sverige dock inte något system för att allmängiltigförklara kollektivavtal och därmed 

vidga deras tillämpningsområde till hela arbetsmarknaden. Istället används strids-

åtgärder som påtryckningsmedel för att förmå motparten att teckna kollektivavtal på de 

villkor som den stridande organisationen önskar.
88

 Som Fahlbeck beskriver kan Sverige 

anses utgöra ett paradexempel på metoden att vidta stridsåtgärder för att uppnå kollektiv 

reglering.
89

  

 För att öka en stridsåtgärds påtryckande verkan och göra den mer effektiv kan 

sympatiåtgärder vidtas. Varsel om sympatiåtgärder innebär ofta en indirekt påtryckning 

mot motparten i och med att det väcker uppmärksamhet och kan påverka den allmänna 

opinionen.
90

 Redan varsel om att utvidga en stridsåtgärd med sympatiåtgärd kan utgöra 

tillräcklig påtryckning i förhandlingar, varför sympatiåtgärder ofta inte måste inledas för 

att önskat resultat ska uppnås. I och med att det är möjligt att skjuta upp den i varslet 
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angivna tiden för sympatiåtgärden kan varslet anpassas efter förhandlingsläget. Det 

finns inget hinder för att bedriva även långvariga förhandlingar under ett varsel om 

kraftiga sympatiåtgärder.
91

  

 

3.2 Användningen av sympatiåtgärder i Sverige idag 

 Antal varsel och utbrutna sympatiåtgärder 3.2.1

Det finns inte någon fullständig och oberoende statistik över i vilken mån sympati-

åtgärder används på den svenska arbetsmarknaden idag. I den konfliktstatistik som 

Medlingsinstitutet regelbundet redovisar och uppdaterar görs inte någon särskiljning 

mellan primära och sekundära åtgärder. Inom ramen för arbetet med denna uppsats har 

heller inte någon ordentlig statistisk undersökning genomförts, utöver att ta del av de 

senaste tio årens (år 2003-2013) årsrapporter från Medlingsinstitutet i den mån de 

diskuterar sympatiåtgärder.
92

 Medlingsinstitutets årsrapporter tar upp alla konflikter vid 

avtalsförhandlingar som har lett till medlingsinsatser från deras sida. Enligt dessa års-

rapporter har det varslats om sympatiåtgärder inom två till fem förhandlingar på 

förbundsnivå per år.
93

 I första hand rör förhandlingar på förbundsnivå rikstäckande 

kollektivavtal, så kallade förbundsavtal.
94

 Av de varslade sympatiåtgärderna har en 

majoritet inte brutit ut. Information har hittats om utbrutna sympatiåtgärder på 

förbundsnivå vid sju tillfällen under de senaste tio åren.
95

 

 Svenskt Näringsliv presenterade i december 2014 en sammanställning över samt-

liga varsel om stridsåtgärder och sympatiåtgärder som har lagts under åren 2011 till 

september 2014.
96

 Enligt denna sammanställning, som baseras på Medlingsinstitutets 

diarium över varsel och årsrapporter för de aktuella åren, läggs totalt runt 20 st. varsel 

om sympatiåtgärder i konflikter på förbundsnivå varje år.
97

 I dessa siffror har även 
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varsel från Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) räknats med.
98

 Om SAC:s 

varsel inte räknas med minskar antalet varsel med fem till nio stycken per år.
99

 

 Svenskt Näringsliv motiverar valet att fokusera på antalet lagda varsel med att det 

vanliga måttet för att mäta konflikter, antalet förlorade arbetsdagar till följd av konflikt, 

är otillräckligt och ibland missvisande. Det tar enligt Svenskt Näringsliv inte tillräcklig 

hänsyn till de skadeverkningar som orsakas redan av ett varsel. När kostnaderna för 

konflikt är höga träffas avtal redan under varseltiden, varför få konfliktdagar snarare 

tyder på total obalans mellan parterna än en fredlig arbetsmarknad enligt Svenskt 

Näringsliv.
100

 Enligt min mening kan dock även valet att fokusera på antalet lagda 

varsel vara missvisande, framför allt för att mäta det totala antalet konflikter. I och med 

att en och samma part kan lägga flera varsel inom ramen för samma konflikt är antalet 

varsel betydligt fler än antalet enskilda konflikter. Svenskt Näringsliv har t.ex. räknat 

sex varsel mellan primärparterna inom ramen för samma konflikt mellan Transport och 

Almega Säkerhetsföretagen år 2012.
101

 Måttet visar alltså inte bara antalet konflikter 

med varsel om stridsåtgärder, utan även på konfliktstrategier och valet att trappa upp 

eller ned konflikten genom ytterligare varsel. Även om dessa tendenser är nog så intres-

santa att diskutera kan siffrorna om dem vara missvisande som ett statistiskt mått på 

konflikter. De bör i vart fall redovisas ihop med en sammanställning över antalet 

faktiska tvister som de har lagts i för att inte vara missvisande. När det gäller just 

sympatiåtgärder kan dock antalet varsel vara ett lämpligt mått. Som Svenskt Näringsliv 

även anför försvinner sympatiåtgärderna lätt i Medlingsinstitutets sammanställning av 

antalet medlingar de har genomfört varje år.
102

 Som ovan anförts bryter en majoritet av 

varslade sympatiåtgärder inte ut, varför de heller inte syns vid en mätning av antalet 

förlorade arbetsdagar. Det är dessutom ovanligt med flera varsel om sympatiåtgärder 

från samma sekundärpart inom ramen för samma konflikt.  
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 Vem vidtar sympatiåtgärd till stöd för vem? 3.2.2

Såvitt Medlingsinstitutets årsrapporter visar har inte det första varslet om sympati-

åtgärder kommit från arbetsgivarsidan i något fall under de senaste tio åren.
103

 Som 

Fahlbeck beskriver är det närmast en självklarhet att stridsåtgärder vidtas främst på 

arbetstagarsidan. Det är ett vapen i händerna på den svagare parten, vilket i regel är 

arbetstagarsidan.
104

 Sympatiåtgärder på arbetstagarsidan är vanligtvis partiella, och 

planerade för att orsaka så stor skada som möjligt för arbetsgivaren till lägsta möjliga 

kostnad för arbetstagarorganisationen. På arbetsgivarsidan är däremot den klassiska 

utformningen av en sympatiåtgärd stora lockouter, även de vidtagna med syftet att or-

saka så stor skada som möjligt för motståndarsidan.
105

 Det var dock länge sen vi hade 

någon större lockout i Sverige. 

 Det är i huvudsak förbund på LO-sidan som är part i såväl primärkonflikten som 

sympatiåtgärden. Det förekommer dock även varsel om sympatiåtgärd från LO-förbund 

till förmån för förbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Som exempel 

kan nämnas Transports sympativarsel till förmån för Unionen i Unionens konflikt med 

Flygarbetsgivarna 2009.
106

 Under hösten 2014 varslade Transport även om sympati-

åtgärder till förmån för Finansförbundet, som även de är medlemmar i TCO. I samband 

med detta beskrev både Transports och Finansförbundets ordförande det som ovanligt 

att arbetar- och tjänstemannasidan går samman i en konflikt. Att så skedde med anled-

ning av Finansförbundets konflikt motiverades av att konflikten rörde den principiellt 

viktiga frågan om tecknande av kollektivavtal.
107

  

 Ett särskilt undantag till när båda parterna är LO-förbund utgör de sympati-

åtgärder som fristående fackförbund vidtar till stöd för organisationer som är med-

lemmar i någon av huvudorganisationerna. Det fristående Svenska 

Hamnarbetareförbundet har under de senaste åren sympativarslat till förmån för bl.a. 

Transport (2008 och 2012) och Pappersindustriarbetareförbundet (2010).
108

 Som ovan 
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nämnts varslar även SAC ett antal gånger per år om sympatiåtgärder till stöd för 

förbund som hör till någon av huvudorganisationerna. 

 

3.3 Fyra typfall av sympatiåtgärder  

 Typfall 1: Sympatiåtgärd från utomstående part riktad mot part i 3.3.1

primärkonflikten 

Vid typfall 1 föreligger en primärkonflikt mellan två parter som inte är bundna av 

fredsplikt. Det kan röra sig om en arbetstagarorganisation som vill teckna kollektivavtal 

med en ny arbetsgivarpart, eller ett tillfälligt avtalslöst tillstånd mellan två parter som 

vanligtvis är bundna av kollektivavtal. Arbetstagarorganisationen i primärkonflikten har 

varslat eller vidtagit stridsåtgärder. För att ge ytterligare framgång till primärkonfliktens 

arbetstagarpart varslar en eller flera andra arbetstagarorganisationer om sympatiåtgärder 

mot arbetsgivarparten i primärkonflikten. Arbetstagarparten i primärkonflikten och den 

sympatiserande arbetstagarorganisationen har i detta fall normalt sett varsitt kollektiv-

avtal med samma arbetsgivarpart för olika avtalsområden. Därför kan den sympatise-

rande organisationen slå mot samma mål som primärparten och t.ex. ta ut anställda där i 

strejk. Att det finns gällande kollektivavtal och fredsplikt råder mellan de 

sympatiserande arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarparten hindrar dem inte från 

att ta ut sina medlemmar i konflikt till förmån för arbetstagarparten i primär-

konflikten.
109

 

 Ett exempel på sympatiåtgärder som i detta typfall är de varsel som aktualiserades 

i samband med en konflikt mellan ABB Power Technologies AB och Svenska 

Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) under år 2005. Efter att förhandlingar om 

tecknande av kollektivavtal för verksamheten vid ett av ABB Power Technologies AB:s 

pappersbruk hade strandat varslade Pappers om total arbetsnedläggelse och blockad. 

Samtidigt varslade Svenska Elektrikerförbundet (SEF), Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Svenska Transportarbetareförbundet 

(Transport) om sympatiåtgärder som skulle träda i kraft samtidigt som primär-

åtgärderna. Samtliga sympatiåtgärder avsåg arbete hos ABB-koncernen. En uppgörelse 

                                                 
109

 Moberg, Lockout, Strejk och Blockad, s. 75. 



28 

 

 

träffades mellan parterna i primärkonflikten dagen innan de varslade åtgärderna skulle 

bryta ut.
110

 

 

 Typfall 2: Sympatiåtgärd från utomstående part riktad mot annan än part i 3.3.2

primärkonflikten 

Vid sympatiåtgärder av typfall 2 föreligger en lovlig primärkonflikt mellan två parter. 

En eller flera andra organisationer, vanligtvis på arbetstagarsidan, varslar om sympati-

åtgärder mot en eller flera andra arbetsgivare eller organisationer än den/de som är 

part(er) i primärkonflikten.
111

 Sympatiåtgärderna kan t.ex. användas för att hindra 

underleverantörerna till arbetsgivarparten i primärkonflikten från att prestera i 

förhållande till denne. För detta används en partiell åtgärd i form av blockad av det 

arbete hos de andra arbetsgivarna som har koppling till arbetsgivaren i primär-

konfliktens. Vanligt är t.ex. att sympatiåtgärderna syftar till att stänga av tillförseln av 

varor.
112

 Det är dock, vilket även kommer att beröras nedan i avs. 8, inte något krav att 

sympatiåtgärderna riktas mot en part som har någon koppling till motparten i primär-

konflikten.  

Varsel om sympatiåtgärder som de i typfall 2 förekom i en primärkonflikt mellan 

Handelsanställdas förbund (Handels) och Svensk Handel år 2012. Sedan Handels hade 

varslat om stridsåtgärder för att driva igenom krav på högre löner varslade åtta andra 

LO-förbund om sympatiåtgärder till stöd för Handels. Sympativarslen avsåg i huvudsak 

strejk och blockad hos arbetsgivare som inte var medlemmar i Svensk Handel.
113

 Bl.a. 

varslade Byggnads och Svenska Målareförbundet om strejk vid olika byggarbetsplatser, 

och SEKO om strejk vid ett antal asfaltsverk.
114

 Varken primäråtgärderna eller sympati-

åtgärderna bröt ut.
115
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 Typfall 3: Sympatiåtgärd från part i primärkonflikten riktad mot part i 3.3.3

primärkonflikten 

Sympatiåtgärder av typfall 3 vidtas mellan samma organisationer, alternativt 

organisationer mot arbetsgivare, som de som är parter i den primära konflikten. En 

organisation kan med andra ord själv vara den ”annan” som ska stödjas genom sympati-

åtgärden.
116

 Att detta är möjligt följer av att fredspliktsreglerna inte anses gälla hela 

organisationerna, utan arbetsgivarna och arbetstagarna i varje specifik kollektiv-

avtalsrelation.
117

 Om parterna har mer än ett kollektivavtal med varandra är det alltså 

möjligt att inom ramen för det ena kollektivavtalet vidta sympatiåtgärder för att stödja 

en själv i en primärkonflikt som rör det andra kollektivavtalet.  
118

 

Varsel om sympatiåtgärder mellan samma parter som de i primärkonflikten lades i 

en konflikt mellan Brandmännens Riksförbund och Sveriges Kommuner och 

Landsting/Pacta år 2007. Primärkonflikten gällde Brandmännens Riksförbunds försök 

att få till ett kollektivavtal för heltidsarbetande brandmän. Parterna var redan bundna av 

kollektivavtal för brandmän som arbetade deltid. Förbundets varsel om sympatiåtgärder 

innebar i princip att deltidsanställda brandmän inte skulle befatta sig med visst arbete 

som var satt i blockad. Varken primär- eller sympatiåtgärderna verkställdes.
119

 

 

 Typfall 4: Sympatiåtgärd från part i primärkonflikten riktad mot annan än part i 3.3.4

primärkonflikten 

Sympatiåtgärder kan även vidtas till stöd för den egna organisationen (alternativt sig 

själv om det är en oorganiserad arbetsgivare), men riktas mot annan än den som är mot-

part i primärkonflikten.
120

  

Ett exempel på varsel om sympatiåtgärder av typfall 4 blev aktuella i en konflikt 

mellan Kommunal och Föreningen Vårdföretagarna år 2012. Primärkonflikten gällde ett 

nytt avtal för personlig assistans, och Kommunal varslade om stridsåtgärder i form av 

nyanställningsblockad vid sju företag och blockad mot inhyrning på hela avtalsområdet. 

Därefter varslade Kommunal även om sympatiåtgärder i form av arbetsnedläggelse på 
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vissa flygbussar tillhörande två av Bussarbetsgivarnas (BUA) medlemsföretag.
121

 BUA 

svarade sedermera med varsel om lockout av de arbetstagare som omfattades av 

sympativarslen. Lockouten avsåg även bussförare hos tre andra företag. Primär-

åtgärderna verkställdes men parterna enades innan de varslade sympatiåtgärderna hann 

bryta ut.
122

 

 

4 Vissa åtgärder som liknar sympatiåtgärder men inte är det 

4.1 Arbetstagares rätt att förhålla sig neutrala till annans konflikt 

 Rätten att stå neutral utan särskilt avtal  4.1.1

Att arbetstagare som står utanför en konflikt har rätt att förhålla sig neutrala i förhål-

lande till konflikten anses vara en allmän rättsgrundsats på arbetsmarknaden. Detta 

innebär att arbetstagarna inte ska vara skyldiga att utföra arbete som t.ex. är satt i 

blockad, så kallat ”konfliktsmittat arbete”.
123

 Det finns dock ingen skyldighet för utom-

stående arbetstagare att vägra att utföra konfliktsmittat arbete.
124

 Rätten att förhålla sig 

neutral är en individuell rättighet som tillfaller de enskilda arbetstagarna, till skillnad 

från rätten att vidta sympatiåtgärder som i egenskap kollektiv rättighet endast tillfaller 

organisationerna (och arbetsgivare mot arbetsgivarorganisationer).
125

  

 Rätten att förhålla sig neutral innebär att vad som i praktiken ser ut att vara 

samma typ av åtgärd, att arbetstagare med anledning av en primärkonflikt inte utför 

visst arbete, ska bedömas olika beroende av om beslutet därom har fattats av den en-

skilda arbetstagaren eller med stöd av en arbetstagarorganisation. När den enskilda 

arbetstagaren har fattat beslutet faller det inom ramen för rätten att förhålla sig neutral. 

