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Abstract 

When the owner of a restaurant in Gothenburg, Sweden, did not want to sign a collective 

agreement the trade union imposed a blockade upon the restaurant. This was in the winter of 

2006/2007 and the conflict attracted great attention. It started a debate about the Swedish 

trade unions’ extensive powers to use industrial action to force a small business into a 

collective agreement, even if the employees neither are interested in or members of a trade 

union. The purpose of this paper is therefore to investigate if the trade unions’ possibilities to 

use industrial action against small businesses are too extensive in Sweden today. 

 

The starting point is the rules in which industrial actions in Sweden are regulated. The 

principal rule is to be found in the Constitution Act, chapter 2, art. 17 which imply that: “[a] 

trade union or an employer or employers’ association shall be entitled to take industrial action 

unless otherwise provided in an act of law or under an agreement.” No difference is made 

between small businesses or large companies. A limitation of the constitution is to be found in 

41 b § in the Employment (co-determination in the workplace) Act. To force a one man- or 

family business into a collective agreement by using industrial action is prohibited. The rest of 

the unorganized small businesses are without protection against blockades. A strong tradition 

in the Swedish labour market is the possibility for the parties to settle the terms and to develop 

the model for industrial actions. The recent attention concerning trade unions blockades 

against small businesses shows that the system is out of balance. The problem must be seen in 

a context of legislation, labour market tradition, praxis and the development of the labour 

market.  

 

Law, economy and politics are all a part of the matter. This is a paper in labour law. 

Jurisprudence is in the centre, but since a large part is devoted to the recent debate in the 

matter politic is a strong element as well. Preparatory work and official reports have been 

studied since the matter been treated on a number of previous occasions. To gain deeper 

knowledge doctrine has been used as a complement to the primary sources. Articles from 

legal periodicals, daily press and several labour market organizations have been used. 

 

Key words: Industrial action, small businesses, freedom of association, the Swedish model, 

the principle of proportionality 
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Sammanfattning 

Vintern 2006/2007 sattes en salladsbar i Göteborg i blockad av facket då ägaren inte ville 

teckna kollektivavtal. Konflikten startade en debatt kring de svenska fackföreningarnas 

vidsträckta rätt att vidta stridsåtgärder. Blockader används för att tvinga fram kollektivavtal 

med småföretag, även om arbetstagarna på företaget varken är intresserade av eller är med i 

facket. Syftet med den här uppsatsen är därför att utreda och analysera om fackets möjligheter 

att vidta stridsåtgärder mot småföretag kan anses vara för vidsträckta. 

 

Utgångspunkten i uppsatsen är lagtext. Huvudregeln återfinns i regeringsformen 2 kap 17 § 

vilken lyder: ”[f]örening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger 

rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal”. Här intar småföretag 

ingen särställning gentemot större företag. En begränsning av den grundlagsstadgade rätten är 

lag (2000:166), 41 b § MBL. Det innebär ett förbud mot primär- och sympatiåtgärder mot 

enmans- och familjeföretag för att träffa kollektivavtal. I övrigt åtnjuter en oorganiserad 

småföretagare inget skydd mot fackliga stridsåtgärder. Traditionen är stark när det gäller 

parternas möjlighet att själva reglera villkoren och utveckla mönstret för stridsåtgärder på 

arbetsmarknaden. Den senaste tidens uppmärksammade blockader mot småföretag visar att 

systemet inte fungerar som det ska. Balansen mellan parterna har satts ur spel. Det rör sig om 

svåra frågor som är djupt förankrade i den svenska traditionen på arbetsmarknaden.  

Problemet måste därmed ses i ett sammanhang av lagstiftning, tradition på arbetsmarknaden, 

rättspraxis och utvecklingen på arbetsmarknaden.  

 

Ämnet befinner sig i gränslandet mellan juridik, ekonomi och politik. Eftersom det här är en 

uppsats i arbetsrätt kommer juridiken att vara i centrum. Stora delar ägnas även åt den senaste 

tidens samhällsdebatt där politiken är ett starkt inslag. Förarbeten och utredningar har 

studerats då frågan behandlats noggrant vid ett flertal tillfällen. Doktrin har används som ett 

komplement till primärkällorna för att få en djupare förståelse. Även artiklar från juridiska 

tidskrifter, dagspress och flera stora organisationer på arbetsmarknaden har används.  

 

Nyckelord: Stridsåtgärder, småföretag, negativ föreningsrätt, den svenska modellen, 

proportionalitetsprincip 

 

 



 4 

Förkortningar ........................................................................................................................... 6 

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

1.1 Syfte och frågeställning.................................................................................................... 8 

1.2 Avgränsning och metod ................................................................................................... 8 

1.3 Material ............................................................................................................................ 9 

2. Reglering av stridsåtgärder i Sverige................................................................................. 9 

2.1 Huvudregeln och dess begränsningar............................................................................... 9 

2.2 Förarbeten till 1994 års lag............................................................................................. 10 

2.3 Förarbeten till 2000 års lag............................................................................................. 11 

2.3.1 Utvidgande av det förbud som gällde 1994?........................................................... 11 

2.4 Spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden .............................................................. 12 

3. Negativ föreningsrätt för arbetsgivare............................................................................. 13 

3.1 Positiv och negativ föreningsrätt.................................................................................... 13 

3.2 Gustafssonmålet (Gustafsson v. Sweden) ...................................................................... 14 

3.2.1 Tolkning av artikel 11 i Gustafssonmålet ............................................................... 15 

3.3 Kellermanmålet, AD 1998:17 ........................................................................................ 16 

3.4 Krav på proportionalitet ................................................................................................. 17 

4. Salladsbaren i Göteborg.................................................................................................... 18 

4.1 Konflikten....................................................................................................................... 18 

4.2 Debatten kring konflikten............................................................................................... 19 

4.2.1 Företagarna.............................................................................................................. 19 

4.2.2 LO............................................................................................................................ 19 

4.2.3 Svenskt Näringsliv .................................................................................................. 20 

4.2.4 Politikerna och övriga opinionsbildare ................................................................... 21 

4.2.5 Centerpartiets jobbprogram –En modern svensk modell ........................................ 22 

4.2.6 Nytt Saltsjöbadsavtal............................................................................................... 23 

4.3 Alternativ till stridsåtgärder............................................................................................ 23 

5. Föreningsfrihet och stridsåtgärder internationellt ......................................................... 24 

5.1 Danmark ......................................................................................................................... 24 

5.2 Norge.............................................................................................................................. 25 

5.3 Finland............................................................................................................................ 26 

5.4 Tyskland ......................................................................................................................... 27 

 

 



 5 

6. Analys.................................................................................................................................. 28 

6.1 Lagstiftning och tradition på arbetsmarknaden.............................................................. 28 

6.2 Är rättigheterna för vidsträckta?..................................................................................... 29 

6.2.1 Fackets syfte............................................................................................................ 29 

6.2.2 Konsekvenser för småföretagen .............................................................................. 30 

6.2.3 Krav på proportionalitet .......................................................................................... 31 

6.2.4 Alternativa lösningar ............................................................................................... 32 

6.3 Krävs det en förändring? ................................................................................................ 33 

7. Slutord................................................................................................................................. 35 

7.1 Slutsatser ........................................................................................................................ 35 

7.2 Diskussion kring möjliga förändringar .......................................................................... 36 

Referensförteckning............................................................................................................... 38 

Bilaga....................................................................................................................................... 42 



 6 

Förkortningar 
AD Arbetsdomstolen 

DA Dansk Abrejdsgiverforening 

HRA Hotell och Restauranganställdas förbund 

HRAF Hotell och Reataurangarbetsgivarföreningen 

HRF Hotell och Restaurangfacket 

LO Landsorganisationen i Sverige 

LO Landsorganisationen i Danmark 

MBL Lag (1976:586) om medbestämmande i arbetslivet 

PTK Förhandlings- och samverkansrådet PTK, medlemmsförbund för privatanställda 

tjänstemän 

RF Regeringsformen (1974:152) 

SAF Svenska Arbetsgivarföreningen 

SN Svenskt Näringsliv 

TT Tidningarnas Telegrambyrå 

  



 7 

1. Inledning 

Rubriken på Per T Ohlssons krönika i Sydsvenskan den 11 februari 2007 ”Så tuktas en 

företagare”1 fångade min uppmärksamhet. Den gjorde mig nyfiken på hur regleringen av 

stridsåtgärder mot småföretag ser ut i Sverige idag. Allt sedan blockaden mot salladsbaren i 

Göteborg, vintern 2006/2007, är detta ett aktuellt ämne som diskuteras ofta i media. 

Konflikten startade en debatt kring de svenska fackföreningarnas vidsträckta rätt att vidta 

stridsåtgärder. Blockader används för att tvinga fram kollektivavtal med småföretag, även om 

arbetstagarna på företaget varken är intresserade eller är med i facket. Tanken är att facket ska 

agera i de anställdas intresse, men i det här fallet verkar det inte alltid vara så. Det är inte 

första gången en blockad mot ett litet företag får stor uppmärksamhet och är i blickpunkten 

för den politiska debatten. Både stridsåtgärder mot småföretag och den negativa 

föreningsrätten, dvs. rätten att stå utanför en organisation, har tagits upp i mål i 

Arbetsdomstolen (AD) och behandlats i ett antal lagstiftningsärenden utan att det lett till 

någon åtgärd.  

 

I bakgrunden finns kärnan i den svenska modellen. Sedan slutet av 1800-talet har parterna 

själva reglerat villkoren och utvecklat mönstret för stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Den 

lagstiftning som kom på 1970-talet bekräftade endast vad som redan gällde. Kollektivavtalen 

har en central funktion i det svenska arbetsrättsliga systemet. De kollektiva spelreglerna, 

däribland stridsåtgärder, är till för att främja tillkomsten av dessa och skydda dem när de väl 

ingåtts. En blockad ihop med sympatiåtgärder kan dock få stora konsekvenser för det lilla 

företaget. Den har däremot relativt liten betydelse för den stridande parten, dvs. facket. 

Sverige har ett regelverk som ger större möjlighet att vidta stridsåtgärder än andra länder. 

Något krav på att stridsåtgärden ska stå i proportion till syftet finns varken i lag eller avtal. 

Arbetsgivarna har svårt att motsätta sig fackets krav och har ofta inget annat val än att skriva 

på avtalet. Det anses av många råda obalans mellan arbetsmarknadens parter idag. Den 

självreglerande modellen har fungerat väl hittills, men arbetsmarknaden är i förändring. ”När 

arbetslivet förändras och arbetsmarknaden ser annorlunda ut måste också fack och 

arbetsgivare anpassa sig. De måste formulera nya strategier som är förankrade i en ny 

                                                 
1 Ohlsson, Per T, “Så tuktas en företagare”, Sydsvenskan, 2007-02-11. Hämtad från 
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article217090.ece, 2007-09-24. 
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verklighet.”,2 det menar ekonomihistoriken Lars Magnusson. Man vill i framtiden ha en mer 

flexibel arbetsmarknad, men samtidigt kunna erbjuda ett bra skydd för arbetstagarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda och analysera kring fackets möjligheter att vidta 

stridsåtgärder mot småföretag. Kan de anses vara för vidsträckta. Jag vill förstå varför en 

lovlig blockad får så mycket uppmärksamhet. 

 

Frågorna som jag avser att besvara är: Vilka möjligheter har facket att vidta stridsåtgärder 

mot småföretag idag? Vad är fackets syfte med åtgärderna? Är det dags för en förändring av 

konfliktreglerna mot småföretag? Vad finns det för argument för och emot detta? 

