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Sammanfattning  
Under sommaren 2019 uppmanades de svenska fackliga organisationerna att utlysa en strejk 

för klimatet. Klimatstrejken skulle innebära en strejk i politiskt syfte, vilket därmed nekades 

av centralorganisationerna. Diskussionen om fackförbunden borde utlyst strejk samt om de då 

hade haft rättsligt stöd, gjorde frågan om politisk strejk högaktuell.  

 

Denna uppsats utreder de rättsliga ramarna för politisk strejk, i syfte att försöka finna om, och 

i sådant fall när, en politisk strejk är tillåten. De slutsatser som går att dra utifrån denna 

undersökning, som är gjord enligt rättsdogmatisk metod, är att en politisk strejk måste framstå 

som en kortvarig protest- och demonstrationsåtgärd. Om strejken vidtas i uteslutande politiskt 

syfte, anses den falla utanför fredsplikten i MBL. Har den däremot både politiska samt fackliga 

inslag, faller den under MBL och tillåtligheten kan därmed ifrågasättas. Strejken behöver vara 

fackligt utlyst och påverkan på produktionen bör vara minimal. Den får inte heller gå i strid 

mot arbetsgivarens affärsledningsrätt, som ses regleras genom en dold klausul i kollektivavtal.  

 

Det går dock inte, trots uppsatsens utredning, att med säkerhet säga i vilka situationer en 

politisk strejk kan beslutas vara lovlig. Vissa antaganden går att göra, men att Arbetsdomstolen 

skulle besluta i enlighet med dessa antaganden går inte att med säkerhet garantera.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och ämne 
 

”Vi ber om er hjälp. För allas skull.” 1 

 

Så lät det under sommaren 2019 då klimatrörelsen, Fridays for future, i ett öppet brev 

uppmanade de svenska fackförbunden att utlysa strejk den 27 september 2019 i samband med 

den internationella klimatstrejken.2 Centralorganisationerna sade dock nej till uppmaningen. 

”Strejkvapnet ska hanteras varsamt. Vi är rädda om det. En politisk stridsåtgärd är ytterst 

allvarlig.” menade Landsorganisationen i Sveriges (LO) enhetschef Tommy Andersson.3 Det 

blev således ingen strejk i dess rättsliga bemärkelse, dock anordnades demonstrationer runtom 

i Sverige och hela världen. Enbart i Stockholm uppskattades 60 000 personer ha deltagit i 

demonstrationen den 27 september.4  

 

Friheten att delta i demonstrationer, yttrandefrihet samt föreningsfrihet utgör en del av Sveriges 

grundlag.5 Ett vedertaget uttryck som kan appliceras på många situationer och sammanhang är 

frihet under ansvar.6 Det kan vara friheten arbetstagaren har att styra över sin arbetstid eller 

friheten studenten har att styra över sin studietid. Friheten du har att göra din åsikt hörd och 

påverka genom att rösta eller demonstrera. Men med frihet följer ansvar. Ansvaret att slutföra 

ditt arbete. Att styra din väg så du når målet. Ansvaret att ta den demokratiska rättigheten på 

allvar. 

 

Frihet, rättigheter och ansvar går även att finna på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter 

har till exempel rätt att vidta stridsåtgärder. Ansvaret som följer av denna rättighet är att 

                                                
1 Greta Thunberg & hela svenska Fridays for future, ”Sveriges alla vuxna – strejka 27 september”, Aftonbladet, 2019-07-25.  
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GGeOrx/sveriges-alla-vuxna--strejka-27-september [hämtad 2019-11-25]. 
2 Fridays for future är namnet på den numera stora och växande internationella rörelse, som började med Greta Thunbergs 
skolstrejk utanför svenska riksdagen 2018. Läs mer på https://www.fridaysforfuture.org/  
3 Jonna Söderqvist, ”Strejk för miljön laglig – men facken nobbar”, Lag & Avtal, nr 8 (2019), s. 8. 
4 TT Nyhetsbyrån, ”60 000 personer uppskattas delta i klimatdemonstration Stockholm”, Sveriges Television (SVT), 2019-09-
27. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/klimatstrejkarna-vi-har-bara-en-planet [hämtad 2019-11-25]. 
5 2 kap. 1 § RF 
6 Se bl.a. följande tre exempel 
 (1) Nelly Nilsson, ”Frihet under ansvar”, Sydsvenskan, 2012-12-04. https://www.sydsvenskan.se/2012-12-04/frihet-under-
ansvar [hämtad 2019-12-12]. 
(2) Ledarredaktionen, ”Frihet under ansvar”, Dagens Nyheter (DN), 2011-09-16. https://www.dn.se/ledare/huvudledare/frihet-
under-ansvar/ [hämtad 2019-12-12]. 
(3) Jonatan Lönnqvist, ”Frihet under ansvar, sa Löfven”, Svenska Dagbladet (SvD), 2016-05-26. https://www.svd.se/frihet-
under-ansvar-sa-lofven [hämtad 2019-12-12]. 
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handlingen inte får strida mot gällande lag eller kollektivavtal.7 En typ av stridsåtgärd som är 

ytterligare begränsad, främst av praxis, är den stridsåtgärd som betraktas vara politisk. Den 

politiska stridsåtgärden förekommer sällan i Sverige, jämfört med icke-politiska stridsåtgärder. 

Den senast aktuella debatten kring politiska stridsåtgärder gällde den så kallade klimatstrejken. 

Huruvida svenska fackförbund borde nyttjat sitt strejkvapen för att delta i klimatstrejken, 

gjorde frågan kring tillåtligheten av politiska strejker högaktuell.  

 

Frihet kan således anses gå hand i hand med ansvar. Något som inte är lika givet är om, och i 

sådant fall hur, yttrandefriheten eller rätten att demonstrera får sträcka sig ända in i arbetslivet. 

Att arbetsgivaren ska förväntas ta en ekonomisk risk för den anställdes politiska övertygelse är 

ingen självklarhet. I samband med den utlysta internationella klimatstrejken gick det att läsa i 

Dagens Nyheter om arbetsplatser som gav sina anställda ledigt för att protestera på arbetstid.8 

I detta fall rörde det sig dock inte om en klimatstrejk i rättslig form, men oavsett form valde 

arbetsgivaren aktivt att belastas ekonomiskt för att dess anställda skulle få ge uttryck för sin 

politiska åsikt. Kanhända var detta en följd av att frågan om klimatkrisen är ett ämne som anses 

beröra alla. Vad, och vem, som egentligen avgör vad som är en acceptabel politisk åsikt är inte 

tydligt. Om det finns en allmänt accepterad politisk åsikt, som klimatfrågan i detta fall, lär det 

rimligen således även finnas en oacceptabel, icke politiskt korrekt, åsikt. Om en politisk 

åsiktsyttring sker på arbetstid, oavsett om den anses vara politiskt korrekt och oavsett om den 

är i form av stridsåtgärd eller beviljad ledighet, kan det leda till exempelvis ekonomiska 

konsekvenser för arbetsgivaren och möjligen även för samhället i stort.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Vad politiska stridsåtgärder innebär, eller när denna typ av åtgärd är tillåten, är komplext att 

förklara och avgöra. Det går dock att, främst genom praxis, utröna vissa avgörande faktorer 

som påverkar om stridsåtgärden är politisk samt om den är tillåten eller ej. Uppsatsen kommer 

undersöka syftet med den politiska stridsåtgärden, under hur lång tid den får pågå, om det har 

betydelse att fackförbunden står bakom åtgärden, samt hur omfattande konsekvenserna för 

arbetsgivaren och tredje man får vara. Dessa faktorer har varit utgångspunkt för uppsatsen och 

kommer även synas i rubriksättningen.   