Om det däremot rör sig om en grupp av organiserade arbetstagare som gemensamt och 

med stöd av sin organisation vägrar att befatta sig med konfliktsmittat arbete anses 
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denna vägran ha en kollektiv prägel och vara att bedöma som en stridsåtgärd. För att 

vara lovlig måste den därmed uppfylla MBL:s krav på t.ex. behörigt beslut.
126

  

 I AD 2006 nr 10 hade SEKO inom ramen för en konflikt mellan dem och Sveriges 

Byggindustrier satt visst arbete på en byggarbetsplats i blockad. På arbetsplatsen 

arbetade även tio medlemmar i fackförbundet Byggnads, som alla lade ned arbetet i 

samband med blockaden. Det uppkom därefter tvist om arbetsnedläggningen hade ut-

gjort en olovlig sympatiåtgärd, då den inte hade beslutats i behörig ordning, eller om 

den utförts inom ramen för arbetstagarnas individuella rätt att inte utföra konfliktsmittat 

arbete. AD menade att arbetsnedläggningen inte hade föranletts av individuella beslut 

av de enskilda arbetstagarna, utan skett på uppmaning av ombudsmännen inom den 

aktuella avdelningen på Byggnads. Detta innebar att arbetsnedläggningen hade fått 

karaktären av en kollektiv åtgärd. Eftersom åtgärden inte var beslutad i behörig ordning 

rörde det sig om en olovlig stridsåtgärd.  

 

 Avtalade regler om rätten att stå neutral  4.1.2

En rätt att förhålla sig neutral till annans konflikt framgår uttryckligen av det 

Kommunala Huvudavtalet i lydelse från och med 1 december 1999 (KHA 94). Enligt 

KHA 94 § 26 är arbetstagare inte till någon del skyldiga att utföra arbete som är föremål 

för lockout, tillåten strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd. KHA 94 § 26 föreskriver 

även att de som står utanför en arbetskonflikt ska fullgöra sina vanliga tjänste-

åligganden. Om det inte är tydligt vilket förbunds medlemmar som vanligtvis utför 

vilka arbetsuppgifter på en arbetsplats kan dessa två skrivningar ge upphov till tvist 

avseende gränsen mellan arbetsskyldigheten och rätten att förhålla sig neutral. Så 

skedde t.ex. för medlemmar i Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) i sam-

band med Kommunals strejk år 2003. På de i denna konflikt berörda arbetsplatserna 

förekom att arbetstagare som tillhörde SKTF utförde arbetsuppgifter som traditionellt 

sett tillkommit Kommunal. Dessutom var det till viss del oklart vilka arbetstagare som 

utförde vilka arbetsuppgifter.
127

 SKTF valde till slut att vidta en sympatiåtgärd som 

innebar att de arbetstagare som normalt utförde arbetsuppgifter av det slag som om-

fattades av Kommunals varsel togs ut i strejk. Motsvarande arbete sattes även i blockad 
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av SKTF. Enligt Medlingsinstitutet ska denna sympatiåtgärd snarare tolkas som en 

praktisk lösning på avsaknaden av gränsdragningsregler mellan SKTF och Kommunal 

än som att SKTF solidariserade sig med Kommunals krav.
128

 

 Till skillnad från KHA 94 innehåller Huvudavtalet mellan SAF (numera Svenskt 

Näringsliv) och LO, det så kallade Saltsjöbadsavtalet, inga bestämmelser om arbets-

tagares skyldighet att utföra arbete som är påverkat av annans konflikt. Inte heller 

Industriavtalet, ett förhandlingsavtal mellan ett antal parter inom industrin, innehåller 

några särskilda regler därom. Däremot finns det i vissa förbundsavtal på 

tjänstemannasidan regler för hur arbetstagarna ska förhålla sig vid annans konflikt. Som 

exempel kan nämnas Avtal om allmänna anställningsvillkor (2013-2016) mellan å ena 

sidan Elektriska Installatorsorganisationen (EIO), Glasbranschföreningen, 

Maskinentreprenörerna, Målaremästarnas Riksförening, Plåtslageriernas Riksförbund 

samt VVS Företagen och å andra sidan Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Unionen. 

Enligt detta avtals § 10 åligger det tjänstemännen att under konflikt utföra sitt vanliga 

arbete samt det arbete som normalt utförs av tjänstemän på arbetsplatsen. Bestämmelsen 

gäller endast vid konflikt på arbetarsidan, alltså inte när andra tjänstemän är indragna i 

konflikten. Regeln ger enligt Unionens tolkning uttryck för att tjänstemännen har både 

en rättighet och skyldighet att förhålla sig neutrala vid arbetarnas konflikt.
129

 En likadan 

bestämmelse finns i t.ex. Avtal om allmänna anställningsvillkor (2013-2016) mellan 

Sveriges Byggindustrier och Unionen § 10. 

 

4.2 Primäråtgärd som vidtas mot annan än motparten i intressekonflikten 

 Primäråtgärder får riktas mot annan än den egentliga motparten 4.2.1

Det är enligt huvudregeln tillåtet att rikta primäråtgärder mot andra (tredje män) än den 

egentliga motparten i intressekonflikten. Den angripande parten riktar då den faktiska 

stridsåtgärden, t.ex. en strejk, mot någon annan än den motpart som den angripande 

parten vill påverka i någon riktning. Partskonstellationen är densamma som vid en 

sympatiåtgärd till förmån för den egna parten som riktas mot en utomstående (typfall 4). 

Åtgärden är dock inte knuten till någon primäråtgärd och är därför inte någon sympati-

åtgärd.  
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 Medlingsinstitutets årsrapport 2003, s. 126. 
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 Tjänstemannaavtalen 2013-2016: Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor s. 57. 
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Att primäråtgärder får riktas mot tredje man slogs fast i AD 1986 nr 113. Bakgrunden 

var att Staten hade beslutat att den statliga televerksamheten som bedrivits av 

Televerkets industridivision (Teli) skulle överlåtas till det statligt ägda bolaget 

Teleindustrier AB. En av de arbetstagarorganisationer som tidigare haft kollektivavtal 

med Staten för de anställda i Teli var Statstjänstemannaförbundet (ST). När ST inte 

hade lyckats förmå den arbetsgivarorganisation som Teleindustrier AB skulle höra till, 

Arbetsgivareföreningen SFO (SFO), att teckna avtal på de av ST önskade villkoren be-

gärde ST att TCO-S skulle ta över förhandlingarna om kollektivavtal för deras del. 

TCO-S krävde då i förhandlingar med Staten att Staten skulle åta sig att förmå SFO att 

innan övergången teckna kollektivavtal med TCO-S, som skulle gälla efter övergången 

och tillämpas för de anställda vid Teleindustrier AB. TCO-S varslade om stridsåtgärder 

för att få igenom sitt krav, och det var ostridigt mellan TCO-S och Staten att strids-

åtgärderna skulle inledas i en tid då de inte var bundna av fredsplikt i förhållande till 

varandra. Staten menade att stridsåtgärderna ändå var olovliga, bl.a. eftersom de 

riktades mot Staten men syftade till att få igenom avtalsvillkor hos en annan arbets-

givare. Staten menade att detta stred både mot en allmän rättsgrundsats på 

arbetsmarknaden och grunderna för lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA), 

som var tillämplig i målet. 

 AD framhöll att arbetsmarknadens organisationer sedan länge tillerkänns frihet att 

i intressekonflikter främja sin ståndpunkt genom stridsåtgärder. Friheten är i princip 

utan begränsningar så länge inte stridsåtgärden inbegriper straffbar handling. Denna 

principiella frihet innefattar enligt AD otvivelaktigt även en frihet att rikta stridsåtgärder 

mot tredje man. AD hänvisar i detta hänseende till den vanliga förekomsten av sympati-

åtgärder. Det finns enligt AD inget stöd i rättskällorna för någon generell grundsats på 

arbetsmarknaden som skulle förbjuda part i en intressekonflikt att vidta primäråtgärd 

mot en annan part än den som är part i den ursprungliga intressekonflikten.   

 

 Avtalade regler om förbud mot stridsåtgärder riktade mot tredje man 4.2.2

Saltsjöbadsavtalet innehåller regler som begränsar rätten att vidta stridsåtgärder mot 

tredje man (Saltsjöbadsavtalet kap. IV §§ 7-10). Förbudet omfattar endast stridsåtgärder 

mot neutrala tredje män. Exempel på en tredje man som inte är neutral är den som äger 

ett visst antal aktier i ett bolag som är inblandat i tvisten och den som utfört blockerat 

arbete som inte är skyddsarbete (Saltsjöbadsavtalet kap. IV § 9). Enligt 
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Saltsjöbadsavtalet kap. IV § 10 gäller begränsningarna av rätten att vidta stridsåtgärder 

mot tredje man inte för sympatiåtgärder i form av arbetsinställelse, arbetsblockad och 

vägran att ta befattning med varor som är avsedda för eller härrör från en rörelse som 

drivs av en part i den ursprungliga tvisten.    

 Saltsjöbadsavtalet var inte tillämpligt mellan parterna i AD 1986 nr 113.  I doms-

kälen nämnde emellertid Arbetsdomstolen att det kan diskuteras om principerna i 

Saltsjöbadsavtalet ska anses ha utvecklats till allmänna rättsgrundsatser på arbets-

marknaden, och därför ska vara styrande även utanför området för SAF och LO. Det var 

dock inte nödvändigt för AD att komma till någon slutpunkt i denna diskussion i det 

fallet, eftersom Staten hur som helst var en oneutral tredje man i förhållande till 

Teleindustrier AB. Oavsett om Saltsjöbadsavtalets principer ska anses utgöra sådana 

allmänna rättsgrundsatser är dock min mening att dess avtalade begränsningar inte kan 

medföra någon inskränkning av rätten att rikta stridsåtgärder mot tredje man utanför 

området för de två huvudorganisationerna. Av hänsyn till RF 2 kap. 14 § får rätten att 

vidta stridsåtgärder inte inskränkas genom allmänna rättsgrundsatser.
130

  

 

5 Spelregler för sympatiåtgärder i svensk rätt 

5.1 Förhandlingsskyldighet 

Det finns inget krav i MBL på att stridsåtgärder eller sympatiåtgärder ska föregås av 

några seriösa förhandlingar.
131

 Däremot torde det vanligaste vara att i alla fall varsel om 

primära stridsåtgärder föregås av förhandlingar mellan parterna.
132

 I vilken mån 

förhandlingar sker med anledning av ett varsel om sympatiåtgärder kan enligt min 

mening antas variera beroende av omständigheterna.
133

 Vid sympatiåtgärder vidtagna 

mellan samma organisationer som i primärkonflikten kan antas att även sympati-

åtgärderna behandlas inom ramen för eventuella förhandlingar med anledning av 

primäråtgärden. Vid sympatiåtgärder riktade mot en utomstående part är det dock 

mindre troligt att förhandlingar sker mellan parterna i sympatikonflikten.  
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 Jfr. AD 2003 nr 46. 
131

 Fahlbeck, Sympatiåtgärder i internationellt perspektiv, s. 6.  
132

 Jfr. för samma åsikt AD 2008 nr 56. Se mer nedan i avs. 5.2.  
133

 Det har inte varit möjligt att hitta några uppgifter för hur och om sådana förhandlingar brukar gå till.  
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I kollektivavtal finns betydligt mer långtgående bestämmelser som reglerar 

förhandlingsskyldigheten i avtalsförhandlingar, och därmed stridsåtgärder. Som 

exempel kan nämnas Industriavtalet, ett samarbetsavtal mellan arbetsgivarna och facken 

inom industrin. Det första Industriavtalet tecknades 1997, därefter har ett nytt tecknats 

år 2011. Redan i § 1 i Industriavtalets förhandlingsordning fastslås att ett av syftena 

med Industriavtalet är att förbundsavtal ska kunna träffas utan stridsåtgärder. Avtalet 

innehåller även klara tidsgränser för avtalsförhandlingar och regler om överläggning 

tillsammans med en opartisk ordförande vid eventuell konflikt.  

 

5.2 Varselskyldighet 

Den organisation eller arbetsgivare som avser att vidta en stridsåtgärd är skyldig att 

först skriftligen varsla både motparten och Medlingsinstitutet om detta minst sju 

arbetsdagar i förväg (MBL 45 §). Varselplikten gäller även vid sympatiåtgärder.
134

 Det 

räcker att den organisation mot vilken åtgärden vidtas varslas. Det finns inget krav på 

att även varsla organisationens medlemmar. Om en arbetsgivares varsel berör även 

arbetstagare som inte är medlemmar i den berörda organisationen måste dock dessa 

varslas på lämpligt sätt.
135

 När en varslad stridsåtgärd som tidigare avsett endast en 

arbetsgivare utvidgas till att omfatta även annan arbetsgivare ska nytt varsel utfärdas 

avseende den utvidgade stridsåtgärden. En utvidgning av en pågående stridsåtgärd med 

sympatiåtgärder mot utomstående kräver med andra ord ett nytt varsel till den som 

sympatiåtgärderna vidtas mot.
136

 

Varslet måste vara skriftligt och ange anledningen till stridsåtgärden och vilka 

arbetstagare och arbetsuppgifter som ska omfattas av stridsåtgärden (MBL 45 § 4 st.). 

Skriftlighetskravet är inte att betrakta som någon betydelselös formalitet utan som ett 

reellt krav.
137

 Det räcker dock med en ganska allmänt hållen beskrivning av anledningen 

till stridsåtgärden i varslet. I AD 2008 nr 56 ansågs förklaringen att den angripande or-

ganisationen med åtgärden ville "få till kollektivavtal för att reglera förhållanden mellan 

arbetsgivare och arbetstagare som ej är reglerade av Svenska 

Transportarbetareförbundet" tillräcklig. Det låga kravet på att ange motiven till åtgärden 

                                                 
134

 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1, s. 409 och prop. 1999/2000:32 s. 79. 
135

 Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 350.  
136

 A.prop. s. 410. 
137

 AD 1986 nr 130. 
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ska enligt AD ses mot bakgrund av att varsel om stridsåtgärder i princip alltid föregås 

av förhandlingar mellan parterna. Eventuella oklarheter brukar enligt AD klaras ut 

genom kontakter mellan parterna, då ytterligare detaljer kan lämnas.
138

 Eftersom syftet 

med varselplikten är att motparten ska hinna förbereda sig krävs däremot att varslet ger 

full klarhet om när åtgärden är tänkt att träda i kraft och vilken omfattning den kommer 

att ha.
139

 Arbetsdomstolen har däremot kommit fram till att det inte krävs ett nytt varsel 

om en part skjuter upp stridsåtgärderna under tid som förhandling pågår.
140

  

Bestämmelsen om varselskyldighet i 45 § är endast en ordningsföreskrift. Brott 

mot varselplikten leder därför inte till att en strids- eller sympatiåtgärd blir olovlig. Det 

kan heller inte leda till någon skyldighet att betala ekonomiskt skadestånd.
141

 Däremot 

kan allmänt skadestånd dömas ut till en angripen part som inte har varslats på rätt sätt. 