 

1.2 Avgränsning och metod 

Ämnet befinner sig i gränslandet mellan juridik, politik och ekonomi. Alla tre områdena 

påverkar debatten och därmed besluten. Det här är en uppsats i arbetsrätt och därmed kommer 

juridiken att vara i centrum. En stor del kommer även ägnas åt den senaste tidens 

samhällsdebatt där politiken är ett starkt inslag. Den ekonomiska delen, dvs. vad småföretagen 

betyder för Sveriges ekonomi, kommer inte att beröras i den här uppsatsen.  

 

Utgångspunkten kommer att vara lagtext gällande regleringen av stridsåtgärder. Flera 

närliggande områden inom arbetsrätten kommer även att beröras, bl.a. negativ föreningsrätt 

och kollektivavtalens betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Områdena går in i varandra 

och det går inte att behandla det ena utan att gå in på det andra. För att belysa problematiken 

kring frågan idag har jag valt att ägna ett helt kapitel åt konflikten i Göteborg och debatten 

som följde. Det ger en bra bild över de olika parternas ståndpunkter Där ges även 

motiveringar för och emot en förändring av fackets möjlighet att vidta stridsåtgärder. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article217090.ece, 2007-09-24. 
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1.3 Material 

Förarbeten och utredningar har studerats noga då ämnet behandlats vid ett flertal tillfällen. I 

förarbetena presenteras bl.a. lagstiftarens tanke med lagen och vilken funktion det var tänkt att 

den skulle komma att få. Även rättsfall från Europadomstolen och Arbetsdomstolen har 

behandlats. Dessa primärkällor har kompletterats med doktrin för att få en bättre förståelse. 

Ämnet har dock inte behandlats i någon större utsträckning i doktrinen, vilket gjort att 

användningen av sådana källor är begränsad. Målsättningen har varit att i första hand använda 

primärkällor. Andrahandskällor har i vissa fall används som komplement. 

 

Till kapitlet som behandlar konflikten kring salladsbaren i Göteborg har artiklar från Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, som båda är oberoende dagstidningar, inhämtats från 

Internet. De har framförallt gett en överblick över konflikten. I dessa artiklar har även de 

berörda parterna getts möjlighet att uttala sig. För att få större inblick i debatten och de olika 

organisationernas ståndpunkter i frågan har artiklar hämtats från deras egna hemsidor på 

Internet. Dessa artiklar är ofta vinklade och ger ofta endast deras syn på saken vilket gör att de 

måste sättas in i ett sammanhang för att få mening.   

 

2. Reglering av stridsåtgärder i Sverige  
I det här kapitlet presenteras förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder i Sverige idag. 

Kapitlet inleds med den grundlagstadgade rätten att vidta fackliga stridsåtgärder och dess 

begränsningar. Sedan presenteras förarbetena till 41 b § i lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL). Regleringen begränsar fackets möjligheter att vidta 

stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag. Avslutningsvis ges en kort överblick över de 

kollektiva spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. 

 

2.1 Huvudregeln och dess begränsningar 

Modellen för vidtagande av stridsåtgärder i Sverige går tillbaka till början av 1900-talet. 

Parterna kom då överens om dess reglering. Lagstiftaren kom inte in i bilden förrän 1928 

genom kollektivavtalslagen. När regleringen i regeringsformen (1974:152) (RF) och i MBL 

infördes var detta endast en bekräftelse av vad som redan gällde. Huvudregeln om fackliga 

stridsåtgärder i svensk rätt återfinns i RF 2 kap 17 §. Bestämmelsen lyder: ”[f]örening av 

arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga 
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stridåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal”. Stridsåtgärder är tillåtna om kollektivavtal 

mellan parterna saknas. Åtgärderna ska ha ett fackligt syfte där den stridande parten har ett 

yrkesmässigt intresse. Krav ställs också på att stridsåtgärden ska vara organisationsmässig. 

Trots lagstiftning på området är det fortfarande parterna själva som reglerar och ansvarar för 

att utforma mönstret för stridsåtgärder.3  

 

De undantag som begränsar rätten att vidta stridsåtgärder återfinns i MBL. De gäller i 

huvudsak endast mellan parter som har tecknat kollektivavtal med varandra.4 Huvudprincipen 

är att fredsplikt råder mellan parter som står i kollektivavtalsförhållande till varandra.5 Lag 

(2000:166), 41 b § MBL, innebär förbud mot primär- och sympatiåtgärder mot enmans- och 

familjeföretag. Denna paragraf utgör en begränsning av den grundlagsstadgade rätt en 

fackförening har att ta till stridsåtgärder när kollektivavtal saknas. Ett sådant skydd infördes 

första gången i lag (1993:1408). Den kom att gälla under år 1994 innan den upphävdes med 

motiveringen att det inte påvisats några olägenheter och att konflikträtten inte borde 

inskränkas på området. Efter upphävandet kom frågan på nytt att tas upp i motioner till 

riksdagen.6  

 

2.2 Förarbeten till 1994 års lag 

Lagstiftarens syfte med, och innebörden av, förbudet i 41 b § MBL var att skydda företag som 

inte har några arbetstagare, eller där bara familjemedlemmar är arbetstagare. Stridsåtgärder 

med ändamål att träffa kollektivavtal med ett sådant företag skulle förbjudas. Alla 

sympatiåtgärder, förutom anställningsblockader, skulle också förbjudas enligt lagregleringen.7 

De omfattande skadeverkningar som stridsåtgärden, ihop med sympatiåtgärder, kunde 

medföra för företaget och tredje man ansågs inte fylla något rimligt fackligt syfte. Detta p.g.a. 

att ett avtal inte skulle komma att reglera arbetsvillkoren för de anställda på arbetsplatsen. 

Stridsåtgärder skulle dock bli tillåtna så snart företaget anställde utomstående arbetstagare. En 

s.k. anställningsblockad där en organisations medlemmar skulle kunna uppmanas att inte ta 

anställning hos företaget ansågs inte vara orimlig. Detta skulle inte medföra några olägenheter 

för ett familjeföretag som inte avser att anställa någon utomstående. Enmans- och 

                                                 
3 Fahlbeck, Reinhold, 2007. Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering 
av anställningsvillkor. En internationell jämförelse. Juristförlaget, Lund, s 9 ff. 
4 Glavå, Mats, 2001. Arbetsrätt. Studentlitteratur, Lund, s 160 f. 
5 Fahlbeck, 2007, s 12. 
6 SOU 1998:141, s 323. 
7 Prop. 1993/94:67, s 70 f. 
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familjeföretag skyddades redan mot stridsåtgärder i Saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO. 

Någon lagreglering på området hade dock inte funnits tidigare. Förslaget var något helt nytt 

på den svenska arbetsmarknaden. Regleringen innebar en inskränkning av den grundlagsfästa 

rätten att vidta stridsåtgärder. Den utgjorde även ett ingrepp på den rätt att utanför 

kollektivavtalsreglerande förhållande vidta ekonomiska stridsåtgärder. Något som sedan 

gammalt varit en grundprincip i svensk arbetsrätt. Tillämpningsområdet skulle därför inte 

vara vidare än vad som var nödvändigt för att få ett effektivt skydd mot stridsåtgärder som 

vidtas i syfte att träffa kollektivavtal med sympatiåtgärder som stöd.8  

 

2.3 Förarbeten till 2000 års lag 

Efter att 1994 års lag upphävdes kom det på nytt att vidtas stridsåtgärder mot enmansföretag. 

Sättet som stridsåtgärder användes på väckte kritik. De ansågs riskera att skada 

förhandlingssystemets legitimitet.9 Utredningen lade fram ett förslag där det förbud mot 

stridsåtgärder mot enmans- eller familjeföretag som gällde under 1994 skulle återinföras. 

Bestämmelsen ansågs bygga på ett omsorgsfullt utredningsarbete och var förenlig med 

regeringsformen och de internationella konventioner Sverige ratificerat. Eftersom det inte 

kommit fram att det uppstått några tolkningsproblem föreslog utredningen att bestämmelsen 

skulle få samma ordalydelse och innebörd som den hade 1994.10 Regeringens bedömning var 

dock att stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag inte borde förbjudas. 1994 års lag 

borde inte återinföras. Anledning var att om ett företag anställer arbetstagare är det viktigt att 

dessa omedelbart omfattas av kollektivavtal och därmed försäkringsskydd.11 Utskottet fann 

trots det att förbudsregeln skulle återinföras och utformas på motsvarande sätt och ha samma 

innebörd som 1994 års regel. De hänvisade därför till proposition 1993/94:67, samt till 

utskottets betänkande 1993/94:AU4.12  

 

2.3.1 Utvidgande av det förbud som gällde 1994? 

Med anledning av de motionskrav som väcktes i riksdagen inför 2000 års lag diskuterades det 

i utredningen huruvida förbudet skulle få en vidare tillämpning än förbudet i 1994 års lag. 

Frågan var om lagregleringen även skulle omfatta småföretag med ett fåtal anställda, som inte 

tillhör familjen eller är medlemmar i den organisation som står bakom stridsåtgärden. En 

                                                 
8 Prop 1993/94:67, s 56 f.  
9 SOU 1998:141, s 324. 
10 SOU 1998:141, s 326. 
11 Prop. 1999/2000:32, s 88 f. 
12 1999/2000:AU5, s 2, 34. 
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sådan utvidgning ansågs dock innebära en allvarlig inskränkning av de fackliga rättigheter 

som tillkommer en arbetstagare. Om förbudet även skulle gälla när ett företag saknar 

medlemmar hos arbetsgivaren ansågs det komma att betyda att en del arbetsgivare skulle 

ifrågasätta fackligt medlemskap. Fler arbetstagare skulle stå utan det skydd som ett 

kollektivavtal ger. På sikt skulle det kunna leda till en urholkning av 

kollektivavtalssystemet.13  

 

2.4 Spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden 

Bakom den lagstadgade regleringen av stridsåtgärder finns kärnan i den svenska modellen. 

Den går tillbaka till slutet av 1800-talet. När SAF och LO undertecknade Saltsjöbadsavtalet 

1938 förstärktes möjligheten för parterna att själva reglera villkoren på arbetsmarknaden utan 

inblandning av staten. Inga större förändringar har skett sedan 30-talet och kollektivavtalen 

utgör normen på arbetsmarknaden. De har haft stor betydelse för utformningen av de 

arbetsrättsliga lagar som finns idag. Arbetslagstiftningen är till stora delar semidispositiv. 

Tanken är fortfarande att parterna ska göra upp med så lite statlig inblandning som möjligt. 

Systemet med kollektivavtal finns alltid i bakgrunden och har en central funktion i det 

svenska arbetsrättsliga systemet. Från början var det ett medel för att uppnå bättre villkor för 

arbetstagarna och bidra till att minska konkurrensen på arbetsmarknaden. Kollektivavtalet 

utgör ett fredsdokument. Det reglerar förhållandet mellan parterna, bl.a. gällande lön, ob-

tillägg, semester och försäkringar. De kollektiva spelreglerna, bl.a. stridsåtgärder, är till för att 

”främja tillkomsten av kollektivavtal samt skydda dem när de väl har ingåtts”14. Facket har 

idag rätt att tvinga fram kollektivavtal genom strejk, blockad och sympatiåtgärder. 