 

                                                
7 2 kap. 14 § RF 
8 Raffaella Lindström, ”Företag ger anställda ledigt för att klimatstrejka”, DN, 2019-09-25.  
 https://www.dn.se/ekonomi/foretag-ger-anstalla-ledigt-for-att-klimatstrejka/ [hämtad 2019-12-09]. 
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Syftet med denna uppsats är att redogöra för de rättsliga ramar som finns för politiska 

stridsåtgärder. Uppsatsen kommer undersöka, redogöra samt diskutera de faktorer som nämns 

ovan, i syfte att besvara följande frågeställning:  

 

• Vilka är de rättsliga ramarna för politisk strejk? 

 

1.3 Metod 
För att kunna besvara ovan ställda fråga med tillhörande syfte, kommer detta göras enligt 

rättsvetenskaplig metod. Definitionen av rättsvetenskap är vid. En anledning till detta är att det 

finns många olika rättsvetenskaper, såsom rättssociologi, rättshistoria och rättsekonomi. Den 

mest dominerande disciplinen utgörs av rättsdogmatiken.9, 10 Liksom rättsvetenskap är även 

rättsdogmatik ett vidsträckt begrepp, då det inte går att finna en klar enighet kring vad 

rättsdogmatik faktiskt är.11 Hursomhelst går vissa grundantaganden kring rättsdogmatisk 

metod att urskilja.   

 

Rättsdogmatisk princip, de lege lata, innebär att beskriva och fastställa gällande rätt. Metoden 

utgår från traditionella rättskällor enligt följande ordning: lag och förarbeten, prejudikat och 

doktrin. Claes Sandgren skriver: “Rättsdogmatikern behöver med andra ord inte fundera över 

vilket material som uppfyller kravet på validitet. Det är förutbestämt liksom det i huvudsak är 

förutbestämt vilken grad av auktoritet som de olika källorna har – med lagen högst placerad.”12  

 

Att fastställa gällande rätt, de lege lata, är en grund inom rättsdogmatiken. Ytterligare grundval 

i metoden är den systematiserande och tolkande delen. Aleksander Peczenik skriver att 

rättsdogmatikens “uppgift är att tolka och systematisera gällande rätt.”13 En jämförelse mellan 

principen de lege lata och principen de lege ferenda kan även vara av intresse. Jämför principen 

att beskriva, fastställa och tolka gällande rätt, med principen de lege ferenda, där den rättsliga 

                                                
9 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3. uppl. (Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2015), s. 14.  
10 Aleksander Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, Svensk Juristtidning (2005) s. 249. 
11 Se bl.a. följande tre exempel:  
(1) Claes Sandgren, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 118, nr. 4-5 (2005), s. 648-656.  
(2) Aleksander Peczenik, ”Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken”, Förvaltningsrättslig tidskrift  
(1990), s. 41-52.  
(3) Rune Lavin, ”Är den förvaltningsrättsliga forskningen dogmatisk?”, Förvaltningsrättslig Tidskrift (1989), s. 115-129.  
12 Sandgren (2015), s. 44. 
13 Aleksander Peczenik, ”Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken”, Förvaltningsrättslig tidskrift (1990), 
s. 42. 
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argumentationen föreslår lösningar på problem samt drar slutsatser om hur lagen bör vara 

utifrån den tolkning som görs.14  

 

I denna uppsats kommer rättsdogmatisk metod användas, såsom den beskrivits ovan. Principen 

de lege ferenda blir inte aktuell, då det faller utanför uppsatsens syfte som är att beskriva, 

systematisera och tolka gällande rätt.   

 

1.4 Material 
Uppsatsen har sin grund i lagstiftning, förarbeten, praxis, sedvana och doktrin. Lag (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är den rättsliga reglering som uppsatsen främst har 

som utgångspunkt. Även regleringar från internationella organ såsom Europeiska unionen (EU) 

och the International Labour Organization (ILO) undersöks, då även dessa reglerar och skyddar 

rätten att vidta stridsåtgärder. Praxis är hämtad från Arbetsdomstolens (AD) domar och den 

doktrin som texten utgår från är dels i form av arbetsrättslig litteratur samt juridiska artiklar, 

men även nyhetsartiklar har använts.  

 

Utbudet av litteratur och rättsfall om ämnet politisk strejk är begränsat. Förvisso nämns 

begreppet politisk strejk i arbetsrättsliga böcker, artiklar, uppsatser samt avhandlingar, men då 

endast kortfattat och ofta konstaterar författarna därefter att denna typ av stridsåtgärd inte 

kommer beröras vidare och avgränsas därmed bort. Uppsatsen bygger därför på litteratur som 

sträcker sig över en längre tidsperiod, från 1960-tal fram till och med 2019. Detta för att få en 

så bred bild av politisk strejk som möjligt samt för att se om, och i sådant fall hur, utvecklingen 

kring politisk strejk sett ut. Likaså sträcker sig de aktuella rättsfallen i uppsatsen över en längre 

period, från 1940-tal fram till och med 2000-tal.   

 

1.5 Avgränsningar 
De bestämmelser som finns angående politiska stridsåtgärder i svensk lagstiftning, regleras i 

23 § 3 st i Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA). I LOA framgår att stridsåtgärder 

som syftar till att påverka politiska förhållanden är otillåtna. Uppsatsens syftar till att undersöka 

privat sektor som inte faller under LOA. Rättsfall som behandlar offentlig sektor har således 

inte beaktats.  

 

                                                
14 Fredric Korling & Mauro Zamboni, Juridisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 2013), s. 36. 
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Ytterligare två rättsfall som uppsatsen inte kommer fästa ytterligare avseende vid är AD 

2008:36 samt AD 2008:62. Dessa tvister grundar sig förvisso i frågan om politisk strejk, men 

utfallet blev att AD inte behandlade frågan kring om politisk strejk överhuvudtaget 

förekommit. Detta på grund av att det fanns andra skäl som föranledde domslutet. AD ansåg 

sig inte behöva ta ställning till vilken typ av stridsåtgärd som använts. Därmed faller dessa 

rättsfall utanför uppsatsens syfte och kommer inte diskuteras vidare.  

 

1.6 Disposition 
Med hjälp av det material som presenterats ovan, strävar uppsatsen efter att vara så tydligt 

strukturerad som möjligt. Detta för att guida läsaren genom ämnet. För att uppnå tydlighet delas 

uppsatsen i fyra kapitel.  

 

Första kapitlet inleder med en introduktion till ämnet och frågeställning, följandes av avsnitt 

om metod, material och avgränsningar. Kapitel två övergår till att behandla svensk och 

internationell rätt som reglerar stridsåtgärder på arbetsmarknaden och avslutas med en 

introducerande genomgång av den reglering som finns om politisk strejk. Detta för att ge en 

grund till, och perspektiv på, ämnet politisk strejk som senare utreds i kapitel tre.  

