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Sammanfattning 
 

Rätten att vidta stridsåtgärder utgör en essentiell del av arbetsmarknadens parters 

möjligheter att kämpa för sin sak. Genom hot om stridsåtgärder, och i vissa fall 

med hjälp av sådana åtgärder, kan motparten ofta förmås att acceptera angriparens 

krav. Den förhärskande filosofin på den europeiska kontinenten är att lagstiftaren 

bör ha en aktiv roll avseende arbetsmarknadens reglering. Sverige har valt en något 

annorlunda väg med innebörd att arbetsmarknadens parter, till stor del, ålagts 

bördan att utforma en ändamålsenlig arbetsmarknad. Mot bakgrund av detta, samt 

att vidtagandet av stridsåtgärder utgör en väsentlig del av parternas möjligheter att 

få gehör för sina önskemål om arbetsmarknadens utveckling, kan det hävdas att 

rätten att vidta stridsåtgärder intar en särdeles viktig position i svenska samman-

hang. Det är ur denna kontext som uppsatsen tar sitt avstamp. 

 

Trots att proportionalitetsprincipen blivit en naturlig del av svensk rätt inom 

diverse rättsområden har principen hitintills inte applicerats inom arbetsrätten. För 

stridsåtgärders del innebär det att dessa inte utsätts för proportionalitetskrav. I upp-

satsen tas inte ställning till lämpligheten i detta utan uppsatsen begränsas istället 

till att utreda hur en sådan princip bör utformas, med utgångspunkt i de problem 

som med högst frekvens anförts i debatten avseende införande av proportionalitets-

princip vid fackliga stridsåtgärder. Utredningen fokuseras i synnerhet till vilka 

intressen som bör styra bedömningen samt vilket tillämpningsområde som 

principen bör ges. Utredning, analys och diskussion sker i nära anslutning till det 

mest omdiskuterade förslaget på proportionalitetsprincip vid fackliga strids-

åtgärder: lönebildningsutredningens förslag i SOU 1998:141. I slutändan 

presenteras ett förslag vari principen består av avvägningar mellan en stridsåtgärds 

syfte, medel (omfattning) och skadeverkningar. Vidare föreslås principen vara 

tillämplig på samtliga stridsåtgärder.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

1.1.1 Stridsåtgärder i gällande rätt - inget krav på proportionalitet 

Av REGERINGSFORMEN (RF) (1974:152) 2 kapitel (kap) 14 § framgår att ”en 

förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt 

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

Rätten att vidta stridsåtgärder står således under skydd av grundlag. Denna rätt får 

endast begränsas av lag eller avtal (varmed förstås kollektivavtal).1 Vidare är det 

arbetstagar- och arbetsgivarföreningar, tillsammans med enskilda arbetsgivare, 

som kan utnyttja denna rätt.  

 

Rätten att vidta stridsåtgärder är inte utan begränsningar. Förekomsten av freds-

plikt och att stridsåtgärder ska beslutas om i behörig ordning enligt lag (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 41 § utgör två exempel på be-

gränsningar. Dock finns inget krav med innebörd att en stridsåtgärd ska stå i rimlig 

proportion till syftet eller den skada den angripne utsätts för (eller annat intresse 

för den delen). Vad det i praktiken innebär är att så länge de formella kriterierna 

för stridsåtgärds tillåtlighet är uppfyllda, lämnas carte blanche för arbets-

marknadens parter att vidta hur kraftfulla åtgärder som helst. 

 

1.1.2 Problemen  

Emellanåt lyfts införandet av proportionalitetskrav vid bedömningen av fackliga 

stridsåtgärder fram som något som skulle kunna lösa, eller åtminstone lindra, vissa 

företeelser på arbetsmarknaden som av somliga anses utgöra problem. Dessa 

problem utgörs främst av att det inte finns några rättsliga hinder mot att strids-

åtgärder kan driva enskilda företag i konkurs, lönebildning och en allmän obalans 

                                              
1 AD 2003 nr 46. Jämför dock med AD 1977 nr 38. 
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mellan arbetsmarknadens parter vad avser möjligheterna att nyttja stridsåtgärder.2 

Redovisade problem utgör inte en fullständig lista över påstådda problem med an-

knytning till proportionalitetsdebatten. Anledningen till att just dessa valts ut fram-

för andra är dels att en översiktlig granskning av debatten rörande införande av 

proportionalitetsprincip ger vid handen att dessa är de vanligast förekommande 

åberopade problemen, dels att dessa problem diskuterats i anslutning till de 

viktigaste politiska initiativen vad avser införande av proportionalitetsprincip.3 

Nedan följer en kort presentation av problemen och på vilket sätt de har koppling 

till bristen på proportionalitetskrav. 

 

En moderat riksdagsledamot ingav relativt nyligen en motion till riksdagen med 

innebörd att en proportionalitetsprincip bör införas vid fackliga stridsåtgärder.4 

Motionen motiverades bland annat av att motionären ansåg det bekymmersamt att 

fackliga stridsåtgärder kunde medföra att enskilda företag drevs i konkurs. Då 

inget krav på rimlig proportion mellan stridsåtgärden och dess skadeverkningar 

görs, finns inga hinder mot att stridsåtgärder driver företag i konkurs. 

 

Den senaste statliga utredningen som på allvar lyfte frågan om införande av 

proportionalitetsprincip – lönebildningsutredningen – såg införandet av en sådan 

princip som en utav flera åtgärder som kunde minska problemen med löne-

bildningen i Sverige.5 I en alltmer globaliserad värld blir det för svensk arbets-

marknads konkurrenskraft allt viktigare att lönebildningen inte överstiger länderna 

i vårt närområde. Fackföreningars ställning ansågs, i vissa avseenden, ha stärkts 

på ett sätt som bidragit till att lönebildningen i Sverige inte utvecklats på ett ända-

målsenligt sätt.6 Ytterligare en bidragande faktor till arbetstagarorganisationernas 

                                              
2 Se SOU 1998:141 vad avser lönebildning och obalansen vid stridsåtgärder. Se motion 2013/14:A324 

”Proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder” avseende att enskilda företag drivs i konkurs. 
3 Se exempelvis SOU 1998:141 och motion 2013/14:A324.  
4 Motion 2013/14:A324. 
5 SOU 1998:141 s 403-404. 
6 A bet s 404. 
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starka ställning påstods vara de ojämna förutsättningarna mellan arbets-

marknadens parter vad avser möjligheterna att vidta stridsåtgärder.7 Särskilt 

arbetstagarorganisationers möjligheter att via begränsade nålsticksåtgärder (ta ut 

en eller flera av ett företags nyckelpersoner i strejk) orsaka företag stor skada, an-

fördes som skäl för det ojämna förhållandet.8  

 

1.1.3 Stridsåtgärder i den politiska debatten 

Den principiella rätten att vidta stridsåtgärder har stundom diskuterats flitigt, men 

numera torde inget seriöst politiskt parti på allvar vilja förbjuda stridsåtgärds-

medlet i sin helhet.9 Däremot föreslås emellanåt begränsningar i rätten att vidta 

stridsåtgärder. Under åttiotalet ökade antalet vidtagna stridsåtgärder och röster 

höjdes för att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder med hänvisning till det 

negativa inflytande på samhällsekonomin som stridsåtgärderna innebar.10 I syfte 

att motverka en för svensk samhällsekonomi negativ löneutveckling föreslog löne-

bildningsutredningen år 1998 att ett flertal begränsningar på rätten att vidta strids-

åtgärder skulle införas.11 Trots visst stöd från forskarhåll avvisade regeringen mer-

parten av förslagen. Även om delar av näringslivet fortfarande propagerar för att 

en proportionalitetsprincip bör införas har diskussionen rörande utformningen av 

rätten att vidta stridsåtgärder mattats av sedan allianssamarbetet inleddes mellan 

de borgerliga riksdagspartierna.12 I den mån frågan dryftats har det rört sig om 

riksdagsmotioner och debattartiklar där författarna inte nödvändigtvis haft stöd 

från sitt parti.13 Efter den borgerliga valförlusten hösten år 2014 har det funnits 

tendenser hos vissa av de borgerliga partierna som tyder på ett eventuellt lyft för 

reformering av arbetsrätten som politisk fråga, men det återstår att se om det 

inkluderar stridsåtgärder.14  

                                              
7 A bet s 403-404. 
8 A bet s 411. 
9 Glavå, Arbetsrätt s 207. 
10 A a s 207. 
11 SOU 1998:141. 
12 Se apropå att frågan fortfarande drivs av näringslivet, Svenskt Näringsliv, Konfliktreglerna behöver 

ändras, (20/7 2015). 
13 Se exempelvis motion 2013/14:A324 och Aftonbladet, Dags att begränsa rätten att strejka, 11/6 2014. 
14 Se exempelvis Svenska Dagbladet, Fegt att Reinfeldt inte tog tag i arbetsrätten, 8/1 2015 och Dagens 

Nyheter, ”Vi var för tunna, vi lyckades inte förnya oss”, 22/10 2014.  
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1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att avgöra och beskriva hur en proportionalitetsprincip vid 

fackliga stridsåtgärder bör utformas. Avsikten är att denna utformning ska ske med 

beaktande av de problem som framgår av avsnitt 1.1.2. Detta utgör uppsatsens 

primära frågeställning. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen avgränsas mot att inte beröra stridsåtgärder inom den offentliga verk-

samheten. Proportionalitetskrav kommer således endast diskuteras i relation till 

stridsåtgärder inom den privata arbetsmarknaden. Avgränsningen görs med hänsyn 

till att möjligheterna att vidta stridsåtgärder skiljer sig åt i så stor utsträckning att 

det inte inom ramen för denna uppsats kan anses lämpligt eller rimligt att beröra 

proportionalitetsbedömningar vid stridsåtgärder inom både offentlig och privat 

verksamhet. 

 

Förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder kommer att behandlas översiktligt och 

endast till den grad som är nödvändig för att ge läsaren en bild av vilka premisser 

arbetsmarknadens parter har att förhålla sig till. Begränsningen av behandlingen i 

denna del motiveras av att uppsatsens fokus inte ligger på att klargöra rättsläget 

vad gäller stridsåtgärder i högre grad än vad som är nödvändigt för att uppsatsens 

primära frågeställning ska kunna utredas och diskuteras.  

 

Uppsatsen berör inte politiska stridsåtgärder. Politiska stridsåtgärder motiveras, 

generellt sett, av andra intressen än de som vanligtvis gör sig gällande vid fackliga 

stridsåtgärder. En eventuell proportionalitetsbedömning vid politiska strids-

åtgärder skulle därför styras av delvis andra intressen än vad som gäller för fackliga 

stridsåtgärder. Denna uppsats tar sikte på fackliga stridsåtgärder och analysen och 

argumentationen kommer att ske uteslutande med beaktande av detta.  
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Uppsatsen berör inte vilda stridsåtgärder. Vilda stridsåtgärder kännetecknas av att 

de är olovliga. Uppsatsen berör inte rättsföljden av att en stridsåtgärd bedöms vara 

oproportionerlig, men det kan presumeras att rättsföljden skulle bli att strids-

åtgärden förklaras vara olovlig. Av denna anledning är det inte alltför intressant att 

beröra en eventuell proportionalitetsprincips förhållande till vilda stridsåtgärder. 

Det kan visserligen hävdas att en vild stridsåtgärd skulle, utöver att den är olovlig 

enligt nu gällande rätt, kunna förklaras vara oproportionerlig med potentiellt all-

varligare konsekvenser för de ansvariga. Min bedömning är dock att intresset av 

att utreda ovannämnda inte är tillräckligt stort för att motivera ett inkorporerande 

av vilda stridsåtgärder i uppsatsen och dess frågeställning. 

 

Jag har inte för avsikt att diskutera och ta ställning till huruvida proportionalitets-

principen bör införas. Av det följer att ett flertal frågor med starkare anknytning 

till principens införande än dess utformning, exempelvis dess förenlighet med 

nationella och internationella regelverk, inte kommer att behandlas i uppsatsen. 

 

1.4 Metod 
 

1.4.1 Allmänt 

I avsnitt 2-3.1 nyttjas huvudsakligen traditionell rättsdogmatisk metod. Rätts-

dogmatisk metod innebär, kortfattat, att gällande rätt systematiseras och tolkas ut-

ifrån lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, det vill säga de traditionella 

rättskällorna.15 Metoden nyttjas i syfte att fastställa gällande rätt till den mån det 

är nödvändigt och ge det underlag som behövs för att en konstruktiv och givande 

diskussion ska kunna föras runt uppsatsens primära frågeställning. Presentationen 

av gällande rätt kommer även att inkludera egen analys. 

 

I avsnitt 3.2-4 begagnas rättspolitisk metod. Det finns ingen vedertagen definition 

av rättspolitisk metod. En översiktlig studie av doktrinen på området leder dock 

                                              
15 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och dogmatiken s 44-45. 
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till slutsatsen att rättspolitisk argumentation kan ha en myriad av olika in-

riktningar.16 I uppsatsen koncentreras den rättspolitiska argumentationen till de 

lege ferenda-analys och diskussion med utgångspunkt i hur en proportionalitets-

princip vid fackliga stridsåtgärder bör utformas med ledning av vissa utvalda 

problem (den valda metoden i denna del utvecklas i nästkommande avsnitt). 

 

1.4.2 Det självpåtagna utredningsarbetet 

I avsnitt 1.1.2 redogjordes för en del problem som införandet av en 

proportionalitetsprincip påstås kunna lösa (eller åtminstone lindra). Detta avsnitt 

tar sikte på hur jag som skribent förhåller mig till problemen vid de bedömningar 

och avvägningar som görs vad gäller utformningen av en proportionalitetsprincip 

vid fackliga stridsåtgärder. Någon utvärdering rörande huruvida de påstådda 

problemen faktiskt är problem kommer inte att genomföras i uppsatsen. Istället 

presumeras problemen utgöra faktiska problem. Av det följer att det i uppsatsen 

kommer utgås ifrån att det är positivt att dessa problem försvinner/begränsas. Min 

roll som skribent till uppsatsen kan i det avseendet liknas vid en politiskt tillsatt 

utredares som utifrån vissa på förhand utvalda ”sanningar” har att finna en lämplig 

lösning.  

