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INLEDNING
Bakgrunden till den här pamfletten är det nu liggande 
lagförslaget om att inskränka strejk- och konflikträtten. 
Vad består lagförslaget i? Vilka blir konsekvenserna? 
Vilka risker ser vi med att fackföreningarna tillsammans 
med Svenskt Näringsliv vill lagstifta om att vi som arbe-
tar och är medlemmar i ett fackförbund inte längre ska 
få strejka på samma sätt som tidigare? 

Att Svenskt Näringsliv är glada är inget att förvånas över. 
Det är självklart att vår högsta och största motpart vill 
inskränka vår konflikträtt (och också införa en så kallad 
proportionalitetsprincip i lagstiftningen, men den frågan 
behandlar vi inte här). Däremot är det mycket förvånande 
att våra fackliga centralorganisationer (LO, TCO och 
Saco) både föreslår och försvarar inskränkningar i 
strejkrätten. I synnerhet som dessa förslag enbart 
slår mot oss som jobbar och inte mot arbetsgivarna. 

Argumenten från fackligt håll har bland annat handlat 
om att förslagen på inskränkningar på inget sätt kommer 
att drabba medlemmar i LO-, TCO- och Saco-förbunden. 
Detta med hänvisning till att lagförslagen ger uttryck hur 
vi i fackföreningsrörelsen redan idag arbetar i enlighet 
med Saltsjöbadsavtalet (även kallat Huvudavtalet). 

Men kritiska röster har höjts. Arbetsrättsjurister som 
Kurt Junesjö och Mats Glavå har varnat för att lagförsla-
get öppnar för aggressivare arbetsgivare och nya avtals-
konflikter. En närmare titt på lagförslaget ger skäl till 
oro: tvärtemot vad de fackliga centralorganisationerna 
hävdar, finns påtagliga risker för fackföreningsrörelsen, 
särskilt i förhållande till situationer som uppstår när 
arbetsgivarna vill välja ett billigare avtal. 

PARTERNAS FÖRSLAG
Det nu framlagda lagförslaget består av ett antal tillägg 
till MBL (Medbestämmandelagen), som reglerar kon-
flikträtten. Här följer några av de viktigaste skrivningar-
na i förslaget:

§41 d 
En arbetstagare får inte vidta eller delta i en strid-
såtgärd mot en arbetsgivare som redan är bunden 
av ett kollektivavtal för arbetet ifråga 
1. om åtgärden inte har till ändamål att uppnå 
ett kollektivavtal som medför fredsplikt mellan 
arbetsgivaren och den organisation som vidtagit 
stridsåtgärden 
2. om arbetstagarorganisationen inte har förhand-
lat med arbetsgivaren om de krav som organisa-
tionen ställer 
3. om arbetstagarorganisationen, som villkor för 
att upphöra med stridsåtgärden, uppställer andra 
krav än de som varit föremål för förhandling 
4. om kraven avser vilken rättslig verkan ett kol-
lektivavtal mellan parterna kommer att få

§41 e Arbetsgivare och arbetstagare får inte vidta 
eller delta i en stridsåtgärd som har till ändamål 
att utöva påtryckning i pågående individuella tvis-
ter rörande innebörden eller tillämpningen av lag 
eller avtal. 

DEN SAMMANLAGDA  
EFFEKTEN 
Var och en av dessa punkter kan ensam få negativa konse-
kvenser för oss ute på arbetsplatserna. Det stora problemet 
är dock inte punkterna en och en, utan den sammanlag-
da effekten av lagförslaget. Den största risken är att 
arbetsgivarna med lagförslaget får helt nya drivkraf-
ter att teckna billigare kollektivavtal, med dumpade 
villkor. Något som också kallas avtalsshopping. Kort 
sagt: Lägre lön och sämre anställningsvillkor.

FLERA KOLLEKTIVAVTAL PÅ EN OCH SAMMA 
ARBETSPLATS? SÅ FUNGERAR DET IDAG 
OCH SÅ KAN DET BLI IMORGON.
Idag finns en rättslig princip som gäller för situationer 
där en arbetsgivare redan har tecknat ett kollektivavtal. 
Om en annan fackförening som ännu saknar avtal med 
samma arbetsgivare vill teckna ytterligare ett avtal, är 
det enligt tolkningen av dagens lagstiftning förbjudet 
för den fackföreningen att vidta stridsåtgärder i följan-
de fall: Om den stridande fackföreningen uttryckligen 
kräver att arbetsgivaren ska tillämpa det nya avtalet på 
alla arbetstagare. Anledningen är att ett sådant krav 
skulle utgöra ett angrepp på det först tecknade, redan 
befintliga avtalet. Kort sammanfattat kan det uttryckas 
som att en fackförening inte får strejka om målet är att 
undantränga ett redan existerande kollektivavtal.

