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Abstract 

The purpose with this essay is to examine whether differences between lawful industrial 

actions against Swedish companies versus foreign companies with operation in Sweden, can 

be found. Posterior judgments from the European Court of Justice illustrate that such a 

difference can be found. These resent verdicts have, with an association to the Posting of 

Workers Directive, emphasized the importance of a harmonized protection of workers. This 

may appear as complex, because the regulations concerning labor law in member countries 

hold significantly opposing views. The Labour law conflict, which is a fundamental right in 

Sweden, is essential to examine because it has a different function in the EU. The differences 

in approach may contribute to the differences in regulation, which in turn affect companies.   

 

We have examined how the right to conflict is shaped, based on Swedish and European 

community regulations against Swedish companies and analyzed them in comparison to how 

these regulations affect foreign companies, with operations in Sweden. From this comparison 

we have sought to explain these differences, as well as their background and purpose. 

 

The essay is based on the following questions: 

What difference is there concerning lawful industrial action against Swedish companies and 

foreign companies within the EU, with operations in Sweden, and how can these differences 

be explained? 

 

What does the future hold for industrial actions, and what do the new amendments in the 

Foreign Posting of Employees Act and the Co Determination Act bring? 

 

By studying the posting of workers directive, ECJ judgments, Swedish labour court 

judgments and other doctrines, we have tried to understand the problems around labour law 

conflicts. In the analysis, we reflect on how the differences in regulations concerning labour 

law, can be explained by diverse labor law methods. In the essay, we have concluded that 

there are serious differences between lawful industrial actions against Swedish companies and 

foreign companies, with operations in Sweden. These differences can partly be deduced to the 

Swedish way of interpreting European community law, but also to actual differences that exist 

in the policy behind the regulation of the labour law conflict right. The conclusions are 

therefore that the differences largely can be explained by the different proceedings, which 

have their foundation in different labour law traditions. Subsequent to the essay, we ask 

whether the new amendments in the Co Determination Act and the Foreign Posting of 

Employees Act fulfill their intention of maintaining the Swedish model whilst simultaneously 

respecting the fundamental principles of the European Community law.  

The new amendments in the legislative were meant to distance the Swedish regulations from 

their earlier discriminatory contents. However, it is questionable whether these legislative 

amendments really are compatible with the Posting directive and non discriminatory towards 

foreign companies with operations in Sweden. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/48/40/7696b1da.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/48/40/7696b1da.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/48/40/7696b1da.pdf


 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det kan finnas skillnader mellan tillåtna 

stridsåtgärder mot svenska företag respektive utländska företag med verksamhet i Sverige och 

redogöra för dessa. Senare tidens domar från EG- domstolen visar på att en sådan skillnad kan 

påträffas. De omtalade domarna har i samband med utstationeringsdirektivet betonat vikten av 

att ett harmoniserat arbetstagarskydd. Detta kan te sig komplext eftersom regleringarna 

avseende arbetsrätten i medlemsländerna i hög grad skiljer sig åt. Stridsrätten som är en 

grundläggande rättighet i Sverige, är väsentlig att undersöka eftersom den inom EU innehar 

en annan funktion. Skillnaden i synsätt kan bidra till differenser i reglering, vilket i sin tur 

reellt påverkar företagen.  

 

Vi har i detta arbete undersökt hur stridsrätten är utformad enligt svenska och europeiska 

bestämmelser mot svenska företag och analyserat det i komparation med hur regleringen 

påverkar utländska företag med verksamhet i Sverige. Utifrån komparationen har vi sökt 

förklara vad dessa reella skillnader har för bakgrund och ändamål.  

 

Uppsatsen baseras på följande frågeställningar: 

Vilken skillnad finns beträffande tillåtna stridsåtgärder mot svenska företag och mot 

utländska företag inom EU med verksamhet i Sverige, och hur kan dessa förklaras? 

 

Hur ser framtiden ut för rätten att vidta stridsåtgärder och vad medför de nya lagändringarna 

i utstationeringslagen och MBL?   

 

 

Genom att studera utstationeringsdirektivet, EG-domar, AD-domar och annan doktrin har vi 

försökt förstå problematiken kring stridsrätten. I analysen reflekterar vi över hur skillnaderna 

kan förklaras utifrån de skilda metoderna för arbetsrättslig reglering. I uppsatsen har vi 

kommit fram till att det föreligger stora skillnader i tillåtna stridsåtgärder mot svenska företag 

kontra utländska företag med verksamhet i Sverige. Dessa skillnader kan delvis härledas till 

Sveriges sätt att tolka gemenskapsrätten, men även till de reella skillnaderna som förekommer 

i politiken bakom regleringen av stridsrätten. Slutsatserna blev således att skillnaderna till stor 

del kan förklaras genom de olika tillvägagångssätten som har sin utgångspunkt i skilda 

arbetsrättstraditioner. 

 

Frågor som vi ställer oss efter uppsatsens avslut, är huruvida de nya bestämmelserna i MBL 

och utstationeringsdirektivet uppnår sitt syfte med att bibehålla den svenska modellen, 

samtidigt som de skall beaktar de grundläggande principerna inom gemenskapen. 

Lagändringarna var menade att ta avstånd från de tidigare diskriminerande bestämmelserna.  

Dock kan det ifrågasättas huruvida dessa lagändringar verkligen är förenliga med direktivet 

och uppnår syftet att inte diskriminerar utländska företag med verksamhet i Sverige.   

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ................................................................................................................................................ 1 

1.1 Inledning ................................................................................................................................................ 1 

1.1.1 Syfte ................................................................................................................................................ 2 

1.1.2 Avgränsning .................................................................................................................................... 2 

1.1.3 Metod .............................................................................................................................................. 3 

1.1.4 Disposition ...................................................................................................................................... 4 

1.2 Bakgrund ................................................................................................................................................ 5 

1.2.1 Svenska modellen ............................................................................................................................ 5 

1.2.2 Den sociala dimensionen .................................................................................................................. 6 

1.2.3 Begreppet stridsåtgärd ...................................................................................................................... 7 

3. Svenska delen .............................................................................................................................................. 9 

3. 1 Regeringsformen .................................................................................................................................... 9 

3.1.1 Bakgrunden ..................................................................................................................................... 9 

3.1.2 Allmänna rättsgrundsatser .............................................................................................................. 10 

3.2 Medbestämmandelagen ......................................................................................................................... 11 

3.2.1 Bestämmelser ................................................................................................................................ 12 

3.2.2 Punktförbuden ............................................................................................................................... 12 

3.2.6 Tillämpning ................................................................................................................................... 14 

3.3 Lagen om offentlig anställning .............................................................................................................. 15 

3.3.1 Tillämpning ................................................................................................................................... 15 

3.3.3 Specialregler avseende stridsåtgärder ............................................................................................. 16 

4. Europadelen .............................................................................................................................................. 16 

4.1 Britannia .............................................................................................................................................. 16 

4.1.1Brittania i Arbetsdomstolen ............................................................................................................. 16 

4.1.2 Lex Britannia ................................................................................................................................. 17 

4.1.3Rymansutredningen ........................................................................................................................ 18 

4.2 Utstationeringsdirektivet ....................................................................................................................... 18 

4.2.1 Tillämpning ................................................................................................................................... 19 

4.2.2 Lagen om utstationering av arbetstagare ......................................................................................... 19 

4.3 Laval .................................................................................................................................................... 20 

4.3.1 Arbetsdomstolen 2004 ................................................................................................................... 20 

4.3.2 EG domstolen ................................................................................................................................ 21 

4.3.3 Arbetsdomstolen 2009 ................................................................................................................... 22 

4.3.4 Stråthutredningen ........................................................................................................................... 23 

4.3.5 Lex Laval ...................................................................................................................................... 24 

4.4 Viking ................................................................................................................................................... 25 

4.4.1Tvisten ........................................................................................................................................... 25 

4.4.2 Avgörandet .................................................................................................................................... 26 

5. Analys ........................................................................................................................................................ 27 

5.1 Analys av stridsåtgärder ....................................................................................................................... 27 

5.2 Förklaringar och generaliseringar ........................................................................................................ 29 

6. Slutsatser ................................................................................................................................................... 32 



1 
 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Bland Europeiska Unionens (EU) medlemsländer finns varierande sätt att införlivar 

gemensamrättens arbetsrättsliga regler. Flera metoder att reglera arbetsmarknaden på kan 

återfinnas inom EU. Något gemensamt överstatligt arbetsrättssystem eller metod, genom 

vilken man styr arbetsmarknaden, finns inte. Detta kan försvåra arbetet kring arbetsrättsliga 

frågor mellan medlemsländerna.
1
 Det råder en strävan efter en förenad union, samtidigt som 

ett protektionistiskt tillvägagångssätt formar arbetsrättområdet. Medlemsstaterna strävar efter 

att behålla sina arbetsrättssystem samtidigt som de manar på en harmonisering av arbetsrätten 

för att säkerställa socialt acceptabla nivåer på arbetsmarknaden. Problematiken tilltar när 

samtliga medlemsländer ska implementera direktiv tagna med dessa politiskt osäkra ändamål.  

 

En aspekt av denna problematik som uppmärksammats under den senast tiden är frågan om 

arbetstagarorganisationernas konflikträtt. Stridsrätten, som erkänns som en grundläggande 

rättighet kommer ofta i tvist med gemenskapens grundläggande principer. Detta har orsakat 

en juridisk komplexitet där områden som hamnar utanför EG:s behörighet, ändå i stor 

utsträckning påverkas av gemenskapsrätten. Med anledning av detta är stridsrätten ett sådant 

område som innehåller åtskilliga oförutsägbara aspekter. Denna oklarhet leder till ett rättsläge 

som är svåröversiktligt. Stridåtgärder är reglerade genom internationella förpliktelser, 

gemenskaps rätt, olika författning, kollektivavtal samt praxis från både nationell och 

gemenskapsrättsliga domstolar.   

 

Rätten till stridsåtgärder blev i samband med Lavaldomen
2
 ett omtalat ämne. Aldrig sedan den 

europeiska gemenskapens begynnelse har ett så stort antal medlemsstater ingripit i ett mål 

från EG-domstolen som i Lavalmålet.
3
 Detta torde bero på att målet berör den fria rörligheten 

i en social aspekt. Social dumpning uppstår när utstationerade företag tillhandahåller tjänster i 

Sverige till enligt svensk standard orimligt låga priser. Svenska företag konkurreras på detta 

sätt ut av dessa företag och utländska arbetstagare utnyttjas. Stridsåtgärder som ett skydd mot 

social dumpning har betonats i debatten och den sociala dumpningen framställts som en 

negativ konsekvens av den fria rörligheten. Stridsåtgärdernas diskriminerande verkan tas 

också upp som en förödande konsekvens av dagens system i Sverige. 

 

Lavalmålet rör ett lettiskt bolag, som utstationerat arbetare till Sverige med anledning av ett 

skolbygge. Konflikten uppkommer när bolaget vägrar teckna ett svenskt kollektivavtal och 

försätts i blockad från Svenska Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads). Byggnads vidtog 

åtgärder i enlighet med svensk lagstiftning, fick stöd genom Arbetsdomstolens (AD) dom,
4
  

men förlorade i EG-domstolen (mer om det i 4.1). Detta påvisar att det råder en ofrånkomlig 

komplexitet mellan den svenska modellen och den gemenskapsrättsliga sociala dimensionen. 

Det råder även en konkret tvist om hur stridsåtgärder skall användas mot utstationerade 

arbetsgivare. Denna problematik har resulterat i lagändringar som nyligen trädde i kraft. Med 

detta som bakgrund är det väsentligt att reda ut hur konflikträtten påverkar svenska företag 

kontra utländska företag med verksamhet i Sverige.  

                                                             
1 Nyström Birgitta, EU och arbetsrätten, Norstedts Juridik AB, 2002, s. 60-63 
2
 Mål C-341/05 ”Laval un Partneri Ltd mot Byggnadsarbetarförbundet m.fl. 