 

1.5 Disposition 
 

I avsnitt 2 redogörs för under vilka förutsättningar stridsåtgärder kan vidtas, med 

hänsyn till svensk, EU och övrig internationell rätt. Förhoppningen är att denna 

redogörelse ska erbjuda den grundläggande information som krävs för att läsaren 

på ett ändamålsenligt sätt ska kunna tillgodogöra sig analysen och diskussionen i 

övriga avsnitt. 

 

                                              
16 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv s 106 not 11. 
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I avsnitt 3 redogörs för proportionalitetsprincipens relevans för fackliga strids-

åtgärder enligt gällande rätt, hur proportionalitetsbedömningen bör utformas och 

vilket tillämpningsområde som proportionalitetsprincipen bör ges.   

 

I avsnitt 4 presenteras uppsatsens förslag för hur en proportionalitetsprincip vid 

fackliga stridsåtgärder bör utformas i enlighet med vad som framkommit i avsnitt 

3. Presentationen efterföljs av några reflektioner kring förslaget i allmänhet, och 

dess konsekvenser för arbetsmarknadens parters möjligheter att vidta strids-

åtgärder i synnerhet. 

 

I avsnitt 5 avlämnas några avslutande synpunkter och reflektioner avseende den 

särskilda metod som begagnats i uppsatsen samt uppsatsämnet. 

 

1.6 Material 
 

Med hänsyn till att en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder aldrig 

varit en del av svensk rätt, är det naturligen relativt sparsamt med diskussion och 

material rörande principen i de traditionella rättskällorna. En stor del av 

diskussionen rörande principens införande och utformning i doktrin har skett i 

anslutning till lönebildningsutredningens förslag i SOU 1998:141. Lönebildnings-

utredningens slutbetänkande i SOU 1998:141 kommer med anledning av detta att 

inta en framstående position som rättskälla i uppsatsens delar avseende 

proportionalitetsprincipens utformning och implementering.  
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2 Stridsåtgärder 
 

2.1 Begreppslig definition av stridsåtgärder 
 

2.1.1 Allmänt 

Följande avsnitt ämnar ge en översiktlig bild av vad som kan utgöra stridsåtgärder. 

Förhoppningsvis kan en sådan, om än något begränsad, inblick bidra till läsarens 

helhetsuppfattning av uppsatsens kommande behandling av den primära fråge-

ställningen. Visserligen är det inte uppsatsens primära frågeställning att 

problematisera kring stridsåtgärder, men då uppsatsen berör en eventuell be-

gränsning av rätten att vidta stridsåtgärder faller det sig naturligt att ta fram 

underlag till vad som utgör stridsåtgärder. Det ska vidare påpekas att det finns en 

skillnad mellan vad som utgör en stridsåtgärd och huruvida stridsåtgärden är lovlig 

eller ej, vilket kommer att utvecklas nedan.17 Av 2 kap 14 § RF framgår rätten att 

vidta stridsåtgärder. Av paragrafens ordalydelse förstås att endast ”stridsåtgärder” 

omfattas av grundlagens skydd.  

 

Någon begreppslig definition i lag av ”stridsåtgärder” finns inte, vare sig i MBL 

eller annan lag. Glavå anför att ett skäl härför är att ”MBL, i än högre grad än dess 

föregångare KAL, primärt utgör en fredspliktsreglering, varför huvudintresset är 

inriktat mot åtgärder som kan komma i konflikt med lagens regler”.18 Ytterligare 

ett skäl kan vara att lagstiftaren inte önskat, genom att etablera en bestämd och väl 

avgränsad definition på stridsåtgärder, öppna upp för möjligheter för arbets-

marknadens parter att hitta vägar runt den allmänna definitionen och på så vis 

kringgå MBL:s fredspliktsbestämmelser.19 Glavå har utgått från att stridsåtgärds-

begreppet består av tre komponenter.20 Jag kommer i det följande att utgå ifrån 

Glavås definition för att den synes ha stöd för sig i förarbeten, praxis och doktrin 

                                              
17 Glavå, Arbetsrätt s 141. 
18 A a s 209.  
19 Jämför SOU 1975:1 s 351. 
20 Glavå, Arbetsrätt s 141. 
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(vilket framgår av nedanstående redogörelse). Glavås definition av stridsåtgärds-

begreppet innehar följande komponenter.  

 

En stridsåtgärd är: 

en i fackligt syfte vidtagen 

åtgärd med 

kollektiv prägel. 

 

2.1.2 Fackligt syfte 

Med fackligt syfte avses att åtgärden syftar till att utöva påtryckning på förhållande 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempel på fackliga syften kan vara en 

önskan att få till stånd ett kollektivavtal eller få till ändring i befintligt kollektiv-

avtal. Även rena hämndaktioner för motparts tidigare agerande kan anses ha ett 

fackligt syfte.21  

 

2.1.3 Åtgärd 

Det framgår inte av 2 kap 14 § RF vilka åtgärder som kan anses vara stridsåtgärder. 

I 41 § MBL ges dock några exempel på vad som kan utgöra stridsåtgärder: ”arbets-

inställelse, blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd”. Av orda-

lydelsen (”annan därmed jämförlig stridsåtgärd”) förstås att listan på uppräknade 

stridsåtgärder inte är uttömmande. ”Jämförlig stridsåtgärd” tar vidare sikte på åt-

gärdens syfte, innebärande att sannolikt bör samtliga åtgärder som vidtages i ett 

syfte som kommer i konflikt med något av punktförbuden i 41 § MBL, anses vara 

stridsåtgärder.22  

 

Det krävs att åtgärden är en handling eller underlåtenhet som inverkar eller kan 

inverka på den motpart åtgärden angriper, exempelvis få denne att teckna 

                                              
21 Se bland annat AD 1978 nr 93 och 2005 nr 116. 
22 Prop 1975/76:105 s 404, AD 2007 nr 31 och Glavå, Arbetsrätt s 213. Angående punktförbuden och deras 

innehåll, se avsnitt 2.3.3. 
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kollektivavtal.23 Även om det inte finns några bestämda krav på åtgärdens yttre 

beskaffenhet gäller således att det, åtminstone i någon mån, finns objektiva förut-

sättningar för att handlingen/underlåtenheten ska kunna infria dess syfte för att den 

ska utgöra en ”åtgärd” i stridsåtgärdsbegreppslig betydelse.24 

 

2.1.4 Kollektiv  

Till sist krävs det också att åtgärden har en kollektiv prägel innebärande att den 

inte är avsedd att endast påverka den individuella relationen mellan arbetsgivaren 

och viss arbetstagare.25 Alla åtgärder som vidtas av en part som kan sluta kollektiv-

avtal, det vill säga arbetsgivare, arbetsgivareorganisation och 

arbetstagarorganisation, räknas som kollektiva.26 Då enskilda arbetsgivare kan 

agera både som kollektiv och individuell part, tar bedömningen i detta hänseende 

sikte på huruvida handlingen motiveras av ett fackligt syfte.27 Detta medför att 

aktioner som endast påverkar relationen mellan arbetsgivare och viss individuell 

arbetstagare, exempelvis uppsägning, kan utgöra stridsåtgärder om syftet med 

aktionen sträcker sig längre än den individuella avtalsrelationen.28 

 

Aktioner vidtagna av enskilda arbetstagare för att förbättra sina egna anställnings-

villkor utgör i allmänhet inte en facklig stridsåtgärd. För att en aktion av enskilda 

arbetstagare ska anses vara kollektiv, krävs att det finns ett gemensamt syfte och 

att det skett efter visst mått av samråd.29  

 

 

 

 

                                              
23 SOU 1975:1 s 351-353.  
24 A bet s 832. 
25 Glavå, Arbetsrätt s 217. 
26 A a s 217. 
27 A a s 217. 
28 A a s 217. 
29 A a s 217. Se även prop 1975/76:105 s 404 och AD 1999 nr 3. 
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2.2 Olika typer av stridsåtgärder  
 

2.2.1 Allmänt 

I detta avsnitt ska olika typer av stridsåtgärder presenteras kortfattat. Då samtliga 

typer av stridsåtgärder som redogörs för i det följande kommer att beröras och 

diskuteras i olika sammanhang längre fram i uppsatsen, är presentationen en nöd-

vändig del av det underlag som krävs för att en konstruktiv diskussion kring upp-

satsens frågeställning ska kunna föras. Redogörelsen begränsas till de strids-

åtgärdstyper som kommer att beröras närmare längre fram och utgör därmed ingen 

uttömmande lista på stridsåtgärdstyper. 

 

2.2.2 Sympatiåtgärder 

Läses 41 § 4 punkt MBL motsatsvis framgår att en sympatiåtgärd är tillåten om 

den primära stridsåtgärd fackföreningen vill stödja är lovlig. Med sympatiåtgärder 

förstås stridsåtgärder vidtagna till stöd för andra stridsåtgärder (i regel andra 

parters stridsåtgärder, men det går även att vidta sympatiåtgärder för att stödja egna 

stridsåtgärder).30 Det föreligger således vanligen ingen direkt konflikt mellan den 

som vidtar sympatiåtgärden och motparten, utan sympatiåtgärden vidtas i regel för 

att stödja annan part som befinner sig i direkt konflikt med motparten.  

 

2.2.3 Begränsade åtgärder 

Med begränsade åtgärder avses både partiella åtgärder och nålsticksåtgärder. Med 

nålsticksåtgärder förstås åtgärder som består av att arbetstagarorganisation tar ut 

enskild eller några få nyckelpersoner hos företaget i strejk. Sådana begränsade åt-

gärder kan orsaka omfattande skada hos det angripna företaget, samtidigt som de 

kostar förhållandevis lite för arbetstagarorganisationer. Denna obalans mellan 

kostnad för arbetstagarorganisationen och skada för arbetsgivaren innebär att 

arbetstagarorganisationen, för det fall sådana åtgärder kan vidtas mot aktuell 

arbetsgivare, får en på förhand fördelaktig situation med rubbad jämvikt som följd. 

                                              
30 Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt s 116.  
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Av denna anledning föreslog lönebildningsutredningen att en eventuell 

proportionalitetsprincip bör begränsa nyttjandet av nålsticksåtgärder.31  

 

Med partiella åtgärder förstås åtgärder som innebär att ett visst, eller vissa, arbets-

moment inte utförs.32 Det kan exempelvis bestå av att arbetstagare vägrar svara i 

telefon, att köra bil etcetera. Även sådana åtgärder kan till mycket liten kostnad 

orsaka stor skada hos arbetsgivaren. Mot bakgrund till detta fann lönebildnings-

utredningen att en proportionalitetsprincip även bör ta sikte på partiella strids-

åtgärder.33  

 

2.2.4 Svarsåtgärder 

Svarsåtgärder utgörs av stridsåtgärder som part vidtar som reaktion mot strids-

åtgärd som parten utsatts för. Svarsåtgärder föregås således alltid av en så kallad 

ursprunglig stridsåtgärd. Det är vanligen arbetsgivare och arbetsgivar-

organisationer som vidtar svarsåtgärder (exempelvis i form av lockout), men dessa 

kan även företas av arbetstagarorganisationer.  

 

2.3 Stridsåtgärders lovlighet 
 

2.3.1 Allmänt 

I det följande redogörs för dels rätten att vidta stridsåtgärder, dels under vilka för-

utsättningar denna rätt kan göras gällande. En sådan redogörelse av stridsåtgärdens 

roll i konflikter på den svenska arbetsmarknaden utgör en del av det underlag som 

behövs för att en givande diskussion om potentiellt ytterligare begränsningar av 

rätten att vidta stridsåtgärder ska kunna föras.  

 

                                              
31 SOU 1998:141 s 411. 
32 A bet s 412. 
33 A bet s 412. 
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2.3.2 Rätten att vidta stridsåtgärder 

Rätten att vidta stridsåtgärder framgår av RF 2 kap 14 §. Rätten att vidta strids-

åtgärder åtnjuter således grundlagsskydd och kan endast begränsas av lag eller 

avtal (varmed förstås kollektivavtal). Utgångspunkten är således att arbets-

marknadens parter har fri stridsrätt. Vidare är det arbetsmarknadens parter (arbets-

givare och föreningar av arbetsgivare och arbetstagare) som har rätt att vidta strids-

åtgärder. Hur denna ”fria” rätt kan begränsas utvecklas i nästkommande avsnitt. 

Rätten att vidta stridsåtgärder omfattas även av Europeiska konventionen för 

mänskliga rättigheter (EKMR). Det slogs fast i målet Enerji Yapi-Yol Sen mot 

Turkiet vari Europadomstolen konstaterar att konventionens art 11 numera även 

skyddar rätten att vidta fackliga stridsåtgärder. Ställningstagandet får relevans för 

svensk del eftersom EKMR har införts som lag i svensk rätt. EKMR har vidare en 

särskild ställning i svensk rätt, med följd att EKMR ges företräde vid eventuell 

konflikt med annan lag.34 

 

2.3.3 Begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder  

Frågan huruvida det finns några generella begränsningar i rätten att vidta strids-

åtgärder, utöver de som framgår av lag och avtal, har diskuterats flitigt i rättspraxis 

och doktrin. Numer synes det råda i det närmaste koncensus kring att det inte finns 

utrymme för några begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder utan direkt stöd 

av lag eller avtal.35 

 

Större delen av de lagstadgade begräsningarna av rätten att vidta stridsåtgärder 

återfinns i MBL, varför denna lag kommer ägnas särskilt intresse. Av 41 § MBL 

framgår att fredsplikt råder mellan parter som är bundna av kollektivavtal. Freds-

plikt innebär att parter i kollektivavtalsförhållande, som huvudregel, inte får vidta 

stridsåtgärder mot varandra.36 Med parter som är bundna av kollektivavtal förstås 

arbetsgivare som blivit parter genom att teckna kollektivavtal och arbetsgivare och 

                                              
34 Österdahl, Normprövning ur ett EKMR-perspektiv, SvJT 2007 s 882-883. 
35 Se AD 2004 nr 96 och 2006 nr 58. 
36 Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten: en översikt s 91.  
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arbetstagare som genom medlemskap i förening blivit bundna av kollektivavtal. 

