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Summering 
Föreningsrätten har diskuterats i Sverige sedan 1800-talet och fick för första gången skydd i 
Sverige i och med näringsfrihetsförordningen och liberaliseringen av den svenska industrin. 
På grund av att det inte längre var förbjudet att gå samman i föreningar bildades LO i slutet på 
1800-talet och kort därefter dess motpol SAF. Avtalsfriheten gjorde att LO och SAF 
tillsammans kunde teckna kollektivavtal och reglera arbetsmarknadsvillkoren tillsammans 
utan inblandning från staten. Detta kallas idag den svenska arbetsmodellen och består av 
kollektivavtal och smal arbetsrättslig lagstiftning. Det har också gjort att det råder relativ lugn 
och ro på den svenska arbetsmarknaden med få konflikter såsom strejk och lockout. Trots att 
föreningsrätten består av två delar, den positiva och den negativa, har den negativa 
föreningsrätten aldrig kommit att regleras i svensk lagstiftning. Med den negativa 
föreningsrätten menas rätten att stå utanför föreningar och fackliga organisationer och den 
reglerades för första gången i och med Europadomstolen avgörande i Young, James och 
Webster. Domstolen kom då fram till att en frihet inom konventionens mening också 
innefattar en frihet att välja. För att den negativa föreningsrätten ska anses ha kränkts, var 
kränkningen tvungen att vara så pass allvarlig att den slår mot själva kärnan av artikel 11, 
såsom uppsägning, hot om uppsägning, förlorad inkomst, diskriminering etc. Men staterna 
ansågs även ha ett brett handlingsutrymme när det kom till regleringen på arbetsmarknaden. 
Europadomstolen fortsatte att utvidga den negativa föreningsfriheten, men den har aldrig 
kommit att få samma roll som den positiva och det har funnits oenighet bland domarna om 
vilken roll den skall ha. Även om Sverige idag saknar lagstiftning om den negativa 
föreningsrätten gäller Europakonventionen och Europadomstolens praxis som lag sedan 
Sveriges inträde i EU 1995 och än så länge har Arbetsdomstolen använt sig av 
Europadomstolens domar, men inte själv utvecklat den praxis som finns. Idag kan detta blir 
ett problem då fler arbetare och arbetsgivare väljer att stå utanför fackliga organisationer och 
idag består den oorganiserade delen arbetare av 40 procent, medan den yngre generationen 
oorganiserade arbetare står för närmare 60 procent. Det finns då ingen lag i Sverige som 
skyddar deras rätt att stå utanför dessa och om fackföreningarna fortsätter att tappa 
medlemmar är det inte rimligt att dessa tecknar avtal på arbetsmarknaden för merparten av 
befolkningen. Sverige kan då stå inför ett val om det är dags att arbetsrätten regleras i lag 
såsom merparten av länderna i Europa eller om staten skall ta andra åtgärder för att värna om 
den svenska modellen.  
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1. Inledning 

Sverige har i över 100 år haft starka fackliga organisationer på arbetsmarknaden och den 
svenska modellen bygger på att arbetstagare, likväl arbetsgivare sluter sig samman i dessa 
organisationer för att bli starkare och nå bättre avtal. Staten har därför lämnat över mycket av 
arbetsrätten till dessa fackliga organisationer för att reglera arbetsrätten internt mellan 
arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.1 Innan detta var det dock den 
negativa aspekten av föreningsrätten som skyddades. Fackliga föreningar var förbjudna under 
en lång tid och en näringsidkares rätt att stå utanför dessa var högt prioriterat av både staten 
och domstolen. Idag har den positiva föreningsrätten i Sverige skydd i bland annat i Lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL, medbestämmandelagen), Lag (1982:80) 
om anställningsskydd (LAS) samt i § 5 Regeringsformen (1974:152) som reglerar 
föreningsfrihet. Under tiden som den positiva föreningsrätten har vunnit ett otroligt stark 
skydd i både Sverige och Europa uppstår ett problem när den yngre generationen sviker facket 
och skapar en större grupp med oorganiserade arbetstagare och arbetsgivare.2 Det finns då en 
mängd rättsliga verktyg som skyddar den enskildes rätt att ingå i föreningar, medan 
lagstiftningen om rätten att stå utanför dem, den negativa rätten, gapar tom. Trots 
diskussioner och lagförslag har denna rätt aldrig kommit att regleras i svensk lag, detta 
sammanhänger med att ett skydd för denna kan försvåra fackföreningarnas eftersträvan med 
kollektivt reglerade villkor.   
 
Föreningsfriheten skyddas även under artikel 11 i den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), 
som från och med Sveriges inträde i EU 1995 räknas som svensk lag. Artikel 11, likt de 
svenska lagarna, ger endast ett uttryckligt skydd för den positiva föreningsfriheten. Detta har 
dock Europadomstolen ändrat på och uttryckt att rätten att stå utanför föreningar, negativ 
föreningsrätt, också skall vara skyddat under artikel 11. Europadomstolens praxis gäller även 
den som lag i Sverige, vilket betyder att de svenska domstolarna nu även måste beakta den 
negativa delen av föreningsrätten oavsett om den finns uttryckt i svensk lag eller inte. 
Problematiken uppstår när allt fler röster höjs av arbetsgivare som vill stå utanför 
kollektivavtal och av arbetstagare som inte är beredde att betala priset för det fackliga 
kollektivet och det inte finns någon svensk lagstiftning som skyddar individens negativa 
föreningsrätt.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka den svenska rätten vad gäller den negativa 
föreningsrätten samt att ställa denna i perspektiv till Europakonventionen och 
Europadomstolens praxis. Tanken är att detta skall leda till för- och motargument om den 
negativa föreningsrätten och om den skall regleras i svensk lagstiftning, eller om de svenska 
domstolarna endast skall förlita sig på Europadomstolens expanderande praxis på området.  
 
De frågeställningar som kommer att vara centrala för arbetet är (1) hur har föreningsrätten 
utvecklats i Sverige de senaste 100 åren och vilka konsekvenser har detta fått på 
lagstiftningen?, (2)  om och hur skildras den negativa aspekten av föreningsrätten i svensk lag 
och i svensk rättstillämpning?, (3) hur ser Europakonventionen och Europadomstolens praxis 
ut gällande den negativa föreningsrätten?, och (4) hur tillämpas denna praxis av 
                                                             
1 Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Svensk arbetsrätt, 14u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2013, ss. 
24 – 33, samt ss. 34 - 36. 
2 Kjellberg, Anders, Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige, Arkiv förlag, Lund, 2017, ss. 21 
– 22.  
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Arbetsdomstolen idag och vilken inverkan kan den negativa föreningsrätten komma att få på 
svensk lagstiftning i framtiden? 
 

1.2 Metod och avgränsningar 
Detta arbete kommer att bearbeta den historiska aspekten av föreningsrätten i Sverige, den 
svenska föreningsrätten idag och föreningsrätten inom Europakonventionen och 
Europadomstolen. För att göra klart vad som är gällande rätt i alla dessa system kommer jag 
att använda mig av rättsdogmatisk metod, som förklarad av Jan Kleineman i Juridisk 
metodlära.3 Utgångspunkten för denna metod är att använda de allmänt accepterade 
rättskällorna i respektive rättsordning. Detta kan innefatta lagstiftning, rättspraxis, 
lagförarbeten samt doktrin och orienterad litteratur.4 Formalia i uppsatsen kommer att följa 
den som anges i den fjärde upplagan av Juridisk skrivguide.5 Båda sidor av föreningsrätten 
kommer att vara utgångspunkten för arbetet då de går hand i hand med varandra, men det är 
den negativa aspekten som skall belysas, framförallt i rättsfallanalyserna.  
 
De två första två delarna i arbetet är ämnat att ge en grundläggande historisk förståelse över 
hur föreningsrätten debatterades i Sverige från slutet på 1800-talet, hur den hanterades av 
staten och domstolen och hur synen på föreningsrätten förändrades från negativ till positiv, 
samt att få en inblick hur denna rätt regleras i svensk lagstiftning idag. Del fyra avser att ge en 
relativt omfattande analys av Europadomstolens domar avseende den negativa 
föreningsrätten, medan den femte delen innehåller rättsfall där Arbetsdomstolen inkorporerat 
europarättslig praxis i sina domar. Den sista delen innehåller en kortare slutsats samt en 
analys med mina egna tankar och reflektioner angående den negativa föreningsrätten i 
Sverige. Bland annat varför den aldrig reglerats, vad konsekvenserna av detta har blivit och 
vad som talar för en lagreglering och vad som eventuellt talar mot. 
 
Vad gäller avgränsningar kommer den negativa föreningsrätten endast avse den negativa 
fackliga föreningsrätten. Detta innebär att det material som undersöks kommer främst att avse 
svenska arbetsrättsliga rättskällor och praxis. Den negativa föreningsfrihetens källor kommer 
främst att bestå av praxis från Europadomstolen, även där gällande fackliga anslutningar. 
Dessa anslutningar syftar både till arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.  
 
EU-rätten och mer specifikt den Europeiska arbetsrätten kommer att lämnas utanför detta 
arbete av tre anledningar: (1) den europeiska arbetsrätten innehåller främst material om den 
positiva arbetsrättsliga föreningsrätten, (2) det finns inga rättsfall från EU-domstolen där den 
negativa föreningsrätten behandlas, och (3) de domar från EU-domstolen som behandlar den 
positiva föreningsrätten gäller endast transnationella aktörer (till exempel en ungersk 
arbetsgivare mot en svensk fackförening), vilket inte är fokus för den här uppsatsen. EU-
rätten och EU-domstolen månar om den inre marknaden i EU och de fall som berör facklig 
föreningsrätt, rätten till stridsåtgärder etc. handlar om rätten till fri rörlighet och etablering och 
föreningsfriheten har lämnats utanför dessa diskussioner. På ett sätt kan sägas att EU-
domstolen och Europadomstolens praxis står i konflikt med varandra och det är därför den 
delen av EU-rätten helt lämnas utanför arbetet.6 

 
 

                                                             
3 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2u., Studentlitteratur AB, Lund, 2018, ss. 21 – 46.  
4 Nääv, Zamboni s.21.  
5 Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål, Juridisk skrivguide, 4 reviderad u., Elanders 
Sverige AB, 2014. 
6 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 5u., Wolters Kluwer Sverige, 2017, ss. 96 – 100. 
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1.3 Terminologi 
För att förhoppningsvis förenkla för läsaren skall göras klart för olika uttryck och meningar 
som denna uppsats skildrar.  
 
Med föreningsfrihet menas att staten skall garantera individens rätt att tillhöra eller inte 
tillhöra en förening. Denna rätt återfinns i Regeringsformen och i Europakonventionen. Med 
föreningsrätten menas ett skydd för individen gentemot andra rättssubjekt, till exempel 
arbetstagare och arbetsgivare.7 Denna rätt återfinns exempelvis i MBL.   
 
Med stridsåtgärd menas åtgärder från arbetstagar- eller arbetsgivarsidan som innebär ett stopp 
på ett ekonomisk samarbete. Stridsåtgärder kan innebära strejk där arbetstagare vägrar att 
utföra arbete för arbetsgivaren, blockad en vägran att utföra visst arbete, till exempel 
övertidsblockad och på arbetsgivarsidan kan detta innebära en lockout där arbetstagare 
hindras från att arbeta och därmed inte får någon lön. 
 
Med fredsplikt menas att det under tiden som ett kollektivavtal löper skall råda fred mellan de 
avtalande parterna och inga stridsåtgärder skall användas. Arbetsgivare och arbetstagare får 
bara vidta eller delta i stridsåtgärder om den avtalsslutande organisationen har beslutat 
åtgärden (41 § MBL).  
 
Med hängavtal menas ett speciellt avtal som arbetsgivare som inte är anslutna till ett 
kollektivavtal kan teckna. Detta innebär att arbetsgivaren följer de avtal som gäller inom den 
aktuella branschen. Ett hängavtal har ofta samma förmåner och villkor som ett kollektivavtal 
men det innebär att arbetsgivaren inte är ansluten till någon arbetsgivarorganisation och att 
hängavtalen i vissa fall kan omformuleras för att anpassas till den aktuella arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Adlercreutz & Mulder, ss. 97 – 98.  
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2. Föreningsrätten i Sverige år 1800 – 1960 
Detta avsnitt innehåller en kort genomgång av den första arbetsrättsliga och föreningsrättsliga 
lagstiftningen och de diskussioner som omringade den. Därefter följer en historisk bakgrund 
om konflikterna mellan arbetstagare och arbetsgivare från 1900-talets början som tillslut ledde 
till det arbetsrättsliga system vi har i Sverige idag. Samt införandet av Arbetsdomstolen (AD) 
och dess tidiga avgöranden som visar ett tydligt stöd för näringsidkares rättigheter. Tanken är 
att visa hur Sverige gick från en stark negativ syn på föreningsrätt till en allt mer positiv syn 
samt att ge en inblick i den synen på arbetsrätten som staten, domstolen och näringsidkare en 
gång hade.  
 

2.1 Föreningsrätten i förhållande till näringsfriheten 
Fram till 1800-talets mitt var det jordbruket som dominerade i den svenska ekonomin och 
näringslivet var strikt reglerat genom olika stadgor, till exempel genom 1833 års Legostadga.8  
Syftet med dessa regleringar var att styra vem eller vilka som fick idka viss 
näringsverksamhet, samt för att främja disciplinen i verksamheten. Relationerna på 
arbetsmarknaden var under den här tiden hårda. Det gällde till exempel tjänstetvång, 
arbetstagare hade strikt lydnadsplikt gentemot sin arbetsgivare, måttlig aga mot arbetstagaren 
var tillåtet och det var förbjudet för arbetare att sluta sig samman i föreningar.9  
 
Från mitten av 1800-talet tog industrialiseringen fart i Sverige och en liberalisering av 
näringslivet underlättade denna utveckling, bland annat genom 1864 års 
näringsfrihetsförordning.10 Genom denna förordning , om än oavsiktligt, kom det tidigare 
förbudet för arbetstagare att sammansluta sig att upphöra. Detta gav upphov till den tidens 
fackföreningar, framförallt i hantverkarkretsar, såsom snickare och murare, då dessa 
organiserade arbetare stämde överenskommelser med arbetsgivare. Dessa organisationer 
möttes dock av starkt motstånd både från arbetsgivare men även från statsmakten. Att strejka 
uppfattades till exempel som ett hot mot den allmänna ordningen och det fanns på den tiden 
inte något förbud mot att sparka en organiserad eller strejkande arbetare, det var även möjligt 
för staten att häkta fackföreningsledare.11 
 

2.1.1 Bildandet av fackliga organisationer 1898 - 1904 
Landsorganisationen i Sverige (LO) bildades år 1898 och blev centralorganisationen för 
fackföreningsrörelsen. På arbetsgivarsidan bildades Svenska Arbetsgivareförening (SAF) 
1902 och fungerade som LO:s motpol.12 Under tiden som fackföreningsrörelsen växte sig 
starkare kom också den första ansträngningen att reglera rätten att inte tillhöra någon 
organisation, den negativa föreningsrätten. Denna ansträngning kom genom motion AK 
1899:52 där motionären angav att många arbetare kände sig tvingade att ansluta sig till en 
fackförening och att den som valde att inte ansluta sig kunde komma att få utså obehag från 
sina arbetskamrater.13 I en annan motion, AK 1902:27, lades ett förslag att arbetstagare skulle 
få bilda föreningar utan att en arbetsgivare skulle kunna lägga sig i detta genom hotande 
klausuler i arbetsavtalet. Lagutskottet höll dock inte med och hävdade att detta kunde hindra 
den enskildes rätt att själv ingå avtal om denne ville avstå från att ingå i föreningar.  
 