3
 Agell Martin, En vänbok till Ronnie Eklund- Lavalfallet, Iustus Förlag AB, 2010, s. 14 

4 Arbetsdomstolens interimistiska beslut från 2004, AD 2004 nr 111 
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1.1.1 Syfte 

Uppsatsen avser att behandla konflikten i arbetsrätten mellan den gemenskaprättsliga metoden 

och den svenska metoden. Därför kommer uppsatsen att rikta in sig på konflikträtten eftersom 

stridsåtgärder är en, både i Sverige och inom gemenskapen, grundläggande rättighet. Hur 

denna rättighet yttrar sig och hur den kan inskränkas är relevant eftersom stridsåtgärder är en 

av arbetstagarorganisationernas starkaste påtryckningsåtgärder. Uppsatsen har således en 

praktisk betydelse för arbetstagarorganisationer eftersom den söker påvisa gränserna för deras 

agerande avseende stridsåtgärder. Den har även en teoretisk betydelse eftersom den belyser 

konflikten mellan två tillvägagångssätt.   

 

Intresset för ämnet väcktes i och med att Lavalmålet resulterade i åtgärder från den svenska 

regeringen i form av en utredning
5
 som lett till en proposition

6
 för åtgärder med anledning av 

Lavaldomen. Detta aktualiserade frågan om skillnaderna mellan det nationella och 

gemenskapsrättsliga synsättet på vad som är att betrakta som lovliga stridsåtgärder.  

 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka vad som betraktas som tillåtna stridsåtgärder mot 

svenska företag respektive företag från annan medlemsstat med verksamhet i Sverige. Utifrån 

det nyss nämnda är syftet att med en jämförelse utreda hur dessa rättslägen överrensstämmer 

med varandra och vilken möjlig förklaring som kan finnas till skillnaderna. Uppsatsen har 

även till sekundärt syfte att utvärdera och förklara hur framtiden ser ut för stridsåtgärder mot 

utländska kontra svenska företag med verksamhet i Sverige, utifrån de lagändringar i 

utstationeringslagen och medbestämmandelagen (MBL) som nyligen vunnit laga kraft. Detta 

gör vi genom att ta ställning till lagändringarna och huruvida de är förenliga med 

gemenskapsrätten. 

 

Utifrån det ovan anförda blir den primära frågeställningen: 

Vilken skillnad finns beträffande tillåtna stridsåtgärder mot svenska företag och mot 

utländska företag inom EU med verksamhet i Sverige, och hur kan dessa förklaras? 

 

Den sekundära frågeställningen blir därför: 

Hur ser framtiden ut för rätten att vidta stridsåtgärder och vad medför de nya lagändringarna 

i utstationeringslagen och MBL?   

1.1.2 Avgränsning 

Eftersom undersökningen har en arbetsrättslig grund avses med stridsåtgärder endast de 

fackliga stridsåtgärderna. Därför berörs inte i vilken mån arbetstagare har en stridsrätt som 

faller utanför den fackliga stridsrätten. 

 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån arbetstagarorganisationernas perspektiv. Detta 

avgränsar uppsatsen i den mån att konflikträtten inte kommer att behandla stridsåtgärder från 

arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. De stridsåtgärder som uppsatsen åsyftar att 

jämföra är således de som arbetstagarorganisationer kan ta mot arbetsgivare och 

arbetsgivarorganisationer. Uppsatsen kommer även i viss mån ha ett 

socionomiskt/statsvetenskapligt perspektiv. Detta eftersom den sociala politiken och 

regleringen av arbetsrätten, speciellt inom EU, är nära förenade. 

 

                                                             
5
 SOU 2008:123 ”Förslag till åtgärder med anledning av Laval domen” 

6 Regeringens Proposition 2009/10:49 ”Åtgärder med anledning av Laval” 
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Stridsåtgärder som omfattar oorganiserade arbetstagare kommer inte att särskiljas från de som 

arbetstagarorganisationer i övrigt vidtar och oorganiserades stridsrätt kommer inte att belysas 

närmare. Oorganiserades rätt till stridsåtgärder aktualiseras endast när arbetstagarorganisation 

varslar om att en särskild stridsåtgärd inkluderar alla arbetstagare som utför en viss 

arbetsuppgift på en bestämd arbetsplats.
 7
 

 

En undersökning som denna berör en väsentlig del områden för att kunna fastställa vad 

tillåtna stridsåtgärder är. Det är vår avsikt att inte behandla dessa ämnen ytterligare utan 

endast i den mån som de behövs för att förklara stridsåtgärdernas ställning eller skillnaderna 

mellan tillåtna stridsåtgärder.  

 

Ett sådant ämne är social dumpning, och stridsåtgärder som används för att bekämpa social 

dumping och för att skydda arbetstagarens villkor. Social dumpning är en negativ effekt av 

den fria rörligheten, den inträffar när företag bjuder under varandra med syftet att konkurrera 

ut varandra. Denna icke önskvärda konkurrens uppkommer främst när företag från 

låglöneländer utstationerar sig höglöneländer, med undermåttliga löne- och arbetsvillkor. När 

EU-regleringen misslyckas med att försöka hejda dessa konsekvenser av den fria rörligheten, 

använder sig arbetstagarorganisationer av stridsåtgärder för att motverka den sociala 

dumpningen.
8
  På detta sätt hör socialdumpning och stridsåtgärder ihop och är svåra att 

separera, därför kommer vår uppsats att beröra social dumpning i den mån de används för att 

rättigfärdiga stridsåtgärder. Det är även viktigt att uppmärksamma kollektivavtalstolkning 

eftersom de utgör ett led i att avgöra huruvida stridsåtgärder är lovliga. Uppsatsen avser dock 

inte att avhandla kollektivavtalens ställning utan berör endast tolkning av dessa i den mån de 

inverkar på stridsåtgärders lovlighet.  

 

Uppsatsen avser heller inte att närmare beröra den svenska rätten till sympatiåtgärder eller 

eventuella skadestånd som aktualiseras i frågor om stridsåtgärder. 

1.1.3 Metod 

Uppsatsen avser att vara problemorienterad och behandla kontrasten i arbetsrätt mellan svensk 

reglering och gemenskapsrättsligreglering, avseende stridsrätt. Eftersom uppsatsen endast 

åsyftar till att behandla de stridsåtgärder som arbetstagarorganisationer kan vidta ger det oss 

ett perspektiv med utgångspunkt i dessa organisationer. Vi kommer att undersöka tillåtna 

stridsåtgärder genom att se till de förbud som finns för stridsåtgärder mot svenska företag och 

företag inom EU med verksamhet i Sverige. Vi kommer därefter att jämföra dessa för att 

undersöka skillnaderna mellan tillåtna stridsåtgärder. Som ett led i att undersöka 

stridsåtgärder kommer vi förmås att se till de tillvägagångssätt som särskiljer det svenska 

arbetsrättsliga systemet från gemenskapens sociala dimension. Detta lägger en grund till att 

därefter kunna förklara skillnaderna mellan stridsåtgärder mot svenska företag och företag 

inom EU med verksamhet i Sverige.  

 

Vi använder oss av en rättsvetenskaplig metod för att undersöka vilka stridsåtgärder som 

betraktas som tillåtna. I den nyss nämnda metoden står argumentationen i fokus, vilket är 

avsikten med vår uppsats.
9
 Till argumentationen kommer vi att använda oss av ett 

komparativt tillvägagångssätt för att undersöka skillnaderna mellan tillåtna stridsåtgärder. I 

analysen behandlas alltid verksamheten i Sverige, och uttrycket utländska företag hänför sig 

till företag inom gemenskapen.  

                                                             
7
 Gabinus Göransson Håkan, Arbetsrätten - en introduktion, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 81 

8
 Nyström, 2002, s. 123-124 

9 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 35-39 
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På grund av ämnesvalet blir våra primära rättskällor lagtext och praxis på både nationell och 

gemenskapsrättlig nivå. För att få ökad insikt i de olika instansernas domslut och få en 

nyanserad framställning kommer vi att komplettera dessa rättskällor med doktrin. Mängden 

av använd doktrin är ansenlig, eftersom vi strävar efter att använda oss av primärkällor. Valet 

av doktrin grundar sig i författarens position inom det arbetsrättsliga området, detta hindrar 

oss emellertid inte från att kritiskt granska texterna. 

 

Anders Agells bok ”Föreningsfrihets och stridsåtgärder” är inte menad att läsa som 

fackjuridik, eftersom det är en antologi som kan innehålla åsiktsyttringar. Detta har vi tagit 

hänsyn till och använder därför endast källan i den mån vi finner den objektiv. Boken 

”Medbestämmandelagen”, är skriven av Dan Holke och Erland Olauson, som båda arbetar för 

arbetstagarorganisationer. Vi är medvetna om att detta kan resultera i en fördelaktig tolkning 

för arbetstagarorganisationerna. Författarna är dock respekterade fackmän och vi anser att de 

ger en rättvis bild av konflikträtten i medbestämmandelagen. Litteraturen i övrigt är varierad 

där studentlitteratur kombineras med avhandlingar för att få ett allsidigt och forskaranknutet 

arbete.  

1.1.4 Disposition 

I det inledande kapitlet kommer en kort historik beröra hur stridsåtgärder har växt fram, samt 

begreppet stridsåtgärd förklaras tillsammans med en presentation av relevant praxis. I relation 

till konflikträtten kommer även det svenska arbetsrättsliga systemet att belysas, främst de 

centrala delarna som möjliggör stridsåtgärder i Sverige. Den gemenskapsrättsliga regleringen 

av den sociala dimensionen presenteras även, för att ge en förståelse för hur dagens 

gemenskapsrätt har växt fram. Detta kapitel avser att ge en teoretisk ingång och en ökad insikt 

i varför stridsåtgärder är viktiga. Det syftar även till att klarlägga arbetstagarorganisationens 

roll och tillvägagångssätt.  

 

I det följande kapitlet avser vi att framställa en fullständig genomgång av de svenska 

regleringarna kring stridsrätten. Detta gör vi med utgångspunkt i förbuden som stipuleras i 

grundlagen för att sedan diskutera de förbud som förekommer i MBL. Genom att belysa dessa 

förbud så förklarar vi é contrario hur lovliga stridsåtgärder mot svenska företag ser ut. Dessa 

delar lägger en grund till att i analysen kunna jämföra förbud och inskränkningar mellan 

svenska företag och företag från EU. I kapitlet kommer även att diskuteras specialregler och 

regler för offentlig verksamhet. 

 

I det tredje kapitlet kommer vi gå igenom regleringen från EU. Detta gör vi främst genom 

praxis, men även genom viss social lagstiftning. Skälet till att praxis fått en så framstående 

roll i detta kapitel är de olika arbetsrättssystemen inom EU. Dessa har bidragit till att göra 

politiken oklar, vilket har lett till att domstolen fått en starkare roll. Detta gör rättsfallen 

speciellt viktiga eftersom rättstillämpning i detta fall ligger på gränser till lagstiftning, samt att 

domstolen även ger en nyansering till tolkningen av reglerna. De rättsfall som vi har valt ut 

representerar de mest avgörande för det svenska systemet, Laval och Viking. Även 

lagstiftning i form av utstationeringsdirektivet och dess implementering i Sverige diskuteras, 

samt de nya bestämmelserna i lagen om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) 

och MBL och deras gemensamma motiv, som avser åtgärder till följd av Lavaldomen.  

 

I det sista kapitlet avser vi att analysera de två ovanstående kapitlen samt försöka tyda och 

tolka de skillnader på lovliga stridsåtgärder som föreligger. Detta kommer vi göra genom att 

ta hänsyn till politiken, systemen och globaliseringen. Det är inte vår avsikt att ge en 
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fullständig utläggning, pga. ämnets bredd samt uppsatsens begränsningar men vår 

förhoppning är att vi skall kunna förklara skillnaderna utifrån de förbud och praxis vi 

genomgått. Till sist kommer vi även att utvärdera diskussionen i en slutsats.  

1.2 Bakgrund 

Arbetsnedläggelsen eller strejken som vi idag kallar den, kan spåras långt tillbaka i tiden. 