I prop. 1999/2000:32 diskuterades huruvida en kortare varseltid borde gälla för 

sympatiåtgärder än för varsel om primäråtgärder. Det förslag som diskuteras var att det 

istället för krav på sju arbetsdagar skulle räcka med det tidigare kravet på sju 

kalenderdagar. Ett skäl till en kortare varseltid angavs kunna vara att det inte behövdes 

en längre varseltid för medlingens genomförande vid sympatiåtgärder. Mer tid för 

medling var ett av de skäl som hade motiverat en förlängning av varseltiden vid primära 

åtgärder. Medling mellan parterna i sekundärkonflikten ansågs dock sällan kunna lösa 

den tvist som föranlett stridsåtgärderna.
142

 Regeringen såg dock även flera skäl mot att 

ha en kortare frist för sympatiåtgärder. Bland annat ansågs detta kunna öka risken både 

för att parterna blir mer benägna att välja att vidta sympatiåtgärder om en konflikt ska 

utökas och att tvister uppstår avseende hur en viss stridsåtgärd ska klassificeras. Dess-

utom ansågs varsel om sympatiåtgärder ofta innebära en kraftig upptrappning av de 

sammanlagda stridsåtgärderna, och därmed öka behovet av medlingsinsatser för att 

primärkonflikten ska kunna lösas.
143
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 AD 2008 nr 56. 
139

 AD 1999 nr 65.  
140

 AD 1977 nr 83. 
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 AD 1982 nr 157. 
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 Prop. 1999/2000:32 s. 78 f. 
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 A.prop. s. 79 f.  
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5.3 Undantag från varselskyldigheten 

Undantag från varselskyldigheten föreligger om det finns giltiga hinder mot att varsla 

(MBL 45 § 3 st.). Enligt propositionen till MBL är avsikten med denna undantags-

möjlighet att möjliggöra stridsåtgärder även i fall då dessa hade blivit verkningslösa om 

varselskyldigheten hade iakttagits. Så kan vara fallet när praktiska omständigheter gör 

det i princip omöjligt att uppfylla varselkravet. Som exempel på sådana tillfällen anges i 

propositionen blockad mot lossning av fartyg som endast ligger i hamn under en kortare 

period, eller när visst arbete annars ska pågå under så kort period att det saknas tid för 

en veckas varsel. Dessa exempel är inte uttömmande, undantaget bör kunna tillämpas 

även i andra situationer då varselskyldigheten framstår som meningslös.
144

  

 Enligt praxis från Arbetsdomstolen ska bedömningen av om en stridsåtgärd skulle 

bli verkningslös om varselplikten iakttas göras utifrån vad som var känt och säkert då 

beslutet att inte iaktta varselskyldigheten fattades.
145

 För sympatiåtgärder verkar detta, 

enligt AD 1999 nr 65, innebära att den stödjande organisationen kan behöva göra en 

prognos för hur länge primäråtgärderna kommer att pågå. I fallet hade fackförbundet 

Transport varslat om sympatiåtgärder i form av blockad mot vissa arbetsuppgifter hos 

ett medlemsföretag i Flygarbetsgivarna. De aktuella arbetsuppgifterna hade till följd av 

en dansk konflikt inom bl.a. flygområdet omdirigerats till Sverige. Sympatiåtgärderna 

genomfördes dock redan innan sjudagarsfristen efter lagt varsel hade löpt ut. Transport 

menade att undantaget i MBL 45 § 3 st. var tillämpligt, eftersom åtgärderna skulle ha 

blivit verkningslösa om de inte hade satts igång omedelbart. AD höll inte med i 

Transports ståndpunkt, utan konstaterade att det vid tiden då sympatiåtgärden inleddes 

var okänt hur länge den danska konflikten skulle pågå. Det fanns därför ingen grund för 

antagandet att sympatiåtgärderna skulle bli verkningslösa om de vidtogs först efter att 

sjudagarsfristen hade löpt ut. 

 Det verkar enligt min mening som att Arbetsdomstolen inte utesluter att det kunde 

ha varit ett giltigt skäl att inte iaktta varselplikten om det när sympatiåtgärderna inleddes 

hade stått klart att primäråtgärden skulle upphöra innan sjudagarsfristens slut. Detta 

skulle, i vart fall potentiellt sett, vara ett långtgående undantag från varselplikten för 

sympatiåtgärder. Samtidigt är det troligt att undantaget inte skulle vara tillämpligt sär-
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145

 AD 1999 nr 65. 
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skilt ofta, med tanke på att det vanligtvis inte står klart på förhand när en primär strids-

åtgärd ska upphöra.  

 

5.4 Medlingsinstitutet 

Som anförts i avsnittet ovan ska även Medlingsinstitutet varslas innan stridsåtgärder 

vidtas. Medlingsinstitutet kan alltid med parternas samtycke utse en medlare med an-

ledning av en konflikt (MBL 47 a §). Även utan parternas samtycke kan 

Medlingsinstitutet utse en medlare, om institutet bedömer att det finns risk för strids-

åtgärder eller om stridsåtgärder redan har påbörjats (MBL 47 b §). Enligt MBL 47 b § 3 

st. gäller dock inte detta om parterna har registrerat ett avtal om förhandlingsordning, 

som t.ex. Industriavtalet.  

 Den utsedda medlaren ska agera för att få till stånd en överenskommelse mellan 

parterna (MBL 48 §). Medlaren har enligt MBL 49 § rätt att skjuta upp varslad 

stridsåtgärd under högst 14 dagar. Denna bestämmelse innebär även en rätt att skjuta 

upp en varslad sympatiåtgärd.
146

 Ett beslut om att skjuta upp stridsåtgärder får dock 

bara fattas en gång per medling. Detta innebär att om flera stridsåtgärder ska skjutas 

upp, t.ex. både primära och sekundära åtgärder, måste detta framgå av ett och samma 

beslut. Varje stridsåtgärd får sedan skjutas upp i högst 14 dagar från dagen då den speci-

fika stridsåtgärden skulle ha inletts.
147

  

 En förutsättning för möjligheten att skjuta upp en stridsåtgärd är att detta 

verkligen bedöms främja en god lösning av tvisten. Befogenheten att skjuta upp en 

varslad stridsåtgärd ska inte användas slentrianmässigt, utan endast i vissa utvalda 

fall.
148

 Enligt Fahlbeck bör det inte finnas några juridiska hinder för att skjuta upp en 

varslad sympatiåtgärd men låta primäråtgärden träda i kraft. Han menar dock att det 

skulle framstå som främmande i det svenska systemet med ett sådant uppskov, vilket 

sammanhänger med att det i Sverige inte finns något krav på proportionalitet för strids- 

eller sympatiåtgärder.
149
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 Prop. 1999/2000:32 s. 85. 
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 Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 358.  
148

 A.prop. s. 85. 
149

 Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av 

anställningsvillkor, s. 16. 
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5.5 Endast tillfälliga sympatiåtgärder är tillåtna  

En sympatiåtgärd som vidtas då fredsplikt normalt råder p.g.a. gällande kollektivavtal 

får endast pågå under en tillfällig period. Detta konstaterades i AD 1945 nr 62. Bak-

grunden till fallet var att Svenska Handelsarbetareförbundet hade vidtagit 

sympatiåtgärder mot Aktiebolaget Svenska Pressbyrån. Sympatiåtgärden bestod i en 

vägran att sälja tidningen Dagsposten, som stod anklagad för att ha mottagit stöd från 

det nazistiska tyska riket. Primäråtgärden var en blockad vidtagen av Svenska 

Typografförbundet mot det tryckeri som bland annat tryckte Dagsposten. 

Primäråtgärderna syftade inte till att åstadkomma någon avtalsändring, utan till att 

förmå tryckeriet att upphöra med tryckningen av tidningen.  

 I domskälen anförde AD att om Svenska Handelsarbetareförbundets åtgärd hade 

vidtagits som en primäråtgärd hade den stridit mot det andra punktförbudet. Det skulle 

nämligen ha varit ett försök från arbetstagarorganisationens sida att ta över rätten att 

bestämma vilka publikationer som arbetsgivaren skulle sälja, vilket är en del av arbets-

givarens affärsledningsrätt enligt kollektivavtalet. Frågan var om denna bedömning 

ändrades av faktumet att det rörde sig om en sympatiåtgärd. AD framhöll att en 

sympatiåtgärd vidtagen av en kollektivavtalsbunden part alltid innebär ett rubbande av 

den arbetsfred som normalt sett ska föreligga i kollektivavtalsförhållanden. För att inte 

sympatiåtgärden därmed ska få effekten att permanent ändra den affärsledningsrätt som 

följer av kollektivavtalet måste en sådan enligt AD vara av tillfällig natur. I detta fall 

hade både de primära och sekundära åtgärderna planerats att pågå permanent. Eftersom 

sympatiåtgärden därmed syftade till att för all framtid beröva arbetsgivaren från en del 

av sin affärsledningsrätt stred den mot det andra punktförbudet.  

 

5.6 Oorganiserade arbetstagares ställning vid konflikt  

Möjligheten att ta ut även oorganiserade arbetstagare i strejk eller lockouta 

oorganiserade arbetstagare berördes inte i förarbetena till MBL. Glavå beskriver ett 

rättsläge där den allmänna rättsföreställningen förefaller vara att även oorganiserade 

arbetstagare har rätt att delta i lovliga stridsåtgärder.
150

 Även Holke och Olauson samt 

Adlercreutz och Mulder menar att en sådan rätt föreligger, med hänvisning till 
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Glavå, Arbetsrätt, s. 257.  
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NJA 1974 s. 36.
151

 I detta fall behandlades frågan huruvida oorganiserade arbetstagare 

hade brutit mot sina förpliktelser enligt anställningsavtalet då de deltagit i en olovlig 

strejk. Högsta domstolen uttalade då att det får anses gälla en rätt för oorganiserade att 

delta när en organisation genomför en lovlig strejk. HD stödjer sin slutsats på uttalanden 

i litteratur och praxis som menar att både kollektivavtalet och det enskilda anställnings-

avtalet får anses innefatta ett tyst förbehåll om de oorganiserades rätt till detta.  

 

5.7 Verkan av en fredspliktsinvändning 

När någon av parterna i en arbetskonflikt i god tro gör en invändning om att det 

föreligger fredsplikt enligt MBL eller kollektivavtal uppstår också fredsplikt. Detta 

följer av förbudet mot stridsåtgärder i rättstvister i MBL 41 § 1 st. 1 p. Om en part 

hävdar att en åtgärd strider mot MBL eller kollektivavtal, men motparten inte håller 

med om detta, är detta i sig en rättstvist. För att en fredspliktsinvändning ska få sådan så 

kallad fredspliktsverkan krävs dock att den framställs mer eller mindre omgående.
152

  

 Verkningarna av en fredspliktsinvändning begränsas i och med att AD genom ett 

antal domar har ansett sig kunna ta ställning till en stridsåtgärds lovlighet i en 

interimistisk prövning.
153

 Stödet för AD:s rätt att genomföra en sådan prövning finns i 

LRA 2 kap. 1 § 4 st., som anger att AD alltid är behörigt forum för att pröva lovligheten 

av en stridsåtgärd, och MBL 69 § som föreskriver att reglerna i rättegångsbalken 

(1942:740) (RB) 15 kap. om interimistiska förordnanden kan tillämpas. AD har anfört 

att det är RB 15 kap. 3 § som tillämpas vid den interimistiska prövningen av strids-

åtgärders lovlighet.
154

 Denna bestämmelse innebär en möjlighet för domstolen att 

förordna om en lämplig åtgärd för att säkerställa den sökandes rätt.  

 Ett interimistiskt beslut kan meddelas även om part inte till fullo styrkt sin talan, 

så länge sannolika skäl för talan har visats. Det är den som begär den intermistiska 

prövningen som har bevisbördan för att det föreligger sannolika skäl.
155

 Kravet på 
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 Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 319 och Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 
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sannolika skäl ska enligt Ekelöf, Bylund och Edelstam motsvara ett lägre beviskrav än 

vad som normalt sett krävs för en dom i ett civilrättsligt mål.
156

 Westberg menar att 

kravet på sannolika skäl är svårdefinierat till sin innebörd, och att det enda som säkert 

kan sägas är att med kravet avses att befria sökanden från bördan att ”styrka” sitt an-

språk.
157

 Han beskriver hur domstolens uppgift kan liknas vid en prognos över vem som 

kommer att vinna målet, där hänsyn ska tas både till faktafrågorna och rättsfrågorna. 

Westberg menar även att när underlaget för prognosprövningen är otillräckligt drabbar 

detta sökanden, på så sätt att en utredningsbrist får genomslag i sannolikhets-

prövningen.
158

 

 Ett yrkande om interimistiskt beslut ska i regel handläggas skyndsamt. En 

interimistisk prövning om pågående stridsåtgärd avgörs vanligtvis efter förhandling. Till 

skillnad från andra interimistiska prövningar i AD avgörs alltså den interimistiska pröv-

ningen av en stridsåtgärds lovlighet vanligtvis inte på handlingarna. Dessutom samman-

träder domstolen regelmässigt i sjumannasittning vid en interimistisk prövning av 

stridsåtgärder.
159

  

 Det är möjligt att begära förnyad interimistisk prövning även efter att den första 

har avgjorts, under förutsättning att nya omständigheter av betydelse för bedömningen 

har framkommit. Sådana omständigheter kan t.ex. vara något som har inträffat efter det 

första beslutet eller ny utredning om faktiska förhållanden.
160

  

 Part som i god tro gör en fredspliktsinvändning ska inte riskera att drabbas av 

skadeståndsskyldighet om AD i den interimistiska prövningen finner att det de facto 

inte förelegat någon fredsplikt. Detta har av AD ansetts överensstämma bäst med 

grundtanken att stridsåtgärder inte får vidtas innan en fredspliktsinvändning har prövats 

rättsligt.
161

 

 En fredspliktsinvändning avseende endast en sympatiåtgärd borde sannolikt inte 

få någon verkan för primäråtgärden. Om däremot skälen till fredspliktsinvändningen är 

att primäråtgärden är olovlig görs antagligen motsvarande fredspliktsinvändning mot 

den. Är däremot skälen till fredspliktsinvändningen mot sympatiåtgärden att denna t.ex. 

                                                 
156

 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 27.  
157

 Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål: Bok 4, s. 96. 
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har ett självständigt syfte borde primäråtgärden kunna fortsätta utan påverkan. Som 

Göransson påpekar har AD emellertid inte fört något principiellt resonemang om 

möjligheten att meddela interimistiska beslut i samband med stridsåtgärder.
162

 

Gränserna för AD:s möjlighet att meddela interimistiskt beslut är därmed oklara.
163

 

 

5.8 För jämförelse: Spelregler för sympatiåtgärder enligt dansk rätt 

 Några utgångspunkter för lovligheten av sympatiåtgärder i Danmark 5.8.1

Utgångspunkten i den danska rätten är precis som i den svenska att parterna på arbets-

marknaden även under tid av fredsplikt tillåts att vidta sympatiåtgärder.
164

 Däremot 

finns vissa krav på förutsättningar för sympatiåtgärders lovlighet som saknar mot-

svarighet i Sverige.  

 Proceduren för att avgöra om en sympatiåtgärd är lovlig varierar beroende av om 

de inblandade parterna är medlemmar i de stora huvudorganisationerna på dansk 

arbetsmarknad, Landsorganisationen i Danmark (danska LO) och Danska 

Arbejdsgiverförening (DA). För medlemmar anses kraven för att en sympatiåtgärd ska 

få vidtas i princip per automatik vara uppfyllda. Det antas nämligen vara en förut-

sättning för huvudavtalet mellan organisationerna att de och deras medlemmar utan 

begränsning ska acceptera de strids- och sympatiåtgärder som vidtas dem emellan. 