                                                             
8 Danckwardt, M.G., Kungl. Majt., Kongl. Boktryckeriet, 23 november 1833. 
9 Källström, Kent, Malmberg, Jonas & Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten, 1u., Iustus Förlag AB, Uppsala 
2016, ss. 15-16. 
10 SFS 1864:41, Näringsfrihetsförordningen 18 juni 1864. 
11 Källström, Malmberg & Öman, ss. 16-17.  
12 Idag Svenskt Näringsliv. 
13 SOU 1933:36, s.45. 
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1904 lades återigen en motion, AK 1904:137, där motionären ville lyfta fram föreningsrätten 
och föreslog att det var dags att införa en tydlig lag som skulle skydda rätten att fritt välja 
vilken förening man vill ansluta sig till, likväl som en rätt att inte behöva ingå i en förening. 
Även denna gång avstyrktes detta av lagutskottet som hävdade att arbetsgivare själva måste 
vara fria att välja vilka de vill anställa och vilka kvalifikationer arbetstagaren bör inneha. 
Lagutskottet hävdade att en lagstiftad föreningsfrihet mer var att likna med ett föreningstvång 
och att det inte var lagstiftarens jobb att lägga sig i relationerna på arbetsmarknaden.14 Staten 
accepterade att fackliga organisationer fanns, men lade sig inte i förhållandet mellan 
arbetstagare och näringsliv. Arbetarna lyckades tillslut få igenom vissa av sina krav på 
föreningsfrihet utan hjälp från staten.15 
 

2.1.2 Föreningsrätten etableras i Decemberkompromissen 1906 - 1930 
1906 slöts ett avtal mellan LO och SAF, den så kallade Decemberkompromissen. I denna 
kompromiss kom man överens om att arbetsgivare ägde rätten att leda och fördela arbetet, 
samt att fritt anställa, använda och avskeda sina arbetstagare oavsett om de var organiserade 
eller ej. Föreningsrätten skulle däremot lämnas okränkt. Skulle ett avsked ske som skulle 
kunna kopplas till den avskedades föreningsrätt hade organisationen rätt att påkalla en 
undersökning för att vinna rättelse.16  
 
Trots denna kompromiss var motsättningarna mellan arbetstagare och arbetsgivare fortsatt 
stora vilket ledde till den så kallade storstrejken 1909, där över 300 000 arbetstagare deltog. 
Trots att strejken fick anses som ett nederlag för fackföreningarna blev det efter detta allt 
vanligare med kollektivavtal för att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden.17 Även om 
kollektivavtalen vid den här tiden inte var reglerade i lag kom Högsta domstolen (HD) fram 
till att dessa var bindande och att ett avtalsbrott kunde leda till skadeståndsansvar.18  
 
Men även efter HD:s avgörande och Decemberkompromissen rådde det under många år stor 
oro på arbetsmarknaden som fylldes av konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Staten 
gjorde vissa försök att ordna detta med lagstiftning, men oenigheten i riksdagen var allt för 
stor. 1920 kom dock Lagen (1920:245) om medling i arbetstvister, där parter på 
arbetsmarknaden kunde mötas för fredliga förliknelser och tanken med lagen var att främja 
arbetsfreden.19 Några år efter det kom tillslut det bruk med kollektivavtal som vuxit fram på 
arbetsmarknaden att lagstiftas. Detta skedde genom Lag (1928:253) om kollektivavtal, samt 
Lag (1928:254) om arbetsdomstol. Lagen om kollektivavtal slog bland annat fast att 
stridsåtgärder var förbjudna under den tid som kollektivavtalet gällde, undantaget var dock 
sympatiåtgärder för att hjälpa en annan förening, detta undantag gäller än idag. Skulle det 
ändå uppstå konflikter var det meningen att dessa skulle lösas genom förhandling i domstol 
och domstolen skulle i sin tur kunna utdöma skadestånd. Dessa lagar togs inte emot väl av 
fackföreningsrörelsen då de ansåg att de blev motarbetade av stat och domstol och att de blev 
hindrade från att nå framgångar i sin sak.20 
 
 
 

                                                             
14 SOU 1933:36, s. 48 f. 
15 SOU 1975:1, s. 213. 
16 Adlercreutz & Mulder, ss. 28 - 29. 
17 Källström, Malmberg & Öman, s. 18. 
18 NJA 1915 s. 233.  
19 Adlercreutz & Mulder, s. 29. 
20 SOU 1994:141, s.27 samt Adlercreutz & Mulder, ss. 30 – 31. 
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2.2 Arbetsdomstolens restriktiva syn på föreningsrätten 
Trots att arbetsmarknaden till stort reglerades av parterna själva genom kollektivavtal var det 
oundvikligt med konflikter mellan dem. Arbetsdomstolen kom under 1930-talet att ta parti i 
många viktiga avgöranden. Arbetsdomstolen använde sig av Decemberkompromissen i 
många av sina tidiga avgöranden, bland annat gällande arbetsgivares rätt att fritt anställa och 
avskeda, men även arbetstagares rätt till föreningsfrihet.21 Dessa tidiga avgöranden från AD 
visar hur domstolen hade en väldigt restriktiv syn på arbetstagarens föreningsrätt och där 
näringsidkares intresse oftast vann lagakraft i domstolen. 
 

2.2.1 Strikt arbetsskyldighet inom kollektivavtalets tillämpningsområde 
En av de första domarna från AD som fastslog en nästintill obegränsad arbetsskyldighet från 
arbetstagarens sida är AD 1929 nr 29. Tvisten var mellan pappersbruksförbundet och 
pappersindustriarbetareförbundet och frågorna handlade om vilka slags arbeten en arbetare 
var tvungen att utföra utan löneförmåner, om blockaden som följde tvisten var avtalsstridig 
och om arbetarna hade rätt till övertidsersättning vid visst skiftarbete. 
 
Enligt kollektivavtalet delades arbetarna in i åtta arbetsgrupper med hänseende till 
löneförhållanden, till exempel grovarbetare och hantverkare. Lokala förhandlingar om 
omflyttningar mellan grupper var tillåtet inom kollektivavtalet och timlönen var olika 
beroende på vilken grupp man arbetade i. Pappersbruket hade senare tagit på sig ett 
omfattande jobb där grovarbete, hantverk samt reparations- och specialarbete ingick, vilket 
också gjorde att de avtalade 48 timmars arbetsveckorna kunde utkrävas under alla tider på 
dygnet så länge det inte översteg dessa timmar hade inte arbetare rätt till övertidsersättning. 
Arbetarna menade att det pågående arbetet var av sådan omfattande natur att de borde få 
betalt ungefärligt som de fick i byggindustrin. 
 
Domstolen gjorde gällande att kollektivavtalet måste innebära att arbetaren är skyldig att 
utföra allt sådant arbete som kan tänkas stå i naturligt samband med arbetsgivarens 
verksamhet och som kan anses falla inom arbetarens allmänna yrkeskvalifikationer. I detta 
fall ansåg AD även att de arbeten som det var fråga om i målet stod i naturligt samband med 
bolagets verksamhet. 
 
Genom den här domen fastslogs arbetarens näst intill obegränsade arbetsskyldighet inom 
kollektivavtalets tillämpningsområde och det gjorde det även svårt för en arbetare att 
förhandla sig till ersättning för försvårat arbete. Denna dom gjorde även att blockaden blev 
ogiltig och att övertidsersättning ej skulle utgå till arbetarna.22  Denna princip kom att kallas 
29/29-principen och slogs fast av AD i många domar många år framöver.23  
 

2.2.2 Rätten för arbetsgivare att fritt anställa och avskeda 
Ett annat viktigt tidigt avgörande från AD som speglar de tankar som fanns under 1930-talet 
är AD 1932 nr 100. Tvisten var mellan det Svenska Transportarbetarförbundet (förbundet) 
och Partille Omnibus Aktiebolag (bolaget). Mellan förbundet och bolaget fanns ett 
kollektivavtal där arbetsgivarens rätt att anställa och avskeda fanns liksom arbetstagarens rätt 
att organisera sig. I kollektivavtalet fanns även ordningsföreskrifter som hindrade arbetstagare 
från att arbeta för något annat bolag än Partille Omnibus Aktiebolag utan medgivande från 
bolaget. En anställd chaufför ville starta egen omnibustrafik och sökte tillstånd hos 

                                                             
21 SOU 1994:141, s. 28 f. 
22 AD 1929 nr 29. 
23 Bland annat i AD 1958 nr 34 och AD 1962 nr 2. 
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Länsstyrelsen på en sträcka som bolaget inte hade trafik på, vilket ledde till att bolaget 
avskedade chauffören.24  
 
Domstolen fastställde att en uppsägning inte får äga rum om det skulle medföra att 
föreningsrätten kränks och om det fanns misstanke att så var fallet fanns det även en rätt att 
undersöka det. Men domstolen menade också att rätten för en arbetsgivare att säga upp en 
anställd utan att motivera anledning var ett viktigt verktyg för arbetets effektivitet och att 
denna rättighet stack i ögonen på arbetstagarna. Domstolen menade vidare att en motivering 
till ett avsked snarare är en moralisk sak och inte en domstolssak. Denna dom förstärkte 
arbetsgivarens rätt att fritt avskeda personal utan att behöva motivera detta, eftersom 
arbetsgivaren endast utnyttjat den rätt som givits i kollektivavtalet.  
 

2.2.3 Arbetsgivaren ges tolkningsföreträde 
Ett tredje tidigt avgörande är AD 1934 nr 179 som handlar om en tvist mellan det Svenska 
Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Kvarnyrkesförbund och Stokkebyes Kvarnaktiebolag i 
Göteborg. Huvudfrågan rörde om arbetsgivaren skulle ha tolkningsföreträde i arbetstvister, 
alltså om arbetstagaren hade lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren under en pågående tvist 
tillsdess att den var löst.  
 
Domstolen ansåg att ogjort arbete inte kunde göras i efterskott, men att felaktig övertid kunde 
ersättas senare. Detta betydde att en arbetstagare hade arbetsplikt även under en pågående 
konflikt till dess att konflikten blev löst rättsligt. Inte heller att arbetarna på grund av tvisten 
hade förlorat jobbet var fel enligt domstolen, då avskedet inte kunde kopplas till arbetarnas 
fackliga verksamhet.25  
 
Dessa tidiga avgöranden från AD ger en tydlig bild att konflikter dömdes i näringsidkarens 
fördel. Även i de fall där en arbetare blev avskedad när denne utnyttjat sin föreningsfrihet 
kunde domstolen döma i arbetstagarens fördel på grund av rätten att fritt anställa och avskeda 
utan motivation. De principer som domstolen slog fast i sina tidiga avgöranden var ofta 
enorma bakslag för fackföreningsrörelsen och det blir då förståeligt att de under denna tid 
föredrog att stat och domstol höll sig utanför de arbetsrättsliga diskussionerna. 
 

2.3 Föreningsrätten skyddas genom lagstiftning 
Trots att kollektivavtal blev allt vanligare på arbetsmarknaden var det inte ovanligt att dessa 
inte respekterades av varken arbetsgivare eller domstol och den höga arbetslösheten under 
1930-talet gjorde att konflikterna ökade. Detta gjorde att staten startade en mängd utredningar 
för att se om och hur arbetsrätten skulle regleras ytterligare i lag. Som nämnts tidigare 
föreslogs i SOU 1933:36 att föreningsrätten borde regleras och omfatta både rätten att tillhöra 
såväl rätten att stå utanför en organisation. Enligt utredaren måste ett tvång mot arbetstagare, 
arbetsgivare, eller någon annan, att ingå i en organisation han ej önskade att tillhöra 
bekämpas.26  Föreningsrätten blev till slut skyddad genom lagen om förenings- och 
förhandlingsrätt (FFL), som kom till år 1936. FFL var inriktad på att skapa frihet att engagera 
sig i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer utan påtryckningar från någon av parterna. I 3 
§ 1st. hade därför arbetsgivare och arbetstagare rätt att tillhöra förening, utnyttja medlemskap, 
verka för sin förening samt verka för bildandet av en förening. I förarbetena till FFL fanns 
förslag  på att föreningsrätten skulle innefatta rätt att tillhöra eller icke tillhöra en sådan 
förening som nämns i 3 §, men detta uteslöts när lagen kom till. Det stadgades även i 5 § att 
                                                             
24 AD 1932 nr 100. 
25 AD 1934 nr 179. 
26 SOU 1933:36, s. 136 f. 
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föreningsrätten skulle lämnas okränkt, alltså att stridsåtgärder som vidtogs i syfte att förmå 
någon att utträda ur förening blev förbjudna.27  
 
Från arbetsgivarhållet var inställningen kylig när det gällde en reglering av föreningsrätten 
och näringslivet ansåg att ingen lag behövdes då man frivilligt förhandlat sig fram till det som 
lagstiftaren ville åstadkomma. SAF uttryckte vid den här tiden oro för statlig inblandning då 
man ville lösa sina motsättningar utan statens intervention.28 Från arbetstagarens sida kan man 
dock säga att lagen var en stor framgång för de rättigheter man länge kämpat för att få på 
arbetsplatsen.  
 

2.3.1 Nya försök till  föreningsrättslig lagstiftning leder till Saltsjöbadsavtalet 
Den negativa föreningsrätten har varit aktuell i alla föreningsrättsliga diskussioner och den 
centrala debatten har handlat om att lagstifta om möjligheten att välja att stå utanför en 
förening. Det har även sedan tidigt 1900-tal talats i lagstiftningsdiskussioner om en 
nödvändighet att kunna stå utanför en förening på grund av föreningarnas politiska eller 
religiösa inriktningar.29 Under FFL:s tillkomst dominerade två inriktningar rörande hur 
föreningsrätten på bästa sätt skulle regleras. Den ena åsiktsrörelsen ville endast skydda den 
positiva föreningsrätten då den var i fokus för att bäst skydda förhandlingsrätten. Rätten att 
tillhöra, verka för och utnyttja medlemskap, vilket också var den rörelsen som tillslut fick 
lagstiftaren på sin sida. Den andra åsiktsrörelsen ansåg att man även borde skydda rätten att 
stå utanför en organisation och inte bara skydda den positiva rätten. Här menades att man 
borde reglera båda sidor av föreningsrätten och inte bara en.30 Även om det inte ansågs 
förekomma tvång såg man även tidigt ett problem med organisationsklausuler i arbetsrättsliga 
avtal, alltså klausuler i avtal som inte tillät anställning åt någon som inte var fackligt ansluten 
eller tvärtom, då man ansåg att det var något som skapade ett faktiskt organisationstvång. 
Genom att förbjuda organisationsklausuler i FFL ansåg man att både den positiva såväl som 
den negativa föreningsrätten skulle få tillräckligt med skydd.31 Detta förbisågs dock när FFL 
kom till då det ansågs att det var viktigare att säkra förhandlingsrätten mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. 
 
Men varken LO eller SAF ansåg att arbetsrättsliga lagstiftningsinterventioner var något bra 
och för att undvika ytterligare ingripande från lagstiftaren träffade SAF och LO ett huvudavtal 
1938, det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Detta avtal innehöll bland annat vissa regler om 
samhällsfarliga konflikter och begränsade användningen av stridsåtgärder. Avtalet gav även 
uttryck för att arbetsmarknadens parter skulle lösa sina problem på arbetsmarknaden genom 
överenskommelser och utan inblandning från staten.32 LO och SAF tog på sig ett större 
egenansvar för arbetsmarknaden och staten fick en mycket passiv hållning i 
lagstiftningshänseende i en lång tid framöver.33  
 
Ungefär 20 år efter FFL:s tillkomst kom åter diskussionen om föreningsrätten upp då två 
motioner lämnades in till riksdagen, FK 1951:45 och AK 1951:65. I dessa motioner yrkades 
att vad som skall anses som en föreningsrättskränkning skulle utvidgas, bland annat till att 
innefatta arbetsgivare som underlåter att anställa någon på grund av dennes tillhörighet till 

                                                             
27 SOU 1935:59, s. 5.  
28 Prop. 1936:240, s. 19 f. 
29 Prop. 1910:96. 
30 SOU 1975:1, s. 228 f. 
31 Prop. 1910:96, s. 70 f.  
32 Källström, Malmberg & Öman, ss. 18 – 19. 
33 Källström, Malmberg & Öman, ss. 19 – 20. 
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facklig organisation, om arbetsgivaren vägrar att träffa kollektivavtal samt uppsägning som 
straffåtgärd.34 Dessa motioner lämnades utan åtgärd i riksdagens senare behandling då de 
motsattes av både AD, SAF och LO. Anledningen var dels att förslagen innebar att rena 
intressekonflikter skulle hamna hos AD och på så sätt tvinga fram en obligatorisk 
skiljedomsprocess och dels att motionerna motsatte sig FFL:s innebörd, vilket var att hålla ner 
antalet regler på området och för att bättre trygga förhandlingsrätten.  
 

2.4 Kommentar 
Det finns många anledningar till varför de arbetsrättsliga villkoren ser ut som de gör idag i 
Sverige. Den första viktiga punkten är 1864 års förordning om utvidgad näringsfrihet som helt 
tog bort den offentligrättsliga näringslagstiftningen . Det var på grund av denna förordning 
som de lagliga hindren att bilda föreningar för att tillgodose facklig intressen försvann och det 
tidigare centralistiska synsättet fick vika sig för mer liberala idéer. Liberalismen betonade 
individens naturliga rättigheter och med den följde också avtalsfriheten, vilket gjorde att 
arbetarna under denna tid blev utlämnade till arbetsgivarens vilja. Trots motgångarna för 
arbetstagarna växte den fackliga rörelsen och striden mellan LO och SAF ledde visserligen till 
gemensamma kollektivavtal, men som kan ses av de tidiga rättsfallen från AD så stod varken 
staten eller domstolen på arbetstagarens sida. Det är också en av anledningarna till att de 
fackliga organisationerna inte ville att arbetsrätten skulle präglas av statlig inblandning. Det är 
också viktigt att tänka på när i tiden detta utspelade sig. Den negativa aspekten hade helt 
präglat föreningsrätten, industrialiseringen skapade starka näringsidkare och ekonomin 
beroende på tillgång och efterfrågan styrde arbetsvillkoren.  
 