Begränsningarna av rätten att vidta stridsåtgärder enligt 41 § MBL gäller således 

för parter bundna av kollektivavtal. Av 41 § framgår vidare att en allmän förut-

sättning för att stridsåtgärder ska vara tillåtna är att de beslutats om i behörig 

ordning. Med behörig ordning förstås att beslut om stridsåtgärder ska fattas i enlig-

het med respektive organisations stadgar.37  

 

I 41 § MBL räknas ett antal punkter upp som klargör vilka ändamål som inte får 

motivera en stridsåtgärd. Åtgärder med andra syften än de som framgår av 

punkterna är tillåtna under förutsättning att åtgärderna inte strider mot övriga förut-

sättningar i första stycket. Första punkten tar sikte på rättstvister, det vill säga 

tvister om kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller huruvida ett 

visst förfarande strider mot avtalet eller mot MBL.38 Lagstiftaren har tagit ställning 

för att denna typ av tvister inte bör lösas genom stridsåtgärder utan via dom-

stolarna.  

 

Andra punkten avser det förhållandet att part vill få till ändring i gällande kollektiv-

avtal. Denna punkt utgör fredspliktens kärna och bör ses som en absolut 

nödvändighet för att kollektivavtalet ska fylla någon slags funktion. I ett kollektiv-

avtalslöst förhållande har arbetsgivaren konstant anledning att frukta strids-

åtgärder. Tecknas däremot kollektivavtal kan arbetsgivaren, under kollektivavtals-

tiden och i förhållande till arbetstagarorganisationen som avtalet tecknas med, 

känna sig trygg i att stridsåtgärder åtminstone inte kommer att vidtas avseende 

något av de villkor som reglerats i kollektivavtalet. Tredje punkten tar sikte på 

parter, mellan vilka det råder kollektivavtal, som vidtar stridsåtgärder innan 

kollektivavtalstiden löpt ut, i syfte att försöka påverka förhållande som ska gälla 

efter kollektivavtalstiden. Fjärde punkten avser när part stödjer annan vars strids-

åtgärd är otillåten. Av 41 § andra stycket MBL framgår att stridsåtgärder som vid-

tas i strid med första stycket (varmed punktförbuden inkluderas) är olovliga. 

                                              
37 Andersson med flera, Arbetsrätt s 48. 
38 Jämför AD 2006 nr 58. 
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2.3.4 Sammanfattning och diskussion  

Av ovanstående redogörelse för stridsåtgärder kan sammanfattningsvis följande 

sägas. Utgångspunkten är att rätten att vidta stridsåtgärder är obegränsad, det vill 

säga fri stridsrätt råder. Det utgör dock en ”sanning” med modifikation. Redan i 

att det fastslås att det finns en rätt att vidta ”stridsåtgärder” inrymmer en be-

gränsning i sig. En åtgärd måste uppnå kriterierna för vad som utgör en stridsåtgärd 

för att åtgärden ska anses vara ett utnyttjande av rätten att vidta stridsåtgärder. En 

åtgärd som inte har ett fackligt syfte, ej är kollektiv och inte uppfyller åtgärds-

kriteriet utgör inte en stridsåtgärd. Någon ”rätt” att vidta sådana åtgärder finns där-

för inte (eller kan åtminstone inte härledas från RF 2 kap 14 §).  

 

Gäller kollektivavtal mellan parterna är möjligheterna för dessa att vidta strids-

åtgärder klart begränsade. Begränsningarna ska inte diskuteras närmare här (en 

översiktlig genomgång av begränsningarna framgår av avsnitt 2.3.3). Det kan 

dock, för förståelsen av begränsningarnas praktiska betydelse, vara värt att påpeka 

att en stor del av arbetsmarknadens parter är bundna till någon form av kollektiv-

avtal.39 Vad det innebär är att begränsningarna som framgår av 41 § MBL har stor 

inverkan på parternas rättsliga möjligheter att vidta stridsåtgärder. 

 

Från arbetsgivarsidan hävdas stundom att möjligheten att vidta stridsåtgärder 

(framförallt för arbetstagarsidan) är alltför vidsträckt; i synnerhet avseende 

sympatiåtgärder.40 Det anförs att fredsplikt inte kan garanteras ens när kollektiv-

avtal gäller, vilket i ett globalt sammanhang påstås medföra en negativ effekt på 

svenska företags konkurrenskraft för svenska företag och som i slutändan kan leda 

till färre arbetstillfällen och till och med färre företag i Sverige.41 

 

Även arbetstagarsidan har framfört kritik mot möjligheterna att vidta strids-

åtgärder, om än med ett diametralt motsatt budskap. Kritiken från arbetstagarhåll 

                                              
39 Lunds universitet sociologiska institutionen, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden 

hos arbetsgivarförbund och arbetstagarförbund, 1/7 2015 s 14-18.  
40 Sveriges Radio, Svenskt Näringsliv kritiserar sympatiåtgärder, 8/12 2014.  
41 Svenskt Näringsliv, Sverige – landet med de största konfliktmöjligheterna, 1/12 2005.  
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har huvudsakligen rört EU-rättens insteg på den svenska arbetsrätten och den be-

gränsande inverkan detta har haft på arbetstagarorganisationers möjligheter att 

vidta stridsåtgärder. Mer om detta följer i avsnitt 2.4. Både arbetsgivar- och arbets-

tagarsidans inlägg i debatten måste dock betraktas med hänsyn till de på förhand 

givna incitament som driver parternas inlägg i debatten. Oavsett om rätten att vidta 

stridsåtgärder är vidsträckt, eller kraftigt begränsad, torde det alltid finnas starka 

incitament för parterna att propagera för en åtstramning, respektive utvidgning.42 

I synnerhet med beaktande av att arbetstagarorganisationer vidtar långt fler strids-

åtgärder än arbetsgivareorganisationer och arbetsgivare.43  

 

Kollektivavtalets roll i den arbetsrättsliga utvecklingen utgör en starkt bidragande 

orsak till att rättsläget, vad gäller möjligheterna att vidta stridsåtgärder, ser ut som 

det gör. Det har under en längre tid varit en utbredd uppfattning bland europeiska 

länder att en lägsta löne- och skyddsnivå bör upprätthållas branschvis av samtliga 

arbetsgivare.44 På kontinenten har lagstiftning varit det föredragna alternativet för 

att uppnå det resultatet.45 I de skandinaviska länderna har istället kollektivavtalet 

spelat en stor roll i upprätthållandet av miniminivån.46 I Sverige har lagstiftaren, i 

allmänhet, tagit ett steg åt sidan och det har förväntats av arbetsmarknadens parter 

att de säkerställer att samtliga arbetsgivare når upp till miniminivån. För att 

parterna ska kunna tillgodose denna uppgift har det varit nödvändigt att ge dem de 

verktyg som krävs för att kontrollen ska kunna verkställas. Parternas mest in-

gripande verktyg är möjligheten att vidta stridsåtgärder mot parter som vägrar 

underteckna kollektivavtal eller ansluta sig till arbetsgivarorganisation. I ljuset av 

                                              
42 Det ska påpekas att vad som är ”begränsat”, respektive ”vidsträckt”, givetvis är beroende på utifrån vilket 

perspektiv rätten att vidta stridsåtgärder granskas. 
43 Medlingsinstitutet, Arbetsinställelser i Sverige, privat och offentlig sektor, 2014. 
44 Medlingsinstitutet, Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social 

trygghet, 2005. 
45 Nyström, EU och arbetsrätten s 58.  
46 Medlingsinstitutet, Tio år med EU – effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social 

trygghet, 2005. 
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ovanstående faller det sig därför naturligt att rätten att vidta stridsåtgärder är, 

relativt till vissa andra europeiska länder, omfattande i Sverige.47  

 

2.4 EU-rättens reglering av stridsåtgärder 
 

2.4.1 Allmänt  

I det följande ska möjligheterna att vidta stridsåtgärder vid gränsöverskridande 

förhållanden presenteras och analyseras. Avsnittet inleds med en översiktlig 

historisk tillbakablick på rättsutvecklingen vad gäller möjligheterna att vidta 

stridsåtgärder mot kollektivavtal. Tillbakablicken tar sin början i Britanniadomen 

och avslutas med en redogörelse för rättsläget som det ser ut idag. Anledningen till 

att vi gör en sådan historisk djupdykning i detta avsnitt är att även om rättsläget 

förändrats med åren, har de principer och regler som etablerats sen tidigare fort-

farande viss betydelse för gällande rätt. 

 

De för svensk del mest relevanta internationella regleringarna av rätten att vidta 

stridsåtgärder framgår av EU-rätten.48 Rätten att vidta stridsåtgärder var en del av 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som proklamerades i Nice år 2000. 

Trots detta rådde länge osäkerhet kring stridsåtgärders rättsliga ställning inom EU-

rätten. Exempelvis företrädde Förenade Konungariket, vid förhandlingarna i 

Laval-målet, inställningen att rätten att vidta stridsåtgärder inte utgjorde en grund-

läggande rättighet enligt gemenskapsrätten.49 Frågan om rätten att vidta strids-

åtgärders rättsliga ställning inom gemenskapsrätten behandlades i målen Viking 

                                              
47 Se exempelvis att sympatiåtgärder i princip är förbjudna i Storbritannien (sektion 224.1 Trade Union and 

Labour Relations (Consolidation) Act) och en viss form av proportionalitetsprincip begränsar rätten att 

vidta stridsåtgärder i Tyskland (Arbetet, Avtalen blir till lag i Finland och Norge, 16/2 2007).  
48 Det kan i sammanhanget påpekas att två granskande organ i Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

utvecklat praxis varvid rätten att vidta stridsåtgärder förklarats skyddad av ILO:s konventioner. Vidare är 

Sverige medlem i Europarådet och har ratificerat Europarådets sociala stadga som enligt dess artikel 6 punkt 

4 skyddar strejkrätten.  
49 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet med flera. 
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Line och Laval varefter EG-domstolen konstaterade att rätten att vida strids-

åtgärder utgör en grundläggande rättighet inom gemenskapsrätten.50 Lavaldomen 

kommer av denna anledning, samt det faktum att domen haft ett substantiellt in-

flytande på fackföreningarnas möjligheter att vidta stridsåtgärder, ägnas särskild 

uppmärksamhet.  

 

Med anledning av ett EU-direktiv infördes lag (SFS 1999:678) om utstationering 

av arbetstagare (UL).51 UL reglerar de rättsliga förutsättningarna för utländska 

företag med utstationerade arbetstagare i Sverige. I Laval-målets efterdyningar 

korrigerades UL till viss del. Dessa korrigeringar kommer granskas särskilt i sam-

band med redogörelsen för Lavaldomens konsekvenser för svensk arbetsrätt. För-

utsättningarna för att vidta stridsåtgärder enligt UL kommer att beröras och redo-

göras för översiktligt och endast i den mån det är nödvändigt med hänsyn till upp-

satsens övergripande frågeställning.  

 

2.4.2 Britanniaprincipen  

Britanniaprincipen har sitt ursprung i AD 1989 nr 120, den så kallade Britannia-

domen. Britanniaprincipen innebär att stridsåtgärder ej får vidtas i syfte att undan-

tränga eller ändra ett på en arbetsplats redan gällande kollektivavtal mellan arbets-

givaren och annan arbetstagarorganisation. Detta gäller även om arbetstagar-

organisationen som vidtar stridsåtgärden inte är bunden av kollektivavtal med 

arbetsgivaren.52 Arbetsdomstolens slutsats i Britanniadomen grundade sig på 42 § 

första stycket MBL, vari det stadgas att organisationer inte får anordna eller stödja 

olovliga stridsåtgärder.  

 

                                              
50 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet med flera och mål C-

438/05 Internationella Transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion mot Viking Line ABP 

och OU Viking Line Eesti. 
51 Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(utstationeringsdirektivet). 
52 Sigeman, Sjödin, Arbetsrätten: en översikt s 86. 
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2.4.3 Lex Britannia 

Britanniadomen utsattes för häftig kritik och riksdagen antog, med anledning av 

detta, den så kallade Lex Britannia, vilken innebar att MBL försågs med tre nya 

regler.53 

 

1. 42 § tillfördes ett nytt stycke vari det framgick att de två första meningarna 

endast gällde för åtgärder som MBL var direkt tillämplig på. Britannia-

principen blev således enbart tillämplig vad gäller svenska kollektivavtal 

och det fanns inga hinder mot stridsåtgärder i syfte att undantränga eller 

ändra utländska kollektivavtal.  

2. 25 a § infördes, vilken innebär att kollektivavtal är giltiga även om de anses 

vara ogiltiga i utländsk rätt på grund av att de tillkommit som resultat av 

stridsåtgärder. 

3. Slutligen tillkom 31 a § som innebär att vid konkurrens mellan svenskt och 

utländskt kollektivavtal ska det svenska gälla, oavsett om det tillkommit 

före eller efter det utländska avtalet.54  

 

Det finns däremot inga hinder mot att en arbetstagarorganisation, med hjälp av 

stridsåtgärder, försöker tvinga arbetsgivare att teckna ytterligare ett kollektivavtal. 

Eventuell konkurrens mellan dessa två kollektivavtal löses genom en tolknings-

regel som innebär att det äldst gällande kollektivavtalet har företräde.55 Lex 

Britannia utsattes för avsevärd kritik i Lavaldomen.56 Konsekvenserna av Laval-

domen för Britanniaprincipen och Lex Britannia beskrivs i avsnitt 2.4.5.  

 

                                              
53 Prop 1990/91:162. 
54 Det ska i detta sammanhang påpekas att det vid konkurrens mellan kollektivavtal finns en regel 

innebärande att det äldst gällande kollektivavtalet har företräde. Lex Britannia innebar att den 

konkurrensregeln endast gällde svenska kollektivavtal emellan. Se AD 1978 nr 111-112 och Hansson, 

Kollektivavtalsrätten s 342. 
55 Se AD 1978 nr 111-112 och Hansson, Kollektivavtalsrätten s 342. 
56 Mål C 341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet med flera. 
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2.4.4 Lavaldomen  

I det följande ska ett rättsfall från EG-domstolen (nuvarande EU-domstolen), 

Lavaldomen, och dess konsekvenser för svensk del, redogöras för. Inledningsvis 

redovisas omständigheterna i målet. Därefter ges en översiktlig beskrivning av 

domslutets betydelse för svensk del. Lavaldomen kommer att diskuteras särskilt 

dels för att fallet varit av avgörande betydelse för förutsättningarna för rätten att 

vidta stridsåtgärder, dels för att det troligen utgör ett av de mest diskuterade EU-

domsluten (åtminstone ur svensk synvinkel). 