Fackföreningstillhörighet är norm i Sverige idag och organisationsgraden är hög. Vi går dock 

mot individualisering och allt fler väljer att gå ur eller inte vara med i facket.15 

 

 

 

 

 

                                                 
13 SOU 1998:141, s 325 f. 
14 Glavå, 2001, s 107. 
15 Glavå, 2001, s 28 f, 73 f, 107 f, 137. 
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3. Negativ föreningsrätt för arbetsgivare 
Anledningen till att facket sätter småföretag i blockad är därför att de inte vill skriva på 

kollektivavtal eller hängavtal, en konstruktion där arbetsgivaren blir bunden av ett riksavtal 

utan möjlighet att påverka dess innehåll.16 Syftet med det här kapitlet är att redogöra för om 

det finns en möjlighet för arbetsgivare att stå utanför organisationsväsendet i Sverige idag. 

Kapitlet inleds med en förklaring av vad positiv respektive negativ föreningsrätt innebär.  En 

redogörelse för Gustafsson- och Kellermanmålen, vilka berörde just frågan om en 

arbetsgivare kan undgå att teckna kollektivavtal, följer sedan. Sist tas frågan om och 

innebörden av en s.k. proportionalitetsprincip upp. 

 

3.1 Positiv och negativ föreningsrätt 

Föreningsrätten innebär skydd för organisationsväsendet. Den positiva föreningsrätten 

skyddas i 7-9 §§ MBL. Den omfattar rätten att tillhöra, utnyttja medlemskapet i, verka för, 

samt verka för bildandet av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer. Reglerna i 8 § MBL 

utgör kärnan. Där anges det att föreningsrätten ska lämnas okränkt. Ingen får utsättas för 

åtgärder för att de utnyttjar sin föreningsrätt.17 Bestämmelsen i 2 kap 2 § RF ger varje 

medborgare skydd gentemot det allmänna mot tvång att tillhöra en sammanslutning för 

politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Den negativa föreningsrätten är i övrigt 

inte skyddad i svensk rätt. Den har inte heller fått samma acceptans internationellt. Skydd mot 

organisationstvång har behandlats i ett flertal lagstiftningsärenden, dock utan att det lett till 

någon åtgärd.18 Artikel 11 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna19 (Europakonventionen) anses innefatta även 

den negativa föreningsrätten. Det kan ses som gällande svensk rätt eftersom 

Europakonventionen har inkorporerats som svensk lag (1994:1219). I Europadomstolens dom 

i Gustafssonmålet (nedan) behandlades den negativa föreningsrätten. En av frågorna gällde 

om artikel 11 innebär stöd för arbetsgivare som själva vill reglera anställningsvillkoren för 

sina anställda genom överenskommelser vid sidan av kollektivavtalssystemet.20  

 

 

                                                 
16 Källström, Kent. Gustafssonmålet och dess rättsliga bakgrund, s 21. 
17 Glavå, 2001, s 108 ff. 
18 Sigeman, Tore. Gustafssondomens konsekvenser för svensk arbetsrätt, s 38 ff. 
19 Artikel 11 –Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet. Se bilaga 1, s 42. 
20 Källström, s 13 f. 
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3.2 Gustafssonmålet (Gustafsson v. Sweden) 

Turerna kring konflikten mellan Gustafsson och fackföreningarna var många. Torgny 

Gustafsson öppnade 1987 en sommarrestaurang under enskild firma med färre än tio 

anställda. Samtliga var oorganiserade utom en. Hotell- och Restauranganställdas förbund 

(HRA) krävde att Gustafsson skulle ansluta sig till Hotell- och 

Restaurangarbetsgivarföreningen (HRAF) eller teckna hängavtal. Gustafsson vägrade att göra 

något av det p.g.a. ideologiska skäl. HRA satte restaurangen i blockad och flera andra 

fackförbund vidtog sympatiåtgärder. Då Gustafsson vägrade ge vika resulterade konflikten i 

att han tvingades sälja sin verksamhet.21  

 

Hösten 1988 vände sig Gustafsson till den svenska regeringen med en begäran om att de 

skulle ingripa och stoppa stridsåtgärderna. Tvisten ansågs dock vara av privaträttslig art och 

regeringen tog inte upp frågan. Gustafsson vände sig då till europeiska kommissionen för 

mänskliga rättigheter (kommissionen). Han menade att svenska staten brutit mot artikel 11 i 

Europakonventionen. Den hade undlåtit att ingripa mot stridsåtgärderna vilka syftade till att 

tvinga honom till att ansluta sig till HRAF eller teckna hängavtal. Staten hade inte tagit 

hänsyn till hans rätt att slippa vara med i en organisation. Det utgjorde inte ett brott mot den 

s.k. negativa föreningsrätten. Kommissionen fann att Gustafssons negativa föreningsrätt 

kränkts. Artikel 11 skyddar både rätten att tillhöra och rätten att stå utanför en organisation. 

Den skada stridsåtgärderna utgjorde när organisationens medlemmar utövade sin positiva 

föreningsrätt skulle vägas mot organisationens intresse att genomföra stridsåtgärden. I det här 

fallet var den angripande organisationen inte representativ på arbetsplatsen. De handlade inte 

på uppdrag av någon anställd. Konflikten orsakade även allvarlig skada då Gustafsson 

tvingades sälja sin verksamhet. Skadan ansågs inte stå i rimlig proportion till det som 

organisationen ville uppnå med stridsåtgärden. Den 25 april 1996 avkunnade europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna sin dom i målet. De delade inte kommissionens 

uppfattning i frågan. Domstolen betonade att tillämpningen av artikel 11 måste ge den 

nationella lagstiftaren utrymme att utforma regler i syfte att skapa balans mellan parterna på 

arbetsmarknaden. Arbetstagarorganisationens syfte bakom stridsåtgärden var att garantera 

arbetstagarna villkor som motsvarade miniminivån i riksavtalet. Det ansågs vara ett legitimt 

skäl. Stridsåtgärden rörde inte kärnområdet av den negativa föreningsrätten. Gustafsson fick 

därmed finna sig i att arbetstagarorganisationen använde sig av relativt kraftigt tvång för att 

                                                 
21 Gustafsson v. Sweden (1), judgment of  25 April 1996, p 9-11, 14, 23. 
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driva igenom sina legitima intressen.22 Gustafssons resningsansökan avslogs med 

motiveringen att det tvång han utsatts för inte påverkade föreningsfriheten ”significantly”.23  

 

3.2.1 Tolkning av artikel 11 i Gustafssonmålet 

Europadomstolens slutsats i målet var att artikel 11 inte garanterar en rätt i sig att slippa 

teckna kollektivavtal. Enligt domstolen fanns det inte någon anledning att betvivla att 

fackförbunden hade legitima intressen vad det gällde åtgärderna mot Gustafsson. Detta med 

anledning av den centrala roll kollektivavtalen har i de arbetsrättsliga regleringarna i 

Sverige.24 Huruvida artikel 11 är tillämplig på stridsåtgärder har länge diskuterats. 

Domstolens tillämpning innebär att intresset som ligger bakom tvångsåtgärden ska vägas mot 

intresset att stå utanför organisationen. Hänsyn ska också tas till de skador som 

tvångsåtgärden kan komma att orsaka. Europakonventionen skyddar enskilda individers 

behov av frihet och skydd, inte kollektivets. Svenska staten utgick från, i sin argumentation i 

Gustafssonmålet, att föreningsfriheten i artikel 11 är en individuell rättighet. Den bör inte 

tillämpas när det gäller de kollektiva parternas möjlighet att utöva påtryckningar på den andra 

parten. Domstolen ansåg förvisso att stridsåtgärder föll under artikel 11, men att den inhemska 

rättsordningen skulle ges stort spelrum för att skapa balans på arbetsmarknaden. Mer 

långtgående stridsåtgärder skulle, enligt Europadomstolen, kunna uppfylla det objektiva 

rekvisitet för kränkning av en arbetsgivares negativa föreningsrätt. Detta skydd avser dock 

endast ett smalt kärnområde.25  

 

Rättsläget idag, efter Gustafssondomen, innebär att fackliga stridsåtgärder som är tillåtna i 

svensk rätt kan anses vara otillåtna enligt artikel 11.26 Det stämmer inte överens med 

uttalandet i propositionen som ledde till införlivandet av Europakonventionen. Där 

konstaterades att det är lagstiftarens uppgift att löpande se till att den inhemska rätten 

överensstämmer med konventionen.27 I sina kommentarer till Gustafssondomen menar Kent 

Källström att det i Gustafssons fall inte handlade om att skapa eller rubba balansen på 

arbetsmarknaden. Det handlade om inom vilka gränser en part får använda sin övermakt. 

”Den principiella frågan gällde var den yttersta gränsen skall dras för facklig maktanvändning 

                                                 
22 Gustafsson v. Sweden, p 16-17, 36-36, 43-46. 
23 Gustafsson v. Sweden (revision of the judgment of 25 April 1996), judgment of 30 July 1998, p 29, 2 st. 
24 Lag & Avtal nr 5, 1996, s 7. 
25 Källström, s 28 ff. 
26 Agell, Anders. Gustafssonmålet och blockadåtgärder mot småföretag i rättspolitiskt perspektiv, s 108. 
27 Prop. 1993/94:117, s 40 f. 
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mot en enskild, inte hur den europeiska konventionen påverkar det som i tysk arbetsrätt går 

under beteckningen Kampfparität.” 28 (principen om jämna styrkeförhållande vid en konflikt), 

menar Källstöm. Genom att ställa organisationens syfte bakom stridsåtgärden mot de 

skadeverkningar den orsakade, tillämpade Europadomstolen en princip som påminner om en 

s.k. proportionalitetsprincip som finns i många andra länder.29  

 

3.3 Kellermanmålet, AD 1998:17 

Tvisten rörde tillåtligheten av en stridsåtgärd. Aktiebolaget K.K., ett mindre företag, var inte 

medlem i någon arbetsgivarorganisation. Endast två av de anställda var medlemmar i facket. 

Facket begärde förhandlingar med anledning att teckna kollektivavtal. Sedan förhandlingarna 

avslutats i oenighet och bolaget förklarat att de inte var intresserade av att ingå något 

kollektivavtal varslade facket om stridsåtgärder. Parterna i målet var ense om att de varslade 

stridsåtgärderna inte stred mot reglerna om fredsplikt som finns i medbestämmandelagen. 