Dessutom är inställningen att de två huvudorganisationerna kan påverka sina med-

lemmar tillräckligt för att förmå dem att avstå från att vidta sympatiåtgärder i fall då 

detta inte är befogat eller lagligt.
165

  

 Om parterna inte är medlemmar i huvudorganisationerna ska en prövning av 

sympatiåtgärdens lovlighet göras. Prövningen sker i Arbejdsretten, den danska 

arbetsdomstolen.
166

 Eftersom sympatiåtgärder innebär en avvikelse från grundregeln om 

fredsplikt vid kollektivavtal måste det finnas omständigheter i det enskilda fallet som 

motiverar att fredsplikten ska sättas åt sidan.
167

 Det är till att börja med en förutsättning 
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att den primärkonflikt som ska stödjas är lovlig.
168

 Dessutom måste varselplikten iakt-

tas. Till skillnad från i Sverige kan ett brott mot varselplikten innebära att en strids-

åtgärd är olovlig.
169

 Detta gäller både för primära och sekundära åtgärder.
170

 Vidare 

måste den primära stridsåtgärden ha inletts för att sympatiåtgärder ska få vidtas. Detta 

framgår enligt Hasselbalch av praxis.
171

 Även mellan DA och danska LO finns en regel 

om att sympatiåtgärd får inledas tidigast samma dag som primäråtgärden inleds.
172

 

Primäråtgärden måste däremot inte vara effektiv.
173

  

 Dessutom måste sympatiåtgärden vara av sådan karaktär att den är ägnad att på-

verka motparten i den primära konflikten. Typiskt sett syftar en sympatikonflikt till att 

avskära t.ex. leveranser eller annat som påverkar verksamheten för parten i 

primärkonflikten. Om en sympatiåtgärd inte leder till sådana konsekvenser kan den vara 

olovlig.
174

 

 

 Krav på proportionalitet 5.8.2

En förutsättning för både primära och sekundära stridsåtgärders lovlighet enligt dansk 

rätt är att det föreligger proportionalitet mellan mål och medel.
 175

 Det är inte möjligt att 

ange några exakta gränser för när en sympatiåtgärd är olovlig med hänsyn till dess 

omfång, en bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet.
176

 Vid intresse-

avvägningen ligger den stödjandes intresse av att uttrycka sympati i ena vågskålen – och 

motpartens intresse av att fredsplikten enligt kollektivavtal respekteras i den andra.
177

 

Vikt har i praxis lagts vid huruvida sympatiåtgärden kommer att ha en reell inverkan på 

primärkonflikten och kunna leda till dennas lösning.
 
Detta innebär att en omfattande 

sympatiåtgärd som får allvarliga konsekvenser för den som drabbas, men som inte för-

bättrar läget för parten i primärkonflikten, eventuellt inte är lovlig.
178
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Dessutom får inte det sammanlagda trycket mot primärmotparten bli överväldigande.
179

 

I denna bedömning spelar målet för primäråtgärden in. Hasselbalch beskriver det som 

vanligt att en utökning av den primära åtgärdens tryck genom en sekundär åtgärd får till 

effekt att konflikten i dess helhet utökas så mycket att dess verkningar blir 

oproportionerliga i förhållande till det åsyftade målet.
180

 Om t.ex. sympatiåtgärder leder 

till att ett företags fortlevnad hotas borde de inte anses lovliga.
181

 

 

 Krav på ett lovligt, fackligt syfte 5.8.3

Enligt dansk rätt måste den som vidtar stridsåtgärd och sympatiåtgärd ha ett ”lovligt, 

fagligt formål” (på svenska ett ”lovligt, fackligt syfte”, min översättning) med åtgär-

den.
182

 Utgångspunkten är att ett lovligt, fackligt syfte är att förmå motparten att teckna 

ett kollektivavtal på så goda villkor som möjligt.
183

 Det fackförbund som vidtar strids-

åtgärder måste dock ha ett legitimt, rättvist och rimligt intresse av att teckna 

kollektivavtal.
184

 Det finns inte något uttryckligt krav på att organisationen har med-

lemmar på arbetsplatsen, utan räcker att arbetsplatsen verkar inom organisationens 

område. Det är nämligen även ett lovligt intresse att medlemmar på arbetsplatser med 

kollektivavtal inte ska utsättas för orättvis konkurrens från verksamheter utan kollektiv-

avtal.
185

 Det kan också finnas ett legitimt intresse av att teckna kollektivavtal om det är 

möjligt att organisationen kommer ha medlemmar anställda hos företaget i framtiden.
186

  

 Både Jacobsen och Hasselbalch menar att det kan ses som en utgångspunkt att i 

de fall då en primäråtgärd anses vidtagen med ett lovligt, fackligt syfte så är det även ett 

lovligt, fackligt syfte att stödja denna åtgärd med sympatiåtgärder.
187

 Det kan dock 

ifrågasättas om den sympatiserande arbetstagarorganisationens syfte att bistå parten i 

primärkonflikten verkligen är tillräckligt starkt för att motivera undantag från freds-

plikten.
 188
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Att organisationen i primärkonflikten t.ex. saknar medlemmar på arbetsplatsen påverkar 

styrkan av fackets syfte med åtgärden, menar Hasselbalch.
189

 Detta kan i sin tur påverka 

fackets intresse i den ovan beskrivna proportionalitetsbedömningen. När en organisation 

önskar teckna kollektivavtal på en arbetsplats där denna saknar medlemmar bland de 

anställda vidtas den primära stridsåtgärden vanligtvis i form av nyanställningsblockad. 

Eftersom denna ofta inte är tillräckligt effektiv för att uppnå målet att få till ett 

kollektivavtal, är det vanligt att även sympatiåtgärder vidtas. Det är dock inte säkert att 

det intresse som motiverade primäråtgärden är tillräckligt starkt för att motivera även 

sympatiåtgärder i detta fall.
190

 Hasselbalch anger som exempel en arbetsplats där 

organisationen saknar medlemmar men det finns en viss, men inte särskilt stark, 

sannolikhet att den kommer att få medlemmar bland de anställda i framtiden. I ett 

sådant fall är kanske organisationens intresse bara tillräckligt starkt för att motivera 

primära åtgärder, och inte även sekundära.
191

  

 

 Krav på intressegemenskap mellan parterna  5.8.4

Dansk rätt kräver dessutom ett samband mellan den sympatiserande parten och den part 

denna avser att sympatisera med. För att sambandskravet ska vara uppfyllt krävs enligt 

Jacobsen att det finns en stark intressegemenskap mellan parterna i den sekundära och 

primära konflikten.
192

 Kravet på intressegemenskap följer av att den stödjande 

organisationen måste ha ett tillräckligt starkt intresse av att stödja parten i primär-

konflikten för att motivera att undantag från fredsplikten ska göras.
193

 Dessutom hör det 

ihop med kravet på att sympatiåtgärderna måste kunna påverka utgången i primär-

åtgärden. En kraftig sympatiåtgärd som helt hindrar sekundärmotparten från att bedriva 

sin verksamhet även när det gäller produktion som inte har med huvudkonflikten att 

göra borde därför inte anses lovlig.
194

 

 För att kravet på intressegemenskap ska vara uppfyllt räcker att båda parter är 

medlemmar i samma organisation eller huvudorganisation.
195

 Sympatiåtgärder till stöd 
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för medlemmar utanför den egna huvudorganisationen borde dock mer sällan vara til-

låtna. Det är alltså inte som i Sverige tillräckligt att båda parterna tillhör arbetstagar- 

eller arbetsgivarkollektivet i stort. Om en part i sekundärkonflikten inte är medlem i 

samma huvudorganisation som någon av primärparterna måste en bedömning av om 

sympatiåtgärden kan bidra till konfliktens lösning och om det finns ett tillräckligt starkt 

intresse göras.
196

 Ofta borde slutsatsen bli att så inte är fallet.
 197

 Jacobsen menar att en 

sympatikonflikt vidtagen av någon som inte är medlem i huvudorganisationerna, till 

stöd för en primärkonflikt mellan medlemmar i DA och LO, endast bör vara tillåten i 

ytterst begränsad utsträckning. De utomstående är enligt honom försvarslösa i denna 

mastodonternas kamp.
198

  

 Huvudavtalet mellan DA och LO förbjuder organisationernas medlemmar att 

genom sympatiåtgärder stödja icke-medlemmar som utsätts för stridsåtgärder från mot-

parten. DA får alltså inte inleda sympatilockout till fördel för en oorganiserad 

arbetsgivare som utsatts för stridsåtgärder från LO:s sida, och LO får inte vidta sympati-

strejk till fördel för en utomstående arbetstagarorganisation som drabbats av stridsåtgärd 

från DA.
199

   

 Motiven till att inte tillåta sympatiåtgärder till förmån för andra 

huvudorganisationers medlemmar är enligt Jacobsen bl.a. hänsyn till andra samhälls-

grupper och samhället i stort. En rätt att utan begränsningar inleda sympatiåtgärder tvärs 

genom organisationsgrupperna kan ge organisationerna rätt att utöva oacceptabel på-

tryckning på samhällsgrupper och lagstiftaren.
200
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6 Om syftet med en sympatiåtgärd 

6.1 En åtgärd med ändamålet att stödja annan…  

 En sympatiåtgärd vidtas i syfte att stödja annan 6.1.1

För att en åtgärd ska falla in under begreppet stridsåtgärd måste den, vilket nämnts ovan 

i avs. 2.1, vidtas med ett fackligt syfte. Vid sympatiåtgärder innebär detta att det måste 

finnas ett fackligt syfte med den primäråtgärd som den sympatiserande avser att stödja. 

Annars är kravet på lovlig primäråtgärd inte uppfyllt. För att en åtgärd ska definieras 

som sympatiåtgärd krävs även att den har till ändamål att stödja parten i primär-

konflikten. Syftet för den sympatistridande ska med andra ord vara att främja det syfte 

som ligger bakom primärkonflikten. Detta krav kan uttolkas av formuleringen i MBL 

41 §. Där förbjuds kollektivavtalsbundna parter att vidta stridsåtgärder som har till 

ändamål att stödja någon annan när denne inte själv får vidta stridsåtgärd. En läsning e 

contrario ger att kollektivavtalsbundna parter får vidta stridsåtgärder om åtgärden har 

till ändamål att stödja någon annan när denne själv får vidta stridsåtgärd.  

 Om en stridsåtgärd som påstås vara en sympatiåtgärd egentligen inte syftar till att 

stödja en part i primärkonflikten rör det sig i realiteten om en primäråtgärd. Denna är 

dock inte per automatik olovlig.
201

 Grundlagsskyddet i RF 2 kap. 14 § medför som ovan 

anförts att stridsåtgärder som inte uttryckligen förbjudits i lag eller avtal är tillåtna. 

MBL 41 § 1 st. 4 p. undantar åtgärder till stöd för den som inte själv får vidta strids-

åtgärd från denna huvudregel om stridsåtgärders lovlighet. Att en åtgärd inte faller in 

under detta undantag innebär egentligen bara att åtgärderna faller under huvudregeln om 

stridsåtgärders tillåtlighet enligt RF 2 kap. 14 §. Det är först om den ”falska” 

sympatiåtgärden träffas av en annan bestämmelse om fredsplikt som den är olovlig. En 

första förutsättning för detta är att MBL 41 § (eller någon annan fredspliktsregel) är 

tillämplig mellan parterna.
202

 Dessutom måste det egentliga syftet med den åtgärd som 

påståtts vara en sympatiåtgärd, men i realiteten visats vara en primäråtgärd, strida mot 

en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller något av det första, andra eller tredje 

punktförbudet.  
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 Däremot kan brott mot varselskyldigheten enligt MBL 45 § ha skett, om varslet har angett ett annat 

syfte med åtgärden än det riktiga. 
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 Skenåtgärder egentligen riktade mot motparten i sekundärkonflikten  6.1.2

Rätten att vidta sympatiåtgärder är det kanske mest långtgående undantaget från freds-

plikten. Med tanke på detta finns en i vart fall teoretisk risk för att en organisation ut-

nyttjar rätten i syfte att olovligen påverka en part mot vilken organisationen är bunden 

av fredsplikt. För att göra detta kan en organisation utnyttja en redan uppkommen 

primäråtgärd. Det kan även tänkas att en primäråtgärd inleds enbart i syfte att göra det 

möjligt att stödja denna med en sympatiåtgärd. Det rör sig i så fall om en primäråtgärd 

som vidtagits för skens skull (nedan kallad ”skenåtgärd”).
203

  

 Redan i SOU:n till MBL påpekades att det kan vara svårt att bedöma sympati-

åtgärders lovlighet när och samma organisation har vidtagit både de primära och de 

sekundära åtgärderna (se typfall 3 och 4 ovan i avs. 3.3). Särskilt när även den angripne 

motparten är densamma i båda konflikterna (typfall 3) kan det vara svårt att avgöra om 

sekundäråtgärden egentligen syftar till att åstadkomma ändring i det egna kollektiv-

avtalet.
204

 Arbetsdomstolen har efter invändning från part vid några tillfällen haft att 

pröva om en sympatiåtgärd har varit olovlig p.g.a. att den egentligen vidtagits i ett annat 

syfte än att stödja primärparten.
205

 Mig veterligen har AD dock aldrig kommit fram till 

att en sympatiåtgärd har varit olovlig av denna anledning.  

 Vid en diskussion om skenåtgärder är det viktigt att ha i åtanke att en primär-

åtgärd inte måste vara på något sätt effektiv för att den ska få stödjas med 

sympatiåtgärder. AD har till och med anfört att det är särskilt angeläget med 

sympatiåtgärder i en situation då primäråtgärden i sig är ineffektiv.
206

 När t.ex. en 

primäråtgärd i form av en nyanställningsblockad inleds torde det ofta stå rätt klart att 

denna åtgärd i sig inte kommer att utgöra tillräcklig påtryckning för att få motparten att 

gå med på den stridandes krav att t.ex. teckna kollektivavtal. För att en nyanställnings-

blockad ska vara effektiv krävs nämligen att den angripne motparten vill anställa med-

lemmar i den stridande organisationen. Om så inte är fallet kan det vara ett betydligt 

effektivare vapen om den stridande organisationen har möjlighet att begära eller själv 

vidta sympatiåtgärder. Har organisationens taktikupplägg redan från början varit att 
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stödja primäråtgärden med sympatiåtgärder kan det visserligen sägas att primär-

åtgärderna vidtagits enbart med syftet att möjliggöra sympatiåtgärder. Så länge syftet 

med sympatiåtgärderna endast är att stödja kravet mot motparten i primäråtgärden rör 

det sig dock inte om skenåtgärder i den här avsedda meningen.   

 

6.2 Fall då Arbetsdomstolen haft att pröva om syftet varit att stödja annan 

 AD 1996 nr 119: Med invändning att frågan var irrelevant i primärkonflikten 6.2.1

Den angripande organisationen i AD 1996 nr 119, Svenska Elektrikerförbundet (SEF), 

hade bl.a. kollektivavtal med tre olika arbetsgivarorganisationer: Elinstallatörernas 

Arbetsgivareförening (EIA) (nuvarande EIO), EnergiFöretagens Arbetsgivareförening 

(EFA) och Handelsarbetsgivarna (HAO). SEF hade även kollektivavtal med en enskild 

arbetsgivare, ABB Asea Skandia Aktiebolag (ABB). Under avtalsförhandlingar mellan 

SEF och ABB uppkom tvist om utnyttjandet av tidsbegränsade anställningar. SEF 

varslade om stridsåtgärder mot ABB i form av blockad mot alla former av 

tidsbegränsade anställningar. SEF varslade även om sympatiåtgärder i form av mot-

svarande blockad inom området för de kollektivavtal som SEF hade med EIA, EFA och 

HAO. Bakgrunden till tvisten om de tidsbegränsade anställningarna var lagförslaget om 

den nya anställningsformen ”överenskommen visstidsanställning”.
207

 Detta förslag 

skulle göra det möjligt med visstidsanställning under en begränsad tid utan att särskilda 

skäl förelåg.
208

 Kollektivavtalet med ABB var det första som skulle löpa ut sedan 

förslaget hade lagts. De tre arbetsgivarorganisationerna menade att SEF hade valt att 

varsla om primära stridsåtgärder mot ABB enbart för att möjliggöra sympatiåtgärder på 

deras områden. Syftet med de samlade åtgärderna var enligt arbetsgivarorganisationerna 

att bana väg för avtalsvillkor som begränsade rätten att tillämpa den nya anställnings-

formen i de kommande avtalsförhandlingarna med dem. Primäråtgärden skulle därmed 

anses vidtagen enbart för skens skull, för att möjliggöra stridsåtgärder mot 

organisationerna trots att fredsplikt förelåg.  Det rörde sig därför inte om lovliga 

sympatiåtgärder utan om stridsåtgärder som i strid mot MBL 41 § 2 st. 2 p. eller 3 p. 

syftade till att åstadkomma ändring i nuvarande eller framtida kollektivavtal.  