 

Det tredje kapitlet är uppdelat i rubriker som baseras på de faktorer som påverkar politisk strejk. 

Dessa faktorer omfattar syftet med den politiska strejken, tidsfaktorn, facklig inblandning, samt 

skada som kan uppstå för arbetsgivare och tredje man. Det fjärde och avslutande kapitlet 

diskuterar och analyserar det material som lagts fram, i syfte att besvara uppsatsens 

frågeställning. Kapitel fyra avslutas med en personlig reflektion av uppsatsförfattaren.   

2. Svenska och internationella regleringar av stridsåtgärder 

2.1 Inledning 
Det råder flera typer av stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Ett gemensamt kännetecken för 

majoriteten av åtgärderna är att arbetsmarknadens parter, på ett kollektivt sätt, avbryter de 

ekonomiska förbindelser som föreligger dem emellan. Stridsåtgärderna vidtas av varierande 

skäl, dock är en vanligt förekommande anledning att arbetstagarparten utför åtgärden med 

syftet att påverka anställningsvillkor eller anställningsförhållandet. Detta till exempel genom 
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att arbetstagarna lägger ner sitt arbete för att fackförbundet ska kunna upprätta, eller 

omförhandla, ett kollektivavtal med arbetsgivaren.15   

 

”Huvudprincipen är att allt som inte är förbjudet är tillåtet när det gäller stridsåtgärder” säger 

professor Birgitta Nyström till tidningen Lag & Avtal, i samband med diskussionen om 

klimatstrejken.16 För att undersöka vad Nyström menar, följer i detta kapitel en genomgång av 

de regleringar som finns kring stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Dels görs en utblick på hur 

stridsåtgärder regleras ur ett internationellt perspektiv, fokus ligger dock på en genomgång av 

de rättigheter och begränsningar som finns reglerat för stridsåtgärder inom svensk rätt. Därefter 

kommer texten belysa de restriktioner som finns gällande politisk strejk. Kapitel två syftar 

således till att skapa en rättslig grund för kapitel tre, som i sin tur kommer utreda politisk strejk.      

 

2.2 Internationell reglering av stridsåtgärder 
Föreningsrätt och rätten till stridsåtgärder regleras och skyddas inte bara av svensk rätt utan 

även av flera internationella organ. I Europarådets Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) artikel 11, 

stadgas föreningsfriheten som numera även ses omfatta en viss rätt att vidta stridsåtgärder.17, 18 

År 1998 ratificerade även Sverige Europarådets sociala stadga.19 I Europarådets sociala stadga 

framgår att arbetstagaren har ”rätt att vidta kollektiva åtgärder i händelse av intressekonflikt, 

däri inbegripet strejk, om inte annat följer av förpliktelser enligt gällande kollektivavtal”.20  

 

Sverige är rättsligt bunden av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (Stadgan).21 I 

Stadgan fastslås föreningsfrihet i artikel 12.22 Artikel 12 i Stadgan har samma betydelse som 

bestämmelserna i Europakonventionen, som nämns ovan, men med större utsträckning.23 När 

Stadgan innefattar rättigheter som motsvarar de som finns i Europakonventionen, måste 

nämligen rättigheterna ha minst samma betydelse och räckvidd som konventionen. Med det 

sagt hindras dock inte stadgan från att ha ett ännu mer långtgående skydd, vilket fastslås i 

                                                
15 Kent Källström, Jonas Malmberg & Sören Öman, Den kollektiva arbetsrätten, 2 uppl. (Uppsala: Iustus Förlag AB, 2019), 
s. 48 f.  
16 Jonna Söderqvist, ”Enligt rättspraxis är korta demonstrationer tillåtna”, Lag & Avtal, 2019-07-31. https://www.lag-
avtal.se/nyhetsarkiv/enligt-rattspraxis-ar-korta-demonstrationer-tillatna-6965452 [hämtad 2019-12-11]. 
17 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, art. 11. 
18 Källström, Malmberg, & Öman (2019), s. 55. 
19 SÖ 1998:35, Europeisk social stadga [reviderad], ingress. 
20 Ibid, avd. II, art. 6.4.  
21 Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, 5 uppl. (Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, 2017), s. 93. 
22 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, art. 12. 
23 Carl Fredrik Bergström & Jörgen Hettne, EU:s grundfördrag och rättighetsstadga (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 314. 
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Stadgans artikel 52.3.24, 25 Rätten att vidta kollektiva åtgärder, vilket innefattar strejk, återfinns 

i Stadgans artikel 28.26 

 

De internationella mänskliga rättigheterna utgår främst från FN:s konventioner, till vilka en 

majoritet av världens länder har anslutit sig till.27, 28 FN-konventionen om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter innehåller bland annat rätten att bilda och ansluta sig till 

fackföreningar samt rätten att strejka.29  

 

FN:s internationella instans, ILO, utmärker sig genom att vara en så kallad tripartism, 

beståendes av tre delar: regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.30 I ILO:s 

konvention (nr. 87) angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (konvention 

nr. 87), står dock inget explicit om stridsåtgärder eller strejkrätt.31 ILO:s Committee on 

Freedom of Association (Kommittén) tar dock upp strejk i sin sammanställning Compilation 

of decisions of the Committee on Freedom of Association (CCFA). I CCFA kapitel 10, art. 754, 

konstaterar Kommittén att strejkrätten är en grundläggande följd av föreningsrätten som 

stadgas i konvention nr. 87.32 

 

2.3 Stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden 
I regeringsformen fastställs den grundläggande rätten att vidta stridsåtgärder, som begränsas 

av vad som följer av lag eller avtal.33 De främsta bestämmelserna gällande fredsplikt och 

stridsåtgärder regleras därefter i MBL. Vad som menas med stridsåtgärd definieras inte utöver 

den uppräkning som görs i 41 § MBL. Lagrummet behandlar ”arbetsinställelse (lockout eller 

strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd”.34 Enligt förarbeten till 

MBL har begreppet ”jämförlig stridsåtgärd” syftet att förhindra nytillkomna former av 

stridsåtgärder, som utvecklas i syfte att kringgå de åtgärder som lagen definierar.35, 36  

                                                
24 Nyström (2017), s. 95. 
25 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, art. 52.3. 
26 Ibid., art. 28. 
27 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, Dnr: A11.017 (svensk översättning), förord. 
28 För lista över länder som anslutit sig, se hemsidan för United Nations Treaty Collection, Status of Treaties,  
www. https://treaties.un.org/ [hämtad 2019-12-12]. 
29 FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, del III art. 8.  
30 www.ilo.se [hämtad 2019-11-27]. 
31 Prop. 1949:162, ILO:s konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten.  
32 ILO, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, 6 uppl., 2018, kap. 10, art. 754. 
33 2 kap. 14 § RF.  
34 41 § MBL. 
35 SOU 1975:1, Demokrati på arbetsplatsen – Förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal: Betänkande 
avgivet av arbetsrättskommittén, s. 352. 
36 Birgitta Nyström, ”Stridsåtgärder på en modern arbetsmarknad”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 3, nr 1 (1997), s. 22. 