 

Den 18 december 2007 kom EG-domstolen med ett domslut som medförde på-

tagliga konsekvenser för svensk del. Domen kallas i allmänhet för Laval-målet, 

även om det för svensk del ibland referats till som Waxholmsmålet.57 Målet hade 

sitt ursprung i en tvist på en byggarbetsplats mellan ett lettiskt byggnadsbolag 

(Laval) och en fackförening (Svenska byggnadsarbetareförbundet, även känt som 

Byggnads). Tvist uppstod då Laval vägrade teckna kollektivavtal med Byggnads 

för sina anställda. Under tiden förhandlingarna pågick tecknade Laval kollektiv-

avtal med ett lettiskt fackförbund. Byggnads försatte Laval i blockad och 

sympatiåtgärder vidtogs av Elektrikerförbundet. Laval svarade på dessa åtgärder 

genom att väcka talan i arbetsdomstolen varvid det anfördes att stridsåtgärderna 

var olovliga på den grund att de stred mot EG-rättens (numera EU-rätt) regler om 

fri rörlighet och icke-diskriminering. Arbetsdomstolen beslöt att stridsåtgärderna 

inte skulle förbjudas interimistiskt.58 Efter huvudförhandling i målet beslöt arbets-

domstolen att förhandsavgörande från EG-domstolen skulle inhämtas.59  

 

EG-domstolen konstaterar inledningsvis att rätten att vidta stridsåtgärder är en 

rättighet som omfattas av EG-rätten. Uttalandet utgör tillsammans med ett likartat 

uttalande i Viking Line-målet det slutgiltiga klarläggandet av att rätten att vidta 

                                              
57 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet med flera. 
58 AD 2004 nr 111. 
59 AD 2005 nr 49. 
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stridsåtgärder är en grundläggande rättighet inom EG-rätten.60 I samma veva på-

pekades dock att denna rätt inte är utan begränsningar och att en avvägning med 

hänsyn till den fria rörligheten måste göras. Det är visserligen tillåtet att göra in-

skränkningar av den fria rörligheten, men de ska då vara motiverade av tvingande 

hänsyn till allmänintresset. Social dumpning, vilket anfördes av de fackliga för-

bunden, kan utgöra ett sådant allmänintresse. Domstolen konstaterade att möjlig-

heten för arbetstagarorganisationer i Sverige att vidta stridsåtgärder i syfte att 

tvinga fram förmånligare villkor än vad som framgår av UL:s minimiregler är ett 

brott mot den fria rörligheten då det kan leda till att utländska företag får svårare 

att utföra arbete i Sverige. Stridsåtgärderna hade ett legitimt ändamål (att skydda 

arbetstagarna genom att motverka social dumpning) men inskränkningen av den 

fria rörligheten som stridsåtgärderna medförde ansågs ändå inte vara motiverad.  

 

Kritiken i Laval-målet ledde till att en statlig utredning (den så kallade 

Lavalutredningen) tillsattes vilken låg till grund för en proposition från regeringen 

med förslag på ändringar i MBL och UL.61 Nästkommande avsnitt ägnas åt vilka 

ändringar propositionen medförde för UL och MBL. 

 

2.4.5 Lavaldomens konsekvenser för UL, MBL och Lex Britannia – Lex Laval 

Slutsatsen som kan dras av EU-domstolens avgörande i Laval-målet är att EU-

rätten62 inte tillåter stridsåtgärder i syfte att få motparten att underteckna kollektiv-

avtal med förmånligare villkor än vad som framgår av utstationeringsdirektivet. 

Den konklusionen låg till grund för införandet av 5 a § UL. Paragrafen innebär att 

om arbetsgivare kan visa upp att de anställda har villkor som uppfyller 

minimikriterierna i UL är arbetsgivaren fredad från stridsåtgärder i syfte att fram-

tvinga förmånligare villkor (mer om 5a § följer av avsnitt 2.4.6). Lavaldomen inne-

bar vidare att de så kallade Lex Britannia reglerna (som framgår av avsnitt 2.4.3) 

                                              
60 Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet med flera och mål C-

438/05 Internationella Transportarbetarefederationen och Finlands sjömansunion mot Viking Line ABP 

och OU Viking Line Eesti. 
61 SOU 2008:123 och Prop 2009/10:48. 
62 Artikel 56 FEUF, art 3 utstationeringsdirektivet. 
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inte kan tillämpas när det gäller arbetsförhållanden som omfattas av UL.63 För 

svenska arbetstagarorganisationers del medförde det en begränsning av möjlig-

heterna att vidta stridsåtgärder mot utländska företag bundna av kollektivavtal med 

arbetstagarorganisationer från företagets hemland. Inskränkningen medförde att 

stridsåtgärder i syfte att få företaget att teckna svenskt kollektivavtal med innebörd 

att det svenska kollektivavtalet ska ges företräde framför det utländska inte är 

tillåtna.  

 

EG-domstolen ansåg att 42 § tredje stycket MBL var diskriminerande eftersom 

stycket medförde att det inte fanns några hinder mot stridsåtgärder vidtagna i syfte 

att undantränga eller ändra utländska kollektivavtal, samtidigt som åtgärder i 

sådant syfte inte var tillåtet mot svenska kollektivavtal. Med anledning av detta 

infördes en ny paragraf, 42 a §, som medförde att bestämmelserna i 42 § första 

stycket om organisationernas ansvar för fredsplikten ska tillämpas när strids-

åtgärder vidtas mot en utstationerande arbetsgivare trots att MBL inte är direkt 

tillämplig på arbetsförhållandena.  

 

Vidare infördes en ny paragraf, 41 c §, som stadgar att en stridsåtgärd som vidtas 

i strid med 5 a § UL är olovlig (mer om denna paragraf och dess konsekvenser för 

möjligheterna att vidta stridsåtgärder följer av nästkommande avsnitt).   

 

2.4.6 Utstationeringslagen - stridsåtgärder 

Av 41 c § MBL framgår att en stridsåtgärd som vidtas i strid med 5 a § UL är 

olovlig. UL är tillämplig när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än 

Sverige utstationerar arbetstagare hit. Med utstationerad arbetstagare förstås 

arbetstagare som normalt arbetar i ett annat land än Sverige men som under en 

begränsad tid arbetar här.64 5 a § anger vilka krav på löne- och anställningsvillkor 

som får ställas för att en stridsåtgärd i syfte att åstadkomma kollektivavtal ska vara 

lovlig. Först och främst måste villkoren i kollektivavtalet motsvara villkoren i ett 

                                              
63 Nyström, EU och arbetsrätten s 159. 
64 Holke, Olausson, Medbestämmandelagen: en kommentar s 331.  
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centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i 

den aktuella branschen. Vidare får kollektivavtalet enbart reglera villkor som till-

hör den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet.65 Av 5 § UL framgår 

att dessa bland annat är arbetstid, arbetsmiljö och minimilön.  

 

Av 5 a § andra stycket UL följer dock att stridsåtgärder inte får vidtas om arbets-

givaren kan visa att arbetstagarna, vad avser lön och övriga villkor som täcks av 5 

§, har villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i 

ett centralt kollektivavtal inom arbetsgivarens bransch. Under förutsättning att 

arbetsgivaren kan visa att dennes anställda har villkor som uppfyller 

minimikriterierna i UL fråntas således, i detta avseende, fackföreningarnas främsta 

verktyg för att tillvarata arbetstagarnas rätt; rätten att träffa kollektivavtal. 

 

2.4.7 Sammanfattning  

Av ovanstående avsnitt framgår att rättsläget, vad avser möjligheterna att vidta 

stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare med utländska kollektivavtal, har svängt 

fram och tillbaka under de senaste tjugo åren. Britanniadomen innebar att 

utländska kollektivavtal erhöll samma skydd som svenska kollektivavtal hade, det 

vill säga att stridsåtgärder inte fick vidtas i syfte att ändra eller undantränga 

utländska kollektivavtal. Efter massiv kritik från arbetarrörelsen svängde pendeln 

tillbaka och Lex Britannia infördes. Återigen öppnades det upp för stridsåtgärder 

mot utländska kollektivavtal. Lex Britannia kritiserades dock kraftigt av EG-dom-

stolen i Laval-målet som föranledde ändringar och tillägg i MBL och UL.  

 

Mycken kritik har framförts från fackligt håll mot EU-rättens inträde på arbets-

rättens område och dess konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden.66 Laval-

                                              
65 A a s 332. 
66 Det ska i sammanhanget påpekas att fackliga organisationer vid ett flertal tillfällen uttryckt sitt gillande 

angående vissa förändringar i arbetsrätten föranledda av EU-rättens inblandning i detsamma, exempelvis 

att EU-rätten tvingat fram fler diskrimineringsgrunder, se Sekotidningen, EU styr den svenska arbetsrätten, 

2/4 2014. 
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domen och den korrigering av UL och MBL som domen påbjöd, har erhållit sär-

skild uppmärksamhet från arbetstagarorganisationer. Reaktionen är naturlig då 

EU-rättens inträde innebar att fackföreningars möjligheter att utnyttja sitt främsta 

konfliktverktyg begränsades avsevärt.   

 

3 Proportionalitetsprincip 
 

3.1 Proportionalitetsprincip och fackliga stridsåtgärder i svensk rätt 
 

3.1.1 Allmänt 

Proportionalitetsbedömningar är idag en del av svensk rätt via dels medlemskapet 

i Europeiska Unionen, dels genom Sveriges inkorporering av EKMR som svensk 

lag. Visserligen hänvisas i doktrin redan år 1955 till proportionalitetsprincipen som 

en allmän rättsprincip inom förvaltningsrätten, men principen fick verkligt genom-

slag först i och med influenserna från europeisk rätt.67 Den har etablerats som en 

allmän rättsprincip med relevans för en rad olika rättsområden och rättsliga 

situationer i allt från polisrätt till miljörätt.68 Proportionalitetsprincipen innebär att 

något ska stå i proportion till något annat, en avvägning görs mellan olika in-

tressen.69 

 

Frågan om proportionalitetskrav kan ställas på stridsåtgärder ställdes, och be-

svarades, i ett rättsfall från 1998 vilket kommer redogöras för och diskuteras i näst-

kommande avsnitt.70 Därefter utreds om inte, de av Lavaldomen framkallade, 

ändringarna i UL inneburit att en proportionalitetsprincip, under vissa specifika 

förhållanden, kan göras gällande vid stridsåtgärder. 

 

                                              
67 Sundberg, Allmän förvaltningsrätt s 120, 429-430, 681, 699 och 712 och Gydal, FT 1997 s 224 och 228.  
68 Angående polisrätt, se exempelvis polislagen 8 § första stycket, samt RÅ 1999 ref 76 p 5.5 för en utförlig 

genomgång av proportionalitetsprincipens betydelse för nämnda paragraf. Vad gäller miljörätt, se mål 

120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein och mål 302/86 Kommissionen 

mot Danmark vari det framgår att vid nationella miljöskyddsåtgärder som inkräktar på den fria rörligheten, 

måste proportionalitetsprincipen iakttas. 
69 Gydal, The principle of proportionality - limitation and tool for the European integration s 34-35. 
70 AD 1998 nr 17. 
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3.1.2 Kellermandomen  

I ett mål från 1998 – AD 1998 nr 17 - prövades frågan huruvida krav på 

proportionalitet kan göras gällande vid fackliga stridsåtgärder. Målet hade sitt ur-

sprung i en förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation rörande 

kollektivavtal som brutit samman varpå arbetstagarorganisationen varslat om 

stridsåtgärder. Arbetsgivaren hävdade att stridsåtgärderna var olovliga bland annat 

med hänvisning till att de vidtagna stridsåtgärderna inte var proportionerliga i för-

hållande till det syfte som åtgärderna skulle främja. Proportionalitetsargumentet 

grundades på uppfattningen att proportionalitetsprincipen gällde som allmän rätts-

grundsats, och på så vis kunde göras gällande även mot stridsåtgärder trots att det 

inte fanns lagstöd för en sådan tolkning. Arbetsdomstolen avfärdade dock arbets-

givarens påstående om befintligheten av en sådan allmän rättsgrundsats med att 

påståendet saknade rättsligt stöd. Någon proportionalitetsprincip ansågs således 

inte kunna göras gällande vid fackliga konflikter. 

 

Alltsedan Sveriges inträde i den Europeiska Unionen hade proportionalitets-

principen gjorts gällande inom flertalet rättsområden.71 Med anledning av detta 

uppstod frågan om proportionalitetsprincipen även borde kunna åberopas vid 

arbetsrättsliga förhållanden och på så vis göras gällande mot fackliga strids-

åtgärder. Kellermandomen utgjorde därmed en viktig markering från arbets-

domstolens sida och ett klargörande rörande rättsläget efter EU-inträdet. 

 

3.1.3 Utstationeringslagen – proportionalitetsprincip? 

Som framgått av avsnitten rörande utstationeringslagen och Lavaldomen (avsnitt 

2.4.4–2.4.6) är fackföreningars möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utländska 

företag med utstationerade arbetstagare något begränsad. Av 5 a § andra stycket 

UL följer att stridsåtgärder inte får vidtas om arbetsgivaren kan visa att arbets-

tagarna, vad avser lön och övriga områden som täcks av 5 §, har villkor som i allt 

väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal 

                                              
71 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder s 109 och Strömberg, Allmän förvaltningsrätt s 68. 
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inom arbetsgivarens bransch. Stridsåtgärder får således endast vidtas mot ut-

ländska företag med utstationerad arbetskraft om de anställdas anställningsvillkor 

inte är lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt, centralt kollektivavtal 

inom arbetsgivarens bransch.  

 

Vad UL innebär för stridsåtgärders del är att dessa endast får vidtas om vissa förut-

sättningar hos arbetsgivaren och dennes arbetstagare är uppfyllda. Någon klassisk 

proportionalitetsbedömning (individuell avvägning mellan olika intressen så som 

syfte, medel och skadeverkningar) görs inte för att avgöra huruvida stridsåtgärden 

är lovlig eller ej. Bedömningen av lovligheten har dock vissa drag av en 

proportionalitetsprincip. Kravet att anställningsvillkoren ska understiga 

minimikraven som gäller i ett centralt branschavtal kan ses som en förutbestämd 

avvägning mellan syfte och medel vari det på förhand tagits ställning för att strids-

åtgärder (medlet) inte har ett lika starkt berättigande (syftet) om stridsåtgärden vid-

tas för att ändra på villkor som redan uppfyller miniminivån i branschen. En 

klassisk proportionalitetsbedömning karaktäriseras av en fri avvägning med hän-

syn till de individuella omständigheterna för handen.72 I den mån bedömningen 

enligt UL ska ses som en proportionalitetsbedömning är den således av en karaktär 

som skiljer sig något från proportionalitetsbedömningar i allmänhet.  