Arbetare protesterade och kämpade i syfte att förändra sina arbetsvillkor till det bättre. Denna 

arbetsvägran fick dock inte sitt stora genombrott förrän det kom till ett avtalsförhållande i 

arbetslivet, i kontrast till det tidigare statusförhållandet som rådde. Det förindustriella 

samhällets tillvägagångssätt ledde senare till att stridsåtgärder blev reglerade. Stridsåtgärden 

blev inte en kraftfull metod förrän etableringen av den moderna industrin. Det som idag kallas 

bojkott eller blockad översattes till bl.a. skymfning, och nedläggning i det förindustriella 

samhället och det är där dagens stridsåtgärder har sitt ursprung.
10

 

1.2.1 Svenska modellen 

Den svenska arbetsrättsliga metoden, genom vilken vi reglerar vår arbetsmarknad, skiljer sig 

från de flesta övriga medlemsländer inom EU. Det som skiljer de olika systemen i EU åt är 

främst kollektivavtalets ställning, arbetslivets reglering genom lag, arbetsmarknadens 

organisationer och statens roll.
11

 Det som är utmärkande för den svenska arbetsrättsliga 

modellen är att det är arbetsmarknadens parter som bestämmer om vad som skall råda på 

arbetsmarknaden. Genom upprättandet av kollektivavtal enligt 23 § MBL dvs. ”skriftligt avtal 

mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om 

anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare”, regleras marknaden tillsammans med lagstiftning som primärt är 

semidispositiv. Att fackföreningar innehar en central roll inom den svenska arbetsrätten ter sig 

naturligt, eftersom uppskattningsvis 80 % av arbetstagarna i Sverige är fackligt anslutna. Med 

bakgrund av det nyss anförda kan det konstateras att statens roll i arbetsrättsrättsliga frågor är 

begränsad, eftersom dessa frågor har som ovan nämnts överlåtits till arbetsmarknadens parter. 
12

  

 

Den arbetsrättsliga regleringen finns huvudsakligen i lag och praxis, men även i avtal såsom 

kollektivavtal och anställningsavtal. Vidare är flertalet av de svenska arbetsrättslagarna 

semidispositiva till förmån för kollektivavtalet, genom att de endast uppställer ramar och 

utgångspunkter för en väl fungerande arbetsrätt. För att ett avtal skall betraktas som ett 

kollektivavtal måste det uppfylla de i 23 § MBL uppställda rekvisiten. Rekvisiten stipulerar 

att avtalet skall vara skriftligt utformat med ett visst innehåll, samt att det skall vara tecknat av 

behöriga parter. Med visst innehåll avses de frågor som överensstämmer med 

förhandlingsrätten dvs. anställningsvillkor för arbetstagare och bestämmelser om 

”förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare”, här inkluderas fredsplikten. 
13

Med behöriga parter avses arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och 

arbetsgivare. Ur 6 § MBL kan utläsas att det med arbetstagarorganisation åsyftas 

sammanslutning av arbetstagare som verkar för arbetstagarnas intresse i relation till 

arbetsgivaren. Det faktum att parter i kollektivavtal i stort sett kan reglera föremål för 

konflikter resulterar i att fredsplikt följer av kollektivavtal. Stridsrätten omfattar således alla 

de frågor som man kan sluta överenskommelse kring i kollektivavtal. Kollektivavtalet har en 

                                                             
10 Göransson Håkan, Kollektivavtal som fredsinstrument, Norstedts Juridik AB, 1988, s. 40 
11

 Nyström, 2002, s. 60 
12

 Nyström, 2002, s. 62-63 
13 Adlercreutz Axel & Mulder Bernard Johann, Svensk Arbetsrätt, Stockholm, Norstedts Juridik, 2007, s. 89 
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unik beskaffenhet, som gör att avtalet per automatik även omfattar arbetstagare, vilka således 

måste beakta fredsplikten.
14

 

1.2.2 Den sociala dimensionen 

Trots att den sociala dimensionen lett till ökade regleringar inom arbetsrätt, har dessa primärt 

varit följder av politik för att stärka den gemensamma marknaden.
15

 Den sociala dialogen 

överlåts i princip till arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå. Om parterna ser det som 

nödvändigt går politiken sedan över i direktiv.
16

  

 

Huruvida regleringar avseende arbetsrätt skall ingå i gemenskapen har sedan sent 50-tal varit 

ett debatterat ämne. På tidigt 70-tal togs de första stegen mot att inkludera arbetsrätten i 

politiken genom ett socialt handlingsprogram. Det skulle dock dröja ytterligare 20 år innan 

arbetstagares rättigheter kom att regleras, genom den s.k. sociala stadgan från år 1989.  

I denna förklarades strejkrätten som en central rättighet, men trots detta konstruerades ingen 

handlingsplan avseende den. Genom närhetsprincipen skulle rätten istället regleras på 

nationell nivå.
17

 

 

Under 90-talet skedde förändringar i socialpolitiken och hög sysselsättning prioriterades. Den 

sociala dimensionen utvecklades efter det s.k. Schrödermålet, som förklarade att unionens 

sociala mål hade företräde framför unionens ekonomiska syften som fallet avsåg dvs. att 

undanröja konkurrenssnedvridningar mellan företag som är etablerade i olika 

medlemsstater.
18

 Eftersom socialpolitiken på gemenskapsnivå tidigare krävde konsensus vid 

omröstningar, hade sociallagstiftningen blivit lidande till förmån för mellanstatliga avtal. 

Efter Nicefördraget kunde dock vissa arbetsrättsliga beslut fattas med kvalificerad majoritet, 

vilket ökade möjligheten för direktiv.
19

 Inom unionen efterlystes en metod för att säkra de 

grundläggande rättigheterna och därför utarbetades stadgan om de grundläggande fri- och 

rättigheterna. I kapitel fyra stadgas sociala rättigheter, där stridsrätten lyfts fram som ett medel 

för arbetsmarknadsparter att försvara sina intressen. Stadgan var inte bindande, men skulle 

beaktas av medlemsländer när de tillämpade EG-rätten och den kom även att påverka arbetet i 

domstolen.
20

   

 

År 2000 utarbetades och antogs en strategi för tillväxt som gick under namnet 

Lissabonprocessen
21

. Strategin inkluderade ekonomiska, sociala och miljöaspekter för att 

modernisera samarbetet, som ett försök att konkurrera med omvärlden i en allt mer 

globaliserad värld. I strategin uttrycks ett stöd för dels den ekonomiska inre marknaden, men 

även för den sociala utslagningen och konkurrensen mellan medlemsländerna. Eftersom 

arbetsrätten är ett ämne som i hög grad fortfarande regleras nationellt, är många av målen upp 

till länderna att själva införliva.   

 

Den 29:e oktober 2004 undertecknade flertalet medlemstater det s.k. Lissabonföredraget. 

Enligt arbetsmarknadsminister Littorin, skulle en ratificering av fördraget stärka den svenska 

                                                             
14

 Sigeman Tore, Arbetsrätten en översikt, Norstedts Juridik AB, 2006, s. 77 
15

 Nyström, 2002, s. 55-60 
16 Nyström, 2002, s. 79 
17 Nyström, 2002, s. 82 
18 Mål C-50/96 ”Deutsche Telecom AG mot Lilla Schröder”  
19 Nyström, 2002, s. 101 
20

 Nyström, 2002, s. 106 
21

 Lissabonprocessen var tidigare tänkt att löpa till 2010, men eftersom målen inte uppnåtts ännu, diskuterar 
EU:s stats- och regeringschefer om att förlänga målen till 2020 istället. 
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arbetsrättsmodellen, eftersom de fackliga rättigheterna skulle stärkas.
22

 I fördraget uttrycks 

sympati för arbetsmarknadsparterna och möjligheten utvidgades till att genom dem införliva 

europeiska förordningar och beslut.
23

 Detta eftersom stadgan för de grundläggande fri- och 

rättigheterna är bindande och artiklar som behandlar arbetstagarorganisationernas rätt till bl.a. 

stridsåtgärder fördes in under rubriken Solidaritet. I artikel 28 stadgas rätten till stridsåtgärder 

 

”Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med 

unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal 

på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att 

försvara sina intressen, inbegripet strejk.” 

Någon inskränkning av strejkrätten, i form av gemenskapsrättsliga föreskrifter, kommer heller 

inte att ske. Eftersom artikel 137.5 avseende socialpolitiken, stipulerar att EG-rätten på detta 

område inte har behörighet. Dock kan gemenskapsrätten begränsa stridsrätten, eftersom EG 

domstolen fortfarande äger ensamrätt i tolkning av gemenskapsrätten. 

 

Medlemsstaters sätt att implementera direktiv skiljer sig åt, men det finns dock vissa formkrav 

från gemenskapen på tillvägagångssätt. Generellt går de ut på att direktiv skall införlivas 

genom en speciell regel, primärt lag. Att förklara att den nationella rätten redan uppfyller 

direktivet eller att införliva det genom lägre stående rättskällor som t.ex. förarbeten och 

kollektivavtal, är inte tillräckligt.
24

 Semidispositiv och dispositiv lagstiftning tros heller inte 

ge ett fullgott skydd för direktiven.
25

  

1.2.3 Begreppet stridsåtgärd 

Det återfanns ingen faktisk definition av begreppet stridsåtgärd i den gamla 

Kollektivavtalslagen (KAL) och det kan ej heller återfinnas någon i nuvarande 

Medbestämmandelagen (MBL), den lag som till stor del ersatt KAL. Vid upprättandet av 

regeringsförslaget till KAL gjordes inga ansträngningar till att fastställa innebörden av 

begreppet stridsåtgärd och detta erhöll vid antagandet av MBL kritik. Dåvarande 

justitieministern Johan Thyrén
26

 försvarade formuleringen och menade att en definition kunde 

vara farlig och att det var upp till bl.a. domstolarna att formge begreppet. Vidare skulle denna 

avsaknad tolkas ändamålsenligt, eftersom lagstiftaren eftersträvat att undvika att nya former 

av åtgärder framställas på arbetsmarknaden med avsikt att undgå en absolut precisering av 

begreppet. Detta innebär att det är upp till rättstillämpningen att utarbeta en närmare innebörd 

av begreppet stridsåtgärd. 
27

  

 

Av förarbeten och praxis där begreppet stridsåtgärd behandlas, uppställs tre rekvisit för när en 

stridsåtgärd anses föreligga. Stridsåtgärden skall vara utförd i fackligt syfte, skall betraktas 

som en åtgärd, samt inneha kollektiv prägel. Att försöka få till stånd ett kollektivavtal med ett 

specifikt önskvärt innehåll, att söka ändra rådande kollektivavtal beträffande en viss punkt 

eller att exempelvis hysa sympati med part som redan utför arbetsnedläggelse, är alla exempel 

på stridsåtgärder.  Vad som åsyftas med termen fackligt syfte är att utförandet av åtgärden 

direkt eller indirekt hänger samman med arbetsmarknadsparterna. Att söka påverka det 

                                                             
22 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article391018/Den-svenska-modellen-och-EU-gar-att-
forena.html 
23 http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/04-3-4/16.asp 
24 Nyström, 2002, s. 65 
25

 Nyström, 2002, s. 68 
26

 Sveriges justitieminister år 1926-1928 
27 Göransson, 1988, s. 230 
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individuella avtalet för enskilda arbetstagare är inte att betrakta som en stridsåtgärd och det 

faller således utanför begreppet. Den stridsåtgärd som primärt förknippas med 

arbetstagarsidan är strejk.
28

  

 

I ett förarbete från 1975 diskuteras stridsåtgärdens natur, och enligt detta krävs det endast att 

handlingen betecknas som en åtgärd. I utredningen ställts inte några karakteristiska krav på 

utvärtes egenskaper på agerandet. Förarbetet skiljer vidare inte mellan direkta eller indirekta 

påverkansfaktorer, utan det som är det väsentliga i bedömningen är att den aktuella 

handlingen reellt påverkar motparten. Stridsåtgärd behöver i princip inte heller vara riktad 

mot arbetsgivare för att klassas som stridsåtgärd. Det är alltid syftet som är avgörande för 

bedömningen om huruvida handling är en stridsåtgärd. 
29

  

 

Kravet på kollektiv prägel innehar en karaktär som särskiljer handlandet från individuella 

aktioner. För att en åtgärd skall anses ha kollektiv prägel är det av betydelse att stridsåtgärden 

vidtagits efter samråd, arbetstagare emellan, samt att syftet varit gemensamt åstadkommet. 