Arbetarna stred länge för sina rättigheter och när avtal tecknades såsom 
Decemberkompromissen och Saltsjöbadsavtalet vann arbetarna ännu lite kraft, men det var 
fortfarande näringsidkarna som styrde över området och det var vanligt att avtalen inte hölls. 
Själva idén med att arbetsmarknaden skulle styra sig själv verkade då fungera bra i teorin när 
LO och SAF:s krav fick mötas i mitten och skapa en balans på arbetsmarknaden. I praktiken 
fungerade detta dock inte till hundra procent när överenskommelserna inte hölls. På ett sätt 
kan sägas att arbetsmarknadens parter har varit fria att bestämma villkoren på 
arbetsmarknaden själva, men staten har klivit in och lagstiftat om de villkor som har ansetts 
viktiga nog att lagstifta om, till exempel som lagen om förenings- och förhandlingsrätt.  
 

3. Föreningsrättens utveckling i modern tid (1970 - ) 
Denna del kommer kort att gå igenom den förändring som skedde i Sverige under 1970-talet i 
och med införandet av arbetsrättsliga reformer, hur den svenska arbetsrätten ser ut idag samt 
skillnaden som idag görs på föreningsfrihet, positiv föreningsrätt och negativ föreningsrätt. 
Tanken är att illustrera hur den positiva föreningsrätten växte sig otroligt stark under den här 
tiden och att den negativa aspekten av föreningsrätten helt har lämnats åt sidan i svensk 
lagstiftning.  
 

3.1 Förenings- och förhandlingsrätten leder till medbestämmande 
Det hade under en lång tid rått lugn och ro på arbetsmarknaden som i stort sett hade skött sig 
själv utan inblandning från staten. Men i slutet på 1960-talet började röster att höjas inom 
arbetstagarorganisationer att man inte längre hade så mycket att säga till om när det gällde 
utvecklingen av arbetsrätten. Nu söktes därför hjälp inom de politiska kretsarna och LO 
tillsammans med det Socialdemokratiska arbetarepartiet lade en mängd lagförslag i början av 
1970-talet. Några av de största reformerna som gjordes var arbetsgivarens rätt att fritt anta och 

                                                             
34 Motion, FK 1951 nr. 45. 



 14 

avskeda arbetstagare kraftigt begränsades, äldre som avskedats hade företräde om företaget 
åter skulle anställa och en turordning infördes där den som hade längst anställningstid fick 
företräde vid återanställning.35  
 
1975 gjordes även en omfattande lagrevision, SOU 1975:1, som kom fram till att så länge 
fokus i skyddet av föreningsrätten låg på förhandlingen mellan arbetsgivare och 
fackföreningar var ett skydd för den negativa föreningsrätten överflödig. Att utöka 
föreningsrätten utöver vad som sades i FFL var enligt utredningen en fråga om värderingar 
snarare än en nödvändighet. SOU 1975:1 ledde aldrig till någon lagändring, mycket på grund 
av att frågorna om föreningsrätten även skulle omfatta den negativa rätten eller arbetssökande 
gjorde det oklart hur de fackliga organisationerna skulle påverkas.36  
 

3.1.1 Förenings- och förhandlingsrätten omvandlas till medbestämmande 
Trots att 1975 års utredning kom fram till att inget borde göras genomsyrades 1970-talet av en 
rad lagförändringar som skulle komma att stärka fackföreningsorganisationerna och medföra 
en omfattande förvandling av den arbetsrättsliga regleringen. Några av dessa var bland annat 
den första generella anställningsskyddslagen (1974),37 arbetstvistlagen (1974) som utvidgade 
AD:s behörighet, FML och styrelserepresentationslagen,38 medbestämmandelagen (1976),39 
arbetsmiljölagen (1977), en ny semesterlag (1978) och den första jämställdhetslagen (1979).40 
Dessa lagar illustrerar hur staten gick från att vara väldigt passiv i arbetsrättsliga frågor till att 
reglera det mesta som nu rörde arbetsrättsliga frågor och rättigheter. Detta gjorde också att 
mycket av det som förhandlats fram genom kollektivavtal nu även fick stöd i lagregleringar.  
 
Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fick ett omfattande syfte då den 
ingrep på arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet, men dess viktigaste syfte har 
varit att bygga vidare på den tidigare kollektiva arbetsrättens grund: med en stärkt och utökad 
förhandlingsrätt för arbetstagarorganisationer; att ge arbetstagare vidgade möjligheter att nå 
inflytande på arbets- och företagsledning, alltså att ge arbetstagarsidan medbestämmande i 
företagens och de offentliga myndigheternas verksamhet.41 Detta betyder inte att 
medbestämmande skall påtvingas parterna på arbetsmarknaden, utan att MBL skall 
kompletteras med medbestämmandeavtal.42 Att ytterligare stärka förhandlingsrätten gjorde 
därmed att den negativa föreningsrättens status sänktes ytterligare.  
 

3.2 Föreningsrätten och föreningsfriheten idag 
Denna del ger en kort genomgång om hur föreningsrätten och föreningsfriheten regleras i 
svensk lagstiftning och hur synen på dessa rättigheter är idag. Detta för att enklare förstå och 
kunna skilja på den svenska synen på dessa rättigheter i jämförelse med den synen som 
kommer från Europakonventionen och Europadomstolen som skildras i kapitel 4.  
 

3.2.1 Föreningsfrihet 
De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas i den svenska grundlagen och i 
regeringsformen (RF) 2 kap. I § 5p. anges att alla medborgare är gentemot det allmänna 
tillförsäkrad föreningsfrihet. Syftet är alltså att det allmänna inte skall kränka den enskildes 
                                                             
35 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 1u., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 30.  
36 SOU 1975:1, s. 31 f. 
37 Numera lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).  
38 Numera lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. 
39 Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 
40 Källström, Malmberg & Öman, s. 20.  
41 Adlercreutz & Mulder, s. 29. 
42 Jfr 32 § MBL.  
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frihet att sammansluta sig med andra. Detta skydd omfattar fysiska personer och alla typer av 
föreningar, det finns till exempel inget krav på att en förening skall utgöra en juridisk person. 
Lagen skyddar fackföreningar såväl som aktiebolag.43 Den positiva föreningsfriheten i RF 
omfattar såväl rätten att bilda som rätten att verka gemensamt inom ramen för en 
sammanslutning.44 Däremot gäller inte föreningsfriheten i RF i direkt förhållande mellan 
enskilda.45  
 
Även artikel 11 i Europakonventionen ger skydd för föreningsfriheten och inbegriper rätten 
att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Medlemsstaterna får inte hindra enskilda från att 
bilda föreningar och i vissa fall skall även medlemsstaten hindra att föreningsfriheten kränks 
av enskilda individer.46  
 

3.2.2 Positiv föreningsrätt 
I MBL skyddas den positiva föreningsrätten för arbetstagare och arbetsgivare, alltså rätten att 
tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att verka för eller att bilda en sådan.47 
Även om MBL skyddar både arbetstagaren såväl som arbetsgivaren är det främst kränkningar 
av arbetstagarens föreningsrätt som föranleder tvister i domstol.48  
 
Föreningsrätten i MBL skyddar endast arbetstagare och arbetsgivare och inkluderar inte ett 
skydd för arbetssökande. Regeln kan däremot vara tillämplig om en person tidigare varit 
anställd på ett företag.49 Däremot omfattas den arbetssökandes föreningsrätt av skyddet i 
artikel 11 i Europakonventionen, det går därför att diskutera om Sverige fullt ut uppfyller sina 
positiva åtaganden i denna fråga.50 En kränkning av föreningsrätten sker när någon på 
arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar en åtgärd till skada för någon annan på grund av att 
denne har nyttjat sin föreningsrätt, eller för att få någon på motsatt sida att inte nyttja sin 
föreningsrätt.51 Med åtgärd menas en konkret och avgränsad aktivitet (AD 2005 nr. 68), men 
dessa åtgärder kan skilja sig åt och måste utredas i varje konkret fall. Det vanligaste är 
uppsägning eller hot om uppsägning (AD 2005 nr. 68), men även andra beslut kan innebära 
åtgärder, såsom att inte låta arbetstagaren tillträda befattning (AD 2004 nr. 72), att avbryta en 
provanställning (AD 2004 nr. 49), att frånta vissa arbetsuppgifter eller att förflytta en 
arbetstagare till sämre arbetsförhållanden (AD 2000 nr. 74). En annan åtgärd som blir 
intressant när det gäller den negativa aspekten av föreningsrätten är när arbetstagare utesluts 
från att ta del av en förmån som tillkommer andra arbetstagare (AD 2009 nr. 51), det kan då 
väcka frågor om en arbetsgivare kan betala ut mer i lön till en organiserad arbetare än till en 
oorganiserad. Något sådan fall har dock ännu inte kommit upp till domstolen. 
 
Åtgärden måste även syfta till att förmå någon att inte utnyttja sin föreningsrätt eller att vidta 
åtgärder mot någon på grund av att denna har nyttjat sin rätt. AD har sedan länge fördelat 
bevisbördan mellan parterna (AD 1937 nr. 57) och det är upp till arbetstagaren att bevisa att 

                                                             
43 Se betänkande av 1973 års fri- och rättighetsutredning, SOU 1975:75 s. 185 och prop. 1975/76:209 s. 141. 
44 Prop. 1975/76:209 s.144. 
45 Eliasson, Marianne, m.fl., Grundlagarna – regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3u., 
Nordstedts Juridik, Vällingby, 2012, ss. 81 – 82. 
46 Herzfeld Olsson, Petra, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, Iustus förlag AB, Uppsala 2003, ss. 
294 – 300.  
47 7 § MBL. 
48 Endast ett fåtal exempel på när arbetsgivarens föreningsrätt kränks finns. Se till exempel AD 1946 nr. 68, AD 
1983 nr. 18, AD 1998 nr. 17 och AD 2013 nr. 34, samt Källström, Malmberg & Öman, s. 33. 
49 AD 1979 nr. 120 och AD 1982 nr. 16. 
50 Herzfeld Olsson, s. 522 ff. 
51 8 § MBL. 
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en kränkning av föreningsrätten har skett, vidare är det sedan upp till arbetsgivaren att bevisa 
att denne haft skäl för åtgärden oberoende av föreningsrättsfrågan.52  
 

3.2.3 Negativ föreningsrätt 
Medbestämmandelagens skydd för föreningsrätten gäller inte arbetsgivaren eller 
arbetstagarens rätt att stå utanför en förening och skyddet för den negativa föreningsrätten är 
kontroversiell då den anses kunna försvåra fackföreningarnas strävanden och ansträngningar 
med kollektivt reglerade villkor.53 Men frågan om den negativa föreningsrätten blev åter 
aktuell i början av 1990-talet när Sverige skulle lagstifta om Europakonventionen. I SOU 
1993:40 konstaterades att den negativa föreningsrätten nästan enbart rör arbetsmarknaden och 
något lagförslag i frågan lades därför inte. Idag är Europakonventionen och Europadomstolen 
praxis högaktuell då svensk lag inte får stå i strid med denna och enligt Europadomstolens 
praxis ingår den negativa föreningsrätten i artikel 11. Däremot anses inte alla typer av hot 
eller tvång som en kränkning av den negativa rätten, utan det skall vara tvång av sådan natur 
som slår mot själva kärnan av artikel 11 och staten åtnjuter stort handlingsutrymme när det 
gäller relationen mellan arbetsmarknadens parter. Hur Europadomstolens praxis har påverkat 
den negativa föreningsrätten beskrivs mer extensivt i avsnitt 4. 
 

3.3 Kommentar 
Förutom den arbetsrättsliga lagstiftningen som gjordes på 1970-talet och den stora rollen som 
medbestämmandelagen fick har det rått relativt lugn och ro på arbetsmarknaden. Det som 
länge varit stadgat i olika kollektivavtal fick nu laglig kraft och stärkte positionen för de 
arbetsrättsliga organisationerna. Att ha en grundlagsstiftning som endast reglerar att staten 
inte skall kränka enskildas föreningsfrihet visar även det en återhållsamhet från statens sida att 
lägga sig i arbetsrätten. Medbestämmandelagen ger ett stort handlingsutrymme för parterna på 
arbetsmarknaden och har gjort den svenska arbetsrätten karakteristisk. Den svenska 
arbetsmarknaden kännetecknas av en hög organisationsgrad från både arbetsgivare och 
arbetstagare, det förekommer inte någon egentlig konkurrens mellan arbetstagarorganisationer 
om samma arbetsgrupper, kollektivavtalen har en väldigt hög täckningsgrad och slutligen 
arbetsmarknadsparternas självbestämmande.54 Det finns omfattande arbetsrättslig lagstiftning, 
men denna är möjlig att avvika från genom till exempel kollektivavtal.55 Vid internationella 
jämförelser har detta gjort att den svenska arbetsmarknaden präglas av väldigt få konflikter 
som exempelvis strejk och lockout.56  
 
Parternas självbestämmande på arbetsmarknaden har också gjort att det saknas mycket 
lagstiftning som finns i andra europeiska länder. Kollektivavtalssystemet har på ett sätt ersatt 
reglering som sker genom lagstiftning i många andra länder. Det finns till exempel ingen 
lagstiftning i Sverige om minimilöner, allmängiltigförklaring eller om kollektivavtalens 
utsträckning.57 
 

4. Europakonventionen och Europadomstolen 
Detta kapitel kommer gå igenom hur föreningsfriheten är reglerad i Europakonventionen samt 
hur Europadomstolen praxis gällande den negativa föreningsrätten har utvecklats och hur 

                                                             
52 Se till exempel AD 2006 nr. 1, samt Källström, Malmberg & Öman, s. 34. 
53 Källström, Malmberg & Öman, ss. 34 – 35. 
54 Adlercreutz, Mulder, ss. 34 – 35. 
55 Se till exempel 4 § MBL, 2 § tredje stycket LAS, 3 § arbetstidslagen (1982:673) och 2 § andra stycket 
semesterlagen (1977:480). 
56 Adlercreutz, Mulder, s. 35. 
57 Adlercreutz, Mulder, s. 35 – 36. 
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domstolen har resonerat om den relativt restriktiva praxis som finns. Det första fallet som rör 
negativ föreningsfrihet togs upp i Europadomstolen i början av 1980-talet, ungefär samtidigt 
som Sverige infört nya lagar gällande positiv föreningsrätt och lagstadgat skydd för 
arbetsrätten. Europakonventionen blev lag i Sverige 1995 och Europadomstolens praxis, ny 
som gammal, skall även den följas av svenska staten och dess domstolar. De domar från 
Europadomstolen som tas upp här är samtliga domar där den negativa föreningsrätten har 
behandlats och de har alla fått betydelse i AD:s senare domar som behandlas i avsnitt 5.   
 

4.1 Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet 
Artikel 11 i Europakonventionen lyder som följande: 
 

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 oordning 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 väpnade styrkorna, polisen eller  
den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda  
rättigheterna.58  

 
Europakonventionen har varit en del av svensk lag sedan Sveriges inträde i EU 1995 och 
domstolar och myndigheter skall tillämpa konventionen samt Europadomstolen praxis i sin 
dagliga verksamhet. Artikel 11:as huvudsakliga syfte är att skydda individer mot statligt 
intrång i mötes- och föreningsfriheten. Men staten är även skyldig att se till att individer inte 
kränker andra individers konventionsrättigheter. En stat kan inte heller acceptera regler som 
inte skyddar de rättigheter som ges i konventionen då varje frihet måste kunna garanteras av 
staten som blir ansvarig om detta inte är fallet. Detta innefattar även att staten skall bevaka 
fackföreningar så att dessa inte utnyttjar sin dominerande ställning gentemot individen.59 
 
Ser man till texten i artikel 11 ser den endast ut att skydda den positiva aspekten av 
föreningsfriheten och det var också vad den gjorde fram till Europadomstolens avgörande i 
fallet Young, James och Webster mot Storbritannien, 1982. Efter det har ett antal fall rörande 
den negativa föreningsfriheten behandlats av Europadomstolen, dock har den negativa 
aspekten av artikeln givits en mer sekundär ställning och en snäv tolkning jämfört med den 
positiva.60  
 

4.2 Young, James och Webster mot Storbritannien 
Young, James och Webster var alla tidigare anställda vid den Brittiska järnvägen. 1975 hade 
Brittiska järnvägen slutit en så kallad ”closed-shop” överenskommelse med tre olika 
fackförbund vilket betydde att ett medlemskap i en av dessa fackföreningar var ett krav för 
anställning. De tre anställda vägrade att gå med i någon av dessa och blev avskedade från 
Brittiska järnvägen 1976. De hävdade sedan att den behandling de utsattes för bröt mot 
Europakonventionens artiklar 9, 10, 11 och 13.61 
 

                                                             
58 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna artikel 11(1) och 11(2).  
59 Herzfeld, s. 298 ff. 
60 Herzfeld, s. 359 och s. 334. 
61 Case of Young, James and Webster v. The United Kingdom (Application no. 7601/76: 7806/77), 13 August 
1981, p. 12. 
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4.2.1 Bakgrund 
Brittiska järnvägen hade 1975 ingått ett closed-shop avtal med tre fackförbund vilket gjorde 
att ett medlemskap i något av dessa förbund var ett krav för anställning för vissa kategorier av 
personal, vilka de tre klagande tillhörde. Enligt avtalet gällde kravet att tillhöra ett av dessa 
fackförbund inte om en anställd hade genuina anledningar till att inte vilja gå med i ett 
fackförbund. Genuina anledningar ansågs vara av religiösa grunder eller annan rimlig 
anledning. I juli 1975 blev alla anställda på berörda avdelningar notificerade om det nu 
ändrade anställningsavtalet. Detta gjordes igen i september 1975 då man även uttalade att ett 
undantag på religiös grund endast tilläts om man tillhörde ett religiöst samfund som specifikt 
förbjöd sina medlemmar att ingå i fackförbund. I mars 1976 ingicks ett nytt closed-shop avtal 
mellan Brittiska järnvägen och fackförbunden, detta var identiskt med det förra förutom att 
man inte längre kunde vägra medlemskap i fackföreningen på grund av ”annan rimlig 
anledning”.  
 