 

3.2 Proportionalitetsprincipens utformning 
 

3.2.1 Allmänt 

Med utformning avses i detta sammanhang vilka komponenter och avvägningar 

som proportionalitetsprincipen ska bestå av. Någon vedertagen koncensus-

definition råder inte vad avser principens utformning. Principen och den be-

dömning som medföljer tar sig ofta olika uttryck beroende på vilket rättsområde 

och rättslig situation som den appliceras på. Att tala om en ”proportionalitets-

princip” utan att först ha klargjort vilken variant som avses är därför av föga nytta. 

                                              
72 Gydal, The principle of proportionality - limitation and tool for the European integration s 34-35.  
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I detta syfte ämnas följande avsnitt presentera vilka komponenter och avvägningar 

en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder bör bestå av.73  

 

3.2.2 Utformningens betydelse och funktion  

Valet av komponenter och avvägningar medför inte nödvändigtvis en viss, be-

stämd grad av begränsning, men kan ändå till stor del styra vilken faktisk inverkan 

principen får på förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder. Ponera att en av-

vägning mellan skadeverkningarna som stridsåtgärden orsakar motparten och 

åtgärdens omfattning anses vara en avvägning som bedömningen ska ta hänsyn 

till. Det skulle medföra att åtgärder som orsakar kraftiga kostnader i relation till 

åtgärdernas omfattning begränsas i högre utsträckning än andra stridsåtgärder. I 

och med att det på så vis går att kontrollera vilka stridsåtgärder som principen ska 

ta sikte på får utformningen avgörande betydelse för principens genomslagskraft.  

 

3.2.3 Proportionalitetsprincipens komponenter  

I följande avsnitt ska proportionalitetsprincipens komponenter redogöras för, 

analyseras och diskuteras. Med komponenter förstås i det här sammanhanget de 

intressen som proportionalitetsbedömningen ska ta hänsyn till. En 

proportionalitetsbedömning innebär, som nämndes ovan, att något ska stå i rimlig 

proportion till något annat. Komponenten utgör detta ”något” till vilket ”något 

annat”(ytterligare en komponent) ska stå i proportion. 

 

Vad som ska stå i proportion till vad varierar, men diskussionen kommer i det 

följande utgå ifrån syfte, medel och skadeverkningar. Ytterligare varianter och 

komponenter till proportionalitetsprincipen finns men en översiktlig granskning av 

relevanta källor visar att dessa är de vanligast förekommande vid diskussioner om 

införande av en proportionalitetsprincip i anslutning till stridsåtgärder.74  

 

                                              
73 Avseende vad som avses med ”komponenter” respektive ”avvägningar”, se avsnitt 3.2.3 och 3.2.4-3.2.6. 
74 Se bland annat lönebildningsutredningens förslag i SOU 1998:141 s 402 och Svenska 

Arbetsgivareföreningens (nuvarande Svenskt Näringsliv) förslag vilket framgår av anförd utredning s 403. 
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3.2.3.1 Syfte 

Med en stridsåtgärds syfte förstås vad parten som vidtar åtgärden önskar att 

åtgärden ska uppnå. Hur långtgående ett syfte är, respektive vilka typer av syften 

som rättssystemet bör acceptera, är dock ingalunda självklart. Bör viktningen av 

syftet exempelvis avgöras i relation till objektivt fastställda måttstockar eller uti-

från angriparens subjektiva perspektiv? Avseende det senare alternativet kan det 

knappast anses lämpligt att helt lämna åt den angripande parten att avgöra hur 

”viktig” stridsåtgärden är. En sådan ordning skulle få till följd att den angripande 

parten på eget bevåg kan avgöra proportionaliteten av en viss stridsåtgärd. Sam-

tidigt måste hänsyn tas till att arbetsmarknaden inte är en homogen konstellation 

utan snarare tvärtom. Vad som utgör ett långtgående syfte, sett utifrån parternas 

perspektiv, kan därför variera beroende på mellan vilka parter konflikten står och 

i vilken bransch parterna verkar. Ett krav på löneökning med exempelvis fem 

kronor per timme kan i en viss bransch anses som ett mycket långtgående krav och 

i en annan bransch som ett obetydligt krav. Om ett visst krav tillmäts ett värde som 

ska gälla universellt för samtliga konflikter kan det medföra att vissa parter kan 

genomdriva omfattande stridsåtgärder trots att det utifrån deras perspektiv, samt i 

förhållande till de specifika branschvillkoren, rör sig om i det närmaste obetydliga 

krav. Den grundläggande tanken bakom en avvägning i relation till åtgärdens syfte 

– ju mer långtgående syftet är, desto mer omfattande stridsåtgärder får vidtas – 

riskerar därmed att förringas. Att inte låta de för konflikten specifika förhållandena 

påverka viktningen av syftet kan mot bakgrund av det anförda leda till orättvisa 

förutsättningar för möjligheterna att vidta stridsåtgärder. Sammanfattningsvis talar 

starka skäl för att bedömningen inte helt bör styras av parternas subjektiva 

perspektiv, men inte heller helt ignorera den enskilda konfliktens särskilda för-

hållanden. 

 

Ett tilltalande alternativ till vad som anförts hittills, och det alternativ som jag anser 

bör styra vad som avgör hur långtgående syftet är, är att låta instansen som prövar 

stridsåtgärdens proportionalitet bedöma hur långtgående syftet är utifrån 

angriparens perspektiv med beaktande av hur långtgående kraven är i relation till 
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branschspecifika omständigheter. På så vis kan instansen ta hänsyn till konfliktens 

särskilda förutsättningar utan att helt styras av angriparen.  

Ytterligare en fråga är vilka slags syften ska accepteras som legitima? Det bör inte 

råda någon tvekan om att traditionella fackliga syften med tydlig koppling till den 

aktuella arbetsplatsen, som att försöka förbättra de anställdas anställningsvillkor, 

bör omfattas av syfteskomponenten. En mer diskutabel fråga är till vilken grad 

syften med en lösare koppling till den aktuella arbetsplatsen ska accepteras. Som 

framgår mer ingående i avsnitt 3.2.6 ville fackföreningen i den situationen inte i 

första hand förbättra de anställdas villkor på kaféet, utan stridsåtgärderna vidtogs 

mot bakgrund av att facket ville att samtliga arbetsgivare inom dess bransch skulle 

teckna kollektivavtal för verksamheten. Bör ett sådant kollektivt syfte som på sätt 

och vis befinner sig ganska långt från den enskilda konflikten tillmätas värde vid 

avgörandet av syftet? Sett till hur facklig verksamhet har varit konstruerad under 

lång tid kan det tyckas att det finns starka skäl för att även tillmäta sådana 

kollektiva intressen viss tyngd. I synnerhet då det inte är min avsikt att införandet 

av principen ska åstadkomma ett paradigmskifte för vad fackföreningar ska kunna 

sträva efter. Ett exkluderande av kollektiva syften från syftesavvägningen riskerar 

att medföra att fackföreningar inte längre kan motivera sina stridsåtgärder med 

exempelvis att de vill att samtliga arbetsgivare ska ha tecknat kollektivavtal. 

Istället skulle fackföreningar behöva hitta andra skäl med starkare koppling till den 

individuella situationen för att kunna vidta stridsåtgärder. Oavsett huruvida det är 

en önskvärd utveckling eller ej, ligger det inte inom ramen för denna uppsats att 

föreslå så ingripande förändringar av förutsättningarna för facklig verksamhet. I 

linje med detta bör syftesavvägningen även ta hänsyn till kollektiva fackliga in-

tressen. 

 

3.2.3.2 Medel 

Vad avser medlet och dess omfattning bör avgörandet av detta inte styras av ex-

empelvis hur många arbetstagare som tas ut i strejk, utan snarare vilken kostnad 

stridsåtgärden orsakar parten som vidtar strejken. Baserat på vad som anförts ovan 

skapas på så vis bättre förutsättningar för att låta konfliktens särskilda förhållanden 
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påverka bedömningen. Generellt sett torde det kosta mer för angriparen att ta ut 30 

ekonomer i strejk än 30 rörmokare, och den förstnämnda strejken bör därmed ses 

som en mer omfattande stridsåtgärd, trots att det berör samma antal arbetstagare. 

 

3.2.3.3 Skadeverkningar 

Vad en diskussion om skadeverkningar inledningsvis kräver är att skadebegreppet 

diskuteras något; det vill säga, vilken, och vad för skada ska utgöra en del av be-

dömningen.75 Att ekonomisk skada ska omfattas borde vara självklart. En strids-

åtgärds negativa inverkan på ett företags (eller arbetstagarorganisation och arbets-

tagare för den delen) ekonomiska resultat torde utgöra det främsta orosmomentet 

då det har en direkt inverkan på företagets möjligheter att fortsätta driva verksam-

heten. Skadebegreppet bör dock även inrymma annat än ren ekonomisk skada. 

Ideell skada i form av obehag och lidande kan orsaka påtaglig olägenhet för den 

angripne och bör således omfattas av skadebegreppet. För det fall ideell skada inte 

omfattas av skadebegreppet finns en risk att stridsåtgärder utformas för att orsaka 

maximal ideell skada och minimal ekonomisk skada. Proportionalitetsprincipens 

införande kan i sådana fall medföra ökat ideellt lidande och obehag för arbets-

marknadens parter. Lönebildningsutredningen anför i detta hänseende att även 

skada hos tredje man bör omfattas av skadebegreppet.76 Resonemanget motiveras 

av att förväntad skada hos tredje man kan sätta en mycket stark press på motparten 

att gå med på angriparens krav.77 Eventuell skada hos tredje man kan således vara 

lika styrande för den angripne partens agerande som skada hos den angripne själv. 

Mot bakgrund av detta framstår det som rimligt att även skada hos tredje man be-

aktas. 

 

                                              
75 Jag vill påpeka att diskussionen om det är förväntad skada eller faktisk skada som ska beaktas bör föras 

i anslutning till diskussionen om proportionalitetsbedömningen ska ske på för- eller efterhand. I det följande 

utgås det ifrån att bedömningen sker på förhand med anledning av att lönebildningsutredningen fann det 

vara lämpligast. Det utgör inget ställningstagande från min sida, utan enbart en eftergift till det faktum att 

den frågan bör avgöras i anslutning till principens införande, men att det är till den kommande diskussionens 

gagn att diskussionen kan utgå ifrån någon av tidpunkterna.  
76 SOU 1998:141 s 412. 
77 A bet s 412. 
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3.2.4 Avvägning mellan medel och syfte 

Avvägningen mellan en stridsåtgärd (medlet) och dess syfte, det vill säga vad som 

önskas uppnås med stridsåtgärden, utgör en potentiell del av bedömningen. Vad 

det i praktiken medför är att möjligheterna att vidta stridsåtgärder relateras till 

syftet med åtgärden; ju mer långtgående syftet är, desto mer ingripande strids-

åtgärder får vidtas.  

 

En proportionalitetsbedömning innefattande en avvägning mellan syfte och medel 

står inte utan kritik. Ackum Agell – som var en del av det forskarlag som fick 

tillfälle att uttrycka sina synpunkter i samband med att lönebildningsutredningens 

förslag diskuterades – anför att en sådan avvägning ”kan skapa incitament för 

parterna att ta till storsläggan”.78 Exempelvis kan en fackförening inledningsvis – 

utifrån hur lönebildningen ser ut i andra branscher, inflation, etcetera - ha kommit 

fram till att de lämpligen bör kräva två kronor mer per timme, men för att kunna 

vidta mer långtgående stridsåtgärder väljer de att kräva sju kronor mer per timme. 

Kopplingen mellan syfte och stridsåtgärden riskerar således att inte bara leda till 

mer omfattande stridsåtgärder, utan även försämra förhandlingsklimatet mellan 

arbetsmarknadens parter då angriparen har incitament att formulera vad som kan 

uppfattas som orimliga krav. Anledningen till att avvägningen trots allt bör vara 

en del av proportionalitetsbedömningen är av det enkla skälet att ett mer långt-

gående syfte berättigar till mer ingripande åtgärder. Om en part vill tillföra en 

smärre korrigering av anställningsvillkoren bör denne inte ha samma möjligheter 

till att vidta omfattande stridsåtgärder som en part som vill driva igenom betydande 

förändringar. På så vis undviks att fackföreningar vidtar kraftfulla åtgärder, trots 

att det de vill uppnå med åtgärden är av relativt lite värde. Som nämnts i uppsatsens 

avgränsning ska inte den praktiska implementeringen av proportionalitets-

principen diskuteras närmare i uppsatsen. Med detta sagt torde problemen för-

knippade med att syftet med åtgärden tillmäts relevans, kunna lösas genom att 

arbetsdomstolen – eller den instans som får i uppgift att pröva stridsåtgärders 

                                              
78 A bet s 255. 
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proportionalitet – underkänner syften som uppenbart är utformade enbart för att 

kunna nyttja mer långtgående stridsåtgärder.       

 

3.2.5 Avvägning mellan medel och skadeverkningar 

Avvägningen mellan en stridsåtgärd och den skada åtgärden orsakar motparten, 

utgör ytterligare en potentiell komponent i en proportionalitetsbedömning. Av-

vägningen görs då mellan vad åtgärden kostar för den part som vidtar åtgärden och 

vad åtgärden orsakar för skada hos motparten. Ju mer åtgärden kostar för 

angriparen, desto mer långtgående skador tolereras hos motparten.  

 

En sådan avvägning tar framförallt sikte på partiella och nålsticksåtgärder. Dessa 

stridsåtgärder kostar i allmänhet relativt lite för arbetstagarorganisationer men kan 

få allvarliga konsekvenser för angripna företag. Steinar Holden & Karl Ove Moene 

framhåller i lönebildningsutredningen att kostnaderna (både för den som vidtar och 

blir utsatt för stridsåtgärder) är en viktig faktor i förhandlingar som kan tippa våg-

skålen åt endera riktning.79 Har exempelvis arbetstagarorganisation möjlighet att 

orsaka ett visst företag stora kostnader, till ett för arbetstagarorganisationen billigt 

pris, ger det ett övertag i förhandlingarna. Det främsta motargumentet torde ut-

göras av att en begränsning av möjligheterna att vidta partiella- och nålsticksstrids-

åtgärder kan leda till fler totala stridsåtgärder. I situationer där parter vanligtvis 

bedömt att det räckt med en begränsad stridsåtgärd, kan de i någon mening anses 

”tvingade” att vidta mer omfattande åtgärder för att överhuvudtaget kunna vidta 

någon stridsåtgärd. Holden & Moene tar detta i beaktande men anser trots detta att 

den totala positiva effekten med en sådan begränsning överväger.80 Jag stöder 

Holden & Moene i deras bedömning att det totalt sett skulle bli en positiv effekt. 