                                                 
207

 Se prop. 1996/97:16. 
208

 Förslaget trädde i kraft 1 juli 1997 genom SFS 1996:1424. Anställningsformen överenskommen 

visstidsanställning togs sedermera bort år 2007, i samband med införandet av den fria 

visstidsanställningen (numera allmän visstidsanställning).  
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Arbetsgivarorganisationernas argument för varför primäråtgärderna utgjorde 

skenåtgärder kan sammanfattas som att de menade att den fråga som aktualiserat 

primäråtgärderna helt saknade relevans i förhållande till motparten i primärkonflikten. 

Frågan var dock av betydligt större vikt i förhållande till dem, alltså motparterna i 

sekundärkonflikten. Bland annat anfördes att SEF inte hade något reellt behov av att 

kämpa för den fasta anställningsformen på området för ABB-avtalet. Det hade nämligen 

inte förekommit några tidsbegränsade anställningar hos ABB de senaste fyra åren innan 

konflikten. Däremot var tidsbegränsade anställningar betydligt vanligare på de tre 

arbetsgivarorganisationernas områden. Ändå valde SEF att driva frågan om tids-

begränsade anställningar så hårt i avtalsförhandlingarna med ABB att de t.o.m. ansåg 

det motiverat att ta till både strids- och sympatiåtgärder för att driva igenom kravet. 

 Argumenten till stöd för att konflikten med ABB faktiskt hade inletts i syfte att 

åstadkomma ändring på ett större plan än inom partsrelationen mellan SEF och ABB är 

enligt min mening inte helt irrelevanta.
209

 AD ansåg dock inte att det lyckats visas att 

SEF:s syfte med åtgärderna var ett annat än att stödja organisationen i dess krav mot 

ABB. Domstolen påpekade att det var ostridigt i målet att det inte hade framförts några 

krav på förändringar i kollektivavtalen mot de tre arbetsgivarorganisationerna. Enbart 

förhållandet att de frågor konflikten gällde var viktiga även på de övriga avtals-

områdena kunde inte anses innebära att de varslade sympatiåtgärderna hade syftet att 

ändra i nuvarande eller kommande avtal på dessa områden. Den i målet förelagda ut-

redningen gav enligt AD heller inte stöd för att det förelegat något sådant syfte.  

 De två arbetsgivarledamöterna var emellertid skiljaktiga. De menade att ända-

målet med de varslade sympatiåtgärderna som helhet betraktat varit att genomföra 

bestämmelser som skulle tillämpas på de i målet aktuella avtalsområdena. Därmed hade 

inte åtgärderna enbart till ändamål att utgöra stöd för primärkonflikten, och var enligt de 

skiljaktiga olovliga.  

 

                                                 
209

 Jag har visserligen inte kunnat kontrollera sanningshalten i uppgifterna från EIA om att det inte 

förekom några tidsbegränsade anställningar inom området för ABB-avtalet. Det kan dock hävdas att 

argumentet ev. är mindre relevant med tanke på att den vid tidpunkten för stridsåtgärderna planerade 

lagändringen skulle göra tidsbegränsade anställningar möjligt i betydligt fler fall än tidigare. Det borde 

inte vara omöjligt att tänka sig en ökad användning av tidsbegränsade anställningar i form av 

överenskommen visstidsanställning. Det är därmed omöjligt att svara på om den varslade primäråtgärden 

skulle ha någon reell verkan i praktiken, och om det faktiskt var ”befogat” av SEF att driva frågan hårt 

även i förhandlingarna med ABB. Detta är dock av mindre intresse här, där det intressanta är AD:s 

behandling av arbetsgivarpartens argument.  
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 AD 1990 nr 113: Med invändning att det verkliga kravet var förklätt 6.2.2

I AD 1990 nr 113 menade ett bolag (Laser) som utsatts för sympatiåtgärder bl.a. att 

motparternas verkliga syfte med åtgärderna var att förmå dem att fatta vissa affärs-

mässiga beslut. Bakgrunden till konflikten var att Laser, ett svenskt bolag, hade bedrivit 

båttrafik i samarbete med ett engelskt bolag (Royal Mail). Besättningen på ett av 

fartygen var anställda av Laser och för dem gällde kollektivavtal med Svenska 

Sjöfolksförbundet respektive Svenska Maskinbefälsförbundet. Laser och Royal Mail 

hade kommit överens om att Royal Mail skulle ta över ansvaret för bemanningen av det 

aktuella fartyget. De svenska förbunden inledde då stridsåtgärd i form av 

nyanställningsblockad mot Royal Mail, med det angivna syftet att förmå detta bolag att 

också teckna kollektivavtal med förbunden. Därefter varslade förbunden även om 

sympatiåtgärd mot Laser i form av arbetsnedläggelse på fartyget. 

 Till stöd för påståendet att primäråtgärderna utgjort skenåtgärder anförde Laser 

bl.a. att nyanställningsblockaden mot det engelska bolaget var totalt meningslös.  

Tvisten gällde nämligen just att Royal Mail inte planerade att anställa svensk besättning 

till fartyget. Syftet med åtgärderna var därför, menade Laser, inte att förmå Royal Mail 

att teckna svenska kollektivavtal utan att förmå Laser att frånträda sitt avtal med Royal 

Mail om att ta över bemanningen av fartygen. Detta innebar att åtgärderna egentligen 

syftade till att i strid med MBL 41 § utöva påtryckning beträffande de gällande 

kollektivavtalens fortsatta bestånd, alternativt genomföra bestämmelser som skulle 

tillämpas efter att dessa kollektivavtal upphört att gälla.  

 AD avfärdade dock Lasers invändning om att primäråtgärden skulle vara för 

skens skull. Domstolen menade att det med hänsyn till förbundens krav på kollektiv-

avtal med Royal Mail var uppenbart att nyanställningsblockaden hade vidtagits som 

påtryckningsmedel i den fackliga intressetvisten. Att primäråtgärden kunde framstå som 

ineffektiv innebar inte att den var otillåten i och för sig eller otillräcklig för att tjäna som 

grund för sympatiåtgärder. Med detta anfört menade AD att det varken hade visats att 

sympatiåtgärderna vidtagits med ett självständigt syfte eller att de utgjort ett angrepp 

mot kollektivavtalen mellan Laser och förbunden.  

 

 AD 1992 nr 146: Med invändning att syftet var egen ekonomisk vinning 6.2.3

I AD 1992 nr 146 menade en arbetstagarorganisation som drabbats av sympatilockout 

att denna inte borde kunna anses vidtagen i syfte att påverka primärkonflikten. Till stöd 
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för detta anfördes bl.a. att det saknades intressegemenskap mellan dem och arbetstagar-

parten i primärkonflikten, och att det egentliga syftet var att spara pengar. Bakgrunden 

till konflikten var förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Flygbranschens 

arbetsgivarförbund (FBA) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF). När parterna inte 

kunde enas tog HTF ut ett antal arbetstagare i strejk, och FBA beslutade om lockout för 

motsvarande arbetstagare. Därefter varslade FBA även Svensk Pilotförening (SPF) om 

sympatilockout av vissa piloter. Varslet rörde endast motsvarande antal piloter som de 

som till följd av primärkonflikten ändå skulle ställas utan sysselsättning. SPF menade 

att denna åtgärd borde anses otillåten på grund av att den inte alls hade ett sympatisyfte. 

Istället var syftet enligt SPF att frigöra FBA från sin kollektivavtalsenliga skyldighet att 

utge lön till piloterna. Eftersom kollektivavtalet mellan SPF och FBA innebar ett förbud 

mot att permittera piloterna var en sympatilockout det enda möjliga sättet att göra detta 

på.  

 SPF menade att en sympatilockout som drabbar arbetstagare som hur som helst 

står utan normalt arbete p.g.a. primärkonflikten endast bör anses lovlig om det kan kon-

stateras att det verkligen föreligger ett ärligt och uppriktigt syfte att påverka utgången i 

den primära konflikten. Till stöd för att något sådant syfte inte förelåg anförde SPF att 

de alltid har stått utanför arbetsmarknadens centralorganisationer och att de aldrig tidi-

gare deltagit i sympatiaktioner eller själva begärt stöd från andra organisationer. De 

påpekade även att de inte kontaktade HTF i samband med tvisten. SPF menade att ett 

betydligt effektivare sätt för FBA att påverka HTF därför skulle ha varit att istället ut-

öka stridsåtgärderna mot HTF. Förbundet påpekade också att någon motsvarande 

sympatilockout inte vidtagits mot t.ex. flygtekniker. Dessutom menade SPF att det 

aktuella upplägget inte följde vad som var standard vid lockouter. Vilken pilot som 

skulle lockoutas bestämdes inte baserat på dennes vanliga flygrutt, utan utifrån så 

kallade senioritetslistor.  

 AD framhöll att det ligger i lockoutens natur att den har till effekt att 

arbetsgivaren under tiden den pågår ”befriar sig” från skyldigheten att betala ut lön till 

de lockoutade arbetstagarna. Det gick därmed inte att dra några avgörande slutsatser 

avseende organisationens syfte med anledning av att så hade skett. Avgörande var 

istället om arbetsgivarpartens syfte med sympatiåtgärden verkligen hade varit att på-

verka utgången i primärkonflikten. FBA hade genom skriftlig bevisning i form av 

varselhandlingen, och förhör med deras ordförande, anfört att syftet var att påverka 
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HTF. AD tyckte inte att arbetsgivarens bedömning att lockouten av piloterna kunde 

påverka läget i primärkonflikten till arbetsgivarens förmån var så ogrundad att det 

kunde lämnas utan avseende. Det faktum att lockouten endast omfattat piloter som ändå 

stod utan arbetsuppgifter innebar inte att slutsatsen kunde dras att den företagits med ett 

annat syfte än vad som uppgetts. En enig AD ansåg sig därmed sakna anledning att 

närmare gå in på frågan om lockoutens utformning, och erinrade att det i arbets-

konflikter i princip står parterna ”fritt att utnyttja en uppkommen situation som innebär 

att partens stridsåtgärder kan i någon mening sägas vara ekonomiskt fördelaktiga för 

honom samtidigt som de orsakar den angripne parten skada”.
210

 

 

6.3 Arbetsdomstolens möjlighet att bedöma en åtgärds syfte 

 Hur gör AD sina bedömningar? 6.3.1

AD:s tillvägagångssätt då domstolen i de i avsnittet ovan redovisade fallen haft att 

bedöma om syftet med en sympatiåtgärd verkligen varit att stödja annan kan enligt min 

mening beskrivas som ganska formalistiskt. Domstolen har ogärna gett sig in på speku-

lationer om vilken taktik parterna egentligen har haft. Domskälen har därmed inte 

innehållit någon klar och redovisad bedömning av trovärdigheten av de framförda 

argumenten till stöd för att ett annat syfte egentligen skulle ha förelegat. Dessa argu-

ment har istället mer eller mindre avfärdats utan direkt motivering. Fokus har legat vid 

om det föreligger en primärkonflikt som den sympatiserande kan avse att stödja, och om 

den sympatiserande formellt sett har framfört några självständiga krav mot motparten. 

Domstolen är med andra ord mycket inriktad på de objektiva omständigheterna som 

tyder på att det rört sig om en sympatiåtgärd.  

 Problematiken för AD:s möjlighet att bedöma i vilket syfte en åtgärd vidtagits har 

uppmärksammats av bl.a. Victorin. Han har emellertid inte fokuserat på syftet att stödja 

annan, utan bedömningen av om en åtgärd vidtagits i syfte att utöva påtryckning (en 

förutsättning för att en åtgärd ska vara en stridsåtgärd, se ovan avs. 2.1).
211

 Victorin 

menar att domstolen vid bedömningen av denna fråga har tillämpat en princip som 
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 AD 1992 nr 146. 
211 

Victorin SvJT 1990 s. 321-338. Som exempel på då det är oklart om påtryckningssyfte förelegat anger 

Victorin när arbetstagare har lagt ned arbetet utan syfte att förmå arbetsgivarparten att göra något konkret, 

utan för att det ska vara möjligt för arbetstagarna att söka nytt arbete (AD 1935 nr 107). 
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liknar den som tillämpas i föreningsrättsmål.
212

 Om omständigheterna är sådana att den 

angripne parten uppfattar en åtgärd som en stridsåtgärd med påtryckningssyfte måste 

övertygande motbevisning föras. Den part som vidtagit åtgärden måste alltså visa att ett 

annat syfte egentligen har förelegat.
213

 Med andra ord finns det enligt Victorin en viss 

presumtion för att ett syfte att utöva påtryckning föreligger om omständigheterna tyder 

på det. Detta innebär en bevislättnad för den angripne när det gäller att visa 

påtryckningssyfte.
214

  

 Enligt min mening tillämpar AD en liknande bevisbörda som den av Victorin 

beskrivna vid bedömningen av om en sympatiåtgärd har vidtagits med syftet att stödja 

annan. Om omständigheterna tyder på att en sympatiåtgärd har vidtagits för att stödja 

annan måste den som påstår att ett annat syfte föreligger bevisa detta. Som ovan i 

avs. 5.7 beskrivits räcker att dessa omständigheter når upp till kravet att göra det 

sannolikt att de påstådda sympatiåtgärderna är just lovliga sympatiåtgärder. Enligt den i 

avsnittet ovan redovisade praxisen verkar tillräckliga omständigheter för att tyda på ett 

syfte att stödja annan vara att det (1) finns en lovlig primäråtgärd att stödja och (2) att 

det inte uttryckligen har framställts några krav mot motparten i sekundärkonflikten. Om 

dessa omständigheter föreligger måste alltså den som påstår att åtgärden vidtagits med 

ett annat syfte styrka detta.  

 Inte någon av parterna i de ovan redovisade fallen lyckades föra fram tillräckligt 

övertygande bevisning för att AD skulle anse det visat att ett annat syfte än att stödja 

primärparten förelegat. Det får framhållas att argumenten till stöd för att sympati-

åtgärderna vidtagits med ett annat syfte än det påstådda var av minst sagt varierad 

kvalitet.  Snarare än att stödja sig på klara fakta byggde argumenten på vad som närmast 

kan beskrivas som ett allmänt rimlighetstänkande. I t.ex. AD 1996 nr 119 menade de tre 

arbetsgivarorganisationerna att det är oförståeligt att välja att driva den aktuella frågan 

så hårt mot primärmotparten som arbetstagarorganisationen gjort. Det är först om åtgär-

derna ses i relation till motparterna i sekundärkonflikten, och i ljuset av de kommande 

avtalsrörelserna mot dem, som åtgärderna framstår som på något sätt rimliga. Det kan 
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Victorin SvJT 1990 s. 326 f. 
213 

Victorin, A.a. s. 327. Ang. föreningsrättskränkande syfte: om omständigheterna tyder på att syftet har 

varit föreningsrättskränkande går bevisbördan över på den som påstås ha haft ett sådant syfte. Denne 

måste då visa att syftet egentligen varit ett annat (se t.ex. AD 1987 nr 65, AD 2002 nr 6 och AD 2004 nr 

49).  
214

 Victorin, A.a. s. 326 f. 
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enligt min mening tänkas vara fullt möjligt, kanske till och med troligt, att detta faktiskt 

var SEF:s avsikt med de samlade stridsåtgärderna. Oavsett detta så är det emellertid 

bara antaganden om taktik som arbetsgivarorganisationerna för fram. Detta bör troligt-

vis inte räcka för att motbevisa att det är sannolikt att en lovlig sympatiåtgärd föreligger. 