Den här rättsprincipen befästes i rättspraxis i den så 
kallade Britanniadomen 1989, och innebar en viss fram-
gång för arbetsgivaren. Däremot är det inte förbjudet 
att vidta stridsåtgärder för att försöka få till stånd andra, 
bättre villkor än de som regleras i det först ingångna av-
talet. Förutsättningen för detta är att syftet är begränsat 
till att tillvarata de egna medlemmarnas intressen, eller 
att bli kollektivavtalspart. Förenklat kan man säga att om 
det uttryckliga målet med konflikten är att teckna 
ett självständigt kollektivavtal som ska tillämpas 
på de egna medlemmarna, så är stridsåtgärden till-
låten. Det faktum att det därmed kan uppstå avtal som 
strider mot varandra menar Arbetsdomstolen är en fråga 
som ska avgöras efter att en eventuell rättslig tvist om 
detta uppstått – inte innan avtalen kommit stånd.

Den största risken är att arbetsgivarna 
med lagförslaget får helt nya drivkrafter att 
teckna billigare kollektivavtal. Något som 
också kallas avtalsshopping. Kort sagt: 
Lägre lön och sämre anställningsvillkor.



DEN FRIA STRIDSRÄTTENS 
OCH FÖRENINGSFRIHETENS 
BETYDELSE
Idag finns i grunden två mycket starka skäl för arbets-
givare med fler än en facklig motpart att verka för en så 
kallad avtalssamordning, där de anställdas val av facklig 
organisation respekteras. Det ena skälet är arbetstagar-
nas egna val av facklig organisation och det andra är den 
fria stridsrätten. 

Istället för att välja det billigaste avtalet (med de 
sämsta villkoren) och alltså ägna sig åt så kallad av-
talsshopping, har arbetsgivaren på grund av dessa skäl 
god anledning att gå fackföreningarna till mötes. Det 
kan betyda att man tecknar och samordnar olika kollek-
tivavtal för olika grupper av anställda (vilket är relativt 
vanligt på arbetsplatser med olika yrkesgrupper), och att 
man erkänner de olika fackföreningarna fulla rättigheter 
som förhandlingsmotpart. 

Anledningen är enkel: Om en stor andel av arbetsta-
garna tillhör en facklig organisation som arbetsgivaren 
ännu inte tecknat kollektivavtal med, omfattas de med 
dagens lagstiftning heller inte av fredsplikt. Därför har 
arbetsgivare en stark drivkraft att teckna kollektivavtal 
med denna fackliga organisation på arbetsplatsen eller  
i branschen, även om man redan har ett gällande kollek-
tivavtal. Medlemsmässigt starka fackförbund kan annars 
vidta stridsåtgärder som blir ekonomiskt kännbara och 
svåra att hantera för arbetsgivarparten. 

För att slippa strejk och andra stridsåtgärder vill alltså 
arbetsgivaren knyta till sig dessa fackliga organisationer 
med hjälp av kollektivavtal och därmed fredsplikt. 

Om arbetsgivarparten väljer att ingå kollektivavtal med 
två fackliga organisationer men endast tillämpar det ena 
utan hänsyn till den andra fackliga parten, då tar man en 
risk. Även om man vid en rättstvist skulle få rätt i Arbets-
domstolen om sin ensidiga tillämpning av ett enda avtal, 
har man med dagens lagstiftning inte försäkrat sig om 
långsiktig arbetsfred. Om den fackliga organisation man 
behandlat som ett bihang (och vars avtal man struntat i) 
fortfarande är medlemsmässigt stark när avtalet löper ut, 
har arbetsgivarparten ett stort problem: Dess medlemmar 
kommer inte vilja ingå kollektivavtal på samma villkor 
igen och den fria stridsrätten ger dem möjligheter att 
strejka och på andra sätt störa arbetsgivarens verksamhe-
ter tills dess att man uppnått någonting bättre.