11 

 

I syfte att urskilja vad som menas med en stridsåtgärd, finns tre olika utgångspunkter som är 

särskilt väsentliga. Mats Glavå och Mikael Hansson skriver att en stridsåtgärd kan definieras 

som en i ”(1) fackligt syfte vidtagen (2) åtgärd med (3) kollektiv prägel.”37 Åtgärden, som 

Folke Schmidt beskriver som objektivt rekvisit, syftar till stridsåtgärdens yttre karaktär i form 

av till exempel strejk och bojkott, vilket räknas upp i 41 § MBL. Vidare beskriver Schmidt att 

en stridsåtgärd måste ha ett påtryckningssyfte på motparten, vilket i andra ord kan beskrivas 

som att åtgärden måste ha ett fackligt syfte.38 Att stridsåtgärden ska ha kollektiv prägel innebär 

att åtgärden ska vidtas av sådan part som bland annat kan sluta kollektivavtal, det vill säga 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer eller enskilda arbetsgivare.39  

 

Stridsåtgärder är det yttersta tillvägagångssättet som står till arbetstagarorganisationernas 

förfogande, i syfte att pådriva arbetsgivare att sluta kollektivavtal.40 Dessa åtgärder får inte 

vidtas under ett gällande kollektivavtal, eftersom det då råder fredsplikt för bägge parter.41 På 

den svenska arbetsmarknaden gäller nämligen grundregeln att de kollektivavtal som 

arbetsmarknadens parter sluter, ska bibehållas. Om det uppstår tvist ska dessa i första hand 

redas ut genom förhandling och därefter, vid behov, prövas av AD.42 Om en stridsåtgärd 

behöver vidtas, måste motparten och Medlingsinstitutet skriftligen varslas minst sju 

arbetsdagar innan stridsåtgärden ämnas inledas.43 

 

Kent Källström, Jonas Malmberg och Sören Öman skriver att ”Stridsåtgärder kan få allvarliga 

konsekvenser.”44 Arbetsgivare som utsätts för stridsåtgärder kan komma att lida av stora 

ekonomiska förluster, arbetstagare kan drabbas av arbetslöshet. Även tredje man, den 

utomstående parten, kan påverkas av stridsåtgärden om till exempel transporter eller skola inte 

fungerar som vanligt. Enligt de tre författarna kan således stridsåtgärder påverka ett helt 

samhälle, kanske rent utav den svenska väldfärden. Trots dessa möjliga konsekvenser, är 

stridsåtgärder en allmänt accepterad metod för att parterna ska ha möjlighet att sätta press på 

sin motpart i syfte att förhandlingarna ska röra sig i önskad riktning.45 En inte lika allmänt 

                                                
37 Mats Glavå & Mikael Hansson, Arbetsrätt, 3 uppl. (Lund: Studentlitteratur AB, 2015), s. 179 f. 
38 Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt, [rev. uppl. ombesörjd av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Kent Källström & Tore 
Sigeman] (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1997), s. 249 ff. 
39 Glavå & Hansson (2015), s. 185 f. 
40 Ds 2018:40, Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, s.9. 
41 41 § MBL. 
42 Lars Viklund & Martin Wästfelt, Arbetsrätt i praktiken, 20. uppl. (Lund: Studentlitteratur AB, 2018), s. 72 f. 
43 45 § MBL.  
44 Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 50. 
45 Ibid., s. 50.   
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accepterad metod är den politiska strejken, som regleras delvis i lag men främst genom AD:s 

praxis.46 

 

2.4 Rättslig reglering av politisk strejk 
Rätt till, eller förbud mot, politisk strejk står till skillnad mot stridsåtgärder inte uttryckligen i 

MBL eller Regeringsformen. Politisk strejk strider inte i sig mot lagen, däremot är endast få 

typer av politiska strejker tillåtna enligt praxis. I förarbeten till MBL föreslog 

arbetsrättskommittén att förbud mot politisk strejk skulle lagstadgas, vilket 

löntagarrepresentanterna reserverade sig mot.47 Det slutade med att arbetsrättskommitténs 

förslag angående förbud mot politisk strejk inte blev lagstadgat, utan frågan lämnades öppen 

åt arbetsmarknadens parter.48  

 

Den 1 augusti 2019 trädde nya bestämmelser i MBL i kraft som begränsar strejkrätten 

ytterligare. Regeringen menar att politiska stridsåtgärder inte påverkas av ändringarna av 

MBL.49 AD menar dock i sitt remissvar att det ändå går att tolka ändringen som att politiska 

stridsåtgärder förbjuds, trots regeringens uttalanden.50 Huruvida förändringarna i MBL från 

2019 kommer påverka frågan om politisk strejk framöver, såsom AD uttrycker i sitt 

remissyttrande, återstår att se i framtida rättstvister. 

 

Internationellt sett tar ILO:s Committee on Freedom of Association (Kommittén) upp 

begreppet politisk strejk i sin sammanställning CCFA, tidigare nämnd i avsnitt 2.2. Begreppet 

politisk strejk definieras dock inte i sig, men i kapitel 10 av CCFA behandlas rätten att strejka 

samt politisk strejk. I CCFA art. 760 framgår att politisk strejk inte faller inom ramen för 

principen om föreningsfrihet.51 Dock skriver Kommittén att trots att politisk strejk inte faller 

inom principen för föreningsfrihet, bör fackföreningar kunna strejka om syftet är att kritisera 

sin regerings ekonomiska och sociala politik.52  

                                                
46 Se avsnitt 2.4 samt kapitel 3 i denna uppsats. 
47 Prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m., bilaga 1, s. 203. 
48 Olof Bergqvist, Lars Lunning & Gudmund Toijer, Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, 2 uppl. [utgiven av 
Lars Lunning och Gudmund Toijer] (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1999) s. 416.   
49 Ds 2018:40, Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. 
50 Arbetsdomstolens remissyttrande, Dnr 66/2018, s. 5, gällande Ds 2018:40. 
51 ILO, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, 6 uppl., 2018, art. 760. 
52 Ibid., art. 763. 
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3. Politisk strejk 

3.1 Inledning 
Inledningsvis för detta kapitel bör termen politisk strejk diskuteras. Schmidt skriver att 

begreppet fackliga stridsåtgärder används trots att det rör sig om en fredlig handling. Han 

menar att när vi rör oss inom det politiska området, kan begreppet stridsåtgärd misstolkas. 

Därför är det mer passande att använda ett neutralt begrepp såsom ”åtgärd med politiskt syfte”. 

Schmidt menar dock att en sådan benämning blir alltför diffus, varpå han istället benämner 

hela uttrycket som en politisk strejk. Detta trots att det kan röra sig om andra typer av 

stridsåtgärder, så som bojkott och lockout.53 Likt Schmidt kommer denna uppsats benämna 

politiska stridsåtgärder som politisk strejk. I följande kapitel kommer politisk strejk och dess 

rättsliga ramar undersökas vidare, i syfte att framöver kunna besvara uppsatsens frågeställning.  