Bolaget grundade istället sin talan på att åtgärderna kränkte den negativa föreningsrätt som 

tillkommer dem enligt artikel 11 i Europakonventionen. Förbundet bestred detta. De hävdade 

att det inte förelåg något rättsligt hinder mot stridsåtgärderna. Motiveringen var att 

konventionen inte var tillämplig på den gällande situationen. Konventionen kan inte åberopas 

i tvister mellan enskilda. Artikeln har inte sådan innebörd att de varslade stridsåtgärderna 

stred mot den.30 

 

Arbetsdomstolens bedömning av de i målet berörda frågorna var att Europakonventionen kan 

åberopas i tvister mellan enskilda vilket följer av inkorporeringen av konventionen. Vidare 

ansåg de att om Europakonventionen skulle innebära ytterligare en inskränkning i 

fredsplikten, utöver de i medbestämmandelagen, skulle detta inte innefatta någon motsättning 

mellan dessa båda lagar. Reglerna i medbestämmandelagen, såsom speciallag, lägger inte 

något hinder för tillämpning av artikel 11. Då målet hade många likheter med 

Gustafssonmålet hänvisade AD till Europadomstolens dom när det gällde frågan om de 

varslade stridsåtgärderna stred mot artikel 11. Förutsättningarna i det berörda målet kunde inte 

motivera att de varslade stridsåtgärderna stred mot bolagets föreningsrätt enligt artikel 11. AD 

kunde därmed inte finna något rättsligt hinder mot stridsåtgärderna. Bolaget hade gjort 

gällande att även om en stridsåtgärd inte stred mot Europakonventionen skulle den kunna vara 

                                                 
28 Källström, s 29. 
29 Källström, s 28 f, s 32 f, Sigeman, s 72, Agell, s 108. 
30 AD 1998:17 
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otillåten. Detta p.g.a. en allmän rättsgrundsats om att det måste föreligga en rimlig 

proportionalitet mellan åtgärd och syfte. Detta saknar rättsligt stöd då det inte finns någon 

allmän rättsgrundsats med den innebörden i Sverige. AD fann att det inte förelåg något 

rättsligt hinder mot de varslade stridsåtgärderna. Talan lämnades utan bifall.31  

 

3.4 Krav på proportionalitet 

Internationellt sett är rätten att vidta stridsåtgärder i Sverige vidsträckt. Särskilt rätten att vidta 

sympatiåtgärder. Många andra länder har en s.k. proportionalitetsprincip. Det innebär att den 

skada stridsåtgärderna ger upphov till alltid ska vägas mot det organisationen vill uppnå med 

åtgärden. Kravet på proportionalitet har behandlats i flera lagstiftningsärenden, men aldrig lett 

till någon lagstiftning. Något krav på att åtgärderna ska stå i rimlig proportion till dess 

verkningar finns inte i svensk rätt.32 I betänkandet ”Medling och lönebildning”,33 1998, lade 

utredningen fram ett förslag på ett proportionalitetskrav vid stridsåtgärder. Med en 

proportionalitetsprincip skulle det inte vara tillåtet att vidta stridsåtgärder mot egen- och 

familjeföretag, samt mot företag där den fackliga organisationen inte har några medlemmar. 

Sympatiåtgärder skulle inte heller vara tillåtna.34 Regeringens bedömning var dock att en 

sådan lagstiftning inte borde införas. Regeringen delade remissinstansernas åsikter om att en 

reglering på området skulle försvåra, fördyra och försena förhandlingsprocessen. Reglerna 

skulle bli svårtillämpade och passa dåligt in i MBL.35 Europadomstolen tillämpade en princip 

som påminner om en proportionalitetsprincip i Gustfssonmålet. Det innebär att en sådan 

princip kan komma att gälla i vissa situationer även i Sverige. I praktiken kommer det handla 

om att förbjuda stridsåtgärder som utgör en maktdemonstration eller en hämndaktion från 

föreningens sida.36 

 

 

 

 

                                                 
31 AD 1998:17 
32 Sigeman, s 70. 
33 SOU 1998:141. 
34 SOU 1998:141, s 311. 
35 Prop. 1999/2000:32, s 90 f. 
36 Källström, s 33, 35. 
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4. Salladsbaren i Göteborg 
I december 2006 uppmärksammades Hotell och Restaurangfackets (HRF) blockad av en 

salladsbar i Göteborg. Konflikten handlade om fackliga stridsåtgärder mot ett småföretag utan 

kollektivavtal. Den hade stora likheter med Gustafssonmålet nästan 20 år tidigare. Den debatt 

som följde visar var vi befinner oss i frågan idag. Kapitlet inleds med en sammanfattning av 

konflikten. Därefter följer en sammanfattning av debatten. Sedan salladsbaren sålts och 

konflikten avslutats har ett par långtgående förslag på förändring lagts fram, vilka redovisas i 

det här kapitlet. Avslutningsvis redovisas vad det finns för alternativ till stridsåtgärder om 

man vill uppnå kollektiv reglering. 

 

4.1 Konflikten 

Det var efter att ägaren till salladsbaren ”Wild n’ Fresh” rådgjort med sina anställda som hon 

bestämde sig för att inte skriva på något kollektivavtal. Den 5 december 2006 sattes 

salladsbaren i blockad av Hotell och Restaurangfacket (HRF). I ett uttalande i Dagens 

Nyheter sa ägarinnan, Sofia Appelgren: ”Jag trodde att vi levde i en demokrati och fick 

bestämma det här själva.”37 I samma artikel uttalade sig även ombudsmannen Dan Fransson, 

från Hotell och Restaurangfacket: ”Den svenska arbetsmarknadens regler vilar på 

kollektivavtalen som sluts mellan fack och arbetsgivare och ger alla anställda, medlemmar 

eller icke medlemmar, samma trygghet.” Vidare menade han att: ”Det gäller att alla anställda 

i branschen ska ha trygghet och företagen ska konkurrera på lika villkor.”38 Konflikten 

utökades med sympatiåtgärder och sophämtningen stoppades. Tidigare hade konflikten inte 

påverkat de övriga i fastigheten. Genom att sätta press på andra handlare var det tänkt att de 

skulle få ”Wild n’ Fresh” att teckna avtal. Trots detta uppmanade flera av handlarna runt 

omkring salladsbarens ägare Sofia Appelgren att stå på sig. De hade själva tvingats att skriva 

på ett avtal de inte ville ha.39 Advokatfirman Mannehimer Swartling gjorde en oberoende 

jämförande granskning av salladsbarens personalavtal och det kollektivavtal HRF ville att hon 

skulle skriva under. På nio av tio punkter visade det sig att avtalet för de anställda på 

salladsbaren var bättre än kollektivavtalet. Den tionde punkten där restaurangen hade sämre 

villkor gällde försäkringsdelen vilket rättades till.  Pressen blev för hård och situationen blev 

                                                 
37 Sandberg, Peter, “Blockad mot salladsbar i Göteborg”, Dagens Nyheter, 2006-12-05. Hämtad från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=594792, 2007-09-12. 
38 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=594792, 2007-09-12. 
39 Sandberg, Peter, “Sympatiblockad mot Wild’n Fresh”, Dagens Nyheter, 2006-12-22. Hämtad från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=599893, 2007-09-12. 
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ohållbar. I mars 2007 sålde Sofia Appelgren sin verksamhet. ”Facket är bra där det behövs 

men inte när det finns schysta villkor”,40 sa Sofia Appelgren till TT i samband med 

tillkännagivandet. Appelgren såg blockaden som en maktkamp där HRF satte in enorma 

resurser och gjorde henne till ett slagträ i debatten.41 

 

4.2 Debatten kring konflikten 

Blockaden mot salladsbaren utgjorde inte en olovlig konflikt. Den bedrevs helt enligt tradition 

och den svenska lagstiftningen. Debatten blev dock stor kring fackets långtgående rättigheter 

att ta till stridsåtgärder för att få till kollektivavtal. Företrädare från fackligt håll, Svenskt 

Näringsliv, LO, Företagarna, politiker, samt privatpersoner –alla var engagerade i debatten. 

Åsikterna var många och delade. 

 

4.2.1 Företagarna 

Bland Företagarna tycker man det är dags att utvidga den frizon som förbudet i 41 b § MBL 

utgör. De kräver att fackliga stridsåtgärder mot dem som saknar kollektivavtal ska 

förbjudas.42 Länge har det funnits ett stöd för den svenska modellen. Det förtroendet kommer 

dock att raseras om inte fackföreningarna går från att skydda kollektivavtalen till att skydda 

de anställda, menar de.43 ”Bättre balans mellan företagare och fackföreningar på 

arbetsmarknaden”44, det är en av rubrikerna i företagarnas program för ett starkare 

företagande i Sverige.  

 

4.2.2 LO 

Saknas kollektivavtal står löntagarna utan skydd och det råder inte konkurrens på lika villkor. 

LO vill försäkra sig om att ingen utnyttjas. Det ska finnas en lägsta tillåten lön, 

försäkringsskydd och andra ersättningar på alla arbetsplatser med löntagare. En begränsning 

av möjligheten att träffa kollektivavtal skulle innebära att både löntagare och företagare med 

kollektivavtal utelämnas åt en osund konkurrens. Det skulle innebära en avveckling av den 
                                                 
40 Från TT, “Salladsbarens ägare säljer”, Dagens Nyheter, 2007-02-06. Hämtad från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1297&a=614593, 2007-09-12. 
41 Öinert, Benny/TT, “Sofia Appelgren säljer salladsbaren”, Dagens Nyheter, 2006-02-06. Hämtad från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=614598, 2007-09-12. 
42 Opinionsnyhet, 2006-12-12, “Förbjud fackliga stridsåtgärder mot dem som saknar kollektivavtal”. Hämtad 
från http://www.foretagarna.se/sverige/newspage____74294.aspx, 2007-09-12. 
43 Pressmeddelande, 2006-12-12, “Facket undergräver förtroendet för den svenska modellen”. Hämtad från 
http://www.foretagarna.se/templates/NawsPage____74295.aspx, 2007-09-12. 
44 “Så får vi ett starkare företagande i Sverige: Vårt program”. Hämtad från 
http://www.foretagarna.se/templates/ContentPageA____643.aspx, 2007-09-16. 
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svenska modellen som fungerat bra i över 100 år. Kraven som Svenskt Näringsliv vill ska 

genomföras skulle, enligt LO, sannolikt leda till fler konflikter och vilda strejker. De syftar till 

att skada de fackliga organisationerna och inte till att förbättra för deras egna medlemmar. 

Löntagarna är normalt sett i underläge. De behöver stöd för att försvara sig mot orimliga löne- 

och anställningsvillkor. På vilket sätt detta sker skiljer sig åt mellan olika länder. Inget 

demokratiskt samhälle lämnar sina löntagare helt utan skydd. En arbetsgivare som anställer 

oorganiserad arbetskraft skulle slippa billigare undan än andra arbetsgivare genom att ha 

sämre villkor. Det blir resultatet om facket inte kan kräva kollektivavtal på en arbetsplats där 

de saknar medlemmar. Det kan inte anses vara rimligt.  45 

 

4.2.3 Svenskt Näringsliv 

Obegränsade konfliktregler och obalans mellan arbetsmarknadens parter hotar 

kollektivavtalens ställning. Svenskt Näringsliv vill värna om dessa. De menar att politikerna 

måste visa att de också värnar om kollektivavtalen genom att modernisera spelreglerna.46 

Lagar och ökad konkurrens har, enligt Svenskt Näringsliv, rubbat förhandlingsbalansen på 

arbetsmarknaden. En bättre fungerande arbetsmarknad och kollektivavtal som bidrar till ökad 

konkurrenskraft är något de vill eftersträva. För en begränsad kostnad för den fackliga 

organisationen kan de vidta stridsåtgärder som får stora skadeverkningar för företagen och 

samhället. Spelreglerna på arbetsmarknaden ska vara neutrala i förhållande till parterna. 