Detsamma gäller i t.ex. AD 1992 nr 146. SPF menade att valet att lockouta just de 

piloter som ändå inte kunde arbeta till följd av primärkonflikten rimligtvis tyder på att 

syftet snarare än att påverka i primärkonflikten varit att tjäna pengar. De anger dess-

utom flera exempel på vad de påstår vara mer effektiva sätt att utvidga stridsåtgärderna. 

Visst låter det inte helt orimligt att baktanken att tjäna pengar var det överväldigande 

skälet till att piloterna lockoutades, men AD dömer inte enbart med stöd av att något 

verkar rimligt.  

 

 Om problemen för AD:s bedömning av om syftet är att stödja annan 6.3.2

Att bevisa att någon har ett visst syfte är alltid förenat med särskilda svårigheter.
215

 I en 

civilrättslig process är domstolen bunden av de argument och det stöd som parterna 

lägger fram. Att mer eller mindre välgrundade antaganden om taktik, som i sin tur 

bygger på en tanke kring vad som kan uppfattas som rimligt, är de enda bevis som kan 

föras fram i de här diskuterade fallen är kanske inte särskilt förvånande. Den som har 

företagit en åtgärd med ett ”förklätt” syfte kommer rimligtvis inte att lämna tydliga spår 

efter sig.  

 Ett sätt att komma till rätta med svårigheterna att avgöra i vilket syfte något skett 

är att om vissa omständigheter är förhanden presumera att ett visst syfte föreligger. Så 

sker som ovan anförts även vid bedömningen om syftet är att stödja annan. En liknande 

fördelning av bevisbördan tillämpas även på andra områden inom arbetsrätten. Som 

exempel kan nämnas de av Victorin diskuterade fallen då det ska avgöras om 

påtryckningssyfte föreligger, samt då föreningsrättskränkningssyfte respektive 

diskrimineringssyfte ska visas.
216

 Samtliga dessa andra fall har dock gemensamt att det 

är den part som har blivit anklagad för att ha agerat i ett visst syfte som om vissa 

omständigheter föreligger måste visa att denne inte har haft detta syfte. När det gäller 

bördan att visa att syftet inte varit stödja annan är det däremot motparten som måste visa 
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 Jfr. för samma åsikt Victorin SvJT 1990 s. 326. 
216

 Ang. föreningsrättskränkande syfte, se ovan not 213 samt där gjorda hänvisningar. Ang. 

diskrimineringssyfte se t.ex. AD 2002 nr 128 och AD 2003 nr 55. 
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att den andra parten har haft ett annat syfte än det som presumeras till följd av om-

ständigheterna. Det borde rimligtvis vara enklare för en part att bevisa att denne själv 

egentligen har ett visst syfte än att motparten egentligen har det. En annan skillnad från 

andra fall med en liknande bevisbörda är att bevislättnaden i sympatisyftesfallen inte 

fungerar till fördel för den angripne, utan till fördel för den angripande.
217

 

Bevislättnaden fungerar dock till fördel för den som utnyttjar sin grundlagsskyddade rätt 

att vidta stridsåtgärder. 

 Bedömningen av det egentliga syftet i de ovan beskrivna fallen har komplicerats 

än mer av att de omständigheter som ligger bakom argumentet att det rimligtvis före-

ligger ett annat syfte inte i sig går att angripa rättsligt. Det är t.ex. tillåtet för part att 

göra ekonomisk vinning till följd av stridsåtgärdens utformning (AD 1992 nr 146). 

Ändå ska att detta har skett tyda på att ett annat syfte än att stödja parten i 

primäråtgärden har förelegat. Detsamma gäller för valet att rikta sympatiåtgärderna mot 

en utomstående som inte anser sig kunna påverka parten i primärkonflikten 

(AD 1992 nr 146), att välja att driva en fråga i primärkonflikten som förefaller vara helt 

irrelevant i den partsrelationen (AD 1996 nr 119) och att vidta en primäråtgärd som i 

praktiken inte innebär någon egentlig effekt (AD 1990 nr 113). Att argumenten till stöd 

för att ett annat syfte än det påstådda föreligger bygger på omständigheter som i sig är 

helt tillåtna innebär att AD måste gå en ganska svår och känslig balansgång i dessa fall. 

Trots att omständigheterna är tillåtna måste domstolen indirekt bedöma dem för att 

kunna göra en bedömning av det som (eventuellt, jfr. ovan avs. 6.1.1) är otillåtet – att 

vidta en sympatiåtgärd i ett annat syfte än att stödja parten i primärkonflikten. Enligt 

min mening tyder AD:s val att istället fokusera på de objektiva omständigheterna på att 

AD inte känner sig bekväm med denna känsliga balansgång. När fokus huvudsakligen 

ligger vid huruvida en primäråtgärd föreligger och om några andra krav ställts riskerar 

dock kravet att åtgärden ska vidtas med ändamålet att stödja annan att i praktiken anses 

uppfyllt per automatik så länge de andra rekvisiten för en sympatiåtgärd är det.  
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 Jfr. Victorin SvJT 1990 s. 326. 
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7 Om krav på en pågående primäråtgärd 

7.1 Finns ett krav på en pågående primäråtgärd?  

Enligt ordalydelsen i MBL 41 § 1 st. 4 p. får en stridsåtgärd inte vidtas om den har till 

ändamål att stödja någon annan som inte själv får vidta stridsåtgärd. En läsning av 

stycket e contrario ger att en organisation får vidta stridsåtgärd för att stödja annan när 

denne får vidta stridsåtgärd. Av enbart styckets formulering framgår inte om det är en 

förutsättning att primäråtgärden faktiskt har påbörjats. 

 Den rådande synen i doktrin verkar dock vara att gällande rätt förutsätter att det 

finns en pågående primäråtgärd för att en sympatiåtgärd ska få vidtas.
218

 Stödet för 

denna ståndpunkt är vissa uttalanden i arbetsrättskommitténs utredning inför instiftandet 

av MBL, som presenterade i SOU 1975:1. Enligt arbetsrättskommittén fick gällande rätt 

enligt då gällande KAL 4 § antas vara att det krävdes en pågående primäråtgärd. Det 

antogs därmed inte räcka att den part som ska stödjas är rättsligt oförhindrad att vidta 

stridsåtgärd. Detta var arbetsrättskommitténs slutsats trots att, vilket de även anför, detta 

”till följd av den lagtekniska lösning som valts i 4 § inte uttryckligen utsagts”.
219

 Frågan 

diskuterades inte i den efterföljande propositionen till MBL. Som ovan anförts var dock 

avsikten däri att inte göra några materiella ändringar för fredspliktsreglerna jämfört 

med KAL.
220

  

 I doktrin har alltså uttalandena i SOU 1975:1 tolkats som att ge uttryck för 

gällande rätt. Vad som faktiskt är gällande rätt får dock enligt min mening anses oklart. 

RF 2 kap. 14 § kräver att en inskränkning av rätten att vidta stridsåtgärder framgår av 

lag eller avtal. Uttalanden i SOU:er och doktrin spelar därmed inte någon egentlig roll 

för frågan om en grundlagsskyddad rätt har inskränkts. Även om en inskränknings 

närmare betydelse och avsikten med den både kan och bör framgå i dess förarbeten, 

måste själva inskränkningen gå att utläsa av lagen för att vara gällande. Enligt min 

mening går inte något krav på en pågående primäråtgärd att utläsa av 

MBL 41 § 1 st. 4 p.  
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 Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av 

anställningsvillkor, s. 15, Glavå, Arbetsrätt, s. 244, Holke & Olauson, Medbestämmandelagen, s. 320 och 

Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 178. 
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 Jfr. ovan avs. 2.3.  
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Det kan dessutom ifrågasättas om arbetsrättskommitténs tolkning av KAL 4 § verkligen 

överensstämmer med vad åsyftades vid instiftandet av KAL. Enligt KAL 4 § 1 st. 4 p. 

fick inte stridsåtgärd tillgripas ”för att bispringa annan i fall, då denne icke själv äger 

vidtaga stridsåtgärd”. I SOU:n till KAL anfördes att förbud mot sympatiåtgärder bör 

gälla då den som genom åtgärden skall bispringas själv är rättsligen förhindrad att 

vidtaga stridsåtgärd. Vidare anges att denna föreskrift ska gälla oavsett om parten i 

primäråtgärden är hindrad att vidtaga stridsåtgärd genom lagens regler eller genom 

kollektivavtalets.
221

 Göransson har framfört att dessa formuleringar tyder på att avsikten 

inte var att en pågående primäråtgärd skulle krävas.
222

 Jag kan inte annat än hålla med 

Göransson om detta. I SOU 1927:4 talas om den som är hindrad att vidtaga och 

företaga, vilket snarare borde syfta på den som inte får göra något i framtiden än den 

som redan gör något olovligen.  

Kravet på en pågående primäråtgärd diskuterades inte närmare i propositionen till 

KAL, som i sitt lagförslag tog in en reglering av sympatiåtgärdsfrågan motsvarande den 

i SOU 1927:4.
223

 Däremot verkar frågan ha diskuterats i samband med ett äldre förslag 

till lag om kollektivavtal som presenterades i prop. 1910:96. Riksdagens utskott fann 

under en diskussion om denna proposition att sympatiåtgärder endast borde få tillgripas 

då den som skulle bispringas var obunden av kollektivavtal och själv vidtagit eller 

angripits med arbetsinställelse. Det ansågs med andra ord uttryckligen att det skulle 

ställas krav på att primärparten faktiskt var inbegripen i en pågående strid.
224

 Några 

slutsatser kring om avsikten var densamma vid KAL:s tillkomst nästan tjugo år senare 

går dock inte att dra av detta. Det rör sig dessutom fortfarande endast om uttalanden i 

förarbeten. Visserligen förelåg inte samma hinder mot att inskränka stridsrätten genom 

annat än lag innan RF kom år 1974. För att en äldre inskränkning i något annat än 

lagtext ska vara gällande även efter RF:s tillkomst bör dock särskilda övergångsregler 

krävas.
225

 Med tanke på att MBL instiftades efter RF spelar detta emellertid ingen roll. 
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”I ett avseende lärer det emellertid vara nödvändigt att i lagen beröra sympatiåtgärderna. Förbud måste 
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Vid lagändringen borde lagstiftaren av hänsyn till RF ha sett till att klargöra rättsläget i 

lagtexten. 

 Att rättsläget avseende kravet på en pågående primäråtgärd inte är så klart som det 

kan verka i doktrin får stöd av ett uttalande från Arbetsdomstolen. I AD 1986 nr 113 

beskrev domstolen hur bestämmelserna i KAL 4 § har tolkats av arbetsrättskommittén 

som att innebära ett krav på att det faktiskt förelåg en tillåten primär stridsåtgärd. AD 

uttryckte vidare att ”[o]avsett hur det förhåller sig därmed…” så innebar inte 

bestämmelserna i MBL 41 § något hinder mot stridsåtgärderna i det fallet.
226

 I fallet 

rådde nämligen tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd mellan parterna, varför åtgärden 

var tillåten som primäråtgärd.
227

  Uttalandet i AD 1986 nr 113 har visserligen fällts 

obiter dicta, men tyder ändå på att rättsläget är oklart.  

 Det bör påpekas att det som är oklart är rättsläget enligt MBL. Som ovan anförts i 

avs. 4.2.2 förbjuder Saltsjöbadsavtalet stridsåtgärder mot tredje man. Från detta förbud 

undantas sympatiåtgärder om därmed ”åsyftas att genom en utvidgning av ursprunglig 

tvist rörande upprättande av kollektivavtal bispringa part i denna” 

(Saltsjöbadsavtalet kap. IV § 10). I och med att sympatiåtgärden ska vidtas för att ut-

vidga en ursprunglig tvist verkar det enligt Saltsjöbadsavtalet förutsättas att det finns en 

pågående primäråtgärd för att stridsåtgärder ska få riktas mot tredje man. Som ovan 

anförts gäller detta dock bara i de fall då tredje man är neutral.  

 

7.2 I vart fall inte ett krav på en effektiv primäråtgärd 

Oavsett om det finns ett krav i svensk lag på en pågående primäråtgärd för att sympati-

åtgärd ska få vidtas innebär detta i vart fall inte hinder mot att primäråtgärden och 

sympatiåtgärden påbörjas samtidigt.
228

 Det finns alltså inte något principiellt krav på att 

parterna i primärkonflikten först ska försöka lösa denna konflikt själva, utan 

inblandning av sekundära parter.  

 Som ovan i avs. 6.1.2 anförts finns heller inte något krav på att den pågående 

primäråtgärden ska vara på något sätt effektiv. Frånvaron av krav på faktisk effekt inne-

bär att ett eventuellt krav på en pågående primäråtgärd skulle vara uppfyllt så länge en 

primäråtgärd formellt sett har inletts. Det räcker med andra ord med en ”på pappret” på-
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gående primäråtgärd, även om denna i praktiken har obefintlig påverkan på motparten. 

Som exempel på en i praktiken verkningslös primäråtgärd kan nämnas nyanställnings-

blockaden i AD 1990 nr 113. Visserligen är nyanställningsblockader aldrig effektiva om 

inte den drabbade arbetsgivaren faktiskt vill anställa medlemmar i det stridande 

förbundet. I AD 1990 nr 113 var dock omständigheterna särskilt speciella, eftersom 

tvisten rörde just att det angripna bolaget inte ville anställa svenska medarbetare. Det 

borde därmed under hela konflikten ha stått klart för alla inblandade att primäråtgärden i 

praktiken skulle sakna verkan. Detta är dock inget hinder enligt AD, som ändå ser 

primäråtgärden som fullt god för att stödjas av sympatiåtgärder. 

 Enligt min mening bör vi heller inte införa något krav på att en primäråtgärd ska 

vara i praktiken effektiv för att den ska kunna stödjas av sympatiåtgärder. Det vore svårt 

att bestämma hur ett krav på effekt skulle se ut och upprätthållas i praktiken. Ska det 

räcka med någon effekt alls eller bör viss ”nivå” av effekt krävas? Om viss nivå krävs, 

vilken typ av effekt ska då räknas med? Det är mycket svårt att mäta konsekvenserna av 

en stridsåtgärd, och det vore olämpligt att bygga rätten att vidta sympatiåtgärder på 

något som är alltför svårt att avgöra. Ett krav på tydligare effekt kan antas särskilt 

påverka möjligheten att vidta sympatiåtgärder när primäråtgärden har vidtagits i form av 

nyanställningsblockad, i och med svårigheterna att visa effekten av sådana åtgärder. 

Nyanställningsblockader ihop med sympatiåtgärder är ett typiskt sätt att genom stridsåt-

gärder kunna förmå utanförstående företag att teckna kollektivavtal när det inte finns 

många organiserade anställda där.   

 Enligt min mening finns det heller inte några tillräckligt starka skäl för att moti-

vera att ett krav på att primäråtgärden har någon faktisk effekt ställs. Det kan visserligen 

hävdas att en organisation som inte har möjlighet att inleda primäråtgärder med faktisk 

effekt saknar tillräckligt starkt intresse att driva igenom krav mot den aktuella motpar-

ten. T.ex. skulle ett fackförbund som saknar medlemmar bland de anställda hos en viss 

arbetsgivare, där arbetsgivaren heller inte har något intresse av att anställa medlemmar i 

förbundet, kunna sägas ha ett mycket svagt intresse av att teckna kollektivavtal. Det kan 

därmed hävdas att organisationen inte har ett berättigat intresse av att ändå kräva 

igenom detta med hjälp av sympatiåtgärder. Detta resonemang bygger på tankar om ett 

krav på proportionalitet mellan mål och medel, något som svensk rätt inte tar hänsyn till 

när det gäller möjligheten att vidta stridsåtgärder. Den danska rätten erbjuder betydligt 

mer långtgående möjligheter för sådan hänsyn, genom att kräva både ett lovligt, fackligt 
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syfte och proportionalitet.
229

 Enligt dansk rätt kan det hända att det bakomliggande 

intresset anses starkt nog för att motivera en primäråtgärd men inte även en 

sympatiåtgärd. Som exempel på ett fall då intresset av en primäråtgärd kan vara för 

svagt för att motivera även sekundära åtgärder nämns i dansk doktrin just fallet då en 

nyanställningsblockad vidtagits mot en arbetsplats där primärparten saknar 

medlemmar.
230

 Proportionalitetskravet i den danska rätten gäller dock inte bara för 

förutsättningarna för att det ska vara tillåtet att stödja en primäråtgärd med 

sympatiåtgärder. Tvärtom genomsyrar en proportionalitetsbedömning hela den danska 

regleringen av rätten att vidta stridsåtgärder. Ska möjligheten att ta motsvarande hänsyn 

införas i svensk rätt bör även vi införa en tydlig proportionalitetsregel som gäller för 

hela stridsåtgärdsregleringen. Detta vore mer pedagogiskt, och riskerar inte att särskilt 

slå mot de konflikter där sympatiåtgärder av någon anledning används. Med detta sagt 

menar jag inte att jag är av åsikten att det bör införas någon sådan generell 

proportionalitetsregel. Jag menar bara att det vore olämpligt att smyga in den i form av 

ett krav på effektiva primäråtgärder för att sympatiåtgärder ska få vidtas. 