Avvägningen tar sikte på en av de största (om inte den största) anledningarna till 

att det för närvarande påstås råda en obalans mellan arbetsmarknadens parter vad 

gäller stridsåtgärder. Arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer har ingen direkt 

motsvarighet till arbetstagarorganisationers möjligheter att vidta nålsticksåtgärder. 

                                              
79 A bet s 254. 
80 A bet s 254. 
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Därav uppstår en obalans som kan sätta sin prägel på förhandlingarna i stort och 

kan i slutändan leda till att ett mer arbetstagarvänligt kollektivavtal tecknas än om 

förutsättningarna varit mer jämställda. Således finns det starka skäl för att en av-

vägning mellan medel och skadeverkningar bör vara en del av en proportionalitets-

bedömning. 

 

3.2.6 Avvägning mellan syfte och skadeverkningar 

Sist men inte minst utgör en avvägning mellan en stridsåtgärds syfte och dess 

skadeverkningar en tänkbar del av proportionalitetsbedömningen. Ju mer långt-

gående syftet med stridsåtgärden är, desto mer skada får tillfogas motparten. 

Samma betänkligheter som anfördes vid diskussionen av avvägningen mellan syfte 

och medel kan även göras gällande här. Samtidigt kan samma argument för den 

avvägningen anföras här. Finns det ett ”större” syfte bakom stridsåtgärden bör det 

anses vara mer motiverat att motparten åsamkas omfattande skador än vad som är 

fallet när stridsåtgärden motiveras av ett ”mindre” syfte. Av likartade skäl som 

anfördes vid diskussionen av avvägningen mellan syfte och medel, bör även denna 

avvägning tillfogas en eventuell proportionalitetsbedömning. 

 

3.2.7 Sammanfattning och slutsatser avseende proportionalitetsprincipens ut-

formning 

Tre olika komponenter och avvägningar i en proportionalitetsbedömning har 

redogjorts för och diskuterats. Resonemang och diskussion avseende 

proportionalitetsbedömningens potentiella komponenter och avvägningar ska ut-

vecklas i det följande. Vad som gäller i allmänhet behöver inte nödvändigtvis vara 

det mest lämpliga för en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder. Precis 

som proportionalitetsprincipen tar sig uttryck på olika sätt inom olika rätts-

områden, finns det anledning att vid utformningen av principen ta hänsyn till den 

kontext som omgärdar fackliga stridsåtgärder. Denna ”kontext” bör rimligen ut-

göras av de problem proportionalitetsprincipen hävdas kunna åtgärda. Problemen 

är, som framgår av avsnitt 1.1.2, att det inte finns några rättsliga hinder mot att 

stridsåtgärder kan driva företag i konkurs, lönebildning och en obalans vad gäller 
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möjligheterna att vidta stridsåtgärder mellan arbetsmarknadens parter. Den av-

görande frågan för utformningen blir huruvida proportionalitetsprincipen bör ut-

göras av en avvägning mellan syfte och medel, mellan medel och skadeverkningar 

eller mellan syfte och skadeverkningar. Ett annat alternativ är att två utav, eller 

samtliga, avvägningar tas med i proportionalitetsbedömningen. För att en så 

ändamålsenlig utformning som möjligt ska kunna identifieras bör utformningen 

kopplas till de tidigare omnämnda problem som proportionalitetsprincipen påstås 

kunna bidra till att lösa.  

 

Problemen med lönebildning torde delvis ha sin grund i den påstådda obalansen 

mellan arbetsmarknadens parter till arbetsgivarsidans nackdel. Historiskt sett har 

arbetstagarsidan vidtagit långt fler stridsåtgärder än arbetsgivarsidan.81 Generellt 

sett borde därför en allmän begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder gynna 

arbetsgivarsidan, och därmed till viss del lindra problemen med lönebildning. Det 

är således, avseende detta problem, snarare omfattningen av möjligheterna att vidta 

stridsåtgärder som är relevant, inte vilka komponenter som i slutändan utgör 

proportionalitetsprincipen. Mot bakgrund av detta kan det till synes ligga i detta 

problems ”intresse” att samtliga avvägningar tas med då det i praktiken skulle 

innebära att stridsåtgärder måste uppfylla fler krav för att vara tillåtna. Till detta 

kan anmärkas att problemet visserligen har sin grund i att rätten att vidta strids-

åtgärder är alltför omfattande. Det innebär dock inte per automatik att löne-

bildningens utveckling gynnas av att rätten begränsas i så stor utsträckning som 

möjligt. Det enda som tagits ställning för, i det här skedet, är att det för löne-

bildningen vore positivt att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas i någon ut-

sträckning. Graden av begränsning är något som bör diskuteras i anslutning till en 

mer ingående utvärdering av problemet (som framgått kommer en sådan ut-

värdering inte att genomföras inom ramen för denna uppsats). 

 

Ett av de redogjorda problemen har direkt koppling till en av avvägningarna (se 

avsnitt 3.2.4), obalansen mellan parterna och avvägningen mellan medel och 

                                              
81 Medlingsinstitutet, Arbetsinställelser i Sverige, privat och offentlig sektor, 2014. 
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skadeverkningar. Avvägningen tar sikte på och begränsar möjligheterna att vidta 

bland annat nålsticksåtgärder, vilket befunnits utgöra ett av skälen till ovannämnda 

obalans mellan parterna. Med hänvisning till att arbetsgivare och arbetsgivare-

organisationer inte har någon motsvarighet till arbetstagarorganisationers möjlig-

het att vidta nålsticksåtgärder, uppnås därmed en mer balanserad jämvikt.  

 

Vad avser problemet med att stridsåtgärder kan driva enskilda företag i konkurs, 

bör detta problem till viss del kunna lindras av avvägningen mellan syfte och 

skadeverkningar. Det kanske mest uppmärksammade fallet av omfattande fackliga 

stridsåtgärder mot ett litet företag utgörs av stridsåtgärderna vidtagna mot 

göteborgskaféet Wild’n Fresh.82 Trots att de anställda på Wild’n Fresh i huvudsak 

hade bättre anställningsvillkor än vad som krävdes i kollektivavtalet som fack-

förbundet ville att kaféet skulle teckna, drev fackförbundet igenom en omfattande 

blockad mot Wild’n Fresh. Fackföreningen tolererade inte att kollektivavtalet inte 

gällde för Wild’n Fresh verksamhet. Syftet med stridsåtgärderna var således att 

Wild’n Fresh skulle teckna kollektivavtal. Blockaden innebar bland annat att 

facket placerade ut blockadvakter utanför kaféet som avrådde potentiella 

konsumenter från att köpa produkter på kaféet. Sympatiåtgärder vidtogs mot kaféet 

som fick till följd att Wild’n Fresh sopor inte hämtades upp. Till slut kunde kaféets 

ägare inte längre driva rörelse vidare och kaféet såldes.83 Som anfördes i avsnitt 

3.2.3 bör även kollektiva syften med bakgrund i traditionell facklig verksamhet, 

som att få samtliga arbetsgivare att teckna kollektivavtal, tillmätas visst värde vid 

bedömningen av syftet med stridsåtgärden. Det ska därför inte tas för givet att en 

avvägning mellan syfte och skadeverkningar hade lett till att fackets stridsåtgärder 

mot Wild’n Fresh skulle ha förklarats vara oproportionerliga. Frånvaron av syfte 

med starkare koppling till den enskilda situationen – exempelvis att fackförening 

försöker förbättra lönevillkoren för de anställda hos arbetsgivaren som angrips – 

talar dock i viss mening för att stridsåtgärder med så omfattande konsekvenser för 

kaféet hade underkänts i en avvägning mellan syfte och skadeverkningar.  

                                              
82 Dagens Nyheter, Blockad mot salladsbar i Göteborg, 12/5 2006. 
83 Dagens Nyheter, Ägarbyte på blockerade salladsbaren, 27/3 2007. 
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Slutligen kan det finnas skäl till att titta på hur proportionalitetsprincipen utformats 

i de konkreta förslag som lagts fram vad gäller införande av proportionalitets-

princip vid fackliga stridsåtgärder. Dessa förslag utgörs främst av lönebildnings-

utredningens- och Svenska Arbetsgivareföreningens (nuvarande Svenskt Närings-

liv) förslag.84 Båda förslagen anför att proportionalitetsbedömningen bör utgöras 

av avvägningar mellan syfte, medel och skadeverkningar.85 Mot bakgrund av detta, 

samt det faktum att samtliga avvägningar har berättigade skäl till varför de bör 

vara en del av proportionalitetsbedömningen, nås slutsatsen att alla tre avvägningar 

bör vara en del av proportionalitetsbedömningen. För att en stridsåtgärd ska anses 

proportionerlig måste den därmed uppfylla kraven enligt samtliga redovisade av-

vägningar.  

 

3.3 Proportionalitetsprincipens tillämpningsområde 
 

3.3.1 Allmänt och lönebildningsutredningens förslag 

Ytterligare något som behöver klargöras är mot vilken typ av stridsåtgärder 

proportionalitetskrav ska kunna ställas. Bör endast primära stridsåtgärder om-

fattas? Sympatiåtgärder? Svarsåtgärder? Partiella stridsåtgärder? Ska 

proportionalitetsbedömningen utformas likadant vid samtliga typer av strids-

åtgärder? Vi har slutit oss till att vissa avvägningar bör vara en del av 

proportionalitetsbedömningen. Ska samtliga av dessa göras gällande vid alla typer 

av stridsåtgärder eller finns det skäl att anpassa bedömningen beroende på vilken 

typ av stridsåtgärd som bedöms? Proportionalitetskravet som framfördes av löne-

bildningsutredningen innebar att stridsåtgärder skulle kunna förklaras olovliga i 

tre situationer.86 Dessa utgörs av olika former av begränsade stridsåtgärder, svars-

åtgärder och sympatiåtgärder. Utredningens förslag innebar således inte att 

                                              
84 SOU 1998:141 s 401-403. 
85 En viss skillnad föreligger dock då Svenskt Näringslivs förslag inte innehåller någon avvägning mellan 

syfte och skadeverkningar. Komponenterna finns med, men relateras enbart till medlet, inte till varandra. 

Se SOU 1998:141 s 403. 
86 A bet s 412-414. 
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proportionalitetsprincipen skulle tillämpas på samtliga stridsåtgärder, utan endast 

vid ovannämnda åtgärder. Utredningen motiverar ställningstagandet med att en 

sådan avgränsning av vilka situationer proportionalitetskraven är tillämpliga på 

medför ett mer förutsebart rättsläge.87 Vidare justerar utredningen 

proportionalitetsprincipens innebörd utefter vilken typ av stridsåtgärd principen 

appliceras på. Exempelvis relateras proportionalitetsbedömningen, vid svars-

åtgärder, till den ursprungliga åtgärdens omfattning. I det följande diskuteras de 

olika formerna av stridsåtgärder och lämpligheten av att utsätta dessa för en 

proportionalitetsbedömning med särskild utgångspunkt i resonemangen som förts 

(i det hänseendet) i lönebildningsutredningen. Vidare diskuteras om principen ska 

appliceras på samtliga typer av stridsåtgärder och i så fall hur proportionalitets-

bedömningen bör utformas vid de specifika typerna av stridsåtgärder.  

 

3.3.2 Förutsebart rättsläge 

Lönebildningsutredningens motivering till att begränsa proportionalitetskravets 

tillämpning till att enbart appliceras på svars-, sympati- och begränsade strids-

åtgärder utgörs av att det skulle skapa ett mer avgränsat och förutsebart rättsläge 

vad avser principens tillämpning.88 Vid första anblick kan det tyckas stämma. En 

mer begränsad förändring av rättsläget torde ju i allmänhet leda till ett mer för-

utsebart resultat, och därmed ett mer förutsebart rättsläge. En fördel dock, ur för-

utsebarhetssynpunkt, som en proportionalitetsprincip som kan appliceras på 

samtliga stridsåtgärder medför, är att en sådan utformning av principens tillämplig-

het inte för med sig samma typ av gränsdragningsproblem som en 

proportionalitetsprincip med avgränsat tillämpningsområde. Redan i att principens 

tillämpningsområde begränsas till att inte omfatta samtliga stridsåtgärder medför 

förutsebarhetsproblem. I nämnt förslag föreslås principen kunna tillämpas på tre 

olika typer av stridsåtgärder, vilket i sin tur innebär att tre potentiella gräns-

dragningsproblem uppstår. Problemen försvåras ytterligare av att den föreslagna 

utformningen av proportionalitetsprincipen skapar incitament för parterna att, i den 

                                              
87 A bet s 411. 
88 A bet s 411. 



46 

 

mån det är möjligt, få åtgärden att framstå som en åtgärd som inte omfattas av de 

tre olika fallen.  

 

Lönebildningsutredningens utgångspunkt – att en avgränsad proportionalitets-

princip leder till ett mer förutsebart rättsläge – bör således inte tas för givet. 

Åtminstone bör det hållas i åtanke att utredningen, i sin iver att ta förutsebarhets-

hänsyn, genom det föreslagna tillämpningsområdet skapat andra förutsebarhets-

problem. Vad vi borde kunna slutas oss till – oavsett vilket tillämpningsområde 

som proportionalitetsprincipen ska kunna appliceras på - är att som vilken annan 

förändring av rättsläget som helst, kommer ett införande av en proportionalitets-

princip vid fackliga stridsåtgärder medföra viss förutsebarhetsproblematik.  

 

3.3.3 Svarsåtgärder 

De olika intressen som har åberopats för införandet av en proportionalitets-

bedömning i allmänhet bör gälla samtliga typer av stridsåtgärder. Svarsåtgärder 

torde dock kunna vara ett undantag, åtminstone vad gäller vissa åberopade 

problem. Avseende svarsåtgärder finns anledning att anmärka att dessa oftast före-

tas av arbetsgivarsidan. I allmänhet bör därför svarsåtgärder exempelvis i princip 

aldrig leda till att företag drivs i konkurs (ett utav de åberopade problemen). 