Stridsåtgärderna ska stå i proportion till stridsfrågans betydelse och hur företagen, tredje man 

eller allmänintresset drabbas. De frivilliga förhandlingsavtalen ska bli fler. Ändrade 

konfliktregler i lag t.ex. en proportionalitetsprincip, förbud mot sympatiåtgärder, förbud för 

fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där organisationen saknar 

medlemmar är vad som krävs för att uppnå ett neutralt regelverk. Därmed ökar 

förutsättningarna för nya jobb.47  

 

 

 

                                                 
45 Lundby-Wedin, Wanja, Olausson, Erland, “Om SN fortsätter blir det strid om den svenska modellen!”, 2007-
02-22. Hämtad från http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/EF2098FD11F5E6D4C125728A002BA835, 
2007-09-12. 
46 “Därför måste konfliktreglerna ändras”. Hämtad från 
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article7091.ece, 2007-09-12. 
47 Temablad, 2006-09-15, “Nya konfliktregler på arbetsmarknaden”. Hämtad från 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/article9097.ece, 2007-09-12. 
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4.2.4 Politikerna och övriga opinionsbildare 

Den bild som förmedlas till allmänheten genom media, i och med den senaste tidens fackliga 

blockader mot småföretagare, är facket som utnyttjar sin maktposition mot små oskyldiga 

företag. Det ger facket imageproblem. Facket ska representera den svagare partens kamp mot 

övermakten. Istället har bilden blivit den motsatta, det menar Benoit Fallenius, vd på 

varumärkesbyrån Differ. Problemet ligger i att fackföreningarna inte lyckats förklara 

anledningen till deras agerande, vad kollektivavtal är och varför de är så viktiga. Facket 

verkar agera i eget intresse och inte i de anställdas intresse, vilket är grundtanken. Fallenius 

resonerar kring att facket måste börja kommunicera på ett modernt sätt. Många uppfattar idag 

deras retorik som gammaldags.48  

 

Arbetsgivarna är kritiska till att regeringen inte ser över regelverket gällande stridsåtgärder 

mot småföretag. Trots det anser arbetsmarknadsministern, Sven Otto Littorin (m), att parterna 

själva ska lösa konflikterna. Den svenska modellen fungerar. Den ger ordning och reda på 

arbetsmarknaden och behöver inte ändras. Med lagar för begränsad konflikträtt skulle det bli 

mer bråk på arbetsmarknaden, inte mindre. Även om omständigheterna i vissa enskilda fall 

upprör finns det dock fortfarande ett allmänt stöd för kollektivavtalen.49 

 

Svante Nycander, statsvetare och fd. chef på Dagens Nyheter, anser att det kan behövas nya 

regler gällande fackens rätt att vidta stridsåtgärder. En proportionalitetsregel som reglerar att 

stridsåtgärderna står i proportion till de skador som åsamkas företagen kan komma att 

behövas. Nycander tycker inte att spelreglerna följs och att den ena parten körs över med 

hjälp av politikerna. Avståndet mellan LO och Svenskt Näringsliv är för stort idag. Enligt 

Nycander ska man inte lagstifta om en proportionalitetsregel. Parterna ska själva komma 

överens om en sådan.50 

 

För att småföretag ska kunna konkurrera på lika villkor är det viktigt att alla har tecknat 

kollektivavtal. Mona Sahlin, Socialdemokraternas partiledare, ansåg att blockaden mot 

salladsbaren i Göteborg var helt rätt. De medel som facket använde var helt rimliga då det inte 

                                                 
48 Åkesson, Nils, “Företagarna: Ändra lagen”, Dagens Industri, 2007-02-14. Hämtad från 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2007%5c02%5c1
3%5c221360, 2007-09-12. 
49http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2007%5c02%5
c13%5c221360, 2007-09-12. 
50 Nyhet “Nycander vill balansera fackets makt”, 2007-02-22. Hämtad från 
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article24807.ece, 2007-09-12. 
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fanns något avtal. Det är en viktig fråga idag. Vi måste kämpa för är att behålla 

kollektivavtalen och den betydelse de har på den svenska arbetsmarknaden, det menar 

Sahlin.51 

 

4.2.5 Centerpartiets jobbprogram –En modern svensk modell 

Programmet är ett långtgående förslag som föreslår flera ändringar inom svensk arbetsrätt. 

Tanken är att det ska leda till en framtidsinriktad och flexibel arbetsmarknad med gott 

företagsklimat. Modellen ska skapa förutsättningar för fler och bättre jobb i Sverige.  

Centerpartiet ser positivt på den svenska modellen. De anser dock att det finns delar som 

behöver förbättras. Det ska bl.a. föreligga proportionalitet vid konflikter på arbetsmarknaden. 

Förslaget innebär att stridsåtgärder endast ska få vidtas på arbetsplatser där förbundet har 

medlemmar. När stridsåtgärder vidtas som inte är rimliga till den skada de orsakar sätts 

spelreglerna på arbetsmarkanden ur spel. Med orimliga konflikter minskar förtroendet för den 

svenska modellen och fackföreningarna. Genom att sätta upp normer för vad som är 

proportionerligt eller inte skapas ordning och reda på arbetsmarknaden. I programmet blickar 

Centerpartiet mot Danmark där proportionalitetsprincipen vilar på ett trepartsförhållande 

mellan arbetsgivarna, fackförbunden och staten.52  

 

För att försöka undvika lagstiftning ser Centerpartiet i första hand att arbetsmarknadens parter 

själva ska reglera vad som är rimliga konflikter eller ej. Målsättningen är att 

arbetsmarknadens parter ska ta ett gemensamt ansvar för att den svenska modellen ska 

utvecklas för att främja fler jobb, flexibilitet och rörlighet. Vidare vill partiet att stridsåtgärder 

endast ska kunna vidtas gentemot företag som har någon eller några anställda som tillhör 

något fackförbund. Möjligheten ska finnas för mindre arbetsgivare att ha goda, 

branschanpassade avtal för sina anställda. De kan passa den aktuella verksamheten bättre än 

kollektivavtalen.53 

 

 

 

 

                                                 
51 Hellberg, Anders, Mona Sahlin: Rätt med blockad mot salladsbaren i Göteborg”, Dagens Nyheter,  
2007-02-17. Hämtad från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=618865, 2007-09-17. 
52 Centerpartiets jobbprogram –En modern svensk modell, s 20, 22 f. 
53 Centerpartiets jobbprogram –En modern svensk modell, s 23 f.  
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4.2.6 Nytt Saltsjöbadsavtal 

På initiativ av Svenskt Näringsliv har LO och PTK bjudits in till ett förändringsarbete av 

Saltsjöbadsavtalet från 1938. Svenskt Näringsliv har länge velat ha en förändring av 

konflikträtten. Ett nytt avtal skulle innebära en översyn och modernisering av reglerna för 

kollektivavtalsförhandlingar och spelreglerna vid arbetsmarknadskonflikter. LO och PTK var 

positiva till initiativet. De vill dock inte ha försämrad konflikträtt. PTK:s ordförande Mari-

Ann Krantz ser initiativet som en signal till politikerna att de ska hålla sig borta från 

regleringen av arbetsmarknaden. LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin delar också 

uppfattningen om att det finns behov av nytt samförstånd mellan parterna. Detta för att kunna 

möta de utmaningar som globaliseringen innebär för både löntagare och företag. Några som 

dock hamnat utanför samarbetet och känner sig bortglömda är Företagarna. Anledningen, 

menar de, är att ungefär hälften av deras medlemmar saknar kollektivavtal.54 

 

4.3 Alternativ till stridsåtgärder 

Kollektiv reglering på arbetsmarknaden är konkurrensbegränsade. Det är en begränsning av 

det fria flödet av varor och tjänster. Mänskligt arbete ska inte behandlas som en handelsvara. 

Kollektivavtal innebär att konkurrens mellan enskilda arbetstagare reduceras eller elimineras. 

De kollektiva spelreglerna är medel för att uppnå rimliga arbetsvillkor och värdighet för 

arbetstagaren.55  

 

Vidtagandet av stridsåtgärder är ett sätt att uppnå kollektiv reglering på. Rätten att vidta 

stridsåtgärder är ett medel arbetstagarsidan har för att de kollektiva diskussionerna om 

anställningsvillkor ska få effekt. Andra metoder tillämpas i andra länder. Att fastställa 

minimilöner och minimum för andra anställningsvillkor genom lag är ett sätt. Ett annat 

alternativ är statlig inkomstpolitik med statlig löneledning och indirekt statlig reglering av 

lönebildningen genom lagstiftning rörande skatter och olika bidrag. Staten medverkar här i 

arbetsmarknadsparternas förhandlingar. Genom medling kan medlarna ha reella och kraftfulla 

möjligheter att främja tillkomsten av bindande kollektivavtal. Tvångsskiljeförfarande där ett 

offentligt organ kan ges befogenhet att med bindande verkan för parterna fastställa kollektiva 

villkor är ett annat. En liknande effekt fås genom utsträckning av kollektivavtal hos 

                                                 
54 Lindström, Olle/TT, ”Nytt Saltsjöbadsavtal på gång efter 70 år”, Sydsvenskan, Lördag 22 september 2007, s 
A27. 
55 Fahlbeck, s 59 ff. 
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avtalsbundna arbetsgivare till arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande fackföreningen. 

I Sverige sker detta genom principer i kollektivavtalen själva och anslutande praxis i 

Arbetsdomstolen. Allmängiltighet av kollektivavtal är den vanligaste formen ute i Europa. 

Det innebär att de normer för anställningsvillkor som finns som finns i kollektivavtalen antas 

som generell norm för alla arbetsgivare och arbetstagare.56  

 

5. Föreningsfrihet och stridsåtgärder internationellt 
Det här kapitlet sträcker sig utanför Sveriges gränser. Det ger en överblick över hur 

regleringen av föreningsfriheten och stridsåtgärder ser ut i några av våra grannländer. Syfte är 

det samma i alla länder, att skapa balans och fred på arbetsmarknaden. Det kan uppnås på 

olika sätt. 

 

5.1 Danmark 

Danmark har som enda land i Norden inte infört någon lagstiftning på arbetsrättsområdet. 

Förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden har kommit att regleras genom 

huvudavtal. Det första slöts 1899 och det nu gällande ingicks 1973. Här i regleras såväl den 

kollektiva som den enskilda arbetsrätten.57  

 

Den positiva föreningsrätten har ett starkt skydd i Danmark. Den skyddas gentemot staten 

genom ”grundloven” § 78, samt genom ”funktionersloven” § 10, 1982-års ”lov om 

beskyttelse mod afskedigelse i anledning av foreningsforhold” § 1 och i huvudavtalet mellan 

arbetsmarknadens organisationer. Även om den negativa föreningsrätten inte är lika starkt 

skyddad, åtnjuter den ett visst skydd i den danska lagstiftningen genom § 2 i 1982-års lag 

(ovan). Det innebär ett direkt skydd för den negativa föreningsrätten. Där regleras att en 

arbetstagare inte får avskedas för att han är oorganiserad alternativt inte anslutit sig till en viss 

fackförening.58   

 

Precis som i övriga Norden har parterna i princip rätt att vidta stridsåtgärder när kollektivavtal 

inte finns (Huvudavtalet § 2). Begränsningar av konflikträtten finns dock även när parterna 

inte är bundna av fredsplikt. Stridsåtgärder som riskerar att rubba de principer som 

                                                 
56 Fahlbeck, s 55 f. 
57 Fahlbeck, 2007, s 23 f. 
58 Schelin, Johan. Föreningsfrihet och stridsåtgärder. Rättsläget i Danmark, Finland och Norge, s 78 f. 
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huvudavtalet mellan DA och LO bygger på inte tillåtna.59 För att en stridsåtgärd ska vara 

tillåten måste den uppfylla kraven i sex olika punkter. Först (1) måste den vara i 