Den enkla slutsats som kan dras av detta är att initiativ från enskilda arbetstagare inte är att 

betraktas som stridsåtgärder. När detta sker är det en fråga om en vild stridsåtgärd som 

innebär att arbetstagare utan delaktighet av någon facklig organisation ligger bakom en 

åtgärd. Detta förfaringssätt är det mest utpräglade vid olovliga stridsåtgärder. Utgångspunkten 

vid en vild stridsåtgärd är att det i viss utsträckning ägt rum diskussioner arbetstagarna 

emellan. Att en eller några få arbetstagare lägger ner arbetet är att betraktas som en 

överträdelse mot de individuella anställningsavtalen. 
30

 Trots att en arbetsnedläggelse endast 

vidtas av en enskild arbetstagare är denna åtgärd fortfarande att betraktas som en stridsåtgärd, 

om arbetstagarorganisation organiserat åtgärden. Rekvisitet beträffande kollektiv prägel 

medför även att alla som är parter i ett kollektivavtal.
31

 En stridsåtgärd kan vara antingen total 

eller partiell. Den sistnämnda anspelar på stridsåtgärder vidtagna i protest mot exempelvis 

endast övertidsarbete.
32

 

 

I en interimistisk prövning i AD från 2004, som berörde frågan om huruvida en organisation 

vidtagit en otillåten stridsåtgärd, diskuterades begreppet stridsåtgärd. AD konstaterade till en 

början att det i MBL saknas en definition av begreppet, samt att det inte finns en komplett 

uppräkning av vilka åtgärder som är att betrakta som stridsåtgärder i lagens mening, utan 

endast att:  

 

”…arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig 

stridsåtgärd” 

 

Att en åtgärd i en eller annan bemärkelse rent allmänt ses som en stridsåtgärd tas vid en 

bedömning, inte i beaktande. AD anför vidare att handlingen enbart skall karakteriseras som 

en åtgärd och uppställer alltså inga krav beträffande åtgärdens yttre egenskaper, utan att det 

endast räcker med att åtgärden reellt kan ha inflytande på den andra parten.  AD framhåller att  

 

”allmänna uttalanden, kritik eller propaganda, framställande av önskemål, begäran om 

förhandling och liknande” 

                                                             
28 Glavå Mats, Arbetsrätt, Studentlitteratur, 2001, s. 152-153 
29 SOU 1975:1 ”Demokrati på arbetsplatsen. Förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal,  
s. 352-353 
30

 Göransson, 1988, s. 234 
31

 Glavå, 2001, s. 157-159 
32 Göransson, 1988, s. 232 
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 inte faller in under begreppet stridsåtgärd, men att det nyss uppräknade, av motparten ändå 

kan uppfattas som ett försök till påverkan.
33

 

 

I ett annat avgörande från 2005 ställer AD krav på att åtgärden, handlingen eller underlåtelsen 

skall vara av sådan beskaffenhet att det på ett eller annat sätt negativt påverkar motparten. AD 

gör en begränsad tolkning av begreppet stridsåtgärd och anser likt tidigare nämnda dom att 

uttalanden, kritik eller propaganda, samt framställande av önskemål och begäran om 

förhandling inte skall falla inom begreppet stridsåtgärd, trots att dessa av motparten kan 

uppfattas som pådrivningar. Det som AD slutligen anför i sin tolkning, om huruvida en åtgärd 

är att betraktas som en stridsåtgärd, är att bedömningen av handlandet alltid måste avgöras 

med utgångspunkt i omständigheter som uppkommer i varje enskilt fall.
 34

   

 

3. Svenska delen 

3. 1 Regeringsformen  

I Regeringsformen (RF) finner vi generalklausulen för stridsåtgärder. Här fastställs att 

friheten till stridsåtgärder är en grundlagsskyddad rättighet. Stycket i regeringsformen 

avseende stridsåtgärder innehåller allmänna regler om arbetsstriden, som skall beaktas oavsett 

om kollektivavtal föreligger eller inte. Föreligger kollektivavtal råder i princip en fredsplikt, 

som diskuteras vidare i 3.2. När ett kollektivavtal har upphört föreligger oftast ett huvudavtal 

eller mellan parterna. Detta gör att strukturen på arbetsstriden fortfarande kan vara reglerad 

under s.k. ”avtalslöst tillstånd”.
35

 Ett exempel på ett sådant avtal är Saltsjöbadenavtalet mellan 

LO och Svensk Arbetsgivarförening (Svenskt Näringsliv) från 1938 års avtalsrörelse. Avtalet 

har numera upphört att gälla, men reglerna beträffande stridsåtgärder gäller ännu.  

3.1.1 Bakgrunden 

Rätten till stridsåtgärder regleras primärt genom 2 kap 17 § RF: 

 

”Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att 

vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal.” 

 

Före 1974 års grundlag var stridsåtgärder inte reglerade, men enligt praxis fanns dock 

fastslaget att stridsåtgärder var tillåtna i den mån de inte strider emot lag.
36

 Behovet av ett 

grundlagsskydd för stridsåtgärder togs först upp år 1963 av Svea hovrätt. Hovrätten ansåg att 

ett principstadgande avseende friheten till stridsåtgärder var viktig att få lagstadgad.  Detta 

föranledde den första formuleringen av rättigheten som finns att hittas i ett utkast till 

regeringsformen, från 1971. Enligt den skulle begränsningar avseende stridsrätten regleras i 

lag, med hänsyn till bland annat rikets säkerhet och landets ekonomiska välstånd. Friheten 

fick således inte hindras av myndighet eller annat allmänt organ. Detta förslag avseende 

stridsåtgärder hade dock tagits bort senare samma år, efter att ett förbud mot stridsåtgärder 

tillkommit inom den offentliga sektorn, till följd av det nämnda årets avtalsrörelse. Förbudet 

kom till genom tvångslag och gjorde att regeringen kunde besluta om arbetsfred, samt att det 

gamla kollektivavtalet skulle råda. Ingrepp av den här typen skulle ha varit svåra att 

genomföra med dagens formulering, vilket kan förklara varför den första formuleringen 

                                                             
33 AD 2004 nr 6, s. 13 
34

 AD 2005 nr 88, s. 9 
35

 Schmidt Folke, Facklig Arbetsrätt, Norstedts Juridik AB, 1997, s. 222  
36 Holke Dan & Olauson Erland, Medbestämmandelagen, Norstedts Akademiska förlag, 2008, s. 305 
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korrigerades. Riksdagen beslutade istället år 1973 att rösta igenom konstitutionsutskottets 

formulering. Detta ledde till dagens skilda formulering, där inskränkningsrätten är betydligt 

mer omfattande än 1971 års förslag.
37

 

 

I kontrast till andra rättigheter som reglerades i RF formulerades rätten till stridsåtgärder 

närmast som en civilrättslig regel, eftersom den tar sikte på förhållandet mellan enskilda 

rättssubjekt. Rättigheten skyddas dock från det allmänna, eftersom inskränkningar måste ske 

genom lag. Skyddet är således begränsat i den mån att det krävs ett riksdagsbeslut för att 

inskränka rätten. Grunden till denna utformning tar sikte i den svenska modellen, enligt vilken 

regleringar avseende arbetsmarknaden bör ta utgångspunkt i förhållandet mellan 

arbetsmarknadsparterna.
38

 Den fackliga friheten rättfärdigar därför rättigheter i förhållandet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Formen på rättigheten skiljer sig därför från de politiska 

fri- och rättigheterna som främst tar sikte på att ge ett skydd gentemot det allmänna.
39

 Genom 

dess utformning åtnjuter stridsrätten, ett i jämförelse med andra grundlagsskyddade 

rättigheter
40

, svagt grundlagsskydd. Rättigheten tycks endast existera i den mån som den inte 

är förbjuden.
 41

 

 

Enligt RF kan rättigheten endast åtnjutas av arbetstagarorganisationer, 

arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare, följaktligen parter som kan ingå kollektivavtal. 

Stridsåtgärder är således lagliga endast i den mån som de är vidtagna i kollektivt organiserade 

former. Förklaringen till detta ligger även det i den svenska modellen och uppfattningen att 

enskilda arbetstagares intressen skall tillvaratas av arbetstagarorganisationerna.
42

 Det 

framkommer även av ordalydelsen att stridsåtgärd är lovlig om inget annat följer av avtal. 

Med avtal menas här kollektivavtal, som innefattar en fredsplikt. Anställningsavtal är således 

inte ett sådant avtal som omnämnas i § 17. Därför kan förpliktelser som följer av 

anställningsavtalet t.ex. arbetsskyldighet och uppsägningstid inte inskränka rätten till 

stridsåtgärd.
43

 Enligt regleringen i regeringsformen kan stridsrätten även inskränkas genom 

lag. De lagar som inskränker rätten är främst MBL från 1976 och Lagen om offentlig 

anställning (LOA) från 1994, som kommer att behandlas nedan. 

3.1.2 Allmänna rättsgrundsatser 

Den svenska stridsrätten skiljer sig från liknande rättigheter internationellt i en 

proportionalitetsaspekt. Detta uppmärksammades av Arbetsdomstolen 1998, i en fråga om 

stridsåtgärds lovlighet. Domstolen tog där ställning till proportionalitet som en allmän 

rättsgrundsats inom fackliga konflikter. De fann dock inget rättsligt stöd för att en sådan 

oskriven regel existerar.
44

 Att en stridsåtgärd ska stå i proportion till dess syfte och skada 

återfinns ofta i andra nationella regleringar, men i Sverige finns således inget krav på 

stridsåtgärdens proportionalitet.
45

 Internationellt präglas i regel även arbetsgivarsidans 

stridsrätt av flera inskränkningar än arbetstagarsidans. I Sverige är dock denna uppdelning 

relativt jämlik, en strejk kan t.ex. bemötas med en lockout.
46

 Arbetsdomstolen har vid flera 

tillfällen uttryckt sig om allmänna rättsgrundsatser och deras effekter på stridsrätten. 

                                                             
37

 Göransson, 1988, s. 327 
38

 AD 2003 nr 46 s. 12  
39

 SOU 1975:75 ”Medborgerliga fri- och rättigheter”, s. 151 
40 Jämför med föreningsfriheten i regeringsformen 2 kap. 1 § p. 5 
41 Göransson Håkan, 1988, s. 328-329 
42 NJA 1974 s. 36 
43 AD 1981 nr 26, s 257 
44

 AD 1998 nr 17, s. 7 
45

 Glavå, 2001, s. 162 
46 Schmidt, 1997, s. 224 
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Allmänna rättsgrundsatser i form av oskrivna regler är svåra att använda för att inskränka 

stridsrätten enligt 17 § RF, på grund av den civilrättsliga verkan som utformningen medför.
47

 

 

Enligt Schmidt kan dock stridsåtgärder som syftar till att få till stånd ett kollektivavtal som 

saknar rättslig giltighet vara otillåtna. Ett kollektivavtal som står i strid med 

arbetsrättsliglagstiftning skulle förkastas, därför är det mycket troligt att stridsåtgärder som 

syftar till att skapa en sådan situation skulle underkännas.
48

 Detta förbud har inte ställt på sin 

spets. Enligt praxis kan dock stridsåtgärder vara förbjudna om de syftar till att förmå 

arbetsgivaren att teckna ogiltigt avtal.
49

 Enligt Ryman kan detta även tolkas e contrario, om 

syftet inte var att avtalet skulle medföra lagstridighet, är stridsåtgärden troligen inte olovlig.
50

  

 

Detta öppnar för förbud från rättsgrundsatser, fastställda i praxis som råder under 

kollektivavtalslöst tillstånd, som ett tillägg till MBL. Huruvida stridsåtgärder, som strider mot 

andra tvingande lagbestämmelser än MBL fredsregler eller allmänna grundsatser är olovliga 

kan ej uttolkas. Även om stridsåtgärd som strider mot t.ex. avtalslagen
51

 kan ses som otillåten, 

finns det inte några lagliga sanktioner att ta till mot åtgärderna på angivna grunder.
52

 

 

I RF regleras föreningsfriheten
53

, en frihet som även har ett skydd genom 

Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter. I praxis har Europadomstolen utvidgat 

skyddet till att även inkludera en negativ föreningsfrihet.
54

 En stridsåtgärd med stark 

påtryckningseffekt, med eller utan syftet att påverka organisationstillhörigheten som orsakar 

en kränkning (eftersom den tvingar fram en organisationstillhörighet
55

) kan stå i strid med den 

negativa föreningsrätten. Stridsrätten inskränks således i det hänseendet. Den får inte tvinga 

enskild eller juridisk person till att bli medlem av en organisation, om de hyser ideologiska 

skäl till att inte bli medlemmar.
 56

 Dock har denna inskränkning inte ställts till sin spets ännu 

eftersom Arbetsdomstolen framhäver möjligheten till hängavtal som avgörande för att en 

kränkning inte har förekommit.
57

 