 
3.2 Syfte med den politiska strejken 
Första tillfället för AD att bedöma i fråga om den politiska strejkens lovlighet efter MBL:s 

uppkomst, var i AD 1980:15.54 Detta är det rättsfall som främst legat till grund för AD:s 

avgöranden i de rättsfall som följer efter 1980. Detta trots att AD i domskälen uppgav att denna 

dom endast behandlar den aktuella blockaden, inte frågan om politisk strejk i stort.  

 

I september 1979 uppstod tvist om huruvida en strejk skett i politiskt syfte och om den skulle 

klassas som olovlig. Fallet AD 1980:15, som kom att kallas Chiledomen,55 gällde en blockad 

mot Chile-registrerade fartyg och flygplan med transport av varor på väg till och från Chile. 

AD menade att blockaden förvisso varit politisk, men med tanke på att den utfördes i syfte att 

skapa påtryckningar mot den chilenska regimen för att förändra de politiska och fackliga 

grundläggande rättigheterna, ansågs även blockaden haft facklig bakgrund. Med detta i åtanke 

menade AD att denna stridsåtgärd borde likställas med traditionella fackliga stridsåtgärder, i 

och med att den både var politisk men även hade facklig bakgrund. Hade den politiska 

stridsåtgärden syftat till att, direkt eller indirekt, varaktigt förhindra arbetsgivarens 

affärsförbindelser med Chile, hade stridsåtgärden varit olovlig eftersom den då hade hindrat 

                                                
53 Folke Schmidt, Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder (Stockholm: P A Norstedt & Söners förlag, 1969), s. 11. 
54 Bergqvist, Lunning & Toijer (1999), s. 432.   
55 Se t ex hänvisning till Chiledomen i AD 1984:91. 
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arbetsgivaren från sin rätt att själv göra affärer med dem den vill. 56 AD beslutade att åtgärden 

varit lovlig då den inte stred mot varken lag, kollektivavtal eller anställningsavtal.57, 58  

 

Ett rättsfall som skiljer sig en del från Chiledomen, men ändock varit vägledande för framtida 

rättsfall, är AD 1984:91. Denna tvist föranleddes av en stor demonstration som genomfördes i 

Stockholm den 4 oktober 1983, mot regeringens förslag om löntagarfonder. Ordföranden för 

Eldon AB var den som anstiftat demonstrationen. Dagen efter demonstrationen uppmanade en 

av Svenska Elektrikerförbundets (SEF) avdelningar sina medlemmar via annonser i två 

Stockholmstidningar, att bojkotta allt material från Eldon. Ännu en dag senare, 6 oktober, 

innehöll de två tidningarna annonser från SEF om att medlemmarna inte alls bör följa den 

bojkott som avdelningen uppmanat till. Den 8 oktober fanns återigen annonser från 

avdelningen i Stockholmstidningarna, denna gång om återkallning av bojkotten. 59  

 

AD utgick främst från Chiledomen i sitt resonemang om att det i Sverige redan finns möjlighet 

att påverka och agera utifrån politiska åsikter, vilket kan göras utan att skapa konflikt på 

arbetsplatsen. Det är dock inte en lika stor självklarhet i andra länder. Därför är spelrummet för 

politiska stridsåtgärder inom Sverige snävare än politiska stridsåtgärder i internationellt 

politiskt syfte.60 Reinhold Fahlbeck skriver att den aktuella åtgärden inte vidtogs i syfte att 

påverka den allmänna opinionen, utan riktade sig till ett specifikt företag i vad som framstod 

vara ett hämndsyfte.61 I detta rättsfall framstod således inte bojkotten som en protest- och 

demonstrationsåtgärd och den ansågs innehålla den fackliga komponenten att försöka begränsa 

arbetsgivarens affärsledningsrätt.62 Dessa ovan nämnda skäl innebar att stridsåtgärden inte ens 

ansågs utgöra en politisk åtgärd.63 

 

I rättsfall AD 2003:25 varslade fackförbundet arbetsgivare inom spårtrafikbranschen om 

stridsåtgärder, främst i form av strejk under ett dygn. Förbundet menade att stridsåtgärderna 

var en protest mot privatisering av järnvägs- och kollektivtrafikbranschen i Europa och hur 

                                                
56 Håkan Göransson, Kollektivavtalet som fredpliktsinstrument (Stockholm: Juristförlaget, 1988), s. 358 f. 
57 Schmidt (1997), s. 268. 
58 AD 1980:15 
59 AD 1984:91 
60 Schmidt (1997), s. 268 f. 
61 Reinhold Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 3 uppl. (Lund: Liber Hermods AB, 1994), s. 134 f.  
62 Anledningen till att begreppet affärsledningsrätt används i uppsatsen och inte arbetsledningsrätt, är att begreppet är hämtat 
ur de refererade rättsfallen. Även Fahlbeck, Schmidt samt Bergqvist, Lunning & Toijer använder begreppet affärsledningsrätt. 
Därmed gör denna uppsats även samma ordval.  
63 Schmidt (1997), s. 269. 
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detta påverkade anställningsvillkoren, arbetsmiljön och samhället. Förbundet hade uppmanats 

av, och vidtog åtgärderna i sympati med, det samarbete som fanns mellan fackliga förbund runt 

om i Europa. I domskälen konstaterar AD att det inte förelåg ett kollektivavtalsförhållande 

mellan parterna samt att stridsåtgärderna i denna rättstvist hade både fackligt och politiskt syfte. 

AD hänvisar bland annat till Schmidt som i Facklig arbetsrätt diskuterar frågan om en 

stridsåtgärd kan vara otillåten på grund av att syftet anses vara olämpligt eller olagligt, även 

om förhållandet mellan parterna är avtalslöst. I Facklig arbetsrätt förklaras att det saknas stöd 

för att en stridsåtgärd anses vara lovlig ”endast om den fullföljer ett rimligt fackligt syfte”, då 

det i svensk rätt inte finns en sådan begränsning.64 AD menade att det, enligt regeringsformen, 

måste finnas tydligt stöd för att stridsåtgärderna ska anses vara olovliga, vilket inte visats på i 

detta fall. AD beslutade att de varslade stridsåtgärderna varit tillåtna.65 

 

Med dessa tre rättsfall som bakgrund tyder det på att den politiska strejken inte får ha syftet att 

förhindra en enskild arbetsgivare från sin affärsledningsrätt, samt att ett internationellt politiskt 

syfte har större spelrum än om den politiska strejken syftar till en svensk politisk situation.66 

Det framgår i AD 1984:91 att stridsåtgärder med renodlat politiskt syfte utan fackligt inslag, 

faller utanför fredsplikten i MBL.67 I detta rättsfall ansågs det inte ha utgjort en politisk 

stridsåtgärd utan åtgärden ansågs ha haft ett fackligt inslag vilket begränsat arbetsgivaren i sin 

affärsledningsrätt.68 Det går även att se både i Chiledomen och i AD 2003:25 där strejken 

beslutades ha varit lovlig, att strejken ansågs ha haft både politiskt och fackligt syfte. Lars 

Viklund och Martin Wästfelt skriver att ”En politisk strejk är inte tillåten om den också har ett 

fackligt syfte, dvs. rör förhållandet arbetsgivare-arbetstagare.”69 Hur och om en politisk strejk 

kan ha både politiska men samtidigt fackliga komponenter, samt vad det kan ha för betydelse 

och följder, kommer analyseras vidare i kapitel fyra.    