överensstämmelse med lag och huvudavtal. Den (2) måste vara baserad på ett yrkesmässigt 

intresse så att den kan sägas ha ett rimligt syfte, t.ex. stridsåtgärd mot näringsidkare utan 

anställda. För det tredje (3) ska den vara proportionerlig, dvs. stå i rimligt förhållande till det 

den stridande parten vill uppnå; mål, och medel. (4) Åtagandet måste vara lagligt i den 

mening att använda medel är lagliga. Den (5) ska varslas, även (6) till medlingsinstitutet. När 

kollektivavtal ingåtts råder fredsplikt.60 

 

Utgångspunkten i Danmark är att sympatiåtgärder är lovliga om primärkonflikten är det. Inga 

egna krav eller syften får föreligga. Enligt rättspraxis måste sympatiåtgärden betraktas utifrån 

två synvinklar. Först (1) måste hänsyn tas till om det är lagligt att primärkonflikten utvidgas 

med en sekundärkonflikt. Det bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Ju större 

betydelse primärkonflikten har desto större chans att den är lovlig. För det andra (2) ska 

hänsyn tas till lagligheten i förhållande till parterna i sympatikonflikten. Anses det föreligga 

omständigheter som motiverar en avvikelse från den överordnade principen om 

kollektivavtalets fredsverkan. Trycket på den drabbade som ett resultat av primär- och 

sekundärkonflikten får inte överstiga vad som kan anses godtagbart.61 

 

5.2 Norge 

I den Norska ”Grundloven” saknas skydd för föreningsrätten gentemot staten. Skyddet ges 

istället genom den oskrivna legalitetsprincip som gäller i norsk rätt. Inte heller den positiva 

eller den negativa föreningsrätten skyddas i lagstiftningen. På arbetsmarknaden följer 

föreningsrätten av allmänna rättsgrundsatser. De utgör ett resultat av den allmänna handlings- 

och avtalsfriheten.62  

 

I Norge är stridsåtgärder under kollektivavtalslöst tillstånd tillåtna. Kollektivavtalen medför 

dock fredsplikt. Krav på att en stridsåtgärd ska ha ett rimligt fackligt ändamål för att vara 

lovlig finns inte. Samhället ger arbetsmarknadsparterna frihet att själva avgöra om de vill 

tillgripa stridsåtgärd eller inte. ”Arbeidstvistloven” innehåller regler om kollektivavtal och 

                                                 
59 Schelin, s 81 f. 
60 Fahlbeck, 2007, s 24 f. 
61 Fahlbeck, 2007, s 26 f. 
62 Schelin, s 80. 
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tvistelösningar och utgångspunkten är att parterna har frihet att vidta stridsåtgärder i 

intressetvister. Det finns dock begränsningar som måste tas hänsyn till för att stridsåtgärden 

ska vara lovlig. Medling och tvångsskiljedom är de viktigaste medlen när det gäller att 

undvika stridsåtgärder och bevara arbetsfreden. Sympatiåtgärder är tillåtna om det finns ett 

samband mellan primär- och sympatikonflikten, samt om primärkonflikten är lovlig.63 

 

5.3 Finland 

Finland har det system som liknar det svenska mest av de nordiska ländernas med omfattande 

lagstiftning, både kollektiv arbetsrätt och anställningsrätt.64 I enlighet med Regeringsformen § 

10 har medborgarna rätt att bilda fackföreningar för tillvaratagande av ändamål som inte 

strider mot lag eller god sed. På arbetsmarknaden regleras den positiva föreningsrätten i 

arbetsavtalslagen. Den negativa föreningsrätten skyddas endast genom de allmänna 

begränsningar som finns i den finska strafflagen. Precis som i Danmark skyddas dock den 

negativa föreningsfriheten direkt i flera kollektivavtal.65 

 

Det finska systemet har en ganska liberal attityd med få begränsningar när det gäller rätten att 

vidta stridsåtgärder under kollektivavtalslöst tillstånd. Regleringen av sympatiåtgärder ser ut 

på liknande sätt och är tillåtna så länge primärkonflikten är lovlig. Åtgärderna behöver inte 

uppfylla ett rimligt fackligt syfte eller en avvägning mellan mål och medel. Gränsen dras vid 

vad som anses som straffbart enligt strafflagen alternativt tvång eller liknande enligt 

avtalslagen. I praktiken betyder det att bedömningen av om en stridsåtgärd är tillåten eller inte 

avgörs enligt de finska fredspliktsreglerna i kollektivavtalslagen § 8. Kollektivavtalslagen 

innehåller inte heller några regler om förbud mot samhällsfarliga konflikter, utan det är upp 

till parterna att se till att konflikten inte sätter de livsviktiga samhällsfunktionerna ut spel.66 

Närmare utformning har skett genom rättspraxis. Fackliga stridsåtgärder samt sympatiåtgärder 

är tillåtna i Finland. Dessa kan endast lagligen vidtas avseende sådant som inte har samband 

med kollektivavtalet. Den enda begränsningen är att stridsåtgärder som hotar väsentliga 

samhällsintressen kan skjutas upp i högst två veckor. Krav på proportionalitet eller liknande 

för att en primär stridsåtgärd ska vara tillåten finns inte. I Finland kan kollektivavtal som är 

riksomfattande och branschrepresentativa bli allmänt bindande. Det innebär att även 

                                                 
63 Fahlbeck, 2007, s 30 ff. 
64 Fahlbeck, 2007, s 28. 
65 Schelin, s 79 f. 
66 Schelin, s 83. 
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utanförstående arbetsgivare blir skyldiga att tillämpa kollektivavtalets anställningsnormer som 

ett minimum. Ett sådant avtal medför inte fredsplikt. Därmed kan fackföreningarna vidta 

stridsåtgärder mot en sådan arbetsgivare för att uppnå bättre villkor.67 

 

5.4 Tyskland 

I den tyska grundlagen (artikel 9(3)) ges alla oavsett yrke rätt att bilda organisationer som 

arbetar för skyddandet och befrämjandet av arbets- och näringslivsvillkor. Detta är en 

specialform av den allmänna föreningsfriheten.68 De grundläggande principerna inom 

konflikträtten i Tyskland är paritets- och proportionalitetsprincipen. Ur föreningsfriheten 

härleds principen om jämna styrkeförhållanden vid en konflikt (Kampfparität). Syftet är att så 

långt som möjligt ge organisationerna, eller enskild arbetsgivare, likställdhet vid 

förhandlingar. En oorganiserad arbetsgivare ska ha samma möjlighet som en organisation att 

försvara sig mot en strejk, t.ex. med en lockout. Proportionalitetsprincipen är ett komplement 

till principen om jämna styrkeförhållanden och innebär att stridsåtgärder endast är lovliga om 

de är erforderliga, lämpade och proportionella.69 Regleringen av stridsåtgärdsrätten har 

utvecklats i rättspraxis. Endast organisationsmässiga stridsåtgärder är lovliga. Syftet att vidta 

stridsåtgärder ska vara att upprätthålla parternas rätt och förmåga att bedriva kollektiva 

förhandlingar och ingå kollektivavtal. När kollektivavtal är tecknat utgör det ett 

fredspliktsdokument. ”Ultima-ratio-principen” innebär att stridsåtgärder endast får tillgripas 

som en sista utväg i tysk rätt. Sedan 1980-talet har sympatiåtgärder inte varit tillåtna i 

Tyskland. I juni i år föll dock en dom i högsta arbetsdomstolen där de förklarade att 

sympatiåtgärder är tillåtna. Domstolen upphäver därmed tidigare praxis. Detta kommer att 

bidra till att facket i fortsättningen får starkare ställning i framtida konflikter på 

arbetsmarknaden.70  Sympatiåtgärderna får dock inte vara olämpliga för att tjäna syftet med 

huvudkonflikten, de får inte heller bryta mot proportionalitetsprincipen. Från fackets sida ser 

man domen som en anpassning till dagens arbetsmarknaden.71 Då kollektivavtalen är 

allmängiltiga i Tyskland är dess teckningsgrad cirka 80 procent medan organisationsgraden 

endast är 30 procent.72 

                                                 
67 Fahlbeck, 2007, s 28 ff. 
68 Fahlbeck, 2007, s 33. 
69 Hanau, Peter. Icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare och rätten till konfliktåtgärder i tysk rätt, s 94. 
70 Ohlin, Pntus, ”Tillåtet sympatistrejka i Tyskland”, Lag & Avtal, 2007-08-27. Hämtad från http://www.lag-
avtal.se/art/6865, 2007-10-07. 
71 Wreder, Johanna ”Fritt fram för tyska sympatistrejker”, LO-tidningen, 2007-08-23. Hämtad från 
http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=9443, 2007-10-07. 
72 Fahlbeck, 2007, s 33 ff. 



 28 

6. Analys 
Trots att blockaderna är lovliga och vidtas helt enligt traditionen på arbetsmarknaden får de 

ofta stor uppmärksamhet. Problemet måste ses i ett sammanhang av lagstiftning, tradition på 

arbetsmarknaden, rättspraxis och den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden. Vidare 

krävs en analys av den nuvarande situationen för att kunna svara på om en förändring är 

nödvändig eller ej. Kapitlet inleds med att den lagstiftning som finns på området vävs ihop 

med traditionen på den svenska arbetsmarknaden för att analysera kring vad detta betyder för 

hur situationen ser ut idag. Sedan följer ett avsnitt som berör frågan om fackets möjligheter är 

för vidsträckta. Där utreds vad facket har för syfte med åtgärderna och vad de får för 

konsekvenser för småföretagaren. Här kommer även frågan om proportionalitet och 

alternativa lösningar in. Avslutningsvis görs en analys av den senaste tidens debatt i frågan 

och de argument som talar för och emot en förändring.  

 

6.1 Lagstiftning och tradition på arbetsmarknaden 

En oorganiserad arbetsgivare står nästa helt utan skydd mot fackliga stridsåtgärder i Sverige. I 

centrum för debatten är den grundlagsstadgade rätten som innebär att om annat ej följer av lag 

eller avtal har facket full rätt att vidta stridsåtgärder mot ett företag för att tvinga fram 

kollektivavtal. Småföretag intar här ingen särställning i förhållande till större företag. 

Modellen för stridsåtgärder har en lång tradition som går tillbaka till början av 1900-talet. 

Traditionen är stark när det gäller parternas möjlighet att själva reglera villkoren på 

arbetsmarknaden utan statlig inblandning. Hot om stridsåtgärder vid förhandling om 

kollektivavtal hör till en av de grundläggande rättigheterna inom svensk arbetsrätt. Parterna 

har en stor frihet att själva bestämma vilka stridsåtgärder som ska tillämpas i olika situationer. 

Indirekt betyder det att de har ett ansvar för att det ingrepp som stridsåtgärden innebär står i 

rimlig proportion till de resultat som man vill uppnå. Kollektivavtalen utgör en särställning på 

den svenska arbetsmarknaden eftersom det är där anställningsvillkor som lön och försäkringar 

regleras. Facket ser det som sin uppgift att se till att alla företag har tecknat kollektivavtal, 

oavsett om arbetstagarna kräver det eller ej.  