3.2 Medbestämmandelagen 

I MBL stadgas i inledningen att lagen reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Vidare redogörs för vilka delar som är dispositiva, dvs. att avvikelser från dessa 

delar kan göras i kollektivavtal. Reglerna avseende fredsplikt är dispositiva vilket betyder att 

det i kollektivavtal kan beslutas om en längre gående fredsplikt än vad lagen föreskriver.
58

 

Den grundläggande inställningen som förekommer i MBL, är att fredsplikt råder när parter 

                                                             
47 AD 2003 nr 46, s. 13 
48 Schmidt, 1997, s. 234-235 
49

 AD 1977 nr 38, s. 289 jmf. AD 1989 nr 120, s. 896 
50

 Eklund Ronnie m.fl. (Ryman Sven-Hugo), Studier i Arbetsrätt: ”Innebörden och betydelsen av Lex Britannia”, 
Arbetsrättsliga föreningen och Iustus Förlag AB, 1993, s. 359-361 
51

 36 § Avtalslagens generalklausul avseende tro och heder 
52

 Eklund, 1993, s. 362 
53

 Enligt 2 kap 1 § p. 5 RF skyddas frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften 
54

 Jmf Young, James och Webster mot Storbritannien (dom den 13 augusti 1981) med Gustafsson mot Sverige 
(dom den 25 april 1996)  
55 Europadomstolen har i det s.k. Gustafsson fallet jämfört detta med att tvingas in i avtal som är under 
inflytande från en organisation, de svenska hängavtalen hör dock inte till dessa avtal eftersom de går att 
individualisera.  
56

 Sigeman Tore, Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden, Rättsfonden, 1999, s. 42-48 
57

 AD 1998 nr 17 s. 7 
58 Sigeman, 2006, s. 84-85 
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träffat kollektivavtal. Omvänt har parterna stridsrätt i avsikt att få till ett kollektivavtal när 

detta inte föreligger.
59

  

3.2.1 Bestämmelser 

I 41 § 1 st. MBL stadgas inskränkningen i stridsrätten som följer av att kollektivavtal har 

träffats. 

  

”Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i 

arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig 

stridsåtgärd… om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal…” 

 

Beslutet att ta stridsåtgärd under kollektivavtalsförhållanden måste fattats i behörig ordning. 

Med behörig ordning åsyftas att beslutet skall tas av avtalsbärandepart, i linje med 

organisationens stadga, samt på rätt facklignivån. Att beslut skall fattas i behörig ordning 

förekommer, tills viss del, även när kollektivavtal inte föreligger.
60

 Utrymmet för att beslut 

fattas i behörig ordning är relativt vidsträckt
61

 och fungerar oftast som ett komplement till de 

senare punktförbunden i MBL. Ett stadgebrott kan dock självständigt medföra brott mot 41 § 

MBL. Fredspliktsbrott kan således föreligga oavsett om syftet att ta åtgärden var lovligt eller 

ej.
62

 För arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation föreligger vidare 

skyldighet att varsla om stridsåtgärd, sympatiåtgärd eller utvidgande av stridsåtgärd 

skriftligen senast sju arbetsdagar i förväg. Uteblivet varsel gör dock inte stridsåtgärden 

olovlig, eftersom det endast är en ordningsföreskift, men det kan föranleda skadestånd.
63

  

 

Att en stridsåtgärd tas i behörig ordning och varslas betyder inte nödvändigtvis att den är 

lovlig. I MBL 41 § 1 st. p.1-4 stadgas fyra förbud som syftar till att inskränka rätten till 

stridsåtgärder, genom att reglera stridsåtgärdens ändamål. För att bedöma en stridsåtgärd som 

avtalsstridande bedöms således syftet med åtgärden, och inte dess beskaffenhet.
64

 Punkterna 

förbjuder kollektivavtalsbundna parter från att ”vidtaga eller deltaga i” stridsåtgärder med 

särskilda syften. Syftena är till för att betona principen om arbetsfred under avtalsperioder. 

Används avtalsstridande åtgärd mot avtalspart i påtryckande syfte är det därför att betraktas 

som en olovlig stridsåtgärd.
65

 

3.2.2 Punktförbuden 

En fundamental föreställning avseende stridsåtgärder i Sverige är att de skall vara förbjudna i 

rättstvister, men tillåtna i intressetvister. Rättstvister skall lösas av domstolar.
66

  

 

”… att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta 

innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtal eller mot denna lag.” 

 

Under det första förbudet faller ett flertal tvister, bl.a. tvist om kollektivavtalets rätta 

innebörd; en avtalstolkningstvist. Parterna är här eniga om att frågan omfattas av 

kollektivavtal, men inte hur den skall tolkas. Vidare omfattar punktförbudet tvister om 

                                                             
59
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60 Holke & Olauson, 2008, s. 312 
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huruvida ett ”visst förfarande” strider mot MBL eller kollektivavtalet. Ett exempel kan vara 

en tvist avseende föreningsrätten, där fredsplikt råder. Fredsplikten enligt det första 

punktförbudet gäller även vid tvist om kollektivavtalets bestånd eller giltighet. Fredsplikt i 

rättstvister gäller inte när arbetstagarorganisationer utnyttjar sitt tolkningsföreträde. 

Tolkningsföreträde inom arbetsrätten innebär ett privilegium att få bestämma hur en situation 

skall tolkas. Detta innebär att arbetstagarorganisationen tillåts att vidta stridsåtgärd i 

rättstvister avseende arbetsskyldighet, tills dess att tvisten blivit slutligt prövad.
67

 Reglerna 

avseende tolkningsföreträde får dock inte användas enbart för att uttrycka en 

intresseståndpunkt. Arbetsgivaren kan vid sådana ovidkommande syften använda sig av 

”synnerliga skäl” för att bryta igenom arbetstagarorganisationernas tolkningsföreträde, och på 

så sätt få stridsåtgärden inställd.
68

 Rättstvist kan vidare förekomma avseende stridsåtgärds 

lovlighet, förutsatt att motpart i god tro påtalar fredspliktinvändningar mot varslad 

stridsåtgärd. Stridsåtgärd får efter given fredspliktinvändning inte genomföras, förrän domstol 

fastställt att den är lovlig.
69

 Fredsplikt kan även uppstå när det inte föreligger något 

kollektivavtal, men då part genom en fredspliktinvändning hävdar att kollektivavtal 

föreligger.
70

  

 

Enligt Göransson kan man utifrån arbetsdomstolens avgöranden även spekulera i om 

fredsplikten kan sträcka sig till tvister som inte omfattas av det första punktförbudet.
71

 Glavå 

och Schmidt hävdar emellertid att inget generellt förbud för stridsåtgärder i rättstvister finns. 

Stridsåtgärdernas inskränkning i rättstvister begränsas således till rättstvister i första 

punktförbudet.
72

 

 

Den andra punkten i 41 § MBL reglerar förbudet att ta till stridsåtgärder med avsikt att ändra 

ett befintligt kollektivavtal. Förbudet grundar sig på föreställningen om pacta sunt servanda, 

dvs. avtal skall hållas.
73

  

” … att åstadkomma ändring i avtalet” 

 

Enligt Glavå kan man utan svårigheter göra en é contrariotolking av förbudet, vilket torde 

innebära att det är beviljat att ta till stridsåtgärder under gällande avtalsperiod, i intressefrågor 

som är inte är fastställda i avtalet. Vidare anför han att det onekligen är de reglerade 

angelägenheterna i kollektivavtalet som skapar fredsplikt enligt andra punktförbudet, och inte 

kollektivavtalet i sig. I verkligheten finns det dock ett begränsat spelrum för stridsåtgärder 

avseende oreglerade intressefrågor, eftersom det bl.a. finns möjlighet till att införliva dolda 

klausuler.
74

 Stridsåtgärder är således förbjudna att vidta för att ändra innebörd i kollektivavtal, 

oberoende av dess karaktär, dvs. huruvida regeln är dold eller direkt kan utläsas i avtalet. 
75

 

 

I praxis från AD 1989 behandlas frågan om stridsåtgärds lovlighet enligt 41 § 1 st. p. 2 MBL. 

Målet avser en blockad från arbetstagarsidan, på grund av en oreglerad intressefråga. 

Arbetsgivaren yrkade på att stridsåtgärden skulle förklaras olovlig, eftersom stridsåtgärden 

har till syfte att ändra ett giltigt kollektivavtal. Domstolen anförde i sitt domskäl att de kunde 

                                                             
67

 Schmidt, 1997, s. 255 
68

 Göransson, 1988, s. 337-338 
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se en tendens till att nutida kollektivavtal i mindre utsträckning än sina föregångare lämnade 

intressefrågor oreglerade. Det är vidare förenligt med 41 § MBL att i tvist gällande en 

oreglerad angelägenhet vidta stridsåtgärder, i syfte att få till stånd en reglering beträffande 

denna angelägenhet. AD hade i tidigare mål redogjort att till oreglerade angelägenheter skall 

även räknas det som har diskuterats vid förhandlingssammanträdena, men som ej finns 

uppställda i kollektivavtal.
76

 På grund av det anförda avslog AD arbetsgivarorganisationens 

talan och framförde att fredsplikt inte är aktuellt vid s.k. intressetvister. 
77

  

 

Det tredje punktförbudet förbjuder stridsåtgärder avseende nya avtalsvillkor, under pågående 

avtalsperiod. Förbudet fungerar främst som ett komplement till de två huvudförbuden, det två 

ovan nämnda.
78

 

 

”att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphör att 

gälla…” 

 

Förhandlingar avseende nytt avtal brukar påbörjas innan det äldre avtalet gått ut. 

Stridsåtgärder avseende det nya avtalet får dock inte vidtas innan avtalet löpt ut. Under 

förhandlingarna får stridsåtgärder således inte påbörjas, dock får varsel om stridsåtgärd ges 

under denna period.
79

  Det faktum att ett riksavtal upphör, i vilken regler om fredsplikt stiftas, 

medför inte att stridsåtgärd är tillåten eftersom avtal, som hänvisar till riksavtalet, fortfarande 

gäller.
80

  

 

Det fjärde punktförbudet berör sympatiåtgärder, där kan det utläsas att åtgärder vidtagna med 

avsikt att stödja någon annan, som själv saknar rättigheten att vidta stridsåtgärden, är 

förbjuden.
81

 Förbudet vilar på premissen att det som inte är förbjudet är tillåtet. En é 

contrariotolking av detta förbud innebär därför att sympatiåtgärder är tillåtna i den mån den 

primära stridsåtgärden är lovlig.
82

 Det fordras vidare inte att den primära stridsåtgärden är 

effektiv för att en sympatiåtgärd ska få komma till stånd. AD har i praxis från 1972 uttalat sig 

om att en sympatiåtgärd ibland fordras pga. att den primära stridsåtgärden inte visat sig vara 

tillräckligt slagkraftig för att få till stånd en överenskommelse. Det finns således ingen 

proportionalitetsaspekt på sympatiåtgärder i förhållande till den primära stridsåtgärden. En 

sympatiåtgärd skall vara tillfällig och får dessutom inte vara av sådan beskaffenhet att den står 

i konflikt med de övriga punktförbuden som finns uttryckta i 41 § MBL.
83

 

3.2.6 Tillämpning 

Ytterligare ett förbud mot stridsåtgärder förekommer, vilket återfinns i 41 b § MBL och är till 

för att skydda ensamföretagare och familjeföretag. Stridsåtgärder vidtagna mot dessa, syfte att 

träffa kollektivavtal, är ogiltiga.
84

 Att ta till kriminella handlingar som ett led i en stridsåtgärd 

är inget som i sig själv gör stridsåtgärden olovlig. Däremot kan brottsliga gärningar, vilka 

används som stridsåtgärder, orsaka förmögenhetsskada och till följd därav dömas enligt 

skadeståndslagen.
85
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Av 42 § MBL framgår organisationernas ansvar för stridsåtgärder. Där stadgas att de inte får 

stödja olovlig stridsåtgärd och med ”stödja” anses påtagligt agerande. Med stöd avses 

framförallt ekonomiskt bidrag, främst i relation till underenheter i organisationen.
86

 

 

”…får ej anordna eller på annat sätt föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får 

ej heller genom understöd eller på annat sätt medverka vid olovlig stridsåtgärd. Organisation 

som själv är bunden av kollektivavtal är även skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem 

förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka för dess upphörande.” 