 

3.3 Tidsfaktorn  
I det så kallade Dagspostenmålet, AD 1945:62, ansågs den politiska sympatiåtgärden i tvisten 

ha varit varaktig i och med att förbundet hade avseendet att få Dagsposten nedlagd. Detta 

försökte förbundet göra genom att förklara blockad mot tryckeriet där tidningen trycktes. För 

att ha varit lovlig, menade AD att åtgärden hade behövt ha tillfällig natur så att det, efter 

                                                
64 Schmidt (1997), s. 233. 
65 AD 2003: 25 
66 Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 70. 
67 Glavå & Hansson (2015), s. 216 f. 
68 Schmidt (1997), s. 268 f. 
69 Viklund & Wästfelt (2018), s. 78.  
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stridsåtgärden, hade kunnat återgås till att oförändrat tillämpa kollektivavtalet återigen. 

Eftersom detta inte var fallet i tvisten, ansågs stridsåtgärden ha varit olovlig.70  

 

AD sammanfattade i Chiledomen att en politisk stridsåtgärd anses vara olovlig om den pågår 

under en längre period och därmed inte längre framstår som en protest- och 

demonstrationsåtgärd. I AD 1984:91 utgick AD även från detta som framkommit via 

Chiledomen, att stridsåtgärden bör kunna krävas vara en kortvarig protest- och 

demonstrationsåtgärd samt att konsekvenserna för produktionen ska vara ytterst liten. 

Tidningsannonsen med uppmaning om bojkott av Eldon AB gav inte intrycket att åtgärden 

skulle bli kortvarig, då den inte angav någon tidsbegränsning. Ämnas stridsåtgärden pågå under 

längre tid, kan den strida mot andra punktförbudet i 41 § MBL, då den kan anses frånta 

arbetsgivaren sin affärsledningsrätt vilket generellt regleras som en dold klausul i 

kollektivavtal.71, 72  

 

I rättsfallet AD 2001:89 finner vi även ett exempel på kortvarig strejk. Här uppstod tvist om en 

två timmar lång arbetsnedläggelse i november 2001 varit olovlig. Ett internationellt 

hamnarbetarförbund uppmanade alla hamnarbetarförbund inom EU till en 24-timmars blockad 

av allt arbete i hamnarna. Det svenska förbundet varslade samtliga hamnar där förbundet hade 

medlemmar. Anledningen till stridsåtgärden hade att göra med ett EU-direktiv som förblivit 

oförändrat. Förbundet i rättsfallet begränsade dock arbetsnedläggelsen till två 

timmar. Åtgärden föreföll enligt AD som en protest- och demonstrationsåtgärd och var även 

kortvarig. Således beslutades åtgärden, bland annat till följd av nämnda anledningar, ha varit 

tillåten.73 

 

Det går att utifrån praxis och doktrin utläsa att den politiska strejken bör vara kortvarig. Om 

den fortskrider under en längre tid berövar den arbetsgivaren på en kollektivavtalsenlig 

rättighet, det vill säga affärsledningsrätten, som finns i den dolda klausul i kollektivavtal som 

nämnts ovan.74 Åtgärden går därmed i strid mot andra punktförbudet i 41 § MBL, eftersom den 

anses ha syftet att åstadkomma ändring i avtalet.75, 76 Den inskränker därmed på arbetsgivarens 

                                                
70 AD 1945:62 
71 41 § 2p. MBL. Här framgår att en stridsåtgärd är otillåten om den har till ändamål att ”åstadkomma ändring i avtalet”. 
72 Se bl.a. Schmidt (1997) s. 268 samt Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 70. 
73 AD 2001:89. 
74 Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 70. 
75 41 § 2p. MBL. 
76 Tore Sigeman, Arbetsrätten – En översikt, 4 uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006), s. 86. 
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affärsledningsrätt.77 Vad en kortvarig politisk strejk faktiskt innebär, diskuteras vidare i kapitel 

fyra.  

 

3.4 Facklig inblandning 
I tre av de rättsfall som behandlas i denna uppsats (AD 1980:15, AD 2001:89 och AD 2003:25) 

var den politiska strejken fackligt utlyst. I samtliga av dessa tre fall var strejken tillåten. I AD 

1984:91 däremot, stod SEF inte bakom den bojkott som en av SEF:s avdelningar utlyste via 

tidningsannonser. AD beslutade att det bland annat hade betydelse att den fackliga 

organisationen inte stod bakom stridsåtgärden, eftersom det gick i strid mot 41 § MBL. 

Bojkotten ansågs ha varit en otillåten stridsåtgärd. Då en icke fackligt utlyst strejk strider mot 

MBL, oavsett politiskt syfte eller ej, går det att tolka AD:s domar som att fackens deltagande 

är en av de avgörande faktorerna för tillåtligheten.78    

 

3.5 Skada för arbetsgivare och tredje man 
I Lag & Avtal nr 5 (2003) skriver tre arbetsgivarrepresentanter en debattartikel, vilken i sin tur 

leder till flertalet efterföljande artiklar som replik. Arbetsgivarrepresentanterna kommenterar 

dels en politisk strejk i Sveriges hamnar år 2003 som dock aldrig togs upp i AD.79 Strejken 

utfördes i protest mot ett EU-direktiv, då svenska hamnarbetare lade ned arbetet i tre timmar.80 

I debattartikeln nämner de tre arbetsgivarrepresentanterna även rättsfallet om 24-

timmarsstrejken för tågförare, AD 2003:25. Författarna skriver att dessa typer av strejker 

förvisso kan framstå som kortvariga, men följderna blir desto mer omfattande. Hamnstrejken 

påverkade inte bara hamnföretagen och dess kunder utan även hela samhällsekonomin, menar 

de, precis som att tågförarstrejken påverkade tusentals resenärer.81  

 

I replik mot arbetsgivarrepresentanternas artikel, skriver representanter från fackförbund att 

politiska strejker enligt praxis är tillåtna bland annat om konsekvenserna för produktionen är 

små. Att påstå att en politisk strejk kan få drastiska konsekvenser är endast att spekulera. Vidare 

anför de fackliga representanterna att arbetsgivarna negligerar de faktiska följder som 

                                                
77 Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 70. 
78 Glavå & Hansson (2015), s. 219.  
79 Kent Brorsson, Peter Jeppsson & Jonas Milton, ”AD förvånansvärt liberal”, Lag & Avtal, nr. 5 (2003). 
80 Bosse Andersson, ”3000 hamnarbetare strejkar”, DN, 2003-01-15. https://www.dn.se/ekonomi/3000-hamnarbetare-strejkar/ 
[hämtad 2019-11-22]. 
81 Kent Brorsson, Peter Jeppsson & Jonas Milton, ”AD förvånansvärt liberal”, Lag & Avtal, nr 5 (2003). 
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arbetstagare får genom försämrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, vilket arbetarna måste få 

möjlighet att protestera mot.82  

 

Det går att, dels utifrån AD 1984:91, utröna att effekterna av en politisk strejk bör ha ytterst få 

konsekvenser på produktionen.83 I Chiledomen, AD 1980:15, framgår att AD anser att en 

stridsåtgärd som innebär ett längre och bestående hinder för arbetsgivaren att själv bestämma 

vem den vill göra affärer med, går i strid mot affärsledningsrätten. Enligt Schmidt menar AD 

att affärsledningsrätten ska ses som en dold klausul i kollektivavtalen, även om den inte står 

explicit som en reglering i avtalet.84  

 

I AD 2001:89 var det motstridigt om åtgärden haft någon betydande inverkan på produktionen, 

men AD beslutade att arbetsgivarsidan inte kunde visa på sannolika skäl till att åtgärden skulle 

varit så pass stor att den inskränkt på arbetsgivarens affärsledningsrätt. Praxis fastslår alltså att 

konsekvenserna för produktionen endast får vara minimala.85 Dock går att se en oenighet 

utifrån ovan nämnda artiklar, kring vad politisk strejk kan leda till för konsekvenser för 

arbetsgivaren och produktionen, samt för tredje man och samhällsekonomin.  