 

Att försöka förändra något på den svenska arbetsmarknaden är inte lätt, speciellt inte när det 

handlar om en del av det som utgör den svenska modellen. Den begränsning av den 

grundlagsstadgade rätten som 41 b § MBL utgör var kontroversiell både vi införandet 1994 

och återinförandet 2000. Att facket förbjöds vidta stridsåtgärder mot enmans- och 
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familjeföretag för att få dem till att teckna kollektivavtal utgjorde en inskränkning av det som 

sedan länge varit norm på den svenska arbetsmarknaden. Regleringen var ett resultat av 

samhällsutvecklingen. Det hade ställts krav på en reglering för att inte riskera att skada 

förhandlingssystemets legitimitet. Majoriteten av remissinstanserna som uttalade sig i frågan 

inför 1994 års lagstiftning tillstyrkte förslaget. Konkurrensverket menade att förbudet skulle 

underlätta för nyetablering av företag och förbättra småföretags möjligheter att konkurrera på 

marknaden. LO däremot avvisade förslaget med motiveringen att de blockader som förekom 

var riktade mot företag utan anställda, men som av och till har anställda.73 En utvidgning som 

skulle omfatta även småföretag med få anställda behandlades inför 2000 års lag. Det 

avvisades dock då det ansågs utgöra en allvarlig inskränkning av en arbetstagares fackliga 

rättigheter. De skulle stå utan skydd och på sikt skulle det kunna leda till en urholkning av 

kollektivavtalssystemet.74  

 

I bakgrunden finns frågan om negativ föreningsrätt för arbetsgivare, dvs. deras rätt att stå 

utanför organisationsväsendet. Den negativa föreningsrätten är inte reglerad i lag eller avtal. 

Det är inget som är tradition på den svenska arbetsmarknaden.75 Det finns därmed ingen 

negativ föreningsrätt för arbetsgivare. En arbetsgivare förväntas teckna kollektivavtal eller 

hängavtal eftersom det är norm på arbetsmarknaden. Det är när arbetsgivare inte skriver på 

något avtal som facket vidtar stridsåtgärder. Gustafssonmålet, Kellermanmålet och konflikten 

kring salladsbaren i Göteborg handlade alla om småföretag som ville utnyttja den negativa 

föreningsrätt de inte har. Resultatet blev därmed att de sattes i blockad av facket med 

sympatiåtgärder som stöd.   

 

6.2 Är rättigheterna för vidsträckta? 

 

6.2.1 Fackets syfte 

Kollektivavtalet och arbetstagarsidans rätt att vidta stridsåtgärder har länge varit och är ett 

värdefullt instrument för goda förhållanden på arbetsmarknaden i Sverige. Fackets syfte med 

stridsåtgärderna är att se till att alla anställda, medlemmar eller inte, har samma trygghet och 

lika villkor. De vill också att alla företag ska konkurrera på lika villkor. Löntagarna är oftast i 

underläge och utan kollektivavtal står arbetstagaren utan skydd. Tanken är att facket ska agera 

                                                 
73 Prop. 1993/94:67, s 55. 
74 SOU 1998:141, s 325 f. 
75 Sigeman, s 40. 
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i de anställdas intresse. När de anställda inte är fackligt anslutna och inte är intresserade av att 

deras arbetsgivare skriver på kollektivavtal, i vilkas intresse agerar facket då? 

Utgångspunkten från fackets sida verkar vara att alla företagare vill utnyttja sin personal 

genom att inte tillämpa rimliga anställningsvillkor, så är dock inte fallet. Istället borde 

utgångspunkten vara tron på att arbetsgivaren vill göra rätt för sig, trots att de väljer att stå 

utanför organisationsväsendet. Det måste inte vara ett allmänintresse att alla småföretag 

oavsett sina individuella förhållanden ska tvingas in i detta system p.g.a. fackföreningarnas 

obegränsade rätt att vidta stridsåtgärder.76 

 

6.2.2 Konsekvenser för småföretagen  

Det är tydligt att det är småföretagen som är i underläge när facket tar till stridsåtgärder. 

Endast en primärkonflikt har dock inte så stor betydelse. Därför tas det även till 

sympatiåtgärder. Pressen på arbetsgivaren blir ofta för hård och situationen blir ohållbar. 

Småföretagaren har inget att sätta emot. Alternativet är att skriva på ett avtal eller tvingas 

sälja sin verksamhet. Det spelar ingen roll om de anställda är nöjda med sina 

anställningsvillkor och dessa motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalet. ”Facket är bra 

där det behövs, men inte där det finns schysta villkor”, var ägaren Sofia Appelgrens åsikt i 

frågan i samband med att hon meddelat att hon tvingas sälja sin verksamhet.77  

 

Det som upprör och gör att konflikterna får så stor uppmärksamhet är det sätt facket använder 

sin makt på. Även om syftet är gott framstår det som att de kör över småföretagarna och de 

anställda. Kent Källström diskuterar i sitt bidrag till ”Förningsfrihet och stridsåtgärder på 

arbetsmarkanden” om en stridsåtgärd bara har det abstrakta syftet att utsträcka det kollektiva 

inflytandet eller om det är fråga om att tvinga arbetsgivaren att iaktta vissa minimivillkor. 

Detta kan vara svårt att avgöra. Han fortsätter med att konstatera att syftet sannolikt är en 

kombination och att det dels är en fråga om att demonstrera makt och dels en fråga om att 

förbättra för arbetstagarna.78 Grundtanken med det kollektiva systemet är att facket ska föra 

den svagare partens kamp mot övermakten. Nu framstår det som att facket är övermakten och 

småföretagaren den svagare parten utan alternativ. De måste därmed ge efter för övermakten. 

Det är här problemet finns och här balansen på arbetsmarknaden sätts ur spel. Alternativ och 

flexibilitet saknas. 

                                                 
76 Agell, s 119. 
77 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1297&a=614593, 2007-09-12. 
78 Källström, s 34. 
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6.2.3 Krav på proportionalitet 

När facket agerar utan att ha medlemmar på företaget eller utan krav från de anställda 

framstår det som att åtgärderna inte står i proportion till syftet. I utredningen ”Medling och 

Lönebildning”,79 från 1998, lades det fram ett förslag på att ett proportionalitetskrav borde 

införas i svensk rätt. Förslaget vann stöd hos flera forskare. Det påpekades även att sådana 

krav finns i rättstraditionen i flera länder i Kontinentaleuropa. Forskarna menade att den 

förhandlingstaktik som finns i Sverige leder till negativa effekter för samhällsekonomin. Det 

gäller stridsåtgärder som inte kostar mycket för den initiativtagande parten, men som 

resulterar i stora ekonomiska skador för motparten. Även forskare i Norge påpekade att 

parterna i Sverige hade större möjligheter när det gäller stridsåtgärder än både Danmark och 

Norge. En del forskare fann dock att ett krav på proportionalitet i den svenska lagstiftningen 

skulle innebära problem. Det är en princip som är främmande för svensk tradition och skulle 

bli svår att tillämpa. I Tyskland saknas det lagregler om rätten att vidta stridsåtgärder. Det 

tillämpas istället en proportionalitetsprincip i rättspraxis. Den går ut på att vissa 

förutsättningar ska vara uppfyllda för att stridsåtgärden inte ska anses gå för långt i 

förhållande till vad den syftar till att åstadkomma. En proportionalitetsprincip genom lag i 

svensk arbetsrätt ansågs vara förenlig med 2 kap 17 § RF, samt med de internationella 

konventionerna på området. Lagstiftningen skulle vara dispositiv. Det ansågs vara bättre om 

parterna själva kan komma överens om vilka regler som ska gälla genom avtal.80 LO var 

mycket kritiska till ett proportionalitetskrav. Alla stridsåtgärder skulle då i praktiken anses 

som oproportionerliga och skulle försvåra, fördyra och försena förhandlingsprocessen. De 

ansåg även att utformningen stred mot både regeringsformen och internationella 

konventioner. En proportionalitetsprincip skulle passa dåligt in i MBL.81 Någon reglering på 

området infördes aldrig. I Kellermandomen, AD 1998:17, konstaterade Arbetsdomstolen att 

det saknades rättsligt stöd för att åtgärden i målet skulle vara otillåten p.g.a. att det inte förelåg 

proportionalitet mellan åtgärd och syfte.  

 

Europadomstolens tillämpning av artikel 11 i Europakonventionen har inneburit att man ska 

ta hänsyn till stridsåtgärdernas proportionalitet. I och med Gustafssondomen fick artikel 11 en 

större betydelse i svensk rätt och sedan 1994 är Europakonventionen inkorporerad i svensk 

rätt. Intresset bakom åtgärden ska vägas mot intresset att stå utanför organisationen, samt mot 

                                                 
79 SOU 1998:141. 
80 SOU 1998:141, s 312, 314 ff. 
81 Prop. 1999/2000:32, s 90 f. 
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de skador den kan komma att orsaka. I Gustafssondomen uttalades det dock att den inhemska 

rättsordningen ska ges stort spelrum för att skapa balans på arbetsmarknaden. Eftersom 

användningen av stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal är en del av traditionen på 

den svenska arbetsmarknaden påverkas inte Sverige av att proportionalitet ska föreligga.82  

 

6.2.4 Alternativa lösningar 

I sitt bidrag till ”Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden” ger Agell ett förslag 

på en lösning av omfattande stridsåtgärder mot småföretag. Ett arbetsrättsligt förbud mot 

blockadåtgärder borde införas. Det ska vara tillämpligt om företaget inte har anställda som är 

medlemmar i facket. De får heller inte tillämpa sämre villkor än vad som följer av 

kollektivavtalet. Enligt Agell, skulle en sådan lösning eliminera risken för att fackliga 

stridsåtgärder strider mot artikel 11 i Europakonventionen. Med en sådan reglering skulle det 

finnas ett intresse hos facket att få till stånd ett kollektivavtal eftersom det finns medlemmar 

på arbetsplatsen. Samtidigt skulle arbetsgivaren ges en viss frihet att driva verksamheten utan 

fackligt inflytande. Om de tillämpar acceptabla anställningsvillkor.83 

 

För att inte arbetstagarna ska utnyttjas genom att en arbetsgivare utan kollektivavtal tillämpar 

sämre anställningsvillkor krävs det någon form av kollektiv reglering. Om det sker en 

inskränkning av stridsåtgärdsrätten och kollektiv reglering av anställningsvillkor eftersträvas 

måste man införa ett annat sätt för att uppnå det. Om man blickar utåt i världen ser man att det 

finns en rad alternativa metoder. Frågan är om de är bättre eller sämre än ett system med 

stridsåtgärder. Lagstiftning om minimilöner är en mer tvingande åtgärd än stridsåtgärder. Ett 

utvidgande av den arbetsrättsliga lagstiftningen passar dåligt in i den svenska modellen. En 

lagstiftning om minimilöner skulle innebära en radikal förändring på den svenska 

arbetsmarknaden. Allmängiltiga kollektivavtal, som tillämpas i bl.a. Tyskland, är ett sätt att få 

även de som står utanför ett kollektivavtal att omfattas av villkoren i dessa. Ett sådant system 

är mindre flexibelt. Med allmängiltiga kollektivavtal går det inte att anpassa villkoren efter 

skiftande förhållanden på olika arbetsplatser som det gör med ursprungliga kollektivavtal. Det 

medför även en utsträckning av den konkurrensbegränsning kollektivavtalen innebär. Medling 

finns redan i Sverige. Förfarandet är dock mycket svagt. Ett alternativ till stridsåtgärder hade 

varit starkare medling, som i Danmark. Alternativ finns, men frågan är om de skulle passa in i 

                                                 
82 Agell, s 108. 
83 Agell, s 119 f. 
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traditionen på den svenska arbetsmarknaden? Förmodligen inte. Att förändra är svårt och det 

bör nog inte ske en radikal förändring av systemet.  