 

 Skyldigheten sträcker sig vidare till att hindra medlemmar från att vidta olovliga 

stridsåtgärder. Ansvaret för olovlig stridsåtgärd tagen av medlem eller underenhet faller alltid 

tillbaka på organisationen, även om organisationen tar avstånd från den olovliga 

stridsåtgärden. Aktiva ingripanden måste tas för att förmå medlemmarna att beakta 

fredsplikten och på så sätt motverka olovliga stridsåtgärder.
87

 Överläggningar måste enligt 43 

§ genast tas upp vid olovlig stridsåtgärd för att förmå medlem, som bryter mot fredsplikten, 

att upphöra.
88

 Endast det faktum att en part begår en olovlig stridsåtgärd, innebär inte att 

stridsåtgärd är tillåten från motparten. Detta framkommer genom en é contrariotolking av 31 § 

MBL. Där stadgas det att part fortfarande är bunden av kollektivavtal, trots att brott mot 

kollektivavtal föreligger från motparts håll. AD kan dock godkänna att 

arbetstagarorganisationer får genomföra stridsåtgärder för att motverka en arbetsgivare som 

systematiskt åsidosätter MBL:s inflytelseregler.
89

 

3.3 Lagen om offentlig anställning 

Lagen om offentlig anställning (LOA) har till ändamål att se till att allmänintresset 

beträffande myndighetsutövning och annat arbete utfört av statliga verk tillgodoses.  

De offentligrättsliga regleringar som finns stadgade i LOA omfattar majoriteten av våra 

statsanställda, samt kommunalt anställda. Ur lagens 3 § kan dock utläsas att exempelvis 

statsråd, riksdagens ombudsmän, samt riksrevisorer inte omfattas av lagen. 

3.3.1 Tillämpning 

Bestämmelserna i LOA gällande arbetskonflikter (23-29 §§) är indispositiva, med det menas 

att reglerna ej får avtalas bort.
90

 Inom ramarna för myndighetsutövning inom LOA, är det 

endast partiell arbetsvägran i form av övertidsvägran och nyanställningsblockad som står i 

enlighet med bestämmelserna. Det kan även läggas till att vanlig strejk är att betraktas som 

lovlig. Myndighetsutövning innebär en befogenhet att bestämma om förmåner, rättigheter, 

skyldigheter och andra liknande förfaranden genom offentligrättsliga regleringar, som utövas i 

förhållandet mellan staten och den enskilde. 
91

 Arbete som faller utanför begreppet 

myndighetsutövning och som betecknas ”annat arbete” har enbart en saklig begränsning. 

Denna föreskriver att arbetsnedläggelse vidtagen i syfte att påverka de politiska 

omständigheterna i Sverige, står i strid med lagen. Beträffande sympatiåtgärder inom ramen 

för offentligt anställda, är det endast sympatiåtgärder mot arbetstagare inom den offentliga 

sektorn i det egna landet som är tillåtna.
92
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Det offentliga området bedöms som särskilt känsligt för stridsåtgärder pga. att dessa i väldigt 

stor utsträckning påverkar utomstående. Med hänsyn till samhället och varje enskild 

medborgare är det inom den offentliga sektorn av stor vikt att det eftersträvas fredsamma 

förhandlingar, samt att anställda inom det offentliga, i största möjliga utsträckning söker att 

avhålla sig från att vidta stridsåtgärder. Anställda inom det offentliga som sköter rikets 

säkerhet, upprätthållande av lag och ordning, vårdar sjuka eller utför betalningar som fordras 

för den ekonomiska tryggheten hos enskilda, är exempel på områden där särskild aktsamhet 

erfordras.
93

 Det som utmärker de statlig anställda från andra arbetstagare, är att de omfattas av 

Särskilda huvudavtal (SHA), som reglerar eftersträvansmål till fredliga förhandlingar, samt 

begränsar rätten till att vidta stridsåtgärder, framför allt då åtgärder som har till syfte att 

kränka den politiska demokratin i Sverige.
94

 SHA från slutet på 70-talet gällde fram till att ett 

nytt upprättats 1993. Nyheterna i det nya avtalet består i att det numera är tvunget att medla 

innan varsel om stridsåtgärder, samt att beslut om konflikter endast får vidtas i högsta nivån 

inom organisationen. Man har vidare inskränkt stridsmedlen i den mån att alla anställda 

numera är förpliktade att utföra skyddsarbete.
95

 

3.3.3 Specialregler avseende stridsåtgärder 

Specialregler för att förbjuda vissa former av stridsåtgärder återfinns inte endast i LOA, utan 

även sjömanslagen. I sjömanslagen under 48 § stadgas att stridsåtgärd i form av 

arbetsnedläggelse, inte är tillåten när fartyg är till sjöss.
96

Eftersom arbetsmarknaden skall 

styras av arbetsmarknadsparterna finns det även reglerat i lag om begränsning av samhällsstöd 

vid stridsåtgärd. Lagen är till för att staten skall hålla sig neutral och innebär att den som är 

indragen i en konflikt förlorar sin rätt till arbetslöshetsstöd.
97

 

 

4. Europadelen 

4.1 Britannia  

Ett hinder mot att vidta stridsåtgärder när kollektivavtal, med annan part föreligger, existerar 

inte i svensk rätt. Arbetstagarorganisation måste dock fortfarande respektera att part är bunden 

av annat kollektivavtal.
98

 Enligt tidigare diskuterat förbud (3.2.3) får stridsåtgärder inte vidtas 

i syfte att undantränga eller ändra existerande kollektivavtal som part träffat med annan part. 

Vilka kollektivavtalsförhållanden som skulle respekteras diskuterades i början av 1990-talet i 

samband med den s.k. Britanniadomen.  

4.1.1Brittania i Arbetsdomstolen 

Britanniamålet avser utländska kollektivavtals ställning och huruvida det avtalsförhållandet 

fullt ut skulle erkännas i svensk arbetsrätt. Kollektivavtalets ställning påverkar i sin tur 

stridsåtgärdernas lovlighet. Tvisten avsåg ett tyskägt fartyg från Cypern, som angjorde i 

Göteborgs hamn under bekvämlighetsflagg. Den filippinska besättningen hade ett existerande 

kollektivavtal med en filippinsk arbetstagarorganisation, dock var lönerna lägre än vad 

Svenska sjöfolksförbundet hade stipulerat i sitt avtal. Den nyss nämnda 
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arbetstagarorganisationen krävde att ett ITF-kollektivavtal skulle tecknas, för det arbete som 

utförs i Sverige. Redaren vägrade, vilket resulterade i att fartyget sattes i blockad.
99

 

 

AD ansåg att endast det faktum att två kollektivavtal stod i strid med varandra, inte skulle 

vara skäl nog att förbjuda stridsåtgärden. Snarare ansåg domstolen att principer skulle 

utarbetas för att hantera konkurrerande kollektivavtal. Det andra avtalet skulle därför ge vika 

för det första avtalet och endast vara giltigt i begränsad mån, där de inte är oförenliga med 

varandra. Vidare fortsatte domstolen att klargöra att även om det senare avtalet endast 

tillämpas begränsat, kan arbetstagarorganisationen ha ett behörigt intresse att vidta 

stridsåtgärder, med avsikt att teckna ett kollektivavtal. De rättigheter som följer 

kollektivavtalsbärandepart, såsom förhandlingsrätten, kan vara skäl nog för att försöka få till 

stånd ytterligare ett kollektivavtal.
100

AD ansåg dock att stridsåtgärdernas syfte var olovligt, 

eftersom åtgärden hade för avsikt att undantränga det redan existerande filippinska 

kollektivavtalet. Enligt MBL, som reglerar arbetstagarorganisationernas handlande, skall 

organisation företräda sina medlemmar. Svenska sjöfolksförbundet var inte behörig att sluta 

avtal för de filippinska arbetarna, eftersom dessa inte var medlemmar i förbundet. Trots detta 

försökte förbundet likväl kräva att redaren slöt ett kollektivavtal, vilket skulle resultera i nya 

anställningsavtal för de filippinska arbetarna. AD ansåg att en sådan obefogad åtgärd hade för 

avsikt att tränga undan det tidigare avtalet. Detta var inte förenligt med dåtidens 42 § MBL 

eftersom ”… en tredje part inte torde kunna med rättslig verkan tvinga två avtalsparter att 

sinsemellan avstå från ett avtal som de har träffat”.
101

 

 

Med anledning av Britanniadomen, utsträcktes således förbudet att undantränga kollektivavtal 

till att omfatta även utländska avtalsförhållanden. Kollektivavtal som förövrigt gick under 

utländsk lag skulle således omfattas av fredspliktskyddet, vilket följde av 42 § MBL. Genom 

detta fick arbetstagarorganisationer svårigheter att se till att svenska villkor tillämpades för 

arbete som utfördes i Sverige. Eftersom detta inte var lagstiftarens syfte, resulterade domen i 

en lagförändring genom den s.k. Lex Britannia.
102

  

4.1.2 Lex Britannia 

Under våren 1991 lade en socialdemokratisk regering fram ett lagförslag med åtgärder 

avseende Britanniadomen, benämnt Lex Britannia. Sverige som inom en snar framtid avsåg 

att bli medlem i EU var tvungna att bli kompatibla med en gemenskapsrättslig marknad, 

speciellt inom arbetsrätten. Regeringen ämnade därför skapa förutsättningar, för att genom 

den svenska modellen skydda arbetstagare. Tidigare hade detta tillgodosetts med 

arbetstillstånd, en metod som förövrigt inte skulle fungera inom EU. Skilda traditioner inom 

gemenskapen, hade lett till olika arbetsrättssystem bland medlemsländerna, ofta med 

kombinerad stridsrätt och lagstadgade minimivillkor. Med detta som bakgrund ansåg 

regeringen att förslaget var befogat ur gemenskapsrättsligtsynpunkt. Eftersom medlemsländer 

tilläts sin egen arbetsrättsreglering, ansåg regeringen att detta inte var diskriminerande.
103

  

 

Lagstiftaren ansåg att ett utländskt avtalsförhållande som svensk rätt för övrigt inte var 

tillämplig på, inte kunde erhålla skydd genom svensk lag i den form som förekom i MBL. 

Regleringen ändrades således till att endast omfatta sådana kollektivavtal som MBL är direkt 

tillämpliga på, dvs. sådana avtal som går under svensk internationell privaträtt och kan 
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bedömas enligt svensk lag.
104

 Genom att inskränka förbudet att undantränga gällande 

kollektivavtal, ökade arbetstagarorganisationernas inflytande. Arbetstagarorganisationerna 

kunde nu ta till stridsåtgärder i syfte att undantränga utländska kollektivavtal.
105

  

 

De faktiska ändringarna som infördes var att första och andra stycket i 42 § MBL endast 

skulle omfatta de arbetsförhållanden som lagen var direkt tillämplig på. Vidare behandlades 

på vilket sätt konkurrerande kollektivavtal skulle tolkas i delar där oförenlighet råder. 

Slutligen stadgades att kollektivavtal inte skulle kunna bli ogiltiga, endast på den grund att de 

tillkommit under inverkan av lovliga stridsåtgärder, även om utländsk lag föreskrev det.
106

  

4.1.3Rymansutredningen 

Efter att Lex Britannia 1 juli 1991 hade blivit lagstadgad genomförde Sven-Hugo Ryman, på 

uppdrag från regeringen, en utredning kring problematiken med lagändringen. Detta efter att 

ett flertal klagomål kommit in, avseende ändringens kompatibilitet med internationella 

regler.
107

 

 

Lex Britannia medför som ovan nämnts en begränsning av MBL:s tillämpningsområde. 