Innan closed-shop avtalet var ca 8,000 av 250,000 anställda på Brittiska järnvägar inte 
anslutna till något fackförbund. Efter closed-shop avtalet var det 54 anställda som inte blivit 
medlemmar i någon av dessa förbund och blev därför avskedade efter vägran att fullfölja 
anställningsavtalet.62  
 

4.2.2 Young, James och Webster 
Mr. Young hade varit anställd hos Brittiska järnvägar sedan 1972 och blev informerad om 
closed-shop avtalet i september 1975. Mr. Young protesterade mot medlemskapet, inte av 
religiösa skäl utan av personliga skäl då han ansåg att fackligt medlemskap borde vara en 
personlig angelägenhet baserad på moral eller politisk uppfattning. Mr. Young hävdade att 
han ej sympatiserade med den politiska uppfattningen hos något av fackförbunden, att 
kostnaden för medlemskap skulle användas i förbundens politiska ändamål, han ville inte bli 
tvingad till att sympatistrejka samt att hans individuella frihet kränktes av closed-shop 
avtalet.63  
 
Mr. James hade varit anställd av Brittiska järnvägar under flera omgångar och fick sin senaste 
anställning 1974 då han fick tjänsten som arbetsledare. Efter closed-shop avtalet fick han veta 
att han endast var tillåten att gå med i ett av fackförbunden, vilket var det för personal med 
ledande positioner. Mr. James hade inget emot fackföreningar och hade tidigare varit medlem 
i det förbundet han nu skulle tvingas gå med i, men han såg inte några fördelar med 
medlemskap och hade en stark tro för personlig frihet. I december 1975 förklarade Mr. James 
att han inte hade för avsikt att gå med i fackföreningen och i februari 1976 blev han uppsagd 
på grunden att han inte fullföljde anställningsavtalet.64  
 
Mr. Webster hade varit anställd hos Brittiska järnvägar sedan 1958 och hade under alla år 
protesterat mot fackligt anslutande under tider där closed-shop avtal var på tal. Detta gjorde 
han även i september 1975 när han fick veta att ett avtal var slutet och att han skulle bli 
tvungen att bli medlem i något av de anslutna fackföreningarna. Mr. Webster hade olika 
anledningar för att sätta sig emot facklig anslutning, vilket bland annat var att han kände att de 
moderna facken inte representerade arbetaren, han var emot tvångsstrejker och han hade en 
stark tro för individuell frihet. Han ansökte därför om att Brittiska järnvägar skulle göra ett 
undantag i hans fall på grund av samvetsskäl. Han fick då chans att föra sin talan framför en 

                                                             
62 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 29 – 32. 
63 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 33 – 35. 
64 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 36 – 39. 
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besvärsinstans som bestod av tre representanter, en från varje fackförening, vilket han gjorde i 
maj 1976. I juni 1976 blev hans talan nekad och han blev uppsagd i augusti samma år.65  
 
Den brittiska regeringen bestred Young, James och Websters talan och skrev i svaromålet att 
fakta rörande fallet inte är sådan som ger upphov till en kränkning av artikel 11. 
 

4.2.3 Domstolens bedömning  
Det första steget för domstolen var att reda ut om Storbritannien kunde tillskrivas ansvar 
överhuvudtaget. Enligt artikel 1 i Europakonventionen skall varje medlemsstat inom sin 
jurisdiktion se till att alla kan åtnjuta rättigheterna som ges i konventionen, är det så att en 
kränkning skett på grund av att staten är likgiltig eller icke-observerande i sin skyldighet att 
ha en konventionsanpassad lagstiftning skall staten ses som ansvarig. Därför kunde den 
brittiska staten hållas ansvarig, inte på grund av att den skall ses som arbetsgivare, utan på 
grund av att lagstiftningen som tillät closed-shop avtal kunde anses vara bristande.66 
 
Domstolen gjorde gällande att en stor fråga i detta fall var om artikel 11 inte bara garanterar 
föreningsfrihet, inkluderande rätten att bilda och verka i fackföreningar, i den positiva 
bemärkelsen utan också om den innehåller en negativ aspekt, alltså att inte tvingas att ingå i 
en förening. Kommissionen hade tidigare utrett frågan och ansåg att det inte var nödvändigt 
att reda ut den, medan målsäganden ansåg att en negativ rätt måste ingå i artikel 11. Den 
brittiska staten ansåg dock att den negativa aspekten hade lämnats med vilja och att detta 
framgick i förarbetena (travaux préparatoires). Domstolen ansåg att det inte går att ifrågasätta 
detta, men att begreppet frihet måste innebära en frihet att välja. Detta betydde att den 
negativa aspekten inte kunde lämnas helt utanför betydelsen av artikel 11. Att tillåta alla 
former av tvång att ingå i en fackförening skulle slå mot själva kärnan av den frihet som 
artikel 11 skall skydda.67   
 
Det var inte upp till domstolen att granska hela Storbritanniens closed-shop system, eller att 
uttrycka en åsikt om varje tänkbar konsekvens ett sådant system kunde ge, utan den skulle 
begränsa sig till att undersöka hur detta system påverkade målsäganden i just detta fall. 
Genom closed-shop avtalet som ingicks 1975 blev de tre målsäganden ställda inför dilemmat 
att antingen gå med i någon av de tre fackföreningarna eller förlora sina anställningar, där 
fackmedlemskap inte ingick som ett krav från början. Alla tre ansåg även att detta tvång 
påverkade deras fria vilja att bilda eller ingå i föreningar och att de dessutom hade valt att stå 
utanför fackligt medlemskap på grund av politisk syn och på grund av detta blev de 
avskedade. Enligt lagen som var i kraft vid tillfället var detta ett korrekt avsked och kunde 
därför inte resultera i ett skadestånd eller en återanställning. Den situation som uppstod för 
målsäganden slog enligt domstolen mot den negativa aspekten av föreningsfriheten.68 
 
Domstolen ansåg att skulle det antas att den negativa aspekten inte skyddas av artikel 11 
såsom den positiva, kunde det vara så att föreningstvång inte står i konflikt med 
konventionsrättigheten. Men, ett hot om avsked och chansen att förlora sitt uppehälle ansågs 
vara ett tvång av den allra allvarligaste natur och i detta fall var hotet riktat mot personal som 
var anställda innan kravet på facktillhörighet fanns. Enligt domstolen var ett sådant slags 
tvång riktat mot själva kärnan av den frihet som är garanterad av artikel 11. På denna grund 
hade det skett en kränkning avseende alla tre målsäganden. En annan aspekt gällde den 
                                                             
65 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 40 – 44. 
66 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 48 – 49.  
67 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 51 – 52. 
68 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 53 – 55. 
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restriktion som de målsägande hade på vilken fackförening de var tillåtna att bli medlem i. En 
individ kan inte åtnjuta ett fritt föreningsliv om denna frihet är så inskränkt att det inte finns 
något praktiskt värde i den. Den brittiska regeringen hävdade att lagen inte inskränkte på 
föreningsfriheten utan skyddade den, det fanns inte heller något hinder för någon av de 
anställda att välja en annan fackförening än de som fanns med i closed-shop avtalet. 
Målsäganden hävdade dock att så var inte fallet i praktiken då det hade inneburit att Brittiska 
järnvägar hade brutit mot de avtal det hade med de andra fackföreningarna. Enligt domstolen 
spelade dock frågan om valmöjlighet ingen roll i detta fall då utgången hade blivit 
densamma.69  
 
Domstolen ansåg att rätten att hålla en egen åsikt som skyddas av artikel 9 och 10 förenat med 
friheten av tanke, samvete och religion och frihet till uttryck också är rättigheter som ingår i 
föreningsfriheten som artikel 11 garanterar. Därför slår det mot själva kärnan i artikel 11 när 
man tvingar någon att gå med i en förening som inte tillhör de åsikter man själv håller. 
Domstolen ansåg därför att det i detta fall hade skett en inskränkning av artikel 11 även i det 
avseendet.70  
 
Den brittiska regeringen hävdade att om domstolen skulle anse att en kränkning hade skett så 
var den rättfärdigad enligt punkt 2 i artikel 11, vilket enligt domstolen gjorde ett 
rättfärdigande nödvändigt att undersöka. Domstolen ansåg, å ena sidan att många fördelar 
kom från att tillåta closed-shop avtalen, såsom kollektiv förhandling som i sin tur leder till 
bättre stabilitet i industriella relationer, stärka den fackliga gemenskapen genom att inte låta 
fackliga medlemmar jobba tillsammans med icke-anslutna och att den fackliga verksamheten 
inte gynnar dem som inte bidrar till den. Å andra sidan måste domstolen undersöka 
”nödvändigheten i ett demokratiskt samhälle” av att lagligt avskeda anställda som inte var 
fackligt anslutna när detta inte var ett krav vid anställningen. Det är sant att många gånger 
måste individuella intressen vara underordnad kollektiva intressen, men demokrati innebär 
inte alltid att majoritetens åsikt måste dominera: det måste finnas en balans som också säkrar 
en rättvis behandling av minoriteter och som undviker missbruk från dominanter.71  
 
Det fanns många olika closed-shop avtal i Storbritannien och av vad domstolen fann var det 
ingen, eller väldigt få av dem, som hade krav på att icke-anslutna anställda skulle 
tvångsanslutas till specifika fackliga organisationer. Det angavs inga särskilda anledningar till 
varför Brittiska järnvägar hade ett sådant krav. Dessutom var 95 procent av Brittiska 
järnvägars anställda redan fackligt ansluta innan closed-shop avtalet, vilket gjorde att det inte 
kan anses ha gjorts för att främja facklig anslutning på arbetsplatsen. Domstolen ansåg att den 
kränkning som Mr. Young, Mr. James och Mr. Webster fick utstå varken var proportionerligt 
eller nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och slog därför fast att det hade skett en 
kränkning av artikel 11.72 
 

4.3 Sibson mot Storbritannien 
I detta fall fick domstolen en chans att utvidga den negativa föreningsfriheten som fastslogs i 
Young, James och Webster. Sibson var medlem i en fackförening som han senare begärde 
utträde ur av privata skäl, någon åsiktsövertygelse låg inte bakom detta utan han hade hamnat 
i konflikt med föreningen.73 Hans arbetskamrater kunde inte tolerera att han inte var medlem i 

                                                             
69 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 55 – 56. 
70 Young, James och Webster mot Storbritannien, p. 57.  
71 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 58 – 62. 
72 Young, James och Webster mot Storbritannien, pp. 62 – 65. 
73 Case of Sibson v. the United Kingdom (Application no. 14327/88), 20 April 1993, p. 9. 
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samma fack och hotade med strejk om han var kvar. Hans arbetsgivare kunde därför inte ha 
kvar honom på just den arbetsplatsen och skulle därför omplacera honom till en annan. Sibson 
vägrade detta och fick då höra att han skulle bli hemskickad utan lön om han gick tillbaka. 
Han lämnade då ett klagande hos Kommissionen som dock inte ansåg att någon kränkning av 
artikel 11 förelåg.74 
 

4.3.1 Domstolens bedömning 
Domstolen ansåg att det fanns nämnvärda skillnader mellan detta fall och Young, James och 
Webster, bland annat att Sibson inte var motiverad av någon personlig övertygelse, att det inte 
handlade om något closed-shop system utan om en omplacering och slutligen att det inte 
förelåg något hot om att han skulle förlora sin inkomst och därmed förlora sin möjlighet att 
försörja sig. Dessutom var det inget som visade att omständigheterna på den nya arbetsplatsen 
för mindre förmånliga på något sätt. Därför kom domstolen fram till att Sibson inte hade 
utsatts för en behandling som träffade själva kärnan i artikel 11.75 
 
Domstolen betonade sin tidigare ståndpunkt att det tvång som en person utsätts för måste slå 
mot själva kärnan av artikel 11 för att en kränkning av den negativa föreningsfriheten skulle 
anses ha skett. Det går såklart att spekulera i om det hade räckt med att Sibson hade 
övertygelseskäl för att inte vara med i fackföreningen för att kärnan i artikel 11 skulle anses 
ha träffats.  
 

4.4 Sigurdur A. Sigurjónsson mot Island 
I Sigurjónsson mot Island kom åter frågan om den negativa föreningsrättens omfattning upp i 
Europadomstolen. Sigurjónsson hade erhållit en taxilicens och för att få behålla licensen var 
innehavaren tvungen att gå med i en specifik förening. Sigurjónsson blev medlem, men gick 
ur föreningen året efter och Taxiövervakningskommittén drog då in hans licens. Fallet gick 
upp till Islands Högsta domstol som ansåg att kravet på medlemskap inte kränkte 
föreningsrätten. Däremot ogiltigförklarades indragningen då det inte fanns något stöd i 
isländsk lag. En lag antogs dock kort därefter där kravet på medlemskap i förarförening 
kopplades till innehavandet av licens.76 I december 1989 hävdade Sigurjónsson framför 
Kommissionen att hans rättigheter under artikel 11 i Europakonventionen hade kränkts och 
den isländska regeringen hävdade att ingen kränkning av konventionen hade gjorts. 
 

4.4.1 Bakgrund 
Den isländska taxiförarfackföreningen (stéttarfélag) hade rätt enligt isländsk lag att begränsa 
antalet taxibilar i och runt Reykjavik till 570 stycken. I dessa områden bevakades alla 
taxiförare av en taxiövervakningskommitté (Frami) och denna kommitté hade bland annat 
rätten att ge ut och upphäva taxilicenser utan statligt godkännande. Enligt isländsk lag måste 
alla förare inom ett stéttarfélag område inneha en taxilicens och denna licens kunde endast ges 
till de som var medlemmar i förbundet. Om någon bröt mot dessa regler kunde Frami på 
stéttarfélags begäran upphäva licensen och en förare som fick sin licens upphävd kunde 
ansöka om en ny licens efter fem år.77  
 
Den isländska regeringen gjorde gällande att artikel 11 inte var tillämplig i detta fall på grund 
av att kommittén Frami inte var en förening eller ett förbund och att den inte tillhörde eller 

                                                             
74 Sibson mot Storbritannien, pp. 10 – 11 och p. 23.  
75 Sibson mot Storbritannien, p. 29. 
76 Case of Sigurdur A. Sigurjónsson v. Iceland (Application no. 16130/90), 30 June 1993, pp. 8 – 12 samt pp. 14 
– 16.  
77 Sigurjónsson mot Island, pp. 18 – 25. 
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härstammade från någon fackförening. Istället hävdade den isländska regeringen att Frami, 
även fast den inte fanns reglerad i någon lag, tillhörde den offentliga sektorn. Domstolen höll 
inte med och ansåg att det inte fanns tillräckligt med information som gjorde gällande att 
Frami skulle hållas utanför artikel 11:as tillämpning och skulle därför ses som en förening.78  
 
Regeringen hävdade sedan att den negativa aspekten av artikel 11 som antogs i Young, James 
och Webster borde tillämpas väldigt restriktivt och att den skiljer sig från föregående fall, dels 
på grund av att kraven för taxilicensen existerade innan Sigurjónsson tog sin licens och han 
var därmed medveten om kraven för den, och dels att han protester mot att vara medlem i 
Frami inte grundade sig på politisk tillhörighet. Regeringen gjorde också gällande att om detta 
fall skulle omfattas av artikel 11 skulle domstolen gå längre än vad som föreskrivs i 
förarbetena till konventionen (travaux préparatoires) och det skulle göra dessa ihåliga.  
 