Oavsett hur det förhåller sig med relationen mellan svarsåtgärder och åberopade 

problem, finns tungt vägande skäl för att inte utesluta svarsåtgärder från 

proportionalitetskravet. I sådana fall hade den orimliga situationen uppstått där den 

part som vidtar den första stridsåtgärden måste ta proportionalitetskravet i be-

aktande (med eventuell följd att stridsåtgärderna måste begränsas/utformas på 

annat än planerat sätt) medan motparten kan vidta hur kraftfulla stridsåtgärder som 

helst, utan hänsyn till krav på rimlig proportion. I förlängningen skulle det kunna 

leda till ytterligare en begränsning av möjligheterna att vidta stridsåtgärder då 

parterna måste, vid bedömningen av huruvida en stridsåtgärd ska vidtas eller ej, ta 

i beaktande att motparten kan slå tillbaka hur hårt som helst.  
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Lönebildningsutredningen anför att svarsåtgärder bör stå i rimlig proportion till 

den ursprungliga stridsåtgärden.89 Stridsåtgärden ska, enligt utredningens förslag, 

inte bara stå i rimlig proportion till den ursprungliga åtgärdens omfattning, utan 

även den skada som åtgärden orsakat. Jag har i det hänseendet inget att invända. 

Det faktum att en svarsåtgärd alltid föregåtts av en annan stridsåtgärd utgör 

ytterligare en omständighet som det är lämpligt att ta hänsyn till i proportionalitets-

bedömningen. Tillägget av en sådan faktor bör ses som ett ”adderande”, det vill 

säga de sedvanliga avvägningarna mellan syfte, medel och skadeverkningar ska 

fortfarande göras, men den ursprungliga stridsåtgärden utgör en ytterligare faktor 

att ta hänsyn till som kan verka i både utvidgande och begränsande riktning. Är 

den ursprungliga åtgärden av mycket begränsad art/orsakar begränsade skador hos 

arbetsgivaren bör det medföra att möjligheten att vidta omfattande stridsåtgärder 

begränsas och vice versa för det fall den ursprungliga åtgärden är av betydande 

omfattning/de orsakade skadorna är stora.  

 

3.3.4 Begränsade åtgärder 

Vad gäller partiella och annars begränsade åtgärder torde det med hänsyn till bland 

annat åberopad problematik kopplad till sådana åtgärder vara ett absolut krav att 

dessa omfattas av proportionalitetskravet. Det är en bedömning som lönebildnings-

utredningen delar.90 Att komma ”åt” nålsticks- och partiella stridsåtgärder och 

obalansen mellan arbetsmarknadens parter vad gäller möjligheterna att vidta 

stridsåtgärder utgör ett av utredningens huvudskäl till att ett proportionalitetskrav 

bör införas.91  

 

3.3.5 Sympatiåtgärder 

Även sympatiåtgärder bör omfattas av kravet. Till att börja med bör redovisade 

problem ha lika stor relevans för sympati- som primäråtgärder. Vidare riskerar ett 

uteslutande av sympatiåtgärder från proportionalitetskraven medföra att 

                                              
89 A bet s 413. 
90 A bet s 412. 
91 A bet s 412. 
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incitament uppstår för fackföreningarna att gemensamt kringgå proportionalitets-

principen på följande sätt. Fackföreningen som är den angripnes direkte motpart 

kan vidta en mycket begränsad stridsåtgärd utan risk för att stoppas av 

proportionalitetskravet, samtidigt som andra fackföreningar förmås vidta mycket 

omfattande åtgärder som inte kan stoppas av krav på rimlig proportion. Har det väl 

tagits ställning för att proportionalitetsprincipen ska införas (viket det visserligen 

inte gjorts eller kommer att göras i denna uppsats), bör det inte lämnas utrymme 

för fackföreningar att kringgå begränsningarna. Vidare finns det anledning att 

fråga ifall proportionalitetskraven på sympatiåtgärder bör relateras till den primära 

stridsåtgärden. Lönebildningsutredningen gör gällande att så bör vara fallet.92 Ut-

redningen motiverar denna slutsats med att ”Den vägledande principen vid 

bedömningen bör vara att den organisation som ställer yrkandena i förhandlingen, 

som motiverar stridsåtgärden, också skall bära en väsentlig del av konflikt-

kostnaderna”.93 Med beaktande av att det är den organisation som vidtar den 

primära åtgärden som har störst intresse och mest berättigat syfte av att åtgärden 

genomförs, är utredningens slutsats enligt mig fullt rimlig. Detta trots att den 

kollektiva ”alla för en-en för alla” mentaliteten utgör ett av fundamenten i facklig 

verksamhet. Till viss del torde ett sådant dilemma, med hänvisning till vad som 

sagts om intresse och berättigat syfte, kunna lösas inom ramen för syftesdelen av 

proportionalitetsbedömningen. Organisationer som vill stödja andra 

organisationers åtgärder genom sympatiåtgärder har inte har ett lika berättigat syfte 

för sin stridsåtgärd som organisationer som vidtar den primära åtgärden. Syftes-

komponenten medför därmed att sympatiåtgärder begränsas i högre grad än 

primära åtgärder.  

 

Vad syftesavvägningen inte ”åtgärdar” är den potentiella diskrepansen mellan 

primär- och sympatiåtgärder. Även om det finns möjlighet att vidta mer om-

fattande stridsåtgärder i form av primär- än sympatiåtgärd, finns det inget inom 

                                              
92 A bet s 413-414. 
93 A bet s 414. 
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syftesavvägningen som hindrar att sympatiåtgärden (trots anförda) är mer om-

fattande än primäråtgärden. I ljuset av detta framstår det som nödvändigt att vid 

sympatiåtgärder, precis som vid svarsåtgärder, addera ytterligare en relevant om-

ständighet till proportionalitetsbedömningen och dess avvägningar: den primära 

stridsåtgärdens omfattning. Ju mer omfattande primäråtgärden är, desto mer om-

fattande bör sympatiåtgärden och dess skadeverkningar tillåtas vara, och vice 

versa.  

 

Ett potentiellt problematiskt dilemma kan uppstå när sympatiåtgärder vidtas. 

Kraftfulla sympatiåtgärder i kombination med en kraftfull primäråtgärd kan leda 

till att den totala omfattningen av stridsåtgärderna, samt de skadeverkningar 

åtgärderna förebringar, inte ligger i linje med vad som motiverar den primära 

stridsåtgärden. Vad nyssnämnda tar sikte på är huruvida sympatiåtgärdens ”syfte” 

ska utgöras av primäråtgärdens syfte eller om organisationen som vidtar 

sympatiåtgärden ska anses ha ett eget syfte som kan påverka proportionalitets-

bedömningen. Vid första anblick kan det te sig som att det förstnämnda – att det 

för sympatiåtgärden relevanta ”syftet” utgörs av primäråtgärdens syfte – bör vara 

det till vilket sympatiåtgärdens tillåtna omfattning och orsakade skadeverkningar 

ska relateras till. Det skulle i sådana fall medföra att primära- och sympatiåtgärders 

omfattning vägs samman och proportionaliteten avgörs av huruvida åtgärderna 

sammanlagt överträtt vad som kan motiveras utifrån den primära åtgärdens syfte. 

Jag menar dock att vidtagandet av sympatiåtgärder inte bara bärs upp av den 

primära åtgärdens syfte, utan har ett eget, självständigt syfte oberoende av den 

primära åtgärdens syfte. Möjligheten för fackföreningar att solidariskt stå vid 

sidan, och stödja sina fackliga fränder, utgör ett för fackföreningarna viktigt 

intresse som bör tillmätas visst värde. Särskilt då, ur fackföreningars synpunkt, 

konflikter med arbetsgivaren sällan ses som någon isolerad händelse, utan snarare 

som en del av en pågående kraftmätning mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan 

i stort. Synsättet är naturligt då resultatet av en konflikt kan ha påtagliga 

implikationer för andra konflikter och kollektivavtal. Exempelvis har den export-

orienterade industrin under lång tid varit vägledande för lönebildningen inom 
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andra branscher.94 Utfallet på konflikter inom industrin kan således ha uppenbara 

konsekvenser för andra kollektivavtal och lönenivåer.  

 

3.3.6 Stridsåtgärder i allmänhet 

Av ovanstående följer att det finns berättigade skäl att låta proportionalitetskravet 

gälla mot svars-, sympati- och begränsade stridsåtgärder. Frågan om 

proportionalitetskravet, i linje med lönebildningsutredningens förslag, endast ska 

kunna göras gällande mot ovanstående stridsåtgärder, eller om proportionalitets-

kravet ska gälla vid stridsåtgärder i allmänhet besvaras i det följande. Inledningsvis 

ska påpekas att det ligger i åtminstone två av de åberopade problemens intresse 

(att enskilda företag kan drivas i konkurs av stridsåtgärder samt lönebildning) att 

en proportionalitetsprincip kan göras gällande mot stridsåtgärder i allmänhet. Vad 

avser att stridsåtgärder kan driva framförallt mindre företag i konkurs, kan hävdas 

att dessa torde ha nytta av att proportionalitetskraven appliceras på begränsade nål-

sticksåtgärder. Detta då mindre företag torde, grovt generaliserat, vara mer sårbara 

för att exempelvis en nyckelperson i företaget tas ut i strejk. Samtidigt kan hävdas 

att mindre företag är mer sårbara för stridsåtgärder i allmänhet. De omfattande 

stridsåtgärderna mot det lilla göteborgskafét Wild’n Fresh, visar om inte annat att 

fackföreningar inte nödvändigtvis drar sig för att utsätta mindre företag för kraft-

fulla stridsåtgärder.95 Avseende lönebildning hävdas problematiken till viss del ha 

sin grund i en allmän obalans mellan arbetsmarknadernas parter till arbetsgivar-

sidans nackdel. Då fackföreningar utnyttjar stridsåtgärder i högre grad än arbets-

givare och arbetsgivareorganisationer, torde en generell begränsning av möjlig-

heterna att vidta stridsåtgärder gynna arbetsgivarsidan och därmed lindra de på-

stådda problemen kopplat till lönebildning. 

 

Som berördes i avsnitt 3.3.1 går det inte att förneka att en avgränsning av 

tillämpningsområdet i linje med exempelvis lönebildningsutredningens förslag, 

                                              
94 Se exempelvis SOU 2011:11 s 100-102. 
95 Dagens Nyheter, Sympatiblockad mot Wild’n Fresh, 22/12 2006 och Dagens Nyheter, Blockad mot 

salladsbar i Göteborg, 12/5 2006. 



51 

 

medför att icke-ändamålsenliga incitament uppstår. Riktas proportionalitetskraven 

mot vissa typer av stridsåtgärder, men inte samtliga, skapas incitament för arbets-

marknadens parter att i största möjligaste mån utforma stridsåtgärder på så vis att 

de inte faller in under någon av dessa kategorier. I andra änden av vågskålen står 

förutsebarhetsargument. Argumenten i den riktningen väger enligt min mening 

lätt, främst på grund av att förutsebarhetsbekymmer torde uppstå oavsett hur 

proportionalitetsprincipen utformas. Utredningens argument i det hänseendet med 

innebörd att ett mer avgränsat tillämpningsområde per automatik leder till ett mer 

förutsebart rättsläge delar jag inte då avgränsningarna i sig medför en rad svåra 

gränsdragningsproblem som inte bidrar till förutsebarheten av rättsläget. Oavsett 

hur det förhåller sig med förutsebarheten av de olika förslagen, anser jag att förut-

sebarhetsargumentet väger tunt relativt till argumenten för att proportionalitets-

principen ska kunna tillämpas på samtliga stridsåtgärder (av ovan anförda skäl).  

 

3.3.7 Mellan vilka parter bör proportionalitetsprincipen göras gällande? 

Lönebildningsutredningen föreslog att proportionalitetsprincipen endast skulle 

kunna göras gällande vid stridsåtgärder mellan parter som är eller vanligtvis är 

bundna av kollektivavtal.96 Det bör således, enligt lönebildningsutredningen, vara 

möjligt att vidta kraftigare stridsåtgärder när en part försöker få till stånd det första 

kollektivavtalet än vid efterföljande avtal. En invändning mot detta, vilken även 

framförs av lönebildningsutredningen, är att om arbetsgivare redan är bunden av 

kollektivavtal kan denne ha ett intresse av att slippa teckna fler kollektivavtal. Ut-

redningen anför dock, med anledning av nämnda invändning, att det kan leda till 

olämpliga konsekvenser om proportionalitetskrav ställs på stridsåtgärder som för-

söker etablera ett kollektivavtalsförhållande.97 I praktiken kan det innebära att 

möjligheten för fackföreningar att vidta stridsåtgärder blir beroende av huruvida 

arbetsgivaren redan ingått kollektivavtal eller ej. En konkurrenssituation mellan 

fackföreningar riskerar att uppstå där den fackförening som erbjuder de sämsta 

löne- och anställningsvillkoren har bäst chans att få kollektivavtal.  

                                              
96 SOU 1998:141 s 410. 
97 A bet s 410. 
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Jag anser, i motsats till lönebildningsutredningen, att även stridsåtgärder som vid-

tas i syfte att etablera ett kollektivavtalsförhållande bör uppfylla proportionalitets-

kraven för att anses vara lovliga. Konkurrenssituationen som enligt utredningen 

riskerar att uppstå mellan fackföreningar kan lösas vid utformningen av 

proportionalitetsbedömningen. Det är upp till lagstiftaren och rättssystemet i stort 

att sörja för att bedömningens komponenter ges lämpligt innehåll. Exempelvis kan 

etablerandet av kollektivavtalsförhållande anses vara ett ”syfte” som väger mycket 

tungt. Kanske till och med till den grad att sådana stridsåtgärder i princip alltid bör 

vara tillåtna (utrymme för tillåtlighet bör dock lämnas för att det inte ska vara tal 

om ett totalförbud). Oavsett finns verktygen för att lösa ovanstående situation utan 

att avlägsna proportionalitetskravet från stridsåtgärder vidtagna för att etablera 

kollektivavtalsförhållande. Samtidigt finns ingen anledning att tro att intressena 

som talar för en proportionalitetsprincip i största allmänhet inte skulle göra sig 

gällande vid stridsåtgärder vidtagna för att etablera ett kollektivavtalsförhållande. 