Utredningen påpekade att undantaget för stridsåtgärders förbud endast skall gälla då 

anknytningen till Sverige är liten. Om verksamheten ligger inom lagens tillämpningsområde 

föreligger ett förbud mot att, genom stridsåtgärder, undantränga giltigt kollektivavtal. Vilken 

verksamhet som tillhör tillämpningsområdet avgörs, enligt Ryman, genom en 

helhetsbedömning, som omfattar bland annat nationalitet på arbetare och geografiskt 

belägenhet. Verksamhetens anknytning till Sverige är dock det som framstår som avgörande 

för bedömningen. Om verksamheten som bedrivs är tillfällig, föreligger inget tvivel om att 

stridsåtgärd alltid är lovlig, även om utländskt kollektivavtal föreligger. Är verksamheten 

däremot av den permanenta arten, blir MBL tillämplig. Om utländskt kollektivavtal inte 

föreligger, är stridsåtgärder lovliga.  Föreligger däremot utländska kollektivavtal är MBL 

något oklar. Desto mer likvärdighet med svenska företag, desto mer skydd erhöll således 

utstationerade företag. 
108

  

 

Rymans utredning avseende kompatibiliteten tar sikte på de tillåtna begränsningarna för den 

fria rörligheten och nationell diskriminering. Den ansåg att friheten att tillhandahålla tjänster 

inte inskränktes, eftersom begränsningarna Sverige genomfört i Lex Britannia, var tillåtna. 

Begränsningarna föranleddes av ett allmänintresse, var objektivt grundade, stod i proportion 

till det berörda intresset och var tvingade.
109

 Om man använder sig av ett formellt synsätt, kan 

dock Lex Britannia anses vara diskriminerande. Bestämmelserna i MBL är nationsneutrala, 

men kan resultera indirekt diskriminering (vilket beskrivs senare i Laval), vilket skulle kunna 

medföra att eventuella stridsåtgärder betraktas som olovliga.
110

 

4.2 Utstationeringsdirektivet 

Praxis från EG-domstolen hade på tidigt 90- tal konstaterat att det är upp till varje enskilt 

medlemslands att, på utstationerade företag, tillämpa lagar och kollektivavtal.
 111

 För att 
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säkerställa tjänstefriheten inom EU skapades år 1996 ett direktiv avseende utstationering av 

arbetstagare. Avsikten med direktivet var inte att harmonisera medlemsländernas 

arbetsvillkor, utan var snarare att lagvalsdirektiv.
 112

  

4.2.1 Tillämpning 

Om ett företag tillfälligt etablerar sig i annat medlemsland, skall tjänstefriheten gälla och 

direktivet tillämpas. Om företaget däremot mer permanent etablerar sig i medlemslandet, är 

direktivet inte tillämpligt, eftersom det är etableringsfriheten som gäller.
113

 Direktivet utgår 

från en kärna av tvingade minimiregler som skall garanteras av medlemsländerna. Bland 

dessa stipuleras exempelvis regler avseende säkerhet, semester, arbetstid och minimilön. 

Utstationerade arbetstagare måste således iaktta de grundvillkor som direktivet stipulerar. 

Enligt Eklund främjar detta sysselsättningen och fredsplikten och lämnar konkurrensen 

lidande.
114

 I direktivet finns även ett utrymme för att lagstifta kring ”ordre public”
115

. Detta 

betyder att medlemslandets reglering, med stöd av direktivets får, innehålla ytterligare arbets- 

och anställningsförhållanden, än de i direktivet uppställda, med motiveringen att dessa 

omfattas av ordre public.
116

  

4.2.2 Lagen om utstationering av arbetstagare  

I direktivets artikel 3.8 tycks det finnas alternativ för Sverige, att införliva direktivet på. Till 

en början var detta något som endast gick att göra genom s.k. ”ergo omnes” avtal
117

. För att 

skydda bl.a. stridsrätten, kan dock länder som Sverige nu, ”om de så beslutar”, utgå från 

kollektivavtal, som gäller för alla likartade företag. Ett tredje alternativ finns även, där 

införlivande kan ske genom kollektivavtal upprättade av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna, ett alternativ främst riktas till Italien. 

 

Utredaren uttalar i utstationeringspropositionen att den svenska kollektivavtalsmodellen är 

välrustad för att hantera social dumpning. Att genom lag tvinga utländska arbetsgivare att 

tillämpa kollektivavtal, skulle resultera i diskriminering i relation till svenska företag i samma 

situation. Dock skulle Sverige kunna implementera direktivet genom ett av de föreskrivna 

förfarandena: att utstationerade arbetsgivare skulle följa kollektivavtal i den mån svenska 

företag i likartade situationer gjorde det. Detta skulle leda till en prövning i varje enskilt fall, 

vilket regeringen ansåg skulle bryta den svenska arbetsrättsliga traditionen. 
118

 I propositionen 

stipuleras även att rätten till stridsåtgärder är, även i de fall de inte används, en grundläggande 

förutsättning för den svenska kollektivavtalsmodellen och tvärtom.
119

Till viss del säkras även 

de åtgärder som arbetstagarorganisationerna använder idag, som i sin tur möjligen resulterar i 

ett fredande av stridsrätten.
120
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”De mekanismer och förfaranden som står till de olika aktörernas förfogande och garanteras 

i lag leder på ett tillfredsställande sätt till att i kollektivavtal fastställda minimikrav 

förverkligas.” 

 

 Utredningen går även så långt att de vill förtydliga 42 § MBL för att konstatera att 

stridsåtgärder inte påverkas av direktivet och implementeringen.
121

 Kontentan av 

propositionen stödjer likaså denna föreställning. Reglerna om fredsplikt gäller endast i de fall 

utstationerad arbetsgivare träffat kollektivavtal med svensk arbetstagarorganisation. 

Förenings- och förhandlingsrätten skall dock gälla oavsett kollektivavtal. Som stöd för 

stridsrätten, samt ovan nämnda rättigheter refererar utredningen till ”ordre public”. Att 

stridsrätten och det svenska systemet skulle stå i enlighet med direktivet antyds i dess 

preambel, punk 22 och 12. Där stadgas att stridsrätten inte skall begränsas av direktivet, samt 

att direktivet inte förbjuder att kollektivavtal som råder utvidgas till att omfatta allt arbete som 

utförs på territoriet. Enligt Algotsson kan redan här en oklarhet i gemenskapens sociala 

lagstiftning utrönas, i det avseende den fria rörligheten och arbetsrättsmetoder inte är 

kompatibla.
122

 

 

I Lavalmålet utreddes även den svenska implementeringen av utstationeringsdirektivet. 

Eftersom direktivet inte ser till att harmonisera arbets- och anställningsvillkor får 

medlemsländerna välja sätt genom vilket de införlivar direktivet på, så länge detta inte 

kommer i konflikt med tjänstefriheten.
123

 EG-domstolen uttalade sig i princip inte om 

Sveriges implementering. De förklarade dock att nivån på de löner som Byggnads ville ålägga 

företaget att betala, samt sättet de utförde detta på, genom förhandling, inte var en rättighet 

motiverad av direktivet.
124

 Dessutom var Byggnads avtal förmånligare än lagstadgade 

minimilöner på vissa områden.
125

 Domstolen föreskriver vidare hur Byggnads avtal inte 

överensstämmelse med direktivets ändamål, speciellt med hänvisningar till ”ordre public”.
126

 

Eftersom arbetstagarorganisationer inte är offentligrättsliga organ, kan de inte åberopa skäl 

som enligt dem skall tillhöra ”ordre public”, för att försvara en stridsåtgärd. Att 

stridsåtgärderna hade vidtagits för att tvinga Laval till att förhandla, samt för att förmå dem att 

teckna kollektivavtal, som innehåller obefogade klausuler, resulterade i att åtgärderna 

underkändes.
127

  

 

4.3 Laval 

4.3.1 Arbetsdomstolen 2004  

Det nyssnämnda Lavalmålet eller Vaxholmsmålet, som den också kallas, har sin utgångspunkt 

i en offentlig upphandling rörande ett skolbygge i Vaxholm. Laval, som är ett lettiskt företag 

utstationerade under år 2004 drygt 30 arbetstagare till Sverige med anledning av det nämnda 

skolbygget. Svenska Byggarbetarförbundet (Byggnads), hänvisade Laval till ett svenskt 

kollektivavtal som de ville att Laval skulle underteckna. Laval vägrade att skriva på avtalet 

med hänvisning till ett redan giltigt kollektivavtal i hemlandet. Byggnads varslade om 
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stridsåtgärder för den händelse att Laval inte skriver på det svenska kollektivavtalet, 

innehållande en förmånligare lön för arbetstagarna. Laval vägrade att teckna det svenska 

kollektivavtalet och Byggnads försatte arbetsplats i blockad. Förutom dessa primära 

stridsåtgärder vidtog även Byggettan och svenska Elektrikerförbundet sympatiåtgärder.  

Laval kontaktade Arbetsmiljöverket och hörde efter om vilka löner företaget var förpliktigade 

att utge till sina arbetstagare enligt svensk lag. Arbetsmiljöverket redogjorde för Laval att det 

var upp till arbetsmarknadens parter att söka förlika om.  

 

Samma år väckte Laval p.g.a. det ovan anförda talan mot Byggnads i AD.  Där yrkade de att 

AD skulle förbjuda de aktuella stridsåtgärderna genom ett interimistiskt beslut. Vidare yrkade 

Laval att åtgärderna var oförenliga med den gemenskapsrättsliga lagstiftningen och därmed 

stridande mot artikel 49 och 12 i EG-fördraget, samt att åtgärderna genom 42 § 3 st. MBL 

skall förklaras diskriminerande mot utstationerande utländska arbetstagare.
128

 

 

AD framhöll i sitt domslut att Byggnads vidtagna stridsåtgärder var förenliga med svensk rätt 

och avslog därför Lavals talan om att interimistiskt avbryta stridsåtgärderna.
129

 

4.3.2 EG domstolen  

EG-domstolen innehar en ensamrätt i att tolka EG-rätten därför begärde AD år 2005 ett 

förhandsavgörande
130

, där tillfrågade de EG-domstolen om huruvida stridsåtgärderna, 

vidtagna av Byggnads, är att betraktas som tillåtna i enlighet med utstationeringsdirektivet, 

artikel 49 EG-fördraget, samt om Lex Britannia är förenlig med den gemenskapsrättsliga 

legislaturen.
131

 Fördraget är direkt tillämpligt dvs. enskilda skall kunna åberopa det gentemot 

medlemsstater, domstolen konstaterar dock att fördraget även har horisontell effekt dvs. 

företag kan åberopa den gentemot arbetstagarorganisationer.
132

 

 

Vid tvisten i EG-domstolen anförde Byggnads att artikel 49 inte var tillämplig i målet, 

eftersom EG inte är behörig att reglera rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i samband med 

förhandlingar med en arbetsgivare. I anknytning till den här ståndpunkten hänförde Byggnads 

sig till artikel 137.5 i EG-fördraget.
133

 Domstolen gjorde däremot bedömningen och 

uppmärksammade det faktum att trots att medlemstaterna, på områden som inte omfattas av 

gemenskaprättens behörighet än mindre förpliktade att iaktta gemenskapsrätten vid utövandet 

av rättigheter. Vidare anför domstolen att de av Byggnads vidtagna stridsåtgärder inte faller 

utanför området för friheten att tillhandahålla tjänster, trots förhållandet att artikel 137 inte är 

tillämplig på rätten att vidta fackliga stridsåtgärder.
134

 EG-domstolen anförde i sitt domslut att 

grundläggande rättigheter måste vidtas i samklang med varandra, samt vara proportionerliga. 