4.4.2 Domstolens bedömning 
Domstolen ansåg att det är upp till konventionens institutioner att bestämma om en sådan 
negativ rätt omfattas av artikel 11. I detta fall ansåg domstolen att den typen av tvång som ett 
medlemskap i Frami innebar var av en allvarlig natur, dels på grund av att icke-medlemmar 
fick sina licenser indragna och dels på grund av att det inte fanns några alternativa 
organisationer för taxiförare att bli medlemmar i, inte heller fanns alternativet för dem att 
själva bilda liknande organisationer. Därför var ett sådant typ av system att likna med ett så 
kallat ’closed-shop’ system och skulle omfattas inom den negativa aspekten av artikel 11. 
Domstolen tog också åter upp att Europakonventionen är ett levande instrument och måste 
alltid tolkas i ljuset av dagens tillstånd och det var därför inte nödvändigt att bestämma om 
den negativa rätten skulle likställas med den positiva.79 
 
I detta fall ansåg domstolen att det inte spelade någon roll att kravet på medlemskap i Frami 
existerade innan Sigurjónsson skaffade sin licens. Dels på grund av att ett sådant medlemskap 
saknade lagligt stöd och dels på grund av att ett medlemskap i Frami saknade fördelar för dess 
medlemmar, sådana fördelar som till exempel medlemskap i ett fackförbund kunde ge. Denna 
typ av tvång ansåg domstolen slå mot själva kärnan av de rättigheter som ges i artikel 11. 
Sigurjónsson hade även gjort gällande att han protesterade mot ett medlemskap i Frami på 
grund av den begränsning den förespråkade av taxibilar och han ansåg att Island borde värna 
mer om extensiva individuella friheter, inkluderat ockupationsfrihet. Domstolen ansåg därför 
att artikel 11 kunde tolkas i ljuset av artikel 9 och 10 som skyddar den personliga åsikten och 
att detta skydd var högst relevant när det gällde föreningsfrihet.80 Föreningstvånget ansågs 
som oproportionerligt och en kränkning av artikel 11 hade därmed skett.81  
 

4.5 Gustafsson mot Sverige 
Detta fall är intressant på många sätt. Det är det första fallet rörande en kränkning av den 
negativa föreningsrätten i Europadomstolen som rör Sverige och det är även det första fallet 
som inte rör en arbetstagares rätt utan en arbetsgivares rätt att stå utanför fackliga 
organisationer, i detta fall kollektivavtal. I nästa kapitel finns en genomgång av fallet i de 
svenska instanserna, men här kommer fokus att ligga på just Europadomstolens genomgång 
av den negativa föreningsrätten och om Sverige misslyckades i sitt ansvar att skydda denna.  
 

4.5.1 Bakgrund 
                                                             
78 Sigurjónsson mot Island, pp. 30 – 32.  
79 Sigurjónsson mot Island, pp. 33 – 35.  
80 Sigurjónsson mot Island, pp. 36 – 37. 
81 Sigurjónsson mot Island, p. 41. 
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Gustafsson drev en sommarrestaurang på Gotland med få anställda, han var inte ansluten till 
någon arbetsgivarorganisation eller något kollektivavtal. Hotell- och restauranganställdas 
förbund (HRF) kontaktade Gustafsson 1987 och försökte få honom att istället teckna ett 
hängavtal, vilket då skulle göra att kollektivavtal skulle gälla på arbetsplatsen. Gustafsson 
valde att inte teckna något sådant avtal då han såg sig som en individualist och var emot 
kollektivavtalssystem. Han hävdade också att hans anställningsavtal gav de anställda högre 
lön och att hans anställda motsatte sig ett hängavtal.82  
 
HRF lämnade flera förslag om avtal till Gustafsson, som bland annat innebar att han skulle 
teckna ett antal olika försäkringar, att endast anställa arbetstagare som var medlemmar i HRF 
och att Gustafsson skulle dra av en avgift på sina anställdas löner och betala in till HRF som 
en medlemsavgift. Detta och flera andra förslag som följde avböjdes av Gustafsson. HRF 
bestämde då att ta till stridsåtgärder och försatte hans restaurang i blockad, varav andra 
förbund åtog sympatiåtgärder vilket gjorde att bland annat leveranser till restaurangen 
stoppades. Gustafsson ansökte hos både regeringen och regeringsrätten (nu Högsta 
förvaltningsdomstolen) om att blockaden skulle ogiltigförklaras, men inget gjordes. 1991 fick 
Gustafsson sälja restauranger på grund av svårigheter att driva den.83  
 
Gustafsson ansåg att hans negativa föreningsfrihet hade blivit kränkt och klagade till 
Kommissionen. Han ansåg att de vidtagna stridsåtgärderna saknade proportionalitet eftersom 
han betalade mer än det begärda i kollektivavtalet samt att hans anställda ej önskade något 
kollektivavtal. Regeringen hävdade dock att artikel 11 inte var tillämplig då syftet inte var att 
Gustafsson skulle ansluta sig till någon organisation utan att det räckte med att han tecknade 
ett hängavtal. Regeringen ansåg sig inte heller kunna hållas ansvarig för handlingar och tvister 
mellan privata subjekt. Kommissionen godtog dock klagandet då den ansåg att frågorna var 
av en sådan komplex karaktär att de blev tvungna att undersökas.84  
 
I sin rapport kom Kommissionen fram till att artikel 11 var kränkt. Kommissionen menade att 
en medlem i en arbetsgivarorganisation skulle åtaga sig att engagera sig i kollektiva 
förhandlingar och bli bunden till de kollektivavtal som sluts. Det gjorde därför ingen skillnad 
för de anställdas räkning om Gustafsson istället slöt individuella kontrakt som var att likna, 
eller som var mer förmånliga än de som kollektivavtalet föreskrev. Kommissionen gjorde 
även en proportionalitetsbedömning och ansåg att de fackliga åtgärderna inte vidtagits för 
medlemmars räkning och staten därför hade ett ansvar att mildra eller avsluta 
stridsåtgärderna.85 
 

4.5.2 Domstolens bedömning 
Regeringen tog fallet vidare till Europadomstolen som ansåg att tvånget som Gustafsson 
utsattes för, att antingen ansluta sig till en arbetsgivarförening eller att teckna ett hängavtal 
endast berörde hans föreningsfrihet till en viss del, men att artikel 11 ändå var tillämpbar. 
Även här slog domstolen fast att artikel 11 skyddar både rätten att ansluta sig till föreningar 
likväl som rätten att stå utanför dem. Enligt domstolen har dock staten ett stort 
handlingsutrymme när det kommer till de metoder som fackföreningar får ta till för att skydda 
sina medlemmars intressen och för att uppnå en lämplig balans mellan dessa konkurrerande 
intressen.86  

                                                             
82 Case of Gustafsson v. Sweden (Application no. 1107043), 30 July 1998, pp. 10 – 11.  
83 Gustafsson mot Sverige, pp. 14 – 23, samt Herzfeld Olsson, s. 349 ff. 
84 Report of the Commission (Application No. 15573/89), 10 January 1995, s. 13. 
85 Report of the Commission (Application No. 15573/89), s. 81, samt Herzfeld s. 351. 
86 Gustafsson mot Sverige, pp. 44 – 45. 
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Till skillnad från Kommissionen ansåg dock domstolen att den pressen som Gustafsson utsatts 
för inte utgjorde en kränkning av artikel 11, dels krävde inte hängavtalet att Gustafsson anslöt 
sig till någon organisation, artikel 11 innehöll inte heller något skydd mot att inte ansluta sig 
till kollektivavtal och dels så togs hänsyn till kollektivavtalets viktiga roll i det svenska 
arbetsmarknadssystemet. Det fanns därför inget tvivel om att fackföreningen ansåg främja 
legitima intressen som var förenliga med artikel 11 och ingen kränkning hade därmed skett.87 
 

4.5.3 En dom som väcker frågor 
Gustafssondomen och Europadomstolens resonemang kring den gjorde många förvirrade och 
den har väckt många diskussioner sedan den kom. För att ge en bra förståelse över hur den här 
domen kan ses som något kontroversiell har jag använt mig av kommentarer från ”Facklig 
föreningsfrihet som mänsklig rättighet” av Petra Herzfeld Olsson. Hon skriver att domen är 
svårtolkad då domstolen anger att rätten att inte sluta kollektivavtal inte omfattas av artikel 11 
och en negativ rätt uppstår endast om den klart berörts av den åtgärd som är i fråga. Ett tvång 
att sluta kollektivavtal berörde alltså inte ’kärnan’ i artikel 11 och inga positiva förpliktelser 
uppstod därför för staten. Efter detta uttalande fortsatte däremot domstolen att resonera kring 
arbetsförhållandena på restaurangen och kring legitima intressen bakom stridsåtgärderna. 
Domstolen ansåg att det inte var visat att legitima skäl saknades och mot bakgrund av statens 
breda handlingsutrymme så hade ingen kränkning skett. Herzfeld Olsson menar att det är 
anmärkningsvärt att domstolen diskuterar handlingens legitimitet när den innan det kommit 
fram till att artikel 11 inte hade kränkts. En legitimitet skall dessutom bedömas enligt artikel 
11:2 om de finns i lag och tjänar ett demokratiskt syfte, något som domstolen inte gjorde i 
detta fall, istället gick den in på kollektivavtalets betydelse i det svenska 
arbetsmarknadssystemet. Dessa diskussioner framstår därför som förvirrande då domstolen 
ansåg att något intrång i artikel 11 aldrig ägt rum. Domen är svårtolkad och har tolkats olika i 
olika länder och även Gustafsson ansåg domen som förvirrande då han ansökte om resning i 
målet. Han hade då nya uppgifter som enligt honom visade att fackföreningen inte hade 
legitima syften för de åtgärder som togs.88 Domstolen valde att rekapitulera den tidigare 
domen och skrev i sitt avgörande att det är beaktandet av staternas handlingsutrymme som var 
avgörande för domstolens slutsatser.89  
 

4.6 Sørensen och Rasmussen mot Danmark 
Detta fall rör två danska medborgare, Sørensen och Rasmussen. Sørensen blev nyanställd på 
ett företag som hade ett closed-shop avtal vilket innebar att arbetsgivaren endast fick anställa 
arbetstagare som var medlemmar i den tillhörande fackföreningen. Detta visste Sørensen om 
när han blev anställd, men efter att första lönen kom och ett avdrag gjordes till föreningen 
vände han sig till fackföreningen och begärde att få avgiften tillbaka då han aldrig begärt 
inträde i den. Dagen efter blev han avskedad.90  
 
Rasmussen var trädgårdsmästare som tidigare varit medlem i fackförbundet SiD, han gick 
dock ur förbundet då han inte delade deras ideologi och gick istället med i en annan 
fackförening med kristna värderingar. Efter en tids arbetslöshet fick han ett nytt 
arbetserbjudande som förutsatte att han skulle vara medlem i SiD då arbetsgivaren hade ett 

                                                             
87 Gustafsson mot Sverige, pp. 53 – 55. 
88 Herzfeld Olsson, ss. 354 – 357. 
89 Gustafsson mot Sverige, revisionsdomen pp. 26 – 29. 
90 Case of Sørensen and Rasmussen v. Denmark (Application Nos. 52562/99 and 52620/99), 11 January 2006, p. 
41.   
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closed-shop avtal med dem. Rasmussen kände sig tveksam inför detta och tog därför fallet 
vidare till Europadomstolen.91  
 

4.6.1 Bakgrund 
De båda gjorde gällande att closed-shop avtalen som fanns i Danmark kränkte deras negativa 
föreningsfrihet som omfattas av artikel 11 i Europakonventionen. Ett hot om förlorad inkomst 
slog enligt dem mot själva kärnan av artikel 11 och att de båda hade för avseende att ansluta 
sig till andra fack som delade deras politiska ideologier, detta var dock inte möjligt på grund 
av closed-shop avtalen. SiD erbjöd inte heller sina medlemmar ett ’opolitiskt medlemskap’ 
där avgiften inte skulle gå till politiska ändamål. Denna kränkning var inte lagligt stadgad och 
hade enligt de klaganden inget legitimt syfte.92 
 
Enligt den danska regeringen kunde den negativa föreningsrätten aldrig jämställas med den 
positiva och att den negativa rätten endast är kränkt om fackligt medlemskap krävs efter att en 
arbetstagare blivit anställd som var fallet i Young, James och Webster. Både Sørensen och 
Rasmussen var enligt regeringen väl medvetna om anställningskravet. Closed-shop avtalen 
hade dessutom ett legitimt mål då de var till för att säkra rätt och frihet för andra medborgare. 
Regeringen bad även domstolen att ha i åtanke den känsliga karaktären av arbetsrättsliga 
frågor och att staten vidhöll ett bredd handlingsutrymme i dessa frågor.93  
 

4.6.2 Domstolens bedömning 
Domstolen påminde att rätten att bilda och ingå i fackliga föreningar är en speciell aspekt av 
föreningsfriheten och att själva begreppet frihet även måste innebära en frihet att välja. Därför 
var det inte någon tvekan att artikel 11 även innefattar en negativ rätt, alltså en rätt att inte 
tvingas in i en förening. Däremot var ett tvång att ingå i en fackförening inte alltid en 
kränkning av konventionen, utan endast i de fall där kränkningen slog mot själva kärnan av 
artikel 11. Domstolen kunde däremot inte exkludera att den negativa och den positiva rätten 
av artikel 11 borde erhålla samma typ av skydd, det var dock enligt domstolen svårt att göra 
ett principiellt ståndtagande då dessa problem måste undersökas i omständigheterna av 
enskilda fall. Likväl kunde inte en individ avsäga sig sin negativa rättighet enbart av det skälet 
att fackmedlemskap är ett krav för att säkra en anställning. Därför ansåg domstolen att det inte 
skulle göras någon skillnad på closed-shop avtal som ingås innan anställning och de som 
ingås efter anställning.94 Det var även konstaterat att fackföreningar åtnjuter en stor frihet när 
det gäller hur de säkrar sina medlemmars intressen och i de flesta medlemsländer håller sig 
staten utanför de tillvägagångssätten. Enligt domstolen måste det dock göras en avvägning om 
det behövs statlig intervention när konventionsrättigheter kränks. Därför måste statens 
handlingsutrymme kraftig begränsas i de fall där staten har misslyckats att säkra 
konventionsrättigheterna för individer genom passivitet.95  
 
Domstolen skulle sedan undersöka om de klagande blev tvingade att ingå i en specifik 
fackförening och om detta tvång slog mot själva kärnan av den negativa rätten som omfattas 
av artikel 11. Båda två var medvetna om anställningskraven enligt closed-shop avtalet när de 
tog anställning, detta förändrar dock inte enligt domstolen det tvingande elementet att ingå i 
en förening mot ens vilja, hade de då vägrat hade de inte fått anställningen och att 
arbetssökandes sårbara ställning gentemot en arbetsgivare måste tas med i beräkningen. Att de 

                                                             
91 Sørensen och Rasmussen mot Danmark, p. 41. 
92 Sørensen och Rasmussen mot Danmark, pp. 40 – 44. 
93 Sørensen och Rasmussen mot Danmark, pp. 45 – 48.  
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arbetssökande hade möjlighet att vända sig till andra arbetsgivare tar inte domstolen med i sin 
beräkning, då det inte påverkar hur closed-shop avtalen har påverkat dem individuellt.96  
 
I Sørensens fall ansåg domstolen att omständigheterna var något annorlunda då han var ung 
och endast behövde ha ett tillfälligt arbete under sommaren. Däremot blev han uppsagd från 
sitt arbete utan förvarning som en direkt konsekvens av hans vägran att ingå i fackföreningen. 
En sådan konsekvens var så pass allvarlig att den måste anses slå mot kärnan i artikel 11. 
Rasmussen var född 1959 och hade arbetat som trädgårdsmästare under många år, han var 
tidigare medlem i SiD men blev senare medlem i en facklig organisation med kristna rötter. 
Han var arbetslös under ett antal år och återtog sedan sitt medlemskap i SiD när det var ett 
krav för en ny anställning, det gick enligt domstolens mening inte att avgöra om han hade fått 
en annan anställning om han vägrat medlemskapet. Det var däremot säkert att han hade blivit 
uppsagd om han hade vägrat medlemskap utan chans till återanställning eller kompensation. 
Därför ansåg domstolen att Rasmussen blev individuellt och avsevärt påverkad av closed-
shop avtalet.97  
 
Domstolen ansåg i båda de klagandes fall att tvånget var av sådan karaktär att det slog mot 
själva kärnan av artikel 11 och att deras negativa föreningsrätt hade blivit kränkt. Frågan 
kvarstod för domstolen att avgöra om det fanns en balans mellan de klagandes intresse och 
fackföreningarnas intresse att skydda sina medlemmars intressen. Closed-shop avtal täckte 
endast tio procent av den danska arbetsmarknaden och det var förbjudet inom den offentliga 
sektorn, därför ansåg domstolen att en viss förståelse kan ges till att lagstiftningsförsök inte 
gjordes då det endast skulle påverka en väldigt liten del av arbetsmarknaden. Däremot fanns 
fakta som gjorde gällande att closed-shop avtal hade mycket lite stöd i andra europeiska 
länder och de europeiska arbetsrättsliga instrumenten fördömer dem helt. Med det sagt ansåg 
domstolen att det inte fanns något legitimt mål från regeringens sida och att den danska 
regeringen har misslyckats med att skydda de klagandes negativa rättighet till facklig 
medlemskap, därmed hade en kränkning av artikel 11 skett.98  
 

4.7 Evaldsson m.fl. mot Sverige 
De fem klaganden i detta fall var byggnadsarbetare som under tiden mars 1999 – juli 1999 var 
anställda av byggnadsföretaget LK Mässinteriör AB (företaget). Företaget var ansluten till 
Byggindustrier och bunden av ett kollektivavtal mellan arbetsgivarförbundet och Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). De fem klaganden var inte fackligt anslutna och bad 
att blir undantagna från ett så kallat granskningsarvode som det fackliga förbundet utfärdade 
för lönegranskning. Företaget gick med på det och drog inte av någon avgift från de icke-
anslutas lön. Byggnads krävde senare att dessa avdrag skulle göras på alla anställdas löner och 
inte endast de som var fackligt anslutna. Företaget gick vidare till Arbetsdomstolen och gjorde 
gällande att dessa avdrag kränkte arbetstagarnas negativa föreningsrätt, men AD ogillade 
företagets talan.99 När fallet sedan togs vidare till Europadomstolen gjorde de klagande en 
intressant vändning gällande vilka artiklar i Europakonventionen som de ansåg att den 
svenska staten hade kränkt.  
 