4. Diskussion och sammanfattande analys 

4.1 Inledning  
I kapitel tre har uppsatsen behandlat politisk strejk fördelat under rubriker baserade på faktorer 

som kan vara avgörande för om strejken anses tillåten. I följande kapitel kommer dessa faktorer 

analyseras för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara den aktuella frågeställningen:  

 

• Vilka är de rättsliga ramarna för politisk strejk? 

 

4.2 Syfte med den politiska strejken 
Utifrån den praxis och litteratur som utreds i uppsatsen går det att utröna att en politisk strejk 

inte får syfta till att förhindra arbetsgivaren från att använda sin affärsledningsrätt, som ses vara 

en dold klausul i kollektivavtal. Om strejken har ett fackligt syfte faller den under MBL, medan 

en renodlad politisk strejk faller utanför MBL. Om strejken syftar till att förhindra den enskilde 

                                                
82 Björn A Borg & Lars Hammarberg, ”Ett praktfullt självmål”, Lag & Avtal, 3 juni 2003. 
83 Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 69 f.  
84 Schmidt (1997), s. 268. 
85 Källström, Malmberg & Öman (2019), s. 70. 
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arbetsgivaren från sin affärsledningsrätt, har AD ansett detta vara ett fackligt inslag och det blir 

således inte en strejk i uteslutande politiskt syfte. I ett sådant fall bryts det mot den dolda klausul 

som återfinns i kollektivavtal. Det ligger ju dock i stridsåtgärdens natur att arbetsgivarens 

affärsledningsrätt på något vis påverkas, vilket inte i sig gör att åtgärden blir otillåten.  

  

Att en politisk strejk skulle vara otillåten enbart till följd av att den har ett fackligt inslag, går 

dock inte att konstatera utan vidare diskussion. Viklund och Wästfelt skriver, som citerat i 

kapitel tre, att ”En politisk strejk är inte tillåten om den också har ett fackligt syfte, dvs. rör 

förhållandet arbetsgivare – arbetstagare.”86 Utifrån de rättsfall som behandlats i uppsatsen, går 

det dock att se att det är mer komplext än så. Både Chiledomen samt AD 2003:25 ansågs ha 

haft politiskt men samtidigt fackligt syfte. Trots detta bedöms de båda ha varit tillåtna. AD:s 

beslut var dock grundat på fler faktorer än endast syftet, såsom tidsaspekten. I AD 1984:91 

däremot, ansågs strejken ha varit otillåten, men detta delvis på grund av att syftet var att hindra 

och försvåra arbetet för en enskild arbetsgivare. Med detta sagt, var det inte enbart syftet som 

gjorde att strejken var tillåten eller otillåten, eftersom det finns flera faktorer som spelar in. Det 

går därmed inte att plocka ut enbart en faktor och konstatera att detta gör strejken otillåten. 

Viklund och Wästfelt nämner förvisso tidsfaktorn och internationella förhållanden som 

ytterligare faktorer, men trots detta får de två författarna det att framstå som att den politiska 

strejkens tillåtlighet är okomplicerad. 

 

Efter genomgång av praxis går även att finna att internationellt politiskt syfte har större spelrum 

än om strejken syftar till en svensk politisk situation. I AD 1984:91 konstateras att det finns 

andra möjligheter i Sverige för att påverka en inhemsk politisk situation, vilket kan ske utan att 

vidta stridsåtgärder. Dock är en politisk stridsåtgärd mot en inhemsk situation inte per 

automatik förbjuden eller stridande mot fredsplikten menar AD, men i en sådan situation bör 

strejken vara renodlat politisk för att helt falla utanför fredsplikten i MBL.   

 

4.3 Tidsfaktorn 
Gällande tidsfaktorn går det att se att den politiska strejken måste framstå som en protest- och 

demonstrationsåtgärd, vilket den gör genom att vara kortvarig. I AD 1984:91 ansågs till 

exempel blockaden inte ha varit kortvarig, då den inte angav någon begränsning i 

tidningsannonsen där blockaden utlystes. Vad som har ansetts varit accepterad tid enligt praxis, 

                                                
86 Viklund & Wästfelt (2018), s. 78.  
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har hitintills varit två timmar (se AD 2001:89) upp till en veckas tid (se AD 1980:15). Trots 

det nyss sagda, är det svårt att förutspå vad som framöver skulle klassas som acceptabel tidsram 

för en politisk strejk.   

 

4.4 Facklig inblandning 
I de rättsfall där utfallet landat i att strejken varit lovlig, var strejken fackligt utlyst. I AD 

1984:91 stod inte SEF bakom den politiska strejk som deras avdelning uppmanade till via 

tidningsannonser. AD beslutade att detta hade betydelse, eftersom det stred mot 41 § MBL. 

Det går således att tyda AD:s domar som att en av de avgörande faktorerna för åtgärdens 

tillåtlighet, är fackens deltagande. En icke fackligt utlyst strejk strider mot MBL, oavsett om 

den har ett politisk syfte eller inte.  

 

4.5 Skada för arbetsgivare och tredje man 
Det går att fastslå att konsekvenserna av den politiska strejken endast får vara väldigt 

begränsade. Vad däremot begränsade konsekvenser faktiskt kan innebära för arbetsgivaren och 

till och med för samhället, råder oenighet kring. Detta går att se utifrån de artiklar som 

redogjorts för i kapitel tre. Som redan diskuterats får syftet inte vara att förhindra arbetsgivaren 

från sin affärsledningsrätt. Om då produktionen blir lidande av den politiska strejken hindras 

därmed arbetsgivaren från sin affärsledningsrätt. Det är emellertid svårt att se att en stridsåtgärd 

inte skulle ge några som helst konsekvenser för arbetsgivaren och produktionen. En del av 

stridsåtgärdens identitet är ju trots allt att den, på olika sätt, ska försvåra för motparten i syfte 

att driva på förändring.  

 

Det som de aktuella rättsfallen visar på är just att arbetsgivaren själv ska få bestämma vem den 

vill göra affärer med. Förhindras arbetsgivare under en längre tid, det vill säga att det ges ett 

bestående hinder från affärsledningsrätten, går åtgärden i strid mot denna dolda klausul som 

finns i kollektivavtal. Praxis visar dock på att arbetsgivaren måste kunna visa på sannolika skäl 

till att åtgärden varit så stor att den inskränkt på affärsledningsrätten.  