 

6.3 Krävs det en förändring? 

Huvudfrågan i den här uppsatsen är att försöka utreda och analysera kring om det behövs en 

förändring av fackets möjlighet att vidta stridsåtgärder mot småföretag eller inte. Genom att ta 

del av den utveckling som skett på området och den debatt som följt efter konflikten i 

Göteborg har jag satt mig in i problematiken. Det är svåra frågor som är djupt förankrade i 

den svenska traditionen på arbetsmarknaden. I över hundra år har den självreglerande 

modellen fungerat väl. Parterna har själva reglerat mönstret för stridsåtgärder. 

Arbetsmarknaden, arbetsklimatet och omvärlden har dock förändrats sedan dess. Den svenska 

modellen med kollektiv reglering är baserad på massproduktion, mekanisering och 

homogenisering av arbetet. Nu är vi inne en period då tjänstesektorn spelar allt större roll.84 

Individualisering och flexibilitet blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Problemet är att det 

nuvarande systemet är gammalt och utan flexibilitet. Man kan inte lämna arbetstagarna utan 

skydd, men det finns kanske kan finnas andra alternativ än att tvinga småföretagare att teckna 

kollektivavtal eller hängavtal som de inte är intresserade av. Danmark, Norge och Tyskland 

har alla regler som på något sätt begränsar rätten till stridsåtgärder. De kan därmed motverka 

omfattande blockader mot småföretag utan kollektivavtal. Det finns argument både för och 

emot en förändring. Det finns även flera konkreta och långtgående förslag på hur en 

förändring hade kunnat se ut. Innan det kan ske en förändring kommer det att krävas mer 

forskning, fler utredningar på området och framförallt måste det föras en dialog med de 

berörda parterna på arbetsmarknaden. 

 

Både Företagarna och Svenskt Näringsliv ser hur obegränsade konfliktregler leder till obalans 

mellan parterna och hotar kollektivavtalen. Företagarna föreslår en utvidgning av 41 b § 

MBL, likt den som togs upp inför 2000 års lag. Bättre balans mellan företagare och 

fackföreningarna är viktigt, annars kommer förtroendet för fackföreningarna att raseras. Det 

är också viktigt för ett starkare företagande i Sverige. Svenskt Näringsliv ser gärna fler 

frivilliga förhandlingsavtal och ändrade konfliktregler i lag för att skapa ett neutralt regelverk 

och därmed öka förutsättningen för nya jobb.85 

                                                 
84 http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article217090.ece, 2007-09-24. 
85 http://www.foretagarna.se/sverige/newspage___74294.aspx, 2007-09-12 och 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/article9097.ece, 2007-09-12. 
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LO är de som är mest emot en förändring. De menar att en begränsning av fackets möjligheter 

att träffa kollektivavtal skulle innebära försämrat skydd för löntagarna. Det kommer att bidra 

till en osund konkurrens. Att facket inte skulle kunna kräva kollektivavtal på en arbetsplats 

där de inte har några medlemmar skulle innebära att arbetsgivare endast skulle anställda 

oorganiserad arbetskraft. De skulle även tillämpa sämre anställningsvillkor. En inskränkning 

skulle också leda till en avveckling av den svenska modellen som fungerat bra i över 100 år.86 

Även politikerna, såväl moderater som socialdemokrater, ser ingen anledning till förändring. 

Att den svenska modellen ger ordning och reda på arbetsmarknaden är deras slutsats. Något vi 

måste kämpa för idag är att behålla kollektivavtalen och den betydelse de har på den svenska 

arbetsmarknaden, det menar Mona Sahlin.87 Det politiska parti som tagit avstånd från detta 

och som gått lång när det gäller förslag på förändring är Centerpartiet. Deras jobbprogram är 

kontroversiellt. Det kan dock inte ses som helt orimligt på det området som gäller 

stridsåtgärder. I jobbprogrammet föreslås bl.a. krav på proportionalitet vid stridsåtgärder. 

Detta ska i första hand ske genom avtal inte lagstiftning.88 Även Svante Nycander anser att 

det kan behövas en sådan reglering, men då genom avtal, parterna ska själva komma överens 

om en sådan princip.89 Om en förändring av stridsåtgärdsrätten skulle ske på ett sådant sätt 

skulle det stämma överens med traditionen på arbetsmarknaden. 

 

I grunden handlar det om att den svenska modellen står på spel om en begränsning av 

konflikträtten skulle ske och ny lagstiftning skulle införas. Svenskt Näringslivs initiativ till 

förhandling om ett nytt Saltsjöbadsavtal är kanske ett alternativ där man kan begränsa 

konflikträtten utan att införa ny lagstiftning. PTKs ordförande ser förändringsarbetet som en 

signal till politikerna att de ska hålla sig borta. Problemet här är att LO och PTK är emot en 

inskränkning av konflikträtten och att Företagarna inte är inbjudna till förhandling.90 

 

Fallenius, vd på varumärkesbyrån Differ, har rätt i att konflikterna ger facket imageproblem.91 

Det handlar om att få folk att förstå det som är bra med kollektiv reglering och inte bara visa 

den sämre sidan som förmedlar att det är den starke, facket, mot den svage, småföretagarna. 

Det krävs en förändring av både fackets och folkets attityder. Det är kanske lika viktigt som 

                                                 
86 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/EF2098FD11F5E6D4C125728A002BA835, 2007-09-12. 
87 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=618865, 2007-09-17. 
88 Centerpartiets jobbprogram –En modern svensk modell, s 23 f.  
89 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/article24807.ece, 2007-09-12. 
90 Sydsvenskan, Lördag 22 september 2007, s A27. 
91http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2007%5c02%5
c13%5c221360, 2007-09-12. 
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en förändring av regelverket för att arbetstagarna ska få tillbaka förtroendet för facket. En stor 

del av problemet handlar om att facket inte lyckas förklara anledningen till sitt agerande, vad 

kollektivavtal är och varför de är så viktiga. Den bild som förmedlas genom media till 

allmänheten är hur facket kör över småföretagare. Det krävs att facket börjar anpassa sig och 

kommunicera på ett modernt sätt för att behålla sina medlemmar och Sverige den svenska 

modellen. 

 

7. Slutord 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de slutsatser jag har dragit utifrån det som 

presenterats i uppsatsen. Tanken är att kunna svara på frågorna som ställdes i anslutning till 

syftet. Ett avsnitt ägnas även åt diskussion kring möjliga förändringar av fackets rätt till 

stridsåtgärder mot småföretag vilket utgör huvudsyftet med uppsatsen.  

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda och analysera kring om fackets möjligheter 

att vidta stridsåtgärder mot småföretag kan anses vara för vidsträckta. Frågorna som ställdes 

i anslutning till syftet var vilka möjligheter har facket att vidta stridsåtgärder mot småföretag 

idag Vad är fackets syfte med åtgärderna? Är det dags för en förändring av konfliktreglerna 

mot småföretag? Vad finns det för argument för och emot detta? 

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden går mot att allt färre väljer att organisera sig fackligt. 

Resultatet blir då att arbetstagarna inte kräver att deras arbetsgivare ska teckna kollektivavtal. 

Det är inte något som intresserar dem. Att anställningsvillkoren traditionellt sett regleras 

genom kollektivavtal behöver inte betyda att en oorganiserad näringsidkare tillämpar sämre 

villkor och utnyttjar sina anställda. För att kunna anpassa sig efter den förändring som skett 

den senaste tiden borde man se över den möjlighet facket har att vidta stridsåtgärder mot 

småföretag för att få dem att teckna kollektivavtal. Åtgärderna kan, i de fall där de anställda 

inte kräver kollektivavtal, anses för vidsträckta. Den svenska modellen bygger på ett system 

med kollektivavtal och facket försöker endast att värna om detta. Trots detta blir effekterna 

ofta det motsatta. Många finner sympati med näringsidkaren istället för med facket. Det bidrar 

inte till att skapa en positiv bild av fackföreningsrörelsen. Motiveringen till varför en 

förändring inte bör ske är att det skulle leda till en urholkning av kollektivavtalssystemet. Det 

verkar snarare vara så att en fortsatt utveckling med blockader där småföretagare tvingas 
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lägga ner sin verksamhet, är det som kommer att leda till allt mindre förtroende för facket och 

en urholkning av systemet. Att systemet har fungerat i 100 år är ingen garanti för att det ska 

fungera i 100 år till. Förändrade attityder, större konkurrens ochglobalisering är bara några av 

de saker som ett litet företag har att ta hänsyn till idag. Småföretag har egentligen inte några 

andra alternativ än att teckna kollektivavtal för att inte riskera att bli satta i blockad. Facket 

kan inte förmedla syftet med sitt agerande och vikten av systemet. Det är ett problem. Att 

lämna arbetstagarna utan skydd är inget alternativ. En förändring av det nuvarande systemet, 

till ett system med flexibilitet som samtidigt erbjuder skydd för arbetstagarna är det man ska 

sträva efter. 

 

7.2 Diskussion kring möjliga förändringar 

De flesta verkar vara överens om att det krävs en förändring, men hur det ska ske råder det 

inte lika stor samstämmighet om. Både Företagarna och Svenskt Näringsliv vill värna om 

kollektivavtalen. Det är med anledning av detta som de vill se en förändring av rätten att vidta 

stridsåtgärder. Att Svenskt Näringsliv har kallat till diskussion kring ett nytt Saltsjöbadsavtal 

är ett steg i rätt riktning mot en modernisering och utveckling av systemet. Det kan bli en 

nystart av den svenska modellen anpassad till en modern arbetsmarknad. Förändringar är 

svåra att få igenom. Det är bra att blicka utåt för att jämföra och hitta alternativa lösningar. I 

det här fallet ska man nog se till traditionen på arbetsmarknaden istället och utforma en 

förändring utifrån det. Centerpartiets förslag innebär att en förändring kommer att ske i 

överensstämmelse med den svenska modellen. Det skulle innebära en proportionalitetsprincip 

genom avtal mellan parterna. Inte genom lag. För att en förändring ska accepteras krävs det 

att parterna själva får komma överens om dess utformning. Diskussionen kring en 

modernisering av den svenska modellen visar på att man vill undvika statlig reglering och 

hålla politikerna utanför. Genom att införa fler frivilliga förhandlingsavtal skulle 

småföretagen ges alternativ, vilket saknas idag. Med en förändring av fackets möjligheter att 

vidta stridsåtgärder, ihop med fler alternativ för småföretagen skulle man kanske komma åt 

problemet.  

 

Fackföreningsrörelsen är i behov av en modernisering. För att behålla förtroendet för den 

svenska modellen borde man inrikta sig på att få unga idag att se fördelarna med facket. 

Bilden som ges genom media idag är hur facket använder sin makt mot en ofta ung 

näringsidkare som precis startat en egen verksamhet. Arbetsgivaren vill göra rätt för sig, men 
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inte vara en del av organisationsväsendet. I övriga delar av samhället blir valmöjligheterna 

fler, men för ett nystartat litet företag finns det inga. Facket måste följa utvecklingen på 

arbetsmarknaden och regleringen på arbetsmarknaden måste följa utvecklingen i samhället.  

 

Det är ett intressant ämne. Speciellt eftersom det är så aktuellt. Jag har bara skrapat lite på 

ytan av problemet. Med mer tid och mer kunskap finns det mycket att utreda och forska kring.  
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      Bilaga 1 
 

Ur Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; 

 

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet 

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till 

föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att 

skydda sina intressen. 

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med 

hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av 

ordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers 

fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det för medlemmar av de väpnande 

styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i 

utövandet av de nämnda rättigheterna. 

 