4.7.1 Bakgrund 
De fem klagande fortsatte i Europadomstolen att hävda att deras rättigheter under artikel 9, 
10, 11 och 14 hade kränkts av staten, alltså rätten till tankefrihet, samvetsfrihets och 
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religionsfrihet, rätten yttrandefrihet, rätten till föreningsfrihet och rätten att inte bli 
diskriminerad. Den mest intressanta ändringen som gjordes från de klagandes sida är dock att 
deras huvudsakliga gällande handlade om Europakonventionens artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet som reglerar skyddet för egendom. De menade att avdraget som gjordes av 
Byggnads var en olovlig användning av deras egendom på följande grunder: 
granskningsarvodet ansåg lönegranskning för ackordsarbete medan de anställda hade en fast 
timlön, granskningsarvodet på 1,5 procent av arbetarnas lön var mycket högre än Byggnads 
samlade kostnader för granskningsarbetet och på det viset användes inte dessa arvoden endast 
till granskningen utan det gick till Byggnads allmänna fackliga arbete vilket de klagande 
starkt var emot.100  
 
Den svenska regeringen var tveksam till att det fanns en kränkning av artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet och menade istället att det handlade om en kontroll av användningen av 
egendom, vilket är tillåtet enligt artikelns andra paragraf. Dessutom gjorde regeringen 
gällande att granskningsarvodet tjänade ett allmänt syfte att upprätthålla en god standard inom 
byggnadsbranschen och att det var av fackligt intresse att kontrollera att avtalen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare hölls, dessutom var avgiften på 1,5 procent endast en liten del 
av den löneökning byggnadsarbetare fått genom åren via kollektivavtal.101  
 

4.7.2 Domstolens bedömning 
Domstolen ansåg att det granskningsarvode som gjorde av Byggnads berövade egendom från 
de klagande och att artikel 1 i första tilläggsprotokollet därmed var tillämplig och att det 
måste avgöras om det fanns en legitim anledning till statens inskränkning. Det togs med i 
domstolens beräkning att den svenska arbetsmarknaden präglas av att parterna avtalar med 
varandra och det finns ingen statlig överhet som ser över dessa avtal eller deras efterlevnad. 
Därför ansåg domstolen att granskningsarvodet kan anses som legitimt och frågan blev därför 
om den var proportionerlig till ändamålet. I slutändan ansåg domstolen att det inte fanns något 
generellt intresse i stort att göra dessa granskningsarvoden, dessutom så var de årliga 
avgifterna mycket högre än själva kostnaderna för granskningen och det kunde därför inte 
uteslutas att pengarna användes till övriga fackliga ändamål och saknade därför en nödvändig 
transparens. Även om det gällde en relativt lite summa pengar för de klagande hade de inte 
fått bevisat för sig vart pengarna verkligen gick och därför hade en kränkning av artikel 1 i 
första tilläggsprotokollet skett.102  
 
När det då gällde artikel 11 och den negativa föreningsrätten ansåg domstolen att detta inte 
behövde ses över då en kränkning av artikel 1 första tilläggsprotokollet redan bevisats. 
Däremot fanns det en annan åsikt hos den svenska domaren Fura-Sandström som i sin 
skiljaktiga mening ansåg, även fast hon röstade med majoriteten, att artikel 11 borde ha varit 
den artikeln som undersöktes i fallet. Hon ansåg att eftersom den negativa rätten under artikel 
11 är svagare än den positiva och att den praxis som finns är väldigt restriktiv och 
svåråtkomlig för enskilda behövdes en utvidgning av den negativa föreningsrätten för att på så 
sätt inkorporera andra situationer än just de som ’slår mot själva kärnan i artikel 11’.103  
 

4.8 Kommentar 
Att artikel 11 i Europakonventionen innefattar en positiv facklig föreningsfrihet framkommer 
av artikeln. Den negativa aspekten, alltså rätten att vara oorganiserad och kunna utträda ur en 
                                                             
100 Evaldsson m.fl. mot Sverige, pp. 43 – 47. 
101 Evaldsson m.fl. mot Sverige, pp. 48 – 51. 
102 Evaldsson m.fl. mot Sverige, pp. 52 – 64, samt pp. 66 – 67. 
103 Evaldsson m.fl. mot Sverige, s. 24. 
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organisation framgår inte av texten i artikeln utan har istället framarbetats av 
Europadomstolen och sedan inte bara blivit tillämpbar utan även lag i medlemsländerna. Detta 
har då gjorts genom fall som Young, James och Webster, Sibson, Sigurjónsson, Gustafsson, 
Sørensen och Rasmussen och Evaldsson. 
 
Till en början angav inte domstolen explicit att artikel 11 inbegrep en negativ föreningsfrihet 
utan utgick istället från att en sådan finns under speciella omständigheter. Detta gjordes 
genom att uttala att ett visst mått av valfrihet måste finnas inom begreppet frihet. Allt tvång 
att ansluta sig till en förening behöver alltså inte bryta mot konventionen, utan det ställdes ett 
krav på att tvånget var av sådan natur att den träffade kärnan i artikel 11.104  Ett annat 
intressant uttalande från domstolen var att en fackförening ansågs kunna tillvarata sina 
medlemmars intressen utan att tvinga folk som av övertygelseskäl inte ville ingå i föreningen 
att gå med. Eftersom ett sådant intrång inte ansågs nödvändigt eller praktiskt kunde det inte 
heller uppfylla statens breda handlingsutrymme. 
 
Det är också av intresse i dessa tidigare domar vad som egentligen menas med ”kärnan” i 
artikel 11. Domstolen fann till exempel ingen kränkning i Sibson och därför gjordes aldrig 
någon avvägning av legitimitet eller proportionalitet. Däremot kan ställas frågan om det hade 
gjorts en sådan om Sibson hade angett att övertygelseskäl låg bakom hans ovilja att ingå i 
föreningen, till exempel religiösa eller samvetsskäl, och om det hade ansetts slå mot artikel 
11:s kärna. Det är svårt att säga då övertygelseskälen inte gavs någon direkt tanke i Young, 
James och Webster utan själva omfattningen av tvånget var det som diskuterades.105  
 
Nästa intressanta utveckling är det som skedde i Sigurjónsson då domstolen för första gången 
uttalade att artikel 11 innefattar en negativ föreningsfrihet, däremot tar inte domstolen 
ställning till om den negativa rätten borde få samma ställning som den positiva, utan att det 
istället skall avgöras i varje enskilt fall. Det leder till den andra intressanta aspekten av fallet, 
då den isländska regeringen hävdade att eftersom Sigurjónsson kände till medlemskravet 
kunde detta inte innebära en kränkning. Domstolen pekade däremot på att medlemskravet 
innebar att det inte går att avgöra om Sigurjónsson hade anslutit sig till föreningen om han 
inte hade behövt det. Det är inte säkert att detta hade räckt till för att en kränkning hade skett, 
då det i detta fall skedde en kräkning av artikel 11 i kombination med artiklarna 9 och 10, då 
Sigurjónsson tidigt klargjorde att medlemskapet i Frami stod i strid med hans egna 
övertygelse. Detta i sig utgjorde en kränkning som träffade kärnan i artikel 11. Eftersom båda 
intrången behandlas samtidigt i det här fallet går det inte att avgöra vilken av dem som blev 
avgörande för att en kränkning hade skett.  
 
I Sørensen och Rasmussen tillämpade domstolen den praxis som slogs fast i Sigurjónsson, en 
negativ kränkning av artikel 11 kunde ske oavsett om arbetstagarna var medvetna om 
organisationsklausulerna (closed-shop avtalen) eller inte. Det handlade alltså inte om 
medvetenheten utan att den negativa aspekten av artikel 11 helt enkelt inte kunde avtalas bort 
och att det var själva konsekvensen av föreningsvägran som spelade roll. Här ansåg också 
domstolen att den danska regeringens passivitet i lagstiftningsfrågan inte kunde tjäna något 
legitimt syfte på grund av lagstiftningen i övriga europeiska länder och fördömelsen av 
organisationsklausuler i EU:s arbetsrättsliga instrument. Det är genom den här domen som 
organisationsklausuler slutligen kom att bli förbjudna inom EU, då domstolen uttalade en 
gång för alla att dessa stred mot Europakonventionen.  
 
                                                             
104 Young, James och Webster mot Storbritannien, p. 55. 
105 Young, James och Webster mot Storbritannien, p. 57. 
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Slutligen finns den vändning av Europadomstolen som gjordes i Evaldssonmålet. I detta mål 
prövades aldrig om den negativa föreningsrätten kränkts eftersom en kränkning av 
egendomsskyddet ansågs föreligga. Det hade varit intressant att se domstolens resonemang 
kring den negativa föreningsrätten i detta mål eftersom hot om förlorad inkomst har ansetts 
slå mot kärnan av artikel 11 men ingen direkt summa har angetts, inte heller hur stor del av 
inkomsten som ska gå förlorad har diskuterats av domstolen. Därför kan domare Fura-
Sandströms resonemang om att artikel 11 borde ha prövats för att se om artikelns negativa del 
borde utvidgas vara förståeligt. Domstolen valde istället att ta en säkrare väg med det 
vidsträckta egendomsskyddet istället för den relativt känsliga arbetsrättsliga vägen.  
 
En annan intressant aspekt av den skuggroll som den negativa föreningsrätten fått jämfört 
med den positiva är att den enligt konventionsrättigheter egentligen borde ha en större roll. 
Den negativa föreningsfriheten är ämnad att skydda individens fundamentala rättigheter och 
Europakonventionens övergripande mål är att skydda individuella grundläggande rättigheter 
och att tillgodose individens skydd mot intrång i dessa rättigheter.106 Det går därför att 
ifrågasätta varför just arbetsrättens kollektiva roll har fått ett sådant övertag över skyddet för 
den individuella friheten som konventionen är ämnad att skydda.  
 

5. Arbetsdomstolens tillämpning av den negativa föreningsrätten 
Detta avsnitt kommer att behandla och analysera några domar från AD där frågan om negativ 
föreningsrätt har kommit upp efter Sveriges inträde i EU. I alla dessa fall är 
Europakonventionen och Europadomstolens praxis högaktuellt och de avgöranden från 
Europadomstolen om negativ föreningsrätt som behandlas i föregående avsnitt får alla en 
aktuell roll i dessa avgöranden från AD. Fokus kommer dock inte ligga på att åter gå igenom 
vad Europadomstolen kom fram till, utan hur AD väljer inkorporera och tolka 
Europadomstolens domar i sina egna och hur tolkningen av föreningsrätten ser ut mellan det 
första avgörandet från 1998 till det sista år 2012. 
 

5.1 Aktiebolaget K.K. mot Industrifacket (AD 1998 nr 17) 
Detta fall handlar om ett mindre textilföretag, som inte var medlem i någon 
arbetsgivarorganisation och som hade inlett förhandlingar med en facklig organisation om 
slutande av kollektivavtal. Förhandlingarna slutade i oenighet och den fackliga organisationen 
hotade om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggande och blockad. Frågan i målet var om de 
varslade stridsåtgärderna stred mot artikel 11 i Europakonventionen och om stridsåtgärderna 
stred mot en allmän rättsgrundsats om proportionalitet mellan vidtagna stridsåtgärder och det 
syfte som skulle befrämjas.  
 
Aktiebolaget K.K. (bolaget) verkade inom textilbranschen och hade ett tjugotal anställda, 
varav två var medlemmar i Industrifacket (förbundet). Bolaget var inte medlem i någon 
arbetsgivarorganisation och förbundet begärde vid förhandlingar att bolaget skulle teckna 
kollektivavtal, varvid bolaget förklarade sig inte vara intresserad att ingå ett sådant. Efter 
ytterligare kontakter mellan parterna varslade förbundet om stridsåtgärder i form av 
arbetsnedläggelse och blockad. Bolaget framställde i AD att förbundet skulle förpliktas att 
omedelbart återta varslet om stridsåtgärder. Förbundet bestred detta. 
 

5.1.1 Bolaget 
Förbundet begärde att bolaget skulle teckna kollektivavtal, vilket bolaget efter förhandlingar 
inte hade intresse att göra. Bolaget uppfattade att förbundet ställde som ultimatum att bolaget 
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skulle godta förbundets utkast av kollektivavtal, det så kallade IG-avtalet, och att delar av 
avtalet ej var förhandlingsbara. Förbundet framhärdade att IG-avtalet skulle ingås, detta trots 
att förbundets lokalombudsman höll med om att bolagets tillämpade anställningsvillkor var 
förmånligare än dem i avtalet. Bolaget föreslog att de av bolagets tillämpade 
anställningsvillkor skulle ligga till grund för kollektivavtalet, vilket förkastades av förbundet. 
 
Bolaget meddelade slutligen att det inte önskade att ingå ett kollektivavtal med förbundet och 
de två förbundsanslutna anställda var inte heller intresserade av ett kollektivavtal. Trots detta 
meddelade förbundet att det hade för avsikt att försätta bolaget i blockad och varslade om 
stridsåtgärder. Bolaget gjorde gällande att det varslande stridsåtgärderna utgjorde en 
kränkning av bolagets negativa föreningsfrihet som skyddas av artikel 11 i 
Europakonventionen. 
 

5.1.2 Förbundet 
Förbundet hade de senaste åren haft kontakt med mindre oorganiserade bolag som hade 
anställda i förbundet för att få dem att teckna kollektivavtal eller bli medlem i en 
arbetsgivarförening. Anledningen till att förbundet hade kontakt med bolaget var på grund av 
att en av förbundets medlemmar hade blivit felaktigt uppsagd av bolaget och begärde hjälp av 
förbundet. Förbundet menade vidare att det föreslagna IG-avtalet var särskilt utformat för 
arbetsgivare som ej vill ansluta sig till kollektivavtal och att avtalet medgav lokal anpassning. 
Bolaget skulle återkomma med ett eget anpassat avtal men så skedde aldrig. Enligt förbundet 
var bolagets anställningsvillkor inte fördelaktigare än de som följde IG-avtalet. 
 
Vidare menade förbundet att man hade sträckt sig långt och flexibelt för att anpassa avtalet till 
bolagets önskemål. I rättsligt hänseende var rätten att vidta stridsåtgärder reglerad i 2 kap. 17 
§ regeringsformen och denna rätt kan endast begränsas genom lag eller avtal. Förbundet 
gjorde vidare att Europakonventionen inte kan åberopas i tvister mellan enskilda och att 
artikel 11 inte hade den innebörd att en arbetsgivare har rätt att inte teckna kollektivavtal. Om 
bolagets negativa föreningsrätt skyddas enligt artikel 11 hade denna rätt inte kränkts i detta 
fall, då syftet med kollektivavtal var att ge medlemmarna bättre anställningsvillkor.  
 

5.1.3 Domskäl 
AD gjorde först klart att tvisten i målet gällde frågan om de av förbundet varslade 
stridsåtgärderna mot bolaget var olovliga och om dessa åtgärder kränkte den negativa 
föreningsrätt som tillkommer bolaget enligt artikel 11 i Europakonventionen, vilken numera 
gäller som lag i landet. Förbundet hade riktat en rad invändningar mot bolagets talan, bland 
annat att Europakonventionen inte skulle vara tillämplig framför medbestämmandelagen i en 
arbetstvistsituation, att konventionen inte kunde åberopas i tvister mellan enskilda samt att 
den inte innefattar något föreningsrättsligt skydd för andra än fysiska personer.  
 