 

4.6 Klimatstrejken 
Det bör sägas att det, trots de slutsatser som varit möjliga att dra om politisk strejk, inte med 

säkerhet går att säga vad som framöver skulle beslutas vara tillåtet. Utifrån de slutsatser som 

ändå kan dras, hade förmodligen en klimatstrejk under två-tre timmar en enstaka fredag varit 
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tillåten. Dels utifrån syftet med strejken, dels avseende de eventuella konsekvenserna en 

klimatstrejk hade inneburit samt utifrån tidsfaktorn.  

 

Klimatstrejken hade kunnat klassas som att den hade ett inhemskt politiskt syfte, men även ett 

större, internationellt syfte. Konsekvenserna av en klimatstrejk, det vill säga den potentiella 

skadan för arbetsgivaren, hade förmodligen inte varit så pass omfattande för arbetsgivaren att 

denne hade kunnat åberopa strejkens konsekvenser som sannolika skäl i AD. Åtminstone inte 

om strejken pågått endast i två-tre timmar. Hade dessutom fackförbunden ställt sig bakom 

strejken, hade chanserna ökat ytterligare för att AD skulle bedöma att klimatstrejken var en 

tillåten politisk strejk. Om strejken däremot varit en återkommande klimatstrejk under två 

timmar varje fredag, hade utfallet i AD inte varit lika självklart.  

 

Var gränsen går för hur mycket en arbetsgivare ska riskera ekonomiskt för att dess anställda 

ska få ge uttryck för sin politiska övertygelse är, trots denna undersökning och analys, inte 

uppenbar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Den ekonomiska risk som följer av två timmars strejk 

för klimatet, hade förmodligen inte bedömts vara en inskränkning på arbetsgivarens 

affärsledningsrätt. Hade den enskilde arbetsgivaren ställts inför höga krav på stora förändringar 

i och med en klimatstrejk, istället för att strejken hade ett större, globalt politiskt syfte, hade 

kanske resonemanget kring klimatstrejkens tillåtlighet tett sig annorlunda. Strejk utförs trots 

allt för att uppnå förändring, som även konstaterats i kapitel två. Hade klimatstrejken varit 

återkommande, under två-tre timmar varje fredag, och om den enskilde arbetsgivaren hade 

blivit pressad att förändra arbetsplatsen eller arbetsförhållandena, hade eventuellt AD bedömt 

det som ett alltför stort intrång på affärsledningsrätten.  

 

Som nämns inledningsvis i uppsatsen, gick det i Dagens Nyheter att läsa om att vissa 

arbetsplatser tillät sina anställda att demonstrera på arbetstid. Huruvida arbetsgivarna gjorde 

detta på grund av viljan att skapa god stämning på arbetsplatsen, eller måhända i 

marknadsföringssyfte och för att uppnå goodwill, går inte att säkerställa. Kanske var det helt 

enkelt i välvilja och godhet, för att arbetsgivarna förstod syftet med, och allvaret bakom, 

klimatfrågan. Oavsett så valde dessa arbetsgivare att belastas ekonomiskt till följd av deras 

anställdas politiska övertygelse. Om syftet bakom strejken varit att de anställda ville 

sympatisera med en inte lika allmänt acceptabel åsikt, hade frågan kring vad arbetsgivarna då 

valt att göra, lämnats obesvarad. Det är naturligtvis inte självklart att arbetsgivarna hade tagit 

den ekonomiska eller marknadsföringsmässiga risk som en strejk innebär i ett sådant fall.  
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4.7 Avslutande personlig reflektion  
Först och främst bör en reflektion och kommentar göras kring en del ordval i kapitel fyra. 

Notera, om så inte redan gjorts, att det ofta används ord såsom kanske, eventuellt, antagligen 

och förmodligen i kapitlet. Detta beror på att det varit svårt, nästintill omöjligt, att undvika 

dessa ord i samband med diskussion och analys av just en potentiell, politisk strejk. I Sverige 

finns, som nämnts tidigare, inte en så pass tydlig tradition av politisk strejk att det med säkerhet 

går att avgöra vad AD hade bedömt.  

 

Dilemmat de fackliga centralorganisationerna ställdes inför och frågan om de borde sagt ja till 

att utlysa klimatstrejk, kan till synes tyckas svår att besvara. Detta med tanke på den ovisshet 

som fortfarande råder om den politiska klimatstrejkens eventuella lovlighet, även om 

slutsatserna i uppsatsen tyder på att en klimatstrejk faktiskt hade varit tillåten. Det går även att 

fundera vidare kring vad strejkvapnet i stort bör eller inte bör nyttjas till, eller om ”strejkvapnet 

ska hanteras varsamt”, så som LO:s enhetschef Andersson menar i citatet nämnt i uppsatsens 

inledande del. Kanske kan oviljan till att klimatstrejka bero på att målen med en klimatstrejk 

ses vara alltför ogripbara. Kanske är målen för abstrakta för att de fackliga organisationerna 

ska se nyttan med, eller behovet av, en klimatstrejk. Klimatkrisen är dock inte en åsikt, utan ett 

faktum.87 När ungdomar oroar sig för sin framtid, bör rimligtvis vuxna göra detsamma. Fakta 

och vidare diskussion om vad klimatkrisen kommer innebära för oss alla, faller dock utanför 

syftet för denna uppsats och lämnas därför åt klimatforskningen. Med allt detta sagt, kan dock 

tilläggas att det kanske är dags att omvärdera den icke-existerande traditionen av politisk strejk. 

Åtminstone när det rör klimatet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Se t.ex. Adam Wickberg, ”Klimatfrågan handlar om fakta, inte åsikter”, SVT, 2018-12-12.  
https://www.svt.se/opinion/klimatfragan-handlar-om-fakta-inte-asikter [hämtad 2019-12-13]. Se även ytterligare information 
på t.ex. Naturskyddsföreningens hemsida; https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet [hämtad 2019-12-
13]. 
 



23 

Summary 
During the summer of 2019 the Swedish trade unions were requested to announce a strike for 

the climate crisis. A strike for the climate would have meant a strike for political purposes, and 

therefore the trade unions abstained. The discussion on whether the trade unions should have 

announced a strike, and if they would have had the legal right to do so, made the question about 

political strike in Sweden current.  

 

This thesis investigates the legal framework of the Swedish political strike, by the purpose to 

find out if and when a political strike is allowed. The conclusions that can be drawn are that a 

political strike must be held within a short time frame and it must be an action of protest. If the 

strike is organised for purely political reasons, it falls outside the legal peace obligation on the 

Swedish labour market. However, if the strike has both political purpose and the purpose of a 

regular trade-union strike, the permissibility can be questioned. Prior to the strike the trade 

union is obliged to give notice to the employer. The affect on the production should be minimal. 

Nor can it go against the employer’s right to manage it’s business, which is regulated in 

Swedish collective agreements between employers and employees. 

 

Despite the conclusions drawn in this thesis, it is not certain to say in what situations a political 

strike would possibly be allowed. Some assumptions can be made, but if the Swedish Labour 

Court actually would decide in accordance with these assumptions, cannot be said with 

certainty.   
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