 

7.3 Bör en pågående primäråtgärd krävas?   

Ovan har konstaterats att rättsläget enligt MBL är oklart avseende huruvida det måste 

finnas en pågående primäråtgärd för att sympatiåtgärder ska få vidtas. Bör ett eventuellt 

klargörande ange att en pågående primäråtgärd ska krävas? Enligt min mening finns det 

saker som talar både för och emot detta. 

 Istället för ett krav på en pågående lovlig primäråtgärd skulle det kunna räcka att 

primärparten är rättsligen oförhindrad att vidta stridsåtgärd. Det kan hävdas att ett av-

brott i fredsplikten inte blir mer skyddsvärt om det görs för att stödja en pågående 

primäråtgärd än om det görs för att stödja någon som får vidta en primäråtgärd. Särskilt 

som skillnaden kan vara att stödja något som bara ”pågår på pappret” jämfört med något 

som ”får pågå på pappret” känns den principiella skillnaden ännu mindre. I dessa fall 

skulle även den praktiska skillnaden av en ändring bli mycket liten. Det är dessutom 

redan idag tillåtet att inleda primära och sekundära åtgärder vid samma tidpunkt. Med 

andra ord finns det inte något krav på att primärparten först måste ”försöka själv”. I och 
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med att primäråtgärder utan praktisk effekt får stödjas av sympatiåtgärder tillåter svensk 

rätt redan att hela den samlade konfliktens påtryckande effekt följer av en 

sympatiåtgärd.  Dessutom finns det inte något krav på en pågående primäråtgärd då 

parterna inte är bundna av fredsplikt. Som beskrivits ovan i avs. 4.2.1 är det när 

fredsplikt inte föreligger tillåtet att vidta primäråtgärder direkt mot annan än den 

egentliga motparten i intressetvisten.
231

  

 I samband med det nordiska juristmötet år 1975 anförde Sarkko att det inte borde 

vara nödvändigt att den primäråtgärd som ska stödjas genom en sympatiåtgärd har på-

börjats. Han menade att det endast finns skäl att förbjuda sådana stridsåtgärder som kan 

ses som ett angrepp på det egna kollektivavtalet. Så länge inte sympatiåtgärden kan ses 

som detta torde det alltså, enligt Sarkkos åsikt, vara onödigt att tillmäta huruvida 

primäråtgärden har brutit ut någon betydelse.
232

  

 Samtidigt talar andra aspekter för att kräva en pågående primäråtgärd. Till att 

börja med är en pågående primäråtgärd en förutsättning för att inte Saltsjöbadsavtalets 

förbud mot stridsåtgärder mot tredje män ska vara gällande. Bestämmelserna i 

Saltsjöbadsavtalet gäller för en stor del av den svenska arbetsmarknaden, och de flesta 

sympatiåtgärder vidtas idag inom Saltsjöbadsavtalets tillämpningsområde. Som ovan 

anförts är min mening dock att avtalets regler inte kan medföra några begränsningar av 

stridsrätten för andra än parterna till avtalet. Ett förtydligande av MBL som klargör att 

en pågående primäråtgärd krävs även enligt lagen skulle därmed leda till ett mer enhet-

ligt rättsläge när det gäller stridsrätten. I och med att förbudet i 

Saltsjöbadsavtalet kap. IV § 7 endast omfattar neutrala tredje män är rättsläget även 

inom avtalets tillämpningsområde olika beroende av om tredje man är neutral eller inte. 

Även för organisationerna inom Svenskt Näringsliv och LO skulle alltså en sådan 

ändring tjäna till att skapa en mer enhetlig reglering av förutsättningarna för att vidta 

sympatiåtgärder. Rättsläget skulle dessutom inte riskera att oväntat ändras om ett nytt 

huvudavtal mellan parterna skulle ha en annan formulering av förbudet mot 

stridsåtgärder mot tredje man.   

 Det finns även andra skäl till att kräva en pågående primäråtgärd. Även om det 

saknas principiella och rättsliga hinder mot att hela den påtryckande effekten följer av 

en sympatiåtgärd är huvudregeln i praktiken att den huvudsakliga effekten följer av 
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primäråtgärden. En klar majoritet av primäråtgärderna på den svenska arbetsmarknaden 

är inte av den sorten att de saknar effekt. Även utan ett krav på att först försöka med 

primära stridsåtgärder är parterna vanligtvis tvungna att göra detta. Det kan enligt min 

mening dessutom antas stämma överens med det allmänna rättsmedvetandet att organi-

sationer i så stor mån som möjligt bör försöka få igenom sina krav med primära 

åtgärder. Ett klargörande att inte någon pågående primäråtgärd behövs skulle innebära 

en ännu större möjlighet än idag för arbetsmarknadens organisationer att välja att rikta 

stridsåtgärder mot andra än den egentliga motparten. Med tanke på att svenska organi-

sationer redan har goda rättsliga möjligheter att vidta sympatiåtgärder kan behovet av 

att utvidga möjligheterna ifrågasättas. En sådan ökad möjlighet att vidta 

sympatiåtgärder kan dessutom antas vara svår att förankra hos framför allt 

arbetsgivarsidan. Enligt min mening finns det dessutom fog för det från 

arbetsgivarsidan väntade argumentet att ett sådant rättsläge skulle medföra alltför stora 

möjligheter att inte respektera fredsplikten enligt gällande kollektivavtal. Mot Sarkkos 

argument att endast stridsåtgärder som innebär ett angrepp på det egna kollektivavtalet 

borde vara förbjudna kan hävdas att en sådan stridsåtgärd i praktiken vore ett angrepp 

mot den fredsplikt och arbetsskyldighet som får anses följa av kollektivavtalet.
233

 

Sammanfattningsvis anser jag därför att det bör finnas ett krav på pågående 

primäråtgärd.  

 Min mening är alltså att rättsläget bör förtydligas så att det tydligt framgår att det 

finns ett krav på en pågående primäråtgärd. Med tanke på RF 2 kap. 14 § behöver ett 

sådant klargörande av rättsläget göras genom lag eller avtal. I huvudavtalet mellan 

Svenskt Näringsliv och LO finns redan en regel som förbjuder stridsåtgärder mot tredje 

man utom då de vidtas för att genom att utvidga en redan ursprunglig tvist bispringa 

part i denna. Denna regel gäller dock endast mot neutrala tredjemän. Visserligen skulle 

liknande avtal kunna slutas av andra organisationer. För att få ett så brett 

tillämpningsområde som möjligt bör även dessa i så fall slutas på huvudavtalsnivå. Ett 

avtal mellan t.ex. ett specifikt förbund och en enskild arbetsgivarorganisation skulle 

nämligen inte medföra något hinder för en annan organisation att vidta sympatiåtgärd 

innan primäråtgärden inletts. Något som talar för ett förtydligande i avtal är att det 

stämmer överens med den svenska traditionen och lagstiftarens inställning att 
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huvudregeln bör vara att det är upp till parterna själva att bestämma de kollektiva spel-

reglerna.
234

 Det skulle dessutom kunna vara ett smidigt sätt att få till ett enkelt 

förtydligande.  

 Min mening är dock att det vore lämpligare att genomföra ett förtydligande direkt 

i MBL. Det finns risk för att processen att göra ett förtydligande avtalsvägen inte skulle 

vara så smidig som den i teorin kan vara. Det kan antas vara svårt för parterna att 

komma överens om ett nytt avtal om konfliktreglerna. Inte minst tyder att förhand-

lingarna om ett nytt huvudavtal avbröts bl.a. till följd av oenighet gällande rätten till 

sympatiåtgärder på att parterna står långt ifrån varandra i dessa frågor. Särskilt om en 

ändring bara ska syfta till att tydligare slå fast att rättsläget faktiskt är så som det av de 

flesta antas vara – att en sympatiåtgärd får inledas tidigast samtidigt som 

primäråtgärden – kan lagstiftning vara att föredra. Lagändringsprocessen skulle 

förhoppningsvis inte löpa samma risk att köra fast p.g.a. principiella frågor. Som ovan 

anförts skulle en ändring genom lag dessutom resultera i en enhetlig regel som kan gälla 

på hela arbetsmarknaden. Även om det inte är vanligt med sympatiåtgärder över huvud-

organisationsgränserna händer det då och då att förbund inom LO stödjer förbund inom 

TCO. Dessutom vidtas sympatiåtgärder både av och emot fristående organisationer. 

Enligt min mening bör samma förutsättningar för vidtagandet av sympatiåtgärder gälla 

oavsett om de vidtas inom eller utom huvudorganisationerna.  

 

8 De lege ferenda: Krav på intressegemenskap mellan parterna? 

8.1 Svensk rätt saknar krav på intressegemenskap  

Ovan i avs. 6.3.2 nämndes att ett av problemen för AD:s prövning av en åtgärds 

egentliga syfte i de i avs. 6 behandlade fallen var att de omständigheter som skulle 

kunna tyda på ett annat syfte i sig är tillåtna. Kanske var det egentliga problemet i dessa 

fall inte att sympatiåtgärden hade vidtagits i ett annat syfte än det påstådda, utan att 

dessa omständigheter förelåg och var tillåtna enligt svensk rätt. 

 En av omständigheterna som anförts till stöd för att det förelåg ett annat syfte i 

AD 1992 nr 146 var att det saknades tillräcklig intressegemenskap mellan motparterna i 
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den primära och den sekundära konflikten. SPF verkar ha känt sig orättvist indragna i en 

konflikt mellan FBA och HTF. SPF påpekade bl.a. att de aktivt valt att ställa sig utanför 

centralorganisationerna på arbetsmarknaden och att de inte haft något samarbete med 

andra fackliga organisationer i Sverige. De hade aldrig själva begärt eller vidtagit 

sympatiåtgärder och varken kontaktade eller blev kontaktade av primärparten HTF med 

anledning av konflikten.
235

 Alla dessa av SPF anförda omständigheter är dock, utöver i 

den mån de skulle kunna tyda på ett annat syfte än att stödja annan, irrelevanta för be-

dömningen av en sympatiåtgärds lovlighet. Svensk rätt saknar nämligen krav på 

intressegemenskap mellan parterna i den primära och sekundära konflikten. Som redan 

anförts anses aktörerna på de två partssidorna ha gemensamma intressen redan genom 

att de tillhör en viss partssida. Den sympatiserande organisationen måste alltså inte till-

höra samma huvudorganisation som den part i den primära konflikten som ska stödjas. 

Dessutom är det tillåtet att vidta sympatiåtgärd mot en sekundärmotpart som varken står 

i rättslig eller affärsmässig förbindelse med primärmotparten. I teorin kan alltså en helt 

utomstående arbetsgivare drabbas av t.ex. strejk. På motsvarande sätt kan en 

arbetsgivarorganisation välja att lockouta arbetstagare som inte har någonting att göra 

med de arbetstagare som är engagerade i den primära konflikten.
 236

  

 Till skillnad från svensk rätt uppställer den danska rätten krav på viss intresse-

gemenskap mellan parterna i den primära och sekundära konflikten. Huvudregeln är att 

sympatiåtgärder får vidtas till stöd för medlemmar i den egna huvudorganisationen, och 

riktas mot motparter inom samma huvudorganisation som primärmotparten. Kravet på 

intressegemenskap i den danska rätten följer av att undantag från fredsplikten bara anses 

motiverat för organisationer med tillräckligt starkt intresse av att stödja parten i primär-

konflikten. Det hör dessutom ihop med ett krav på att sympatiåtgärderna måste kunna 

påverka utgången i den primära konflikten.
237

 

 

8.2 Intressegemenskap mellan den stödjande och den som stöds 

Svensk rätt skulle liksom den danska kunna tillföras ett krav på intressegemenskap 

mellan den som vidtar en sympatiåtgärd och den primärpart som åtgärden vidtas till stöd 
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för. En lämplig utgångspunkt för en diskussion om ett sådant krav är vilken relation 

som skulle räcka för att uppfylla kravet. I Danmark dras gränsen enligt huvudregeln vid 

tillhörighet till samma huvudorganisation. Huvudregeln är dock försedd med undantag 

som möjliggör en bedömning av intresset att visa sympati i det enskilda fallet. I Sverige 

vidtas redan de flesta sympatiåtgärder av ett LO-förbund till stöd för ett annat LO-

förbund. Även utan något uttryckligt krav på samma huvudorganisationstillhörighet är 

detta alltså huvudregeln i svensk rätt. Det förekommer visserligen även att LO-förbund 

stödjer förbund i TCO.
238

 Detta är dock så pass ovanligt att det knappast kan ses som 

något större problem som kan motivera lagändringar. Vanligare är däremot att organi-

sationer som inte är medlem i någon av huvudorganisationerna vidtar sympatiåtgärder 

till stöd för förbund inom huvudorganisationerna. Bl.a. vidtar Svenska 

hamnarbetarförbundet mer eller mindre regelbundet sympatiåtgärder till förmån för bl.a. 

Transport. Svenska hamnarbetarförbundet har än så länge inte ingått några 

kollektivavtal,
239

 varför fredspliktsregeln i MBL 41 § inte är tillämplig för dem. Ett krav 

på huvudorganisationstillhörighet skulle därmed behöva gälla även då fredsplikt i övrigt 

inte råder för att få effekt för dem. Detta skulle innebära en kraftig inskränkning i strids-

rätten för den drabbade organisationen, som inte kan motiveras av respekt för freds-

plikten enligt kollektivavtal. Risken är stor att ett sådant krav skulle stänga ute obero-

ende organisationer, alternativt tvinga in dem i huvudorganisationerna. Detta riskerar i 

sin tur att strida mot den negativa föreningsfriheten. Sammanfattningsvis är min mening 

att det varken är lämpligt eller finns något behov av att införa ett krav på att de stöd-

jande organisationerna ska tillhöra samma huvudorganisation som primärparten. 

 Istället för en gräns vid huvudorganisationstillhörighet skulle rätten att vidta 

sympatiåtgärder kunna begränsas till att bara få göras till förmån för den egna organi-

sationen. I och med att det är vanligt med sympatiåtgärder över organisationsgränserna 

skulle en sådan begränsning troligtvis leda till en avsevärd minskning av antalet 

sympatiåtgärder. Det skulle också innebära en betydligt svagare förhandlingsstyrka för 

många förbund. Varje förbund skulle få agera utifrån styrkan av det egna konflikt-

vapnet, som kan variera mycket beroende av vilken arbetstagargrupp det organiserar. 