ÄNDRADE DRIVKRAFTER  
FÖR ARBETSGIVARNA
Just detta är den mest förödande och kanske också den 
mest förbisedda konsekvensen av det liggande lagför-
slaget om inskränkningar i strejkrätten: Det förändrar 
arbetsgivarnas drivkrafter och kommer därför också att 

påverka deras beteende: Från att eftersträva avtalssam-
ordning och långsiktiga avtalsrelationer med de fackliga 
organisationer arbetstagarna själva valt, till att själva 
försöka välja sin fackliga motpart. Vi riskerar med den 
nya lagen därför en situation där arbetsgivare kan börja 
testa gränser som tidigare respekterats. I situationer 
där man tecknat ett andra avtal ökar risken för att man 
kommer att strida om tillämpligheten av detta. 

EN VIKTIG SÄKERHETS- 
VENTIL FÖRSVINNER
Just rätten att vidta stridsåtgärder för ”ovidkommande 
syften” är i förlängning en viktig garant för den svenska 
modellens stabilitet och dess demokratiska legitimitet. 
Det är en viktig säkerhetsventil mot arbetsgivare som 
inte respekterar de fackliga rättigheterna. Därför är 
den fria stridsrätten alla majoritetsfackförbunds 
främsta skydd mot att arbetsgivare avtalsshoppar, 
och dumpar de anställdas villkor, genom att teckna 
billigare kollektivavtal med någon organisation 
med färre medlemmar.

SKILLNAD PÅ ATT AVTALA 
OCH ATT LAGSTIFTA
Fackliga förespråkare för lagförslaget har hävdat att punk-
terna 2 och 3 i den nya §41d är okontroversiella. (Punkt 2 
fastslår att stridsåtgärder är otillåtna om en fackförening 
inte har förhandlat om de krav som är föremål för konflik-
ten, och punkt 3 förbjuder fackföreningen från att under 
konfliktens gång tillföra andra krav än de som uppställts 
som motiv för konfliktåtgärderna). Detta med hänvisning 
till att det är den praxis som gäller på arbetsmarknaden 
idag. Det stämmer förvisso, då dessa begränsningar finns 
inskrivna i det så kallade huvudavtalet, vilket LO-förbun-
den och arbetsgivarna idag rättar sig efter. 

Men här behövs ett viktigt grundläggande påpekande: 
Det är skillnad på att avtala om något och att införa 
något i lagstiftningen. Ett avtal som medför att de 
fackliga organisationerna förbinder sig till att agera på 
ett visst sätt kan alltid sägas upp om arbetsgivarna skulle 
börja ägna sig åt mer tuffare metoder. Men vad säger 
att arbetsgivaren ska respektera den praxis som följt på 
tidigare avtal, i ett läge där det finns lagar som bakbinder 
fackföreningen som man kan luta sig mot? 

Därför är den fria stridsrätten alla majo-
ritetsfackförbunds främsta skydd mot att 
arbetsgivare avtalsshoppar, och dumpar de 
anställdas villkor.



AVVÄPNING INFÖR KON-
FRONTATIVA ARBETSGIVARE
När det som tidigare bara varit ett avtal upphöjs till lag 
öppnar det upp för mer aggressiva metoder hos arbets-
givarparten i och med att fackföreningen avväpnas. 
Ta som exempel förbudet mot att lägga till krav under 
pågående konflikt: Det skulle lämna fackföreningar för-
svarslösa gentemot de maktmedel en arbetsgivare har  
i kraft av sin rätt att leda och fördela arbetet. Arbets-
domstolen har till exempel slagit fast att arbetsgivare 
alltid har möjlighet att säga upp egen personal och er-
sätta dem med bemanningsanställda. Så länge arbetsgi-
varen inte uttryckligen erkänner att det egentliga syftet 
med ett uppsägningshot är att påverka den fackliga 
organisationen, kan arbetsgivare göra så även under en 
pågående konflikt. 

Även vid åtgärder som uppenbart strider mot lagen, 
till exempel om fackliga företrädare avskedas på fel-
aktiga grunder under en konflikt, skulle den fackliga 
organisationen med det liggande lagförslaget vara för-
hindrad från att ta med krav på att de ska återanställas 
som villkor för att avbryta strejken. En arbetsgivare med 
stor stridskassa skulle kunna se det som ett billigt offer 
att förlora själva rättstvisten i fråga, då denne som högst 
blir skadeståndsskyldig vid en fällande dom. 