Exempelvis finns risk för att arbetsgivare tvingas teckna ett kollektivavtal på vill-

kor som de inte hade behövt acceptera om proportionalitetskravet applicerades på 

stridsåtgärden. Det första kollektivavtalet arbetsgivaren tecknar riskerar, på grund 

av att deras förhandlingsposition är svagare innan kollektivavtalsförhållande 

etablerats, således att bli hårdare än de efterföljande kollektivavtalen. Vidare skulle 

det skapa något udda incitament på så vis att arbetstagarorganisationer kommer 

driva på för att få till så långa kollektivavtal som möjligt eftersom de vid 

kommande förhandlingar kommer att ha en svagare förhandlingsposition 

(eftersom stridsåtgärder som vidtas efter det första kollektivavtalets slut kommer 

att utsättas för proportionalitetskrav). Samtidigt kommer arbetsgivare agera för att 

få så korta kollektivavtal som möjligt eftersom de kan räkna med att ha en starkare 

förhandlingsposition vid kommande förhandlingar och därmed erhålla mer gynn-

samma villkor i framtida kollektivavtal.  
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3.3.8 Sammanfattning 

Proportionalitetskraven bör kunna göras gällande mot samtliga former av strids-

åtgärder. I avsnitt 3.3.3 och 3.3.5 argumenteras för att proportionalitets-

bedömningen bör relateras till den ursprungliga- och primära stridsåtgärden. I 

praktiken innebär det att bedömningen kommer att variera något beroende på 

vilken typ av stridsåtgärd som principen appliceras på. Vad medför då denna 

ytterligare omständighet som bedömningen måste ta hänsyn till? Det kan vid första 

anblick te sig som att ytterligare en omständighet per definition leder till en 

striktare, och mindre tillåtande (gentemot stridsåtgärder) proportionalitets-

bedömning. Så behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet. Som jag tidigare skrev 

gällande exempelvis sympatiåtgärder: ”Ju mer omfattande primäråtgärden är, 

desto mer omfattande bör sympatiåtgärden och dess skadeverkningar tillåtas 

vara”.98 Relaterat till ursprungs- och primäråtgärden kan det således leda till både 

en mer tillåtande och mer restriktiv bedömning, beroende på hur omständigheterna 

ser ut i det enskilda fallet.  

 

4 Proportionalitetsprincip – uppsatsens förslag  
 

4.1 Allmänt 
 

I avsnitt 3 har allt från proportionalitetsprincipens utformning till dess 

tillämpningsområde diskuterats varpå argument vägts mot varandra innan ett 

slutligt beslut fattats. I det följande ska slutsatserna i dessa avsnitt redogöras för 

kortfattat i syfte att presentera ett sammansatt förslag på lämplig proportionalitets-

princip vid fackliga stridsåtgärder. Efter att förslaget redogjorts för följer 

diskussion och reflektion kring förslaget i allmänhet och vad ett införande av en 

proportionalitetsprincip i enlighet med vad som föreslagits skulle innebära för 

arbetsmarknadens parters möjligheter att vidta stridsåtgärder i synnerhet.  

 

                                              
98 Avsnitt 3.3.5. 
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4.2 Förslaget  
 

Det föreslås att proportionalitetsbedömningen ska bestå av tre olika komponenter 

och avvägningar.99 Dessa avvägningar utgörs av: 

 

1. Avvägning mellan syfte och medel. 

2. Avvägning mellan medel och skadeverkningar. 

3. Avvägning mellan syfte och skadeverkningar. 

 

Vid proportionalitetsbedömningar avseende svars- och sympatiåtgärder bör dock 

ytterligare en omständighet påverka bedömningen: den ursprungliga- respektive 

primära stridsåtgärden.100 Vidare bör proportionalitetsprincipen vara tillämplig på 

samtliga stridsåtgärder.101 Begränsningarna av proportionalitetsprincipens 

tillämpningsområde som framgår av lönebildningsutredningens förslag, har så-

ledes på olika grunder funnits vara olämpliga.102  

 

4.3 Reflektioner kring förslaget och dess konsekvenser för möjlig-

heterna att vidta stridsåtgärder 
 

Något som upprepats nästintill in absurdum i uppsatsen är det faktum att hur pass 

inskränkande – avseende rätten att vidta stridsåtgärder – proportionalitetsprincipen 

blir i slutändan inte enbart styrs av hur principen utformas och vilket tillämpnings-

område den ges. Utformningen av principen sätter ramarna men avgör inte nöd-

vändigtvis innehållet. Vad innehållet bör bestå av, och därmed hur pass in-

skränkande proportionalitetsprincipen blir, är en fråga som bör besvaras i 

anslutning till utvärderingen av dels huruvida påstådda problem utgör faktiska 

problem, dels hur pass omfattande dessa problem i sådana fall är. 

                                              
99 Se avsnitt 3.2 för en mer ingående genomgång av varför just dessa avvägningar inkorporerats i 

proportionalitetsbedömningen. 
100 Se avsnitt 3.3.3 och 3.3.5. 
101 Se avsnitt 3.3. 
102 Se avsnitt 3.3. 
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Trots det ovan skrivna, kan vissa slutsatser, vad avser begränsningarna av rätten 

att vidta stridsåtgärder, dras av det föreslagna tillämpningsområdet och ut-

formningen av proportionalitetsprincipen. Inledningsvis går att anmärka att 

principen är tillämplig på samtliga stridsåtgärder. Alla stridsåtgärder ska därför 

utsättas för proportionalitetsprincipens krav. Förslaget skiljer sig därmed från löne-

bildningsutredningens utformning vari det föreslogs att principen endast skulle 

kunna göras gällande avseende tre olika fall av stridsåtgärder. Jag delar i stort ut-

redningens slutsats att dessa stridsåtgärdstyper är särskilt skadliga för gynnsamma 

förutsättningar för den svenska arbetsmarknaden. Min lösning har dock varit att, 

istället för att låta proportionalitetskraven endast gälla för dessa stridsåtgärder, vid 

valet av komponenter och avvägningar ta särskild hänsyn till dessa stridsåtgärders 

negativa inverkan på den arbetsmarknaden. Det medför att den föreslagna 

utformningen av principen inskränker möjligheterna att vidta sådana skadliga 

åtgärder i högre grad än inskränkningen av stridsåtgärder i allmänhet. Vidare är 

bedömningen inte helt likformig, utan varierar beroende på vilken typ av strids-

åtgärd som vidtas. Angående svars- och sympatiåtgärder har det bedömts lämpligt 

att ytterligare en komponent fogas till bedömningen – den ursprungliga respektive 

primära stridsåtgärden. Avseende övriga stridsåtgärder appliceras principen i dess 

grundläggande form.  

 

Sveriges Arbetsgivareförening anförde, i anslutning till lönebildningsutredningens 

förslag, att en proportionalitetsprincip bör medföra att sympatiåtgärder förbjuds 

helt.103 Ståndpunkten motiverades av att enligt Sveriges Arbetsgivareförening bör 

en avvägning relaterat till en stridsåtgärds syfte per automatik leda till att 

sympatiåtgärder inte kan vidtas då det enligt deras uppfattning inte finns något 

berättigat syfte med sådana åtgärder.104 Som framgår av avsnitt 3.3.5 delar jag inte 

denna uppfattning. Även om jag funnit att det finns starka skäl som talar för att 

principen även bör kunna appliceras på sympatiåtgärder, har jag kommit till slut-

satsen att något heltäckande förbud inte är lämpligt. En bedömning ska genomföras 

                                              
103 SOU 1998:141 s 403. 
104 A bet s 403. 



56 

 

som mycket väl kan leda till slutsatsen att sympatiåtgärden ifråga ska tillåtas. 

Denna modell gäller samtliga stridsåtgärdstyper, innebärande att principens ut-

formning enligt uppsatsens förslag inte medför att några specifika typer av strids-

åtgärder förbjuds. Detsamma gäller då naturligen även exempelvis nålsticks-

åtgärder. Trots att de i vissa situationer kan tänkas ha en mycket skadlig effekt, 

föreslås inget förbud mot dessa utan uppsatsens grundläggande tanke att en 

individuell bedömning ska ske kvarstår.  

 

Avseende proportionalitetsprincipens olika komponenter och avvägningar har det 

befunnits önskvärt att bedömningen ska bestå av tre olika avvägningar baserat på 

stridsåtgärdens medel, syfte och skadeverkningar. Därutöver tillkommer 

ytterligare en komponent som bedömningen ska ta hänsyn till vid svars- och 

sympatiåtgärder.105 I korthet ska de olika komponenterna stå i rimlig proportion 

till varandra för att en stridsåtgärd ska bedömas vara proportionerlig. Orsakar 

exempelvis en stridsåtgärd avsevärda skadeverkningar hos motpart, måste strids-

åtgärden bäras upp av ett syfte som kan motivera skadan. Samtidigt får inte strids-

åtgärdens omfattning vara för begränsad för att förhållandet mellan åtgärdens 

skadeverkningar och medel inte ska befinnas oproportionerlig. Avvägningarna för-

håller sig till varandra på så vis att en stridsåtgärd måste anses proportionerlig 

enligt alla tre avvägningar för att bedömningens krav ska vara uppfyllda. Att en 

stridsåtgärd klarar proportionalitetskravet enligt en avvägning, eller två, räcker så-

ledes inte för att stridsåtgärden ska anses proportionerlig. Sammanfattningsvis 

innebär inkorporerandet av dessa komponenter och avvägningar i 

proportionalitetsbedömningen att arbetsmarknadens parter har en rad faktorer att 

ta hänsyn till innan beslut om stridsåtgärd kan tas, vilket i sig medför en viss 

begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder.  

 

                                              
105 Se avsnitt 3.3.3 och 3.3.5 för en mer ingående redogörelse för varför ytterligare en komponent adderas 

vid bedömningar av dessa åtgärder. 
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5 Epilog  
 

Min ursprungliga avsikt med uppsatsen var att besvara frågan huruvida införandet 

en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder skulle kunna lösa vissa 

problem på arbetsmarknaden. Jag hade inte ägnat utformningen av 

proportionalitetsprincipen särskilt mycket tanke utan såg den delen av uppsatsen 

som något jag kunde ta itu med i förbifarten. Under arbetets gång erhöll jag in-

sikten att proportionalitetsprincipens utformning är ett nog så intressant 

diskussionsämne och ingalunda ett spörsmål med ett på förhand givet svar. Upp-

satsens inriktning kastades om och resten är historia. I det följande har jag tänkt 

lämna några reflektioner dels rörande den speciella metod som begagnats i upp-

satsen, dels vikten av en gedigen diskussion kring principens utformning.  

 

Ett förslag avseende proportionalitetsprincipens utformning har presenterats. För-

slaget är ett resultat av analys, diskussion och en balansgång mellan olika intressen.  

Uppsatsens särskilda format med att vissa problem antagits vara problem och där-

med påverkat principens utformning kan vid första anblick tyckas riskera för-

slagets värde som inlägg i den allmänna debatten. I synnerhet eftersom det är 

mycket möjligt att andra problem än de som tagits upp i uppsatsen kan komma att 

beaktas vid ett eventuellt införande av proportionalitetsprincipen. Till detta har jag 

två saker att anmärka. Först och främst har diskussionen och avvägningen mellan 

olika intressen inte enbart skett i relation till ”problemen”. Tvärtom har diverse 

andra allmänt erkända intressen som förutsebarhet, motverkande av olämpliga 

incitamentsstrukturer och så vidare intagit en framskjuten plats i diskussionen och 

i allra högsta grad bidragit till slutsatserna som befinns i förslaget. Med anledning 

av detta kan en stor del av diskussionen vara relevant även för den som av ett eller 

annat skäl anser att de påstådda problemen inte är problem.  

 

Vidare vill jag påpeka att vad som utgör ett problem är en högst subjektiv och 

politisk bedömning. Det vore en praktisk omöjlighet att författa ett förslag som tar 

hänsyn till samtliga gruppers bedömningar av vad som är ett problem (och enligt 
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min uppfattning, inte önskvärt oavsett). Med det skrivet så bör även de som av ett 

eller annat skäl inte anser att påstådda problem utgör problem, eller av annan orsak 

inte anser att införandet av en proportionalitetsprincip är önskvärt, finna upp-

satsens förslag intressant. När det från politiskt håll talas om en proportionalitets-

princip vid fackliga stridsåtgärder är det sällan som principens konkreta ut-

formning kommer på tal. För den som anser att införandet av en proportionalitets-

princip inte är särskilt lämpligt, kan uppsatsens förslag fungera som ett konkret 

förslag till vilket motståndarna till införandet av principen kan förhålla sig till. I 

synnerhet med beaktande av att utformningen skett i relation till de problem som 

jag funnit anförts med högst frekvens av principens förespråkare i diskussioner och 

debatter rörande principens införande. 

 

Slutligen är det min förhoppning att jag som skribent åtminstone lyckats förmedla 

till er läsare att det inte finns en på förhand given utformning av proportionalitets-

principen. Att argumentera för (eller emot) att en proportionalitetsprincip vid 

fackliga stridsåtgärder bör införas, utan att ha fastställt vilket innehåll principen 

bör ha, ter sig därför som i det närmaste meningslöst. En diskussion rörande 

principens eventuella införande måste därför i samma veva inkludera (alternativt 

föregås av) en diskussion om principens utformning. De två spörsmålen är 

oupphörligen förbundna med varandra. Den politiska debatten rörande 

proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder bör ta hänsyn till detta och vika 

utrymme, inte enbart åt huruvida den bör införas, utan även till hur den bör ut-

formas. Utöver detta finns starka incitament för principens förespråkare att ägna 

särskilt intresse åt utformningen. Valet av komponenter och avvägningar som ska 

utgöra principen, samt vilket tillämpningsområde den ska ges, kan i hög grad styra 

principens genomslagskraft. Utformningen kan styras mot att i synnerhet slå mot 

stridsåtgärdstyper som anses orsaka negativa konsekvenser för den svenska arbets-

marknaden. På så vis kan principens inskränkande verkan ges en attraktivare 

paketering och därmed, potentiellt, tilltala en större andel av allmänheten. 
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SOU 1998:141, Medling och lönebildning.  
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