Dessutom skulle en sådan begränsning slå olika hårt mot olika organisationer beroende 

av deras storlek och hur många kollektivavtal de vanligtvis har.  
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Att endast tillåta sympatiåtgärder till förmån för den egna organisationen skulle 

innebära en avsevärd inskränkning av rätten att vidta sympatiåtgärder jämfört med 

dagens svenska regler. Som anförts ovan i avs. 2.2.1 och avs. 2.4 skyddas rätten att 

vidta sympatiåtgärder i både RF och flera internationella konventioner. Det finns dock 

inga materiella hinder i RF 2 kap. mot att införa en sådan begränsning. För att vara 

förenlig med RF 2 kap. 14 § räcker att en inskränkning sker genom lag eller avtal.
240

 En 

eventuell inskränkning måste dock även vara förenlig med Sveriges internationella 

åtaganden. När det gäller EKMR är dessutom förenlighet med konventionen en förut-

sättning för förenlighet med RF.
241

 Baserat på den praxis från Europadomstolen vi hit-

tills har att stödja oss på avseende rätten att vidta sympatiåtgärder är det tveksamt att 

EKMR skulle innebära några hinder för att begränsa rätten till att endast tillåta sympati-

åtgärder till stöd för den egna organisationen. Till att börja med verkar EKMR:s skydd 

för sympatiåtgärder inte vara särskilt starkt, varför möjligheterna att inskränka rätten att 

vidta sympatiåtgärder är stora. Dessutom tyder vissa uttalanden på att kanske bara 

sympatiåtgärder som arbetstagare vidtar till stöd för andra arbetstagare inom den egna 

organisationen skyddas av EKMR.
242

 Det är däremot mer oklart om ILO:s konventioner 

innebär hinder för en sådan begränsning. Expertkommittén har visserligen anfört att det 

finns behov av att göra vissa distinktioner avseende vilken relation som kan motivera att 

sympatiåtgärder vidtas. Det är dock inte närmare klarlagt vad denna relation skulle vara. 

Det finns som ovan anförts tecken på att ILO:s konventioner inte bara skyddar organi-

sationer när de agerar i de egna medlemmarnas intresse.
243

 

  En risk med att begränsa rätten att vidta sympatiåtgärder till då det görs till 

förmån för den egna organisationen är att det leder till mindre effektiva sympatiåtgärder 

som i högre grad drabbar en motpart som saknar koppling till primärtvisten. För att 

sympatiåtgärderna ska kunna riktas mot t.ex. leveranser och kunder till primärmotparten 

kan andra arbetstagargrupper än medlemmarna i den egna organisationen behöva 

engageras. Skulle någon begränsning införas bör denna därför, precis som den 

danska,
244

 förenas med undantag. Detta undantag bör tillåta sympatiåtgärder även till 

stöd för andra än medlemmarna i den egna organisationen i fall då intressegemenskapen 
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i det enskilda fallet trots allt kan anses motivera sympatiåtgärderna. Med ett sådant 

undantag kan det frågas om en begränsning verkligen skulle få någon större effekt. 

Detta beror givetvis på vilka krav som skulle ställas för att intresset i det enskilda fallet 

ska kunna motivera att undantag görs. Att förse en regel med undantag innebär att 

någon instans måste ta på sig uppgiften att avgöra om intresset i det enskilda fallet är 

tillräckligt starkt för att motivera undantag från förbudet. Precis som i Danmark bör det 

vara Arbetsdomstolen som tar denna uppgift.
245

 Det vore en till stor del ny uppgift för 

Arbetsdomstolen att göra en sådan bedömning av om ett berättigat intresse av att vidta 

stridsåtgärd föreligger. 

 Sammanfattningsvis bör åter betonas att en begränsning av rätten att vidta 

stridsåtgärder till att det bara får göras till stöd för den egna organisationens medlemmar 

skulle innebära en avsevärd inskränkning av rätten att vidta sympatiåtgärder. Det kan 

förväntas leda till en betydande minskning av sympatiåtgärderna jämfört med idag. 

Inställningen till en sådan inskränkning är därför till stor del avhängig inställningen till 

sympatiåtgärder överlag. För min del har jag inte funnit några tillräckligt starka skäl för 

att motivera en sådan ändring av de svenska spelreglerna.  

 

8.3 Intressegemenskap mellan den sekundära och primära motparten 

Som ovan anförts framhöll SPF i AD 1992 nr 146 att deras möjligheter att påverka 

arbetstagarorganisationen i primärkonflikten (HTF) var obefintliga eftersom intresse-

gemenskap saknades mellan dem. En sympatiåtgärd blir dock inte olovlig för att den 

vidtas mot en part som både saknar intresse av, och möjlighet att, påverka utgången i 

primärkonflikten. Enligt min mening är det möjligt att ifrågasätta skäligheten i detta. 

Kanske bör svensk rätt, precis som den danska, tillföras ett krav på att sekundär-

motparten har viss intressegemenskap med den primära motparten. 

 Om den sekundära och primära parten är medlemmar i samma huvudorganisation 

har de ett tydligt forum för diskussion och påtryckning med anledning av konflikten. 

Genom sin organisationstillhörighet kan den part som drabbas av sympatiåtgärder dess-

utom sägas medvetet ha tagit på sig att dela den andra medlemmens intresse. Att denne 

drabbas motiveras av den klassiska tanken att ”den som ger sig in i leken, får också 

leken tåla”. Det kan tyckas orimligt att någon ska anses ha gett sig in i leken tillräckligt 
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mycket för att tåla den bara för att denne är arbetstagare respektive arbetsgivare i 

Sverige.  

 Samtidigt kan det hävdas att kravet på intressegemenskap borde fokusera på 

huruvida sympatiåtgärden faktiskt kan påverka primärmotparten snarare än 

organisationstillhörighet. Sympatiåtgärder riktade mot t.ex. primärmotpartens 

leverantörer kan anses mer motiverade i och med att de på sätt och vis fortfarande riktar 

sig mot den primära motparten. De borde därmed antas öka chanserna till en lösning av 

konflikten. Precis som en inskränkning med hänsyn till kravet på intressegemenskap 

mellan den stödjande och den som stöds borde därför en regel om att endast medlemmar 

i samma organisation eller huvudorganisation får drabbas förenas med undantag. Detta 

undantag bör som det i den danska rätten fokusera på om sympatiåtgärden har möjlighet 

att faktiskt påverka utgången i primärtvisten.
246

 Enligt ett sådant undantag borde dock 

t.ex. den sympatilockout som SPF kände sig orättvist drabbade av i AD 1992 nr 146 

kunna vara tillåten. Precis som AD även anför är det inte helt otroligt att en lockout av 

piloter skulle kunna påverka den kabinpersonal som stred i primärkonflikten. Genom att 

arbeta på samma arbetsplats har arbetstagarna i den primära och sekundära konflikten 

samma slags intressegemenskap som t.ex. leverantörer till en primärmotpart. Med ett 

sådant undantag kan det därför frågas vilka åtgärder som faktiskt skulle hindras till följd 

av ett krav på intressegemenskap mellan motparterna. Det skulle behöva vara åtgärder 

vidtagna mot en organisation som varken är medlem i samma huvudorganisation som 

primärmotparten eller har någon annan koppling till dennas verksamhet. Det skulle t.ex. 

kunna röra sig om åtgärder som enbart syftar till att väcka uppmärksamhet i media och 

därmed skapa tryck från allmänheten att lösa tvisten. Baserat på de uppgifter om 

vidtagna sympatiåtgärder som jag funnit i Medlingsinstitutets årsrapporter för de 

senaste tio åren verkar sådana sympatiåtgärder i regel inte förekomma i Sverige.
247

 

Värdet av att införa någon inskränkning när det gäller vilken motpart sympatiåtgärder 

får riktas mot kan därför starkt ifrågasättas.  
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9 Avslutande kommentarer 

9.1 Några sammanfattande slutsatser 

Lagregleringen av möjligheten att trots fredsplikt vidta sympatiåtgärder i syfte att stödja 

annan har sett i princip likadan ut sedan slutet av 1920-talet. Det är en regelkonstruktion 

som bygger på att lagens läsare, med vetskap om en grundläggande rätt att vidta strids-

åtgärder, ska göra ett e contrario-slut. Läsningen e contrario ger att eftersom det är 

förbjudet att vidta stridsåtgärd med ändamålet att stödja annan när denne inte själv får 

vidta stridsåtgärd – så är det tillåtet att göra det när denne får vidta stridsåtgärd. Vid en 

första anblick verkar kanske inte denna konstruktion särskilt krånglig, så länge den läses 

med vetskapen om att detta ska göras e contrario. Regelkonstruktionen har som ovan 

visats emellertid givit upphov till flera frågetecken över vad som faktiskt gäller i 

praktiken.  

 Till att börja med utgår konstruktionen av fredspliktsregeln i MBL 41 § från att 

åtgärder med vissa syften är tillåtna respektive otillåtna. För sympatiåtgärder innebär 

detta att syftet med åtgärden måste vara att stödja part i primäråtgärden. En påstådd 

sympatiåtgärd är olovlig om syftet egentligen är ett annat som strider mot en regel om 

fredsplikt i kollektivavtal eller något av det första, andra eller tredje punktförbudet. Det 

är dock svårt att i en rättslig prövning avgöra vad det egentliga syftet med en åtgärd är. 

Särskilt svårt är det när de förhållanden som skulle kunna tyda på att ett visst syfte före-

ligger i sig är något som domstolen inte kan, eller i vart fall inte är bekväm med att, 

bedöma rättsligt. Den svenska Arbetsdomstolen ska inte bedöma det rimliga i att driva 

en viss fråga mot en viss part eller lägga sig i hur organisationer väljer att arrangera sina 

stridsåtgärder så länge de håller sig inom lagens gränser. Att domstolen ska avhålla sig 

från att bedöma dessa omständigheter följer av den begränsning av domstolens 

möjlighet att inskränka rätten att vidta sympatiåtgärder som RF 2 kap. 14 § medför. 

Skyddet i RF innebär dock inte att AD aldrig får döma på ett sätt som i det enskilda 

fallet begränsar rätten, utan endast att domstolen inte får göra det utan stöd av lag eller 

avtal. Det framgår av lag att syftet med en åtgärd måste vara att stödja annan, och inte i 

realiteten får strida mot någon annan fredspliktsregel, för att vara åtgärden ska vara 

lovlig som sympatiåtgärd trots fredsplikt. Det finns därmed inga hinder i grundlagen för 

AD att göra en ordentlig prövning av i vilket syfte en åtgärd vidtas, och det är ett krav 

enligt MBL att domstolen gör en sådan bedömning. Men för att kunna göra denna be-
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dömning måste AD våga indirekt bedöma det som domstolen egentligen inte ska 

bedöma – som t.ex. det rimliga i att driva en viss fråga mot en viss part eller hur en 

organisation väljer att arrangera sina stridsåtgärder.  

 För det andra är konstruktionen av MBL 41 § 1 st. 4 p. oklar avseende huruvida 

den part som ska stödjas med åtgärden måste ha vidtagit en primär stridsåtgärd, eller om 

det räcker att denne är rättsligen oförhindrad att göra detta. Lagtextens ordalydelse tyder 

snarast på att något krav på en pågående primäråtgärd inte finns. Även förarbetena till 

den äldre lag som dagens reglering bygger på verkar tyda på detta, även om frågan inte 

diskuteras uttryckligen. I arbetsrättskommitténs utredning till den nu gällande regle-

ringen i MBL antas däremot att det finns ett krav på pågående primäråtgärd, vilket i 

doktrin har tolkats som att ge uttryck för gällande rätt. Vad som har skett liknar ett fall 

då ett uttalande har upprepats så många gånger att det till slut tas för sanning. Men när 

inte ens den som sade det första gången (i detta fall arbetsrättskommittén) egentligen 

hade befogenhet att bestämma vad som är sant gällande den aktuella frågan så kan det 

inte bli en sanning hur många gånger det än uttalas. På grund av regeringsformens 

bestämmelser om krav på lag eller avtal för att inskränka rätten att vidta stridsåtgärder 

räcker inte uttalanden i doktrin och förarbeten för att slå fast en sådan begränsning. 

 

9.2 Några reflektioner i slutet av denna uppsats 

I denna uppsats har spelreglerna för sympatiåtgärder diskuterats. Det har konstaterats att 

regleringen av rätten är ganska krånglig, och att den inte har ändrats på lång tid. 

Dessutom har vissa oklarheter avseende hur rätten egentligen ser ut konstaterats, och 

tillämpningsproblematik när det gäller bedömningen av ett av rättens ”rekvisit” i svårare 

fall har visats.  

 Samtidigt som lagregleringen är till viss del oklar till sin innebörd ska den gälla 

för ett i praktiken både viktigt och omstritt område. Som beskrivits ovan i avsnitt 3.2.1 

varslas det om och vidtas sympatiåtgärder ett antal gånger varje år. Dessutom finns det, 

vilket har redogjorts för ovan i avs. 2.4, flera viktiga internationella konventioner som 

på något sätt omfattar en rätt att vidta sympatiåtgärder.  

 Det kan hävdas att de i denna uppsats beskrivna oklarheterna inte föranleder några 

större problem i praktiken. Rättssystemet verkar inte vara plågat av en stor mängd 

påstådda sympatiåtgärder där den egentliga avsikten är att i strid med fredsplikten 

påverka motparten i sekundärkonflikten. Arbetsmarknadens parter har med god min 
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antagit att en sympatiåtgärd inte får inledas förrän en primäråtgärd har inletts, och för de 

parter som är bundna av Saltsjöbadsavtalet vore något annat dessutom förbjudet i de 

flesta fall. Parterna får när det gäller de i denna uppsats diskuterade aspekterna sägas 

huvudsakligen ta det ansvar för att se till att det gäller schyssta spelregler för 

konflikterna på arbetsmarknaden som lagstiftaren har givit dem.
248

 Som exempel kan 

nämnas den ovan i avs. 8 diskuterade avsaknaden av krav på intressegemenskap mellan 

parterna i primär- och sekundärkonflikten. Även utan ett uttryckligt krav på 

intressegemenskap vidtas de allra flesta sympatiåtgärder av organisationer med viss 

samhörighet med den primärpart som ska stödjas. Parterna avhåller sig dessutom i regel 

från att rikta sympatiåtgärder mot helt utomstående parter som varken delar 

organisationstillhörighet eller affärsmässiga relationer med primärmotparten. Att 

parterna agerar på detta sätt kan enligt min mening antas bero både på en vilja att ta 

ansvar och att det faktiskt vanligtvis är dessa regler som ger bäst spel. Det naturliga 

spelupplägget är i de allra flesta fall att inleda en primäråtgärd innan eller samtidigt som 

en sympatiåtgärd, att det är någon som står nära primärmotparten som vidtar 

sympatiåtgärder och att dessa riktas mot någon som genom sin samhörighet med 

motparten har goda chanser att påverka denne. Spelet är på detta sätt till stora delar 

självreglerande, med spelare som även utan en tydlig regelbok håller sig på planen. 

 Det finns dock ett värde av att även de få och ovanliga speluppläggen träffas av en 

passande och tydlig regel. Som visats ovan i avs. 6.2 har det förekommit fall då den 

drabbade parten hävdat att en påstådd sympatiåtgärd haft ett annat syfte än att stödja 

annan. Oavsett om så faktiskt varit fallet i dessa fall, och utgången därmed borde ha 

blivit en annan, måste det finnas ett rimligt och rättssäkert sätt för AD att bedöma detta. 

När det gäller oklarheten avseende kravet på en pågående primäråtgärd är detta en fråga 

som AD hittills inte har ställts inför. Men hur ska domstolen agera om denna fråga 

infinner sig innan ett klargörande av rättsläget har kommit? Antingen måste AD då utan 

tydligt stöd i lag eller avtal begränsa rätten att vidta stridsåtgärder, trots att detta inte är 

förenligt med varken RF 2 kap. 14 § eller internationella konventioner. Eller så måste 

domstolen tillåta ett avbrott i fredsplikten som antagligen en majoritet av arbets-

marknadens parter inte räknat med ska finnas, och sannolikt ej heller tycker bör finnas. 

Det är en uppgift som i vart fall inte jag avundas domstolen. 
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