VAD BLIR PRAXIS  
I ARBETSDOMSTOLEN?
När ett andra kollektivavtal tecknats har arbetsgivarna 
tidigare valt att respektera detta, trots möjligheten att 
tvista på tillämpligheten med hänvisning till det först 
träffade avtalet. Vi påminner här om betydelsen av den 
underliggande fria stridsrätten: Även om arbetsgivaren 
skulle vinna en sådan tillämpningstvist skulle det inte 
ha lett till någon långsiktig framgång för arbetsgiva-
ren, eftersom denne i takt med att avtalet löpt ut skulle 
komma att befinna sig i en ny potentiellt allvarlig kon-
fliktsituation med uppretade anställda. Med dagens fria 
konflikträtt kan en fackförening åsamka arbetsgivaren 
stor ekonomisk skada. Genom den i princip fria kon-
flikträtten kan arbetstagarna dessutom vidta stridsåtgär-
der i såväl ”individuella rättstvister” som andra ”ovid-
kommande syften”. Men vad händer när detta förbjuds, 
såsom parterna föreslår (se nya §41 e)?

Med en lag på plats som bakbinder fackförbund till 
att enbart ta strid för kollektivavtal, samtidigt som 
detta avtals tillämpning, nu med stöd i lagtext, fort-
sätter att vara en fråga för rättslig prövning, så får 
arbetsgivare starkare motiv att börja strida om den så 
kallade tillämpligheten. Och här finns stora frågeteck-
en: Hur AD ska förhålla sig till vilket som är ”det först 
träffade avtalet” är nämligen en helt öppen fråga som 
aldrig prövats. LO-förbunden hoppas att huvudre-

geln i sådana tillämpningstvister ska vara att det först 
ingångna avtalet ur ett historiskt perspektiv ska ges 
företräde. Men detta bygger bara på en förhoppning: 
här finns ingen rättspraxis att luta sig mot, och LO:s 
egen organisationsplan (över vilka arbetargrupper som 
ska omfattas av det ena eller det andra avtalet) är inte 
heller något som AD måste förhålla sig till. Det ”först 
träffade avtalet” skulle lika gärna kunna vara det först 
ingångna under en aktuell avtalsperiod. 

I förhållande till nya branscher och framtida avtals-
områden finns överhuvudtaget ingen ”historisk rätt” 
att luta sig tillbaka mot, för att nämna ytterligare ett 
problem med denna förhoppning.

LÄR AV HISTORIEN
Att ändra i strejklagstiftningen är en farlig operation. 
Med den rådande ordningen med en arbetsdomstol som 
styr hur lagen tolkas genom prejudikat, utan möjlighet 
att överklaga till högre instans, kan även så kallade ”ki-
rurgiska ingrepp” lätt komma att få oförutsedda konse-
kvenser.

När Medbestämmandelagen (MBL) kom till 1976 
infördes det första stycket i dess §42 för att hindra 
fackförbund som inte omfattades av fredsplikt från att 
understödja olovliga konflikter. Särskilt handlade det om 
att stoppa SAC Syndikalisternas pengainsamlingar till 
stöd för ”vilda”, olovliga strejker (inte minst den stora 
skogsarbetarstrejken 1975). MBL §42 innebar i sig en 
inskränkning av den fria stridsrätten, men de fackliga 
centralorganisationerna betraktade den då som bety-
delselös för de egna organisationerna eftersom den bara 
inriktade sig på icke avtalsbundna fackförbunds verk-
samhet. Ingen kunde tro att detta skulle beröra LO, TCO 
eller Saco. Ändå var det just denna, påstått ofarliga, 
lagparagraf som senare låg till grund för den så kallade 
Britannia-domen mot två LO-förbund 1989. I och med 
denna dom förklarades konfliktåtgärder för olovliga, då 
dessa syftade till att få ett svenskt kollektivavtal på plats 
istället för det billigare avtal som arbetsgivaren tecknat. 
Möjligheten att avtalshoppa stärktes därvid, men fack-
föreningarna har ändå p.g.a. den fria konflikträtten haft 
goda möjligheter att stoppa denna metod från arbetsgi-
varna. Men vad händer nu? 

Vår samlade bedömning är denna: Med det lagför-
slag som nu ligger finns en överhängande risk att 
maktbalansen förskjuts så att arbetsgivarna – ge-
nom att teckna billigare avtal och genom att ifråga-
sätta tillämpligheten av konkurrerande avtal – kan 
försämra våra kollektivavtal och därmed dumpa 
våra villkor på arbetsplatserna. Bara att denna 
risk existerar borde vara ett tillräckligt starkt skäl 
för de fackliga centralorganisationerna att bryta 
uppgörelsen med Svenskt Näringsliv och istället 
tydligt klargöra att man motsätter sig de föreslagna 
inskränkningarna av strejkrätten.