Domstolen gjorde först en allmän genomgång av Europakonventionen, att den gäller som lag i 
Sverige genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (den s.k. inkorporeringslagen) och 
att den samt Europadomstolens praxis kan tillämpas direkt av domstolar. Den andra punkten 
för domstolen att gå igenom var om konventionen var tillämplig i tvister mellan enskilda.  
AD konstaterade att frågeställningen inte är uttryckt i förarbetena till inkorporeringslagen, 
men eftersom konventionen skall tillämpas direkt av domstolar och myndigheter ansåg 
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domstolen att sådana artiklar som kan vara av betydelse i förhållande mellan enskilda också 
skall kunna tillämpas i tvister mellan dem.107  
 
AD konstaterade även att det skulle medföra svårigheter i rättstillämpningen om utvecklingen 
skulle visa att det föreligger skillnader mellan Europakonventionen och den svenska 
lagstiftningen. Skulle konventionen, till exempel, innefatta inskränkningar i den fackliga 
konflikträtten utöver vad som följer medbestämmandelagen, kommer det saknas uttryckliga 
regler om de sanktioner som skall drabba dem som bryter mot fredsplikten, till exempel 
skadestånd. 
 
Nästa fråga för domstolen var om medbestämmandelagen gällde framför Europakonventionen 
i den aktuella situationen. Förbundet hade anfört att rätten att vidta stridsåtgärder var skyddad 
enligt regeringsformen om ej annat följer av lag eller avtal, i detta hänseende var 
medbestämmandelagen, vilken med regler om arbetsmarknadsstriden såsom särskild lag (lex 
specialis) tillämplig framför konventionen. Det förbundet hade anfört kunde ses mot bakgrund 
av vissa uttalanden till förarbetena till inkorporeringslagen som uppmärksammat att konflikter 
mellan lagarna kan förekomma och olika lösningar angavs för att lösa dessa. Det betonades 
dock att man noga måste undersöka om en sådan konflikt verkligen föreligger.108 
 
Domstolen konstaterade att rätten att vidta stridsåtgärder enligt medbestämmandelagen i 
princip är fri och endast särskilda fall som är förbjudna angavs.109 Lagen var enligt AD 
uppbyggd så att det inte är uteslutet att lagstiftaren ställer upp andra förbud i annan 
lagstiftning gällande andra situationer utan att detta skulle innebära en konflikt med 
medbestämmandelagen. Därför konstaterade AD att om tillämpningen av 
Europakonventionen skulle innebära ytterligare inskränkning i fredsplikten skulle detta inte 
innefatta någon motsättning mellan dessa lagar. 
 
Domstolen gick sedan vidare för att avgöra om aktiebolag skyddas av artikel 11 i 
konventionen. Först konstaterades att det inte fanns någon praxis i Europadomstolen gällande 
aktiebolag, dock var det klart att artikeln kunde åberopas av vissa typer av juridiska personer, 
exempelvis en ideell förening. Klart var också att aktiebolag enligt Europadomstolens praxis 
har kunnat åberopa sådana artiklar som är av den naturen att de kan ha aktualitet även för 
juridiska personer. Artikel 11 rörande föreningsrätten är av sådan natur och det måste enligt 
AD antas att artikeln även ger skydd för ett aktiebolag. Nästa fråga var om de varslade 
stridsåtgärderna stred mot Europakonventionens artikel 11. 
 
Artikelns ordalydelse tydde på att det var den positiva föreningsrättens skydd som avsetts, det 
stod dock klart enligt Europadomstolens praxis i Young, James och Webster att den även 
innefattar skydd för den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att stå utanför en organisation. I 
den vägledande domen stod det också klart att man har rätt att ställa kravet att en 
organisations åtgärder står i rimlig proportion till dess syfte. Domstolen gjorde sedan en 
genomgång av Gustafssonmålet, från Europadomstolen gällande den negativa föreningsrätten 
för arbetsgivare där domstolen kom fram till att det inte var fråga om någon överträdelse av 
artikel 11. AD valde sedan att tillämpa det föreliggande fallet på de principer som 
Europadomstolen uttalade i Gustafssonmålet och kommer fram till att de av förbundets 
varslade stridsåtgärder inte bedöms som stridande mot bolagets negativa föreningsrätt enligt 
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109 Se 41, 41 a och 42 §§ MBL. 
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konventionens artikel 11. Någon allmän rättsgrundsats om proportionalitet vid fackliga 
konflikter ansåg AD inte föreligga och domstolen avslog därmed bolagets talan.  
 
En av domarna hade en skiljaktig mening och ansåg att i den angivna domen i 
Gustafssonmålet kunde kravet att teckna kollektivavtal i en situation där konfliktåtgärder 
utlösts innebära en föreningsrättskränkning, men att det är omständigheterna i det enskilda 
fallet som blir avgörande för bedömningen. I detta fall ansåg den skiljaktiga domaren att 
bolagets intresse av ett skydd för den negativa föreningsrätten vägde tyngre än förbundets 
legitima intressen och att stridsåtgärderna skulle anses strida mot konventionens artikel 11.110  
 
5.2 Sveriges Byggindustrier mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet (AD  2001 nr 20) 

Detta fall är avgörandet från AD, innan det kom upp till Europadomstolen och som senare 
blev känt som Evaldssonmålet. Enligt bestämmelser i ett kollektivavtal skulle avdrag på en 
viss procent göras på arbetstagares löner och utbetalas till den avtalsslutande fackliga 
organisationen som ersättning för granskning av löneunderlaget. Frågan i detta fall var om 
detta granskningsarvode från oorganiserade arbetstagares löner kränkte deras negativa 
föreningsrätt enligt artikel 11 i Europakonventionen. 
 
Mellan Sveriges Byggindustrier (bolaget) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
(Byggnads) gällde sedan länge ett kollektivavtal som innebar att förbundet hade rätt till ett 
granskningsarvode när de utfört lönegranskning för ackordarbete hos bolaget, detta betalade 
bolaget genom avdrag på 1,5 procent av arbetstagarnas ackord- eller tidlönearbete. Bolaget 
hade trots dessa bestämmelser underlåtit att göra avdrag för granskningsarvode på de 
oorganiserade arbetstagarnas löner med hänsyn till deras negativa föreningsrätt. Bolaget hade 
gjort gällande att någon skyldighet att göra dessa avdrag på oorganiserade arbetstagare inte 
åligger. Förbundet hävdade motsatt uppfattning.  
 

5.2.1 Bolaget 
Tvisten uppstod med anledning av att de oorganiserade arbetstagarna framförde krav på att 
bolaget ej skulle göra avdrag på deras löner avseende granskningsarvode till förbundet och 
bolaget ansåg därför att hänsyn skulle tas till arbetstagarnas inställning. Bolaget gjorde 
gällande att förbundet erhöll intäkter på ca 250 miljoner kronor per år utgörande 
granskningsarvoden från byggföretagen och att endast en liten del av detta gick till 
granskningsarbetet medan resterande gick till förbundets fackliga verksamhet. Att påtvinga en 
avgift på oorganiserade arbetstagare som går till fackförbundets övriga fackliga verksamhet är 
att likställa med tvångsanslutning och går emot den negativa föreningsrätten i artikel 11 i 
Europakonventionen. 
 

5.2.2 Förbundet 
Förbundet motsatte sig bolagets talan och hävdade att lönegranskningen och 
mätningsverksamheten avsåg samtliga arbetstagare på en arbetsplats och utförs inte bara åt 
dem som var medlemmar i förbundet. Granskningsverksamheten och den allmänfackliga 
verksamheten hålls enligt förbundet helt ekonomiskt åtskilda. För att avdrag för 
granskningsarvode på oorganiserade arbetstagares lön skall kunna utgöra en kränkning av 
deras negativa föreningsrätt krävs att arbetstagarna har ideologiska skäl bakom sin ovilja att 
bidra, detta hade arbetstagarna inte gjort gällande.  
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Förbundet hävdade även att det bör göras en avvägning mellan de intressen som ligger bakom 
den positiva föreningsrätten, å ena sidan, och de intressen som bär upp den negativa 
föreningsrätten, å andra sidan. Skyddet för den positiva föreningsrätten är var enligt förbundet 
starkare än den negativa.  
 

5.2.3 Domskäl 
Arbetsdomstolen ansåg att det fanns anledning att som en bakgrund till domstolens 
ställningstagande redogöra för hur byggnadsavtalets bestämmelser har bedömts med hänsyn 
till skyddet för den positiva föreningsrätten och därefter gå in på vilket skydd det numera 
finns för den negativa föreningsrätten genom inkorporeringen av Europakonventionen.  
 
Enligt äldre domar från AD har dessa granskningsarvoden sänkts med tiden, dessutom fanns 
det praxis på att dessa även kan kränka en arbetstagares positiva föreningsrätt om denne är 
organiserad i en syndikalistisk verksamhet.111 Domstolen uttalade då bland annat att ett 
mätningsarvode som även innefattar bidrag till fackföreningens allmänna verksamhet är 
uppenbarligen att likställa med vanlig medlemsavgift till föreningen.112 Objektivt sätt utgjorde 
ett uttagande av sådant mätningsarvode på en syndikalistisk organiserade arbetstagares lön en 
kränkning av dennes positiva föreningsrätt.113  
 
Bolaget hade tillämpat fasta tidlöner och några åtgärder från förbundets sida behövdes då inte 
för att fastställa hur mycket arbete som utförts och av vilket slag det har varit. Det i sig 
hindrade dock inte förbundet från att ha ett påtagligt intresse av att vidta särskilda 
kontrollåtgärder i exempelvis form av granskning. Med detta sagt fick då mätningsförfarandet 
en helt annan karaktär och det var då ostridigt att granskningsarvodet bidrog i viss 
utsträckning till den allmänna fackliga verksamheten. Bolaget hävdade att den negativa 
föreningsrätten bör erhålla ett lika starkt skydd som den positiva. Domstolen behövde då se 
över hur långt skyddet för den negativa föreningsrätten sträckte sig i svensk rätt.  
 
AD gick igenom den diskussionen om den negativa föreningsrätten som följt sedan år 1899 
men även anledningarna till att den aldrig blev reglerad i lag, bland annat att föreningsskyddet 
inte borde sträcka sig längre än till vad som är nödvändigt för att trygga förhandlingsrätten 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta rättsläge kom dock att förändras i och med 
inkorporeringen av Europakonventionen och Europadomstolens praxis vilken nu var del av 
svensk lag. Domstolen refererade till Young, James och Webster, Sibson mot Storbritannien, 
Sigurjónsson mot Island  och Gustafsson mot Sverige och kom fram till att den negativa 
föreningsrätten inte har ett lika starkt skydd som den positiva. Enligt Europadomstolens praxis 
ansåg AD att det krävs att motparten i ett anställningsförhållande har vidtagit en åtgärd som 
innebär ett tvång, eller åtminstone en stark påtryckning mot någon att ansluta sig till en 
organisation. Frågan blev därför om något sådant tvång hade förekommit i detta fall.  
 
Med anledning av det föregående ansåg domstolen att rättstillämpningen i detta fall bör ske 
med viss försiktighet och att den negativa föreningsrätten inte bör ges ett starkare skydd än 
det som kommer till uttryck i Europadomstolens praxis. Enligt domstolens mening var det 
endast fråga om tvångsanslutning om någon utsatts för en stark press att bli medlem i en 
organisation och en sådan situation förekommer inte i det föreliggande fallet. Det var även 
svårt att se att arbetstagaren genom löneavdraget på något sätt skulle förknippas med 
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förbundets ideologi, samt att arbetstagaren faktiskt fick en viss motprestation för det bidrag 
som lämnades. 
 
Arbetsdomstolen ansåg att löneavdragen inte var att likställa med tvångsanslutning och att det 
inte heller kunde anses utsätta de oorganiserade arbetstagarna för tvång eller press att bli 
medlemmar i förbundet. Förfarandet med avdrag för granskningsarvode på oorganiserade 
arbetstagares löner innefattade därför inte någon kränkning av deras negativa föreningsrätt.  
 
Även i detta fall rådde det inte enighet bland domarna och två av ledamöterna hade skiljaktiga 
meningar. De ansåg att förfarandet med avdrag för granskningsarvode på de oorganiserade 
arbetstagarnas löner innefattade en sådan kränkning av deras negativa föreningsrätt att 
förfarandet stred mot artikel 11 i Europakonventionen och att bolaget därför inte hade någon 
skyldighet att göra dessa avdrag på de oorganiserades löner. De skiljaktiga ledamöterna 
menade att ett bidrag till förbundets fackliga verksamhet inte i sig utgör ett medlemstvång i 
förbundet. Men att tvinga en oorganiserad arbetstagare att bidra ekonomiskt till förbundets 
fackliga verksamhet på samma sätt som en faktisk medlem bidrar till att de tvingas fullgöra en 
väsentlig del av förbundsmedlemmars förpliktelser. Att de får ut en tjänst av bidraget bör inte 
tillmätas någon betydelse då detta inte görs frivilligt. Det kränkande inslaget var just att den 
oorganiserade arbetstagaren mot sin vilja tvingas ge betydande ekonomiska bidrag till en 
fackförening som han inte önskar tillhöra.114    
 

5.3 Svenska Elektrikerförbundet mot Elektriska Installatörsorganisationen m.fl. (AD 
2012 nr. 74) 

Detta fall är det första som kom upp i AD efter Evaldssonmålet och rör även här 
granskningsarvoden för anställda. I kort handlar fallet om ett kollektivavtal mellan en 
arbetstagarorganisation (förbundet) och flera arbetsgivarorganisationer (företagen) där 
arbetsgivaren var skyldig att göra avdrag för kontrollavgifter från samtliga anställdas löner 
och betala till förbundet. Frågan var om dessa avdrag på oorganiserade arbetstagares löner 
kränkte deras rättigheter enligt Europakonventionen, närmare bestämt artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet, samt om dessa kontrollavgifter kunde anses vara en kränkning av 
arbetstagarnas negativa föreningsrätt enligt artikel 11.  
 

5.3.1 Förbundet 
Förbundet framförde att det avtal de hade med företagen innebar att arbetsgivaren skulle göra 
ett avdrag vid varje löneutbetalning på samtliga av de anställdas bruttolöner för 
kontrollavgifter. Dessa avdrag för kontrollavgift skulle göras på alla anställdas löner, dvs både 
tidlön och ackordslön, även de anställda som inte var medlemmar i något fackförbund. 
Företagen hade underlåtit att inbetala dessa kontrollavgifter för samtliga anställda och hade då 
brutit mot kollektivavtalet och skulle därför betala skadestånd till förbundet. Enligt förbundet 
fanns det inte heller något stöd i Europakonventionen som tillät företagen att underlåta 
betalningen och de avgifter som togs hanterades helt separat från övrig facklig verksamhet. 
Förbundet ansåg också att Europakonventionen inte kan göras gällande i en tvist mellan 
parter.  
 

5.3.2 Arbetsgivarparterna 
Arbetsgivarparterna framförde att avtalet för kontrollavgifter, det så kallade 
inkasseringsavtalet, träffades mellan arbetsgivarparterna och förbundet år 1977 och det 
medförde en skyldighet för arbetsgivarna att göra avdrag för kontrollavgifter på samtliga 
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anställdas bruttolöner. Kontrollavgiften hade sedan avtalets införande uppgått till 0,5 procent 
av de anställdas lön. Arbetsgivarna ansåg dock att efter Evaldssonmålet 2007 utgör det ett 
brott mot äganderättsskyddet i Europakonventionen att dra av dessa avgifter på oorganiserade 
anställdas lön. Arbetsgivarparterna ansåg alltså att de inte var skyldiga att göra dessa avdrag 
på de oorganiserades lön och att granskningsarvodena stred mot äganderättsskyddet och den 
negativa föreningsrätten. 
 

5.3.3 Domskäl 
Domstolen valde att först redogöra rättsutvecklingen i Sverige när det gällde inkasseringsavtal 
och granskningsarvoden. Kortfattat kan sägas att år 1977 kom AD fram till att avdrag från 
granskningsarvoden utgjorde en kränkning av den negativa föreningsrätten för syndikalistiskt 
organiserade arbetstagare,115 1985 prövade AD om dessa avdrag stred mot förbudet i svensk 
rätt att överlåta sin lön innan den förfallit till betalning, vilket den inte ansågs göra,116 men när 
Sverige införlivade Europakonventionen i svensk rätt förstärktes äganderätten och den fick 
ytterligare skydd efter Evaldssonmålet. Innan Evaldssonmålet nådde Europadomstolen kom 
AD fram till att löneavdrag för granskningsarvoden innebar att de oorganiserade arbetstagarna 
lämnade ett bidrag till den allmänna fackliga verksamheten, men att dessa inte kunde 
jämställas med tvångsanslutning och därför kränkte de inte arbetstagarnas negativa 
föreningsrätt enligt Europakonventionen. Europadomstolen kom dock fram till att 
granskningsarvoden kränkte egendomsskyddet för de oorganiserade arbetstagarna på grund av 
att de ansågs användas till annat än finansieringen av granskningarna. Det framgick inte heller 
tydligt nog vilka intäkter och kostnader som kunde hänföras till respektive verksamhetsgren. 
 
Efter domen i Evaldssonmålet ansåg företagen att redovisningen för kontrollavgifterna 
behövde bli mer transparent och fick därför ta del av förbundets stadgar för 
ackordskontrollen, i dessa framgick dock inte vad avgifterna användes till. Tvisten uppstod 
därför mellan företagen och förbundet med anledning av att företagen slutade att inkassera 
avgifter för oorganiserade arbetstagare. AD uttalade också att efter Europadomstolens dom 
har nästan alla arbetstagarorganisationer tagit bort systemet med granskningsarvoden och att 
det var anmärkningsvärt att förbundet valt att ha kvar dessa trots att de måste anses strida mot 
Europakonventionen. Kontrollavgiften drogs från arbetstagarens lön på samma sätt som en 
medlemsavgift och om detta avdrag inte skulle göras skulle löneutbetalningen bli större och 
detta utgjorde därmed ett berövande av egendom enligt domstolen. 
 
När domstolen senare gick vidare med att utreda proportionaliteten gjorde den gällande att 
endast 20 procent av de anställda inom byggindustrin arbetade på ackord och resterande 80 
procent på tidlön. Dessa 80 procent fick alltså ingen motprestation motsvarande den avgift 
som drogs på deras lön. Domstolen refererade återigen till Evaldssonmålet där avgiften avsåg 
1,5 procent av lönen och i detta fall handlade det om 0,5 procent, Europadomstolen hade dock 
inte fäst någon vikt vid beloppets storlek och därför gjorde inte AD det i det här fallet heller.   
 
Domstolen fortsatte med att konstatera att hela den lön som står angiven på arbetstagarens 
lönespecifikation måste anses vara en del av arbetstagarens egendom och att ett avdrag för 
kontrollavgift enligt inkasseringsavtalet innebar ett berövande av egendom enligt artikel 1 i 
första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. När det kom till kravet på allmänt intresse, 
laglighet och proportionalitet gjorde AD samma bedömning som Europadomstolen i 
Evaldssonmålet, vilken domstolen även refererade till. Eftersom staten tillät 
arbetsmarknadens parter att reglera löner och andra arbetsvillkor så kunde lönegranskningen 
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anses falla under syftet ”allmänt intresse”. Men att kontrollavgifterna till viss del fick anses 
bidra till förbundets allmänna fackliga verksamhet och kunde därför inte anses stå i rimlig 
proportion med ingreppet. Slutligen ansåg domstolen att intresset av att hindra kränkningar av 
Europakonventionen talade starkt för att arbetsgivarna inte skall betala skadestånd till 
förbundet på grund av att de inte följt kollektivavtalsreglerna när detta hade inneburit att vissa 
arbetstagares konventionsrättigheter skulle ha kränkts och domstolen avslog därför förbundets 
talan.117  
 

5.4 Kommentar 
Arbetsdomstolen har varit försiktig med att tillämpa den negativa föreningsrätten, vilket är 
förståeligt då den inte nämns i någon svensk lagstiftning. På grund av detta har domstolen 
varit tvungen att endast använda sig av Europakonventionen och den praxis som finns från 
Europadomstolen som grund för sina domskäl. I den första domen AD 1998 nr 17, valde 
domstolen att helt tillämpa de principer som Europadomstolen slog fast i Gustafssonmålet, 
utan att göra någon direkt egen bedömning av omständigheterna i målet. Detta togs upp av 
den skiljaktige domaren som ansåg att domstolen hade förbisett omständigheterna i det 
enskilda fallet och ansåg att bolagets negativa föreningsrätt vägde tyngre än förbundets 
legitima intressen.  
 
Liknande tankesätt hos AD kan ses i AD 2001 nr 20, det målet som senare kom att blir 
Evaldssonmålet i Europadomstolen. Det domstolen går på i det här fallet är hur allvarlig 
åtgärden kan anses vara och att en tvångsavgift inte kan anses vara en kränkning av den 
negativa föreningsrätten då den inte tvingar eller påtrycker någon att gå med i en organisation. 
Domstolen gjorde också gällande att tillämpningen måste ske med viss försiktighet. Det kan 
vara förståeligt att domstolen inte på något sätt vill utvidga Europadomstolens praxis, utan 
istället ta den säkra vägen och döma som de gjort innan. Men som i föregående fall höll inte 
alla domare med och två av dem ansåg att saknaden av bidragens transparens gjorde att de 
oorganiserade arbetstagarna tvingades ge ekonomiskt bidrag till en fackförening som de inte 
önskar tillhöra och att de därför utgjorde en kränkning av den negativa föreningsrätten. Det 
går inte att säga om Europadomstolen hade gått på samma linje om de hade undersökt artikel 
11 i Evaldssonmålet. Det är dock klart att den skiljaktiga domaren ansåg att så borde varit 
fallet.  
 
Detta leder till det sista fallet, AD 2012 nr 74, som återigen handlade om avdrag för 
kontrollavgifterna. Kort kan sägas att domstolen använde samma tillvägagångssätt som i 
tidigare domar, alltså att helt enkelt bara tillämpa Europadomstolens praxis. Skillnaden i detta 
fall var att avgiften låg på 0,5 procent och inte på 1,5 procent som i Evaldssonmålet och att 
proportionalitetsbedömningen istället landade på hur många som arbetade på ackord, som 
avgiften var avsedd för och hur många som jobbade på tidlön. Det blev en kränkning av 
artikel 1 i första tilläggsprotokollet på grund av att majoriteten av de anställda inte ansågs få 
någon motprestation av avgiften och inte på grund av att den olovligen drogs av lönen. 
Dessutom saknades det även här en transparens hos förbundet när det gällde vart avgiften 
slutligen hamnade. Frågan går dock att ställa om det inte är en egendomskränkning oavsett 
vart avgiften går om den är olovligt dragen från lönen och att frågan om förbundens 
transparens om dessa avgifter går till allmän facklig verksamhet snarare faller under 
föreningsrättsdiskussionen.  
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6. Slutsats och analys 
6.1 Slutsats 

När det gäller den svenska arbetsmodellen och varför den ser ut som den gör är det historiska 
perspektivet väldigt viktigt. Som i många andra länder i Europa växte industrin fort från 
mitten av 1800-talet vilket gjorde att företagen massanställde och en liberalisering av 
arbetsrätten var nödvändig för att detta skulle kunna ske. Liberaliseringen innebar också att 
avtalsfriheten och föreningsfriheten fick en större betydelse. Då staten gav näringslivet större 
frihet blev det också viktigare för arbetare att sluta sig samman för att inte bli utnyttjade av 
sina arbetsgivare och det var ingen fördel för arbetstagarsidan att staten lade sig i arbetsrätten. 
Och på detta sätt har det i princip sett ut det senaste århundradet då arbetstagarorganisationer 
och arbetsgivarorganisationer tecknar avtal med varandra som reglerar arbetsmarknaden. Det 
finns omfattande lagstiftning, men som nämnts tidigare är detta något som parterna kan avtala 
bort genom kollektivavtal. Vilket också har gjort att Sverige saknar sådan lagstiftning som 
finns i många andra europeiska länder. Men detta har också gjort att Sverige, jämfört med 
andra länder, har väldigt få konflikter på arbetsmarknaden, såsom strejker och lockout.  
 
När det då gäller föreningsrätten i Sverige är det endast den positiva aspekten som skyddas 
genom lagstiftning då parterna på arbetsmarknadens rätt att ingå i dessa föreningar har varit 
det viktiga och är grunden för att den svenska modellen skall fungera. Den negativa aspekten 
av föreningsrätten har på så sätt helt åsidosatts i lagstiftningshänseende och den har fått en 
skuggroll i rättstillämpningen. Det är tydligt att den svenska modellen skyddar det kollektiva 
och inte individualisten. Detta ändrades dock när domstolen för första gången gav den 
negativa föreningsfriheten en plats i artikel 11 i Europakonventionen. Sverige och 
arbetsdomstolen fick plötsligt en skyldighet att värna om individens negativa föreningsfrihet. 
Men det märks också tydligt i Arbetsdomstolens domar att det inte finns något intresse att 
döma bortom Europadomstolens praxis eller något intresse att utveckla den negativa 
rättigheten. Inte heller verkar det finnas något intresse från Sveriges sida att lagstifta om den. 
 

6.2 Analys 
Det finns några saker som behöver redas ut i analysen när det gäller den negativa 
föreningsrätten och en av de viktigaste är frågan om den svenska modellen har fungerat 
relativt problemfritt under alla dessa år, behöver verkligen den negativa föreningsrätten få 
ytterligare skydd i svensk lagstiftning? När det kommer till den frågan så måste det först 
klargöras att den svenska modellen, alltså friheten som arbetsmarknadsparterna har att nästan 
fritt reglera arbetsvillkoren, vilar på det faktum att Sverige har haft en väldigt hög grad av 
organiserade arbetare och arbetsgivare. På grund av detta har det kollektiva stått över 
individen, men individen har också haft skydd genom det kollektiva. Med en hög grad 
organiserade arbetare och arbetsgivare kan sådana saker som organisationsklausuler och 
granskningsarvoden bli försvarbara under det ”allmänna intresset”.  
 
Det första problemet idag blir antalet organiserade. Den fackliga anslutningen bland arbetare 
stod som högst i mitten på 1990-talet då 88 procent av samtliga arbetare var fackligt anslutna. 
Sedan dess har organisationsgraden minskat varje år och 2018 låg siffran på 62 procent.118 62 
procent är fortfarande en ganska hög siffra, det är mer än hälften vilket göra att den 
organiserade delen fortfarande är större än den oorganiserade även om dessa siffror visar än 
minskad vilja generellt för facklig anslutning. Men det kanske är fel att se 
organisationsgraden som generell och istället se hur den ser ut om den delas in i åldersgrupper 
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och vad det i så fall skulle kunna säga om framtiden. I till exempel åldersgruppen 45 – 64 år 
är andelen fackligt anslutna 73 procent, alltså en högre andel en den generella på 62 procent. I 
åldersgruppen 16 – 24 år, den yngsta åldersgruppen, är andelen anslutna 41 procent, där är 
alltså den oorganiserade delen större än den organiserade och i åldersgruppen 25 – 29 är 
andelen anslutna 53 procent, vilket gör att den organiserade delen endast är tre procent större 
än den oorganiserade.119 Det är också i de yngre åldersgrupperna som den fackliga 
anslutningen minskar mest och fortast och även om minskningstakten har avtagit de senaste 
sju åren så har den inte upphört.  
 
Med dessa siffror går det att hävda att den svenska modellen vilar på en relativt ostadig grund. 
Är det verkligen lämpligt att arbetsmarknadsparterna träffar avtal och bestämmelser som vilar 
på högst 62 procent av den arbetande befolkningen? Och om det anses vara lämpligt, är det 
försvarbart att bortse från nästan 40 procent av alla arbetares rätt att stå utanför fackliga 
organisationer? Eller är det kanske så att de fackliga organisationerna är så pass viktiga för 
den svenska arbetsmodellen att staten måste ingripa och säkra dess överlevnad? Om antalet 
fackligt organiserade arbetare fortsätter att minska kan det vara så att staten kommer behöva 
ta vissa lagstiftande åtgärder som fungerar i många andra länder, till exempel som att lagstifta 
om minimilöner hos respektive yrkesgrupp. Om fackliga organisationer inte längre 
representerar majoriteten av arbetstagare är det inte heller skäligt att dessa skall fortsätta att 
reglera en så stor del av arbetsmarknaden.  
 
En ytterligare svårighet gällande den negativa föreningsrätten är arbetsgivarens negativa 
föreningsrätt som många gånger står i strid med fackföreningarnas fria stridsrätt. En 
arbetsgivare som utnyttjar sin negativa föreningsrätt genom att vägra kollektivavtal hotar stora 
delar av den svenska arbetsmodellen och att upplösa den fria stridsrätten för fackföreningar 
skulle förstöra den maktbalans som finns mellan arbetsmarknadens parter. Istället kan en 
annan väg vara rätt att gå, att begränsa strejkrätten till en viss del för att säkra att 
stridsåtgärder endast vidtas för att uppnå vissa legitima ändamål och detta är något som sker i 
svensk lagstiftning just nu. I augusti 2019 börjar en ny lag att gälla som begränsar rätten att 
strejka mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal med ett annat fackförbund.120 
Svårigheterna med sådan lagstiftning är inställningen som lever kvar att arbetsmarknadens 
parter skall få sköta regleringen utan inblandning från lagstiftaren. Men fortsätter den fackliga 
organisationsgraden att sjunka så kan det bara vara en tidsfråga innan denna inställning är ett 
minne blott.  
 
Det andra problemet är Europakonventionen och Europadomstolens praxis gällande den 
negativa föreningsfriheten. Det finns några anledningar till att den negativa rätten blir både 
komplicerad och något känslig. När Europakonventionen och artikel 11 kom till var det bara 
den positiva delen av föreningsfriheten som skyddades, men i och med domen i Young, James 
och Webster föddes den negativa föreningsfriheten. Där fick den också den roll som den har 
kommit att ha i närmare 40 år. Ett föreningstvång innebär alltså inte automatiskt att en 
kränkning av artikel 11 har skett, utan det är allvarligheten i själva tvånget som är det viktiga, 
att tvånget slår mot själva kärnan i artikel 11. Där finns det också olika exempel: ett avsked 
slår mot kärnan, ett hot om avsked slår mot kärnan, en indragen arbetslicens utan möjligheten 
att välja andra föreningar slår mot kärnan, medan till exempel en omplacering på 
arbetsplatsen inte gör det. Även om domare i både Europadomstolen och AD har haft 
skiljaktiga åsikter i domarna och ansett att artikel 11 behöver arbetas om för att ge ännu bättre 
skydd för den negativa föreningsrätten har det känts lite som att domstolarna inte vågat ta det 
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steget. Att lägga sig i allt för mycket i arbetsrätten är kontroversiellt och det är något både 
medlemsstaterna och fackföreningarna nämner i sina yrkanden, det är helt enkelt ett känsligt 
ämne. För att komma runt detta har Europadomstolen gjort något den ofta gör och flyttar över 
en eventuell kränkning från en relativt smal artikel till en mycket bredare och så blev fallet i 
Evaldssonmålet och äganderättsskyddet. Men även om Europadomstolens praxis har varit 
ganska smal gällande den negativa föreningsfriheten, har den inte varit utan värde då den 
bland annat lett till ett totalförbud av organisationsklausuler i EU och har gjort stora delar av 
fackliga granskningsarvoden till en kränkning av egendomsrätten i första tilläggsprotokollet.  
 
Så om nu Sverige skulle anse att den svenska arbetsmodellen är så viktig att skydda att fler 
lagstiftande inskränkningar inte kan göras på arbetsrätten, hur skall då den svenska staten 
uppfylla sina åtaganden enligt Europakonventionen och Europadomstolens praxis? En 
eventuell lösning på det problemet är skadeståndsansvar. Alltså att ett fackförbund skulle 
kunna bli skadeståndsansvarig gentemot en arbetsgivare eller bolag om en domstol kom fram 
till att felaktiga stridsåtgärder hade vidtagits. I dagsläget är detta dock inte möjligt på grund av 
flera anledningar. Dels så sträcker sig skadeståndsansvaret för överträdelse av 
Europakonventionen endast till den svenska staten och sedan 2009 även svenska 
kommuner,121 men det finns ännu ingen lag eller praxis på att enskilda skulle kunna bli 
skadeståndsansvariga gentemot varandra. I NJA 2015 s. 899 kom Högsta domstolen fram till 
att även om ett förbunds stridsåtgärder ansågs bryta mot artikel 11 och artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet kan inte ett fackförbund anses ha sådan särskild ställning som krävs av 
konventionen att detta skulle medföra skadeståndsansvar vid kränkning. Däremot ansåg 
domstolen att en rättighetskränkning kunde ge upphov till skadestånd enligt de svenska 
skadeståndsreglerna om stridsåtgärden bedömdes som ”kvalificerat otillbörliga”. Det här 
betyder att frågan om skadeståndsskyldighet återigen lämnades öppen och 2017 dömdes ett 
fackförbund av Stockholms tingsrätt att ersätta ett bolag med 140 000 kr. 
 
Även här blir vissa faktorer intressanta, inte minst myntandet av orden ”särskild ställning”. 
Detta betyder att en juridisk person endast kan bli skadeståndsansvarig enligt 
Europakonventionen om denna har en sådan ställning som kan liknas med statsmakten. Därför 
kan till exempel stora banker, elbolag med monopol eller statlig ägda bolag bli 
skadeståndsansvariga. Det är då svårt att säga vilken särskild ställning svenska fackförbund 
har då staten i princip har lämnat över den arbetsrättsliga regleringen till dem och den 
särskilda ställning som de har eller inte har kan nog diskuteras. Det kan även vara svårt för 
fackförbunden att veta när vissa stridsåtgärder är ”kvalificerat otillbörliga” då dessa endast 
härstammar från Europadomstolen och inte finns nedskrivna i svensk lag.  
 
När det kommer till den svenska inställningen till arbetsrätten kvarstår en fråga om vi är redo 
att släppa den svenska modellen och istället anpassa oss till de arbetsrättsliga förhållanden 
som råder i resten av Europa. Men även om det i slutändan är rätt att stärka individens 
rättigheter om det sker på fackförbundens och kollektivavtalens bekostnad?  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
121 NJA 2009 s. 463. 
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