Rätten att vidta stridsåtgärder, resulterar inte i att åtgärderna vidtagna av Byggnads, faller 

utanför fördragets tillämplighetsområde eftersom de är riktade mot ett företag som är 

upprättat i ett annat medlemsland och har anknytning till gränsöverskridande 

tillhandahållandet av tjänster.
135
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Vid prövning av första frågan erkänner EG-domstolen rätten att vidta fackliga stridsåtgärder, 

som en integrerad och grundläggande rättighet inom den europeiska gemenskapen, dock 

konstaterar att den likaledes omfattas av vissa inskränkningar.
136

 Rätten att vidta fackliga 

stridsåtgärder utgör en inskränkning av artikel 49 eftersom att åtgärderna kan resultera i att 

det blir svårare och mindre attraktivt för utländska företag att söka arbete eller söka 

genomföra arbete i Sverige. Därför utgör stridsåtgärder av den karaktär som Byggnads 

vidtagit en inskränkning av gemenskapsrättens grundläggande princip om friheten att 

tillhandahålla tjänster.
137

 

 

Som ovan nämnts är stridsrätten en inskränkning av tjänstefriheten. Inskränkning av 

gemenskapsrätten kan dock vara befogad pga. grundläggande rättigheter, såsom 

stridsrätten.
138

 Det blir då en avvägning mellan stridsrätten och tjänstefriheten, enbart 

stridsrättens karaktär som rättighet betyder inte att den står över skyldigheterna från 

gemenskapsrättens.
139

 Domstolen konstaterar att det i praxis har utarbetats principer för att 

bedöma om inskränkningar kan motiveras. Inskränkning kan rättfärdigas om de motiveras av 

allmänintresset, är tvingande, är ändamålsenligt, samt är proportionerliga.
140

 Domstolen 

erkänner att skyddet för arbetstagare kan vara ett allmänt intresse, eftersom detta är ett mål 

som även EU:s socialpolitik eftersträvar. Dock anses inte stridsåtgärder vara ett adekvat 

ingripande som faktiskt skyddar arbetstagarna, eftersom stridsåtgärderna syftade till att förmå 

Laval att förhandla, inte till att införa en minimilön.
 141

 Detta hör ihop med domstolens 

tidigare uttalande om att Byggnads minimilöner inte var att betraktas minimilöner i direktivets 

mening.
142

 Enligt domstolen skulle det vara orimligt att ålägga företag, att på detta sätt få 

kännedom om de skyldigheter avseende minimilön som föreligger enligt nationella 

bestämmelser.  

 

Med avseende på den andra tolkningsfrågan underkänner EG-domstolen Lex Britannia. Den 

bakomliggande orsaken till detta är att den är diskriminerande mot gästande företag, samt 

utgör ett hinder mot den fria rörligheten. Domstolen konstaterar att bestämmelsen innebär en 

diskriminering pga. att den behandlar utländska företag på motsvarande sätt som nationella 

företag som inte tecknat ett kollektivavtal. Därtill konstateras att de svenska reglerna inte tar 

hänsyn till det redan upprättande kollektivavtal som Laval är bundet av i hemlandet.
143

 

4.3.3 Arbetsdomstolen 2009 

Den slutliga tvisten i AD efter EG-domstolens förhandsavgörande berör till stor del prövning 

av Lavals skadeståndsyrkanden. Stridsåtgärdernas otillåtenhet, genom EG-domstolens dom, 

låg till grund för AD:s bedömning. Eftersom artikeln har horisontell direkt effekt kan den 

reglera förhållande mellan Byggnads och Laval.  

 

AD går på samma linje som EG-domstolen och anför att stridsåtgärderna inneburit en 

överträdelse av artikel 49 EG. I AD:s prövning avseende ekonomiskt skadestånd anför 

domstolen att Laval förvisso hade drabbats av ekonomisk skada. Laval hade dock inte kunnat 

bevisa att de lidit ekonomisk med yrkat totalbelopp, yrkandet avslogs därför. I fråga om det 
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allmänna skadeståndet biföll AD Lavals talan och förpliktigade Byggnads, Byggettan och 

Elektrikerförbundet att till Laval utge skadestånd.
144

   

4.3.4 Stråthutredningen 

Med anledning av Laval-domen och underkännandet av Lex Britannia tilldelades Claes Stråth 

ett uppdrag att lämna förslag till ändringar i den svenska legislaturen med anledning av EG-

domstolens dom i tvisten mellan Laval och Byggnads. Utan att negligera de 

gemenskapsrättsliga förpliktelserna som åvilar Sverige genom medlemskapet i EU, hade 

utredningen till syfte att i största möjliga omfattning bevara den svenska 

arbetsmarknadsmodellen, där rätten att vidta stridsåtgärder är ett essentiellt fragment. Utöver 

detta skulle de även ta ståndpunkt i huruvida Lex Britannia bör modifieras, upphävas eller 

bytas ut. Syftet var även att ta ställning till implementeringen av utstationeringsdirektivet, för 

att avgöra om några ändringar behöver göras.
145

  

 

Utredningen konstaterar att införlivandet med minimilön i lag och allmängiltigförklarande av 

kollektivavtal skulle vara för ingripande i den svenska modellen. Med detta som utgångspunkt 

förklarar utredningen, att man i enlighet med domen bör kunna ställa krav som är 

förmånligare än de lagstadgade regleringarna, som omfattas av den hårda kärnan i direktivet. 

Vidare har det i utredningen framhävts att Sverige saknar reglering för vad som gäller för 

kollektivavtalsvillkor på områden som är omfattas av den hårda kärnan och är lagstadgade. 

Stråth framför även kritik mot EG domstolen har anförts gällande deras brist på hänsyn till 

den sociala dimensionens mål.
146

  

 

Utredningen tolkar det som att svenska modellen inte blivit underkänd i Lavalmålet, utan det 

är snarare brister i implementeringen, som lett till möjligheter för Byggnads att vidta 

stridsåtgärd.
147

 Eftersom utredningen tidigare har avfärdat två av direktivets metoder, genom 

vilka man kan införliva det på, återstår tillvägagångssättet i artikel 3.8 samt en av utredningen 

utformad ”fjärde modell”. Fjärde modellen, som inte definieras i direktivet, fungerar som en 

metod som har till syfte att utvidga kollektivavtalsvillkor till även omfatta utstationerade 

företag. Den fjärde modellen förkastas eftersom den endast skulle kunna omfatta lönevillkor 

till fördel för en metod inom ramen för artikel 3.8 i direktivet. Genom denna metod kan man 

göra frångå lagens minimivillkor till förmån för kollektivavtalets villkor.
148

   

 

Utredningen konstaterade i sin framställning att en modifiering av Lex Britannia är tvungen 

att införas i den svenska lagstiftningen, med avseende på dess konsekvenser, som EG 

domstolen uppmärksammade i Laval, på arbetsgivare från andra länder inom gemenskapen.
149

  

Enligt utredningens uppfattning innebär en oinskränkt likabehandling att Lex Britannia även 

skulle kunna undanskjuta svenska kollektivavtal. Detta skulle dock medföra påtagliga 

ingripanden i syftet med den svenska modellen, vilket främst skulle få nationella 

konsekvenser. Utredningen menar att Sverige inte behöver förändra sin arbetsrättsliga modell 

i denna utsträckning för att kunna styra över de i direktivet uppställda kraven .
150

 Med detta 

som bakgrund föreslår utredningen att krav på att teckna kollektivavtal inte kan bibehållas, 

samt att stridsrätten begränsas. Om utstationerade företag uppfyller de krav som definieras i 
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utstationeringsdirektivet och återfinns i centralt kollektivavtal, skall de fredas mot 

stridsåtgärder. Detta medför att Lex Britannia inte helt tas bort, utan att en 

gemenskapsrättsligt influerad spärr sätts upp, till förmån för utstationerade företag inom EU. 

Detta leder till att kollektivavtal som inte lever upp till kraven i ett centralt kollektivavtal 

fortfarande kan undanträngas.
151

 

 

Vidare har utredningen i sin granskning betonat vikten av två elementära principer inom 

gemenskapen, nämligen proportionalitetsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande, 

som ett motiv för det som framställs i utredningen. Den grundläggande uppfattningen bakom 

principen om ömsesidigt erkännande bygger på antagandet att en tjänsteutövare som på lagligt 

sätt genomför en tjänst i ett medlemsland, per automatik skall få utföra det i ett annat 

medlemsland. Detta skall få göras med samma villkor och förutsättningar som i hemlandet, 

förutsatt att det inte strider mot det allmänna intresset i värdlandet. I Lavalmålet diskuteras 

huruvida stridsåtgärder var nödvändig för att skydda arbetstagare.
152

 Med hänvisning till det 

ovan anförda avser utredningen att utforma en bevisregel för den utländske arbetsgivaren, 

som ett sätt att skydda denne från potentiella stridsåtgärder. Genom att ta hänsyn till de krav 

som finns uppställda i utstationeringslagen skall arbetsgivaren i det andra gemenskapslandet 

påvisa att arbetstagarna i minst lika stor utsträckning skyddas av det egna avtalet i jämförelse 

med det svenska.
153

 En annan betydelsefull del i utredningen är förslaget till förbindelsekontor 

i egenskap av Arbetsmiljöverket, som ett sätt för utländska tjänsteutövare att komma i 

besittning av information som är av relevans vid en utstationering i Sverige.
154

  

4.3.5 Lex Laval 

Mot bakgrund av vad som framkommit i Stråthutredningen, utarbetades en proposition. Syftet 

med de nya lagändringarna var bl.a. att stridsåtgärder endast skall få vidtas under särskilda 

förutsättningar.
155

 

 

Beträffande utstationeringslagen har ändringar av 5 och 9 §§ gjorts, samt att två helt nya 

paragrafer införts: 5a § och 9a §. I första och andra stycket 5a §, nämns att stridsåtgärder 

endast får vidtas på de områden som nämns i 5 § samt om de villkor som krävs motsvarar det 

som finns i ett centralt kollektivavtal, eller är förmånligare för arbetstagarna än de uppställda 

villkoren som följer av 5 §. I tredje stycket 5 a § föreskrivs att stridsåtgärder inte får vidtas om 

arbetsgivare från ett annat land kan påvisa att denne tillämpar villkor, som i det stora hela är 

minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt centralt kollektivavtal.   

 

I 9 § förstärks Arbetsmiljöverkets roll som förbindelsekontor och i den nya 9a § har en plikt 

införts beträffande kollektivavtalsvillkor, som uttrycker att en arbetstagarorganisation till 

Arbetsmiljöverket, skall överlämna information avseende organisationen kan komma att 

kräva genom stridsåtgärder, enligt 5 § i lagen om utstationering av arbetstagare. I regeringens 

proposition till dessa nya bestämmelser anförs att det för det utländska företaget ligger 

närmast att vända sig till den arbetsgivarorganisation som är part i det ifrågavarande avtalet, 

men att Arbetsmiljöverket även bör kunna understödja med upplysningar. Arbetsmiljöverket 

skall enligt regeringens mening inte fungera som en representant för det utländska företaget, 

de ej heller nödvändigtvis behöver presenteras på ett objektivt eller säker sätt. Hur 

bestämmelser i kollektivavtalen där osäkerhet råder, skall tolkas, kan ej heller åligga 
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Arbetsmiljöverket, utan det är upp till avtalsparterna, eller i sista led AD att ge uttryck åt. 

Regeringen anser det inte nödvändigt att förbinda en straffåtgärd till åliggandet, att till AMV 

inge information om kollektivavtalsvillkor, samt att det inte bör vara en utgångspunkt för 

rätten att vidta stridsåtgärder.
156

  

 

Med avseende på MBL har en ny 41c § införts, vilken kopplar samman MBL med 

utstationeringslagen. Paragrafen föreskriver att stridsåtgärder som vidtas i strid mot 5 a § 

lagen om utstationering av arbetstagare är olovlig. Stridsåtgärdernas tillåtenhet regleras därför 

av 5 a § utstationeringslagen samt 41c § MBL.  

 

Vidare har stycket som kännetecknades som Lex Britannia modifierats i enlighet med 

utredningens förslag. En ny bestämmelse i 42 a § MBL har införts som stadgar att första 

stycket i 42 § skall tillämpas vid stridsåtgärder vidtagna av en arbetstagarorganisation mot 

utstationerad arbetsgivare i enlighet med utstationeringslagen. MBL är därför fortfarande inte 

tillämplig på dessa arbetsförhållanden, men fredsplikten i 42 § MBL har ändrats till att 

numera omfatta stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare i utstationeringssituationer. Tidigare 

stod det uttryckligen ”som denna lag är tillämplig på” vilket resulterade i en diskriminerande 

effekt. I den nuvarande 42 § första och andra stycket, kan utläsas att en 

arbetstagarorganisation inte får anordna eller ge upphov till en olovlig stridsåtgärd, samt att de 

skall hindra olovliga stridsåtgärder som av en medlem förestås. Nu omfattar bestämmelsen 

även utländska företag, stridsåtgärder mot utstationerade arbetsgivare regleras dock som 

ovannämns av utstationeringslagen  

   

I lagrådets yttrande gjordes inga större anmärkningar på de nya lagbestämmelserna, lagrådet 

föreslog endast en klarare version av 5 a § pga. den svåra lagtextformuleringen. Resultatet 

blev en uppdelning av paragrafen i två stycken.
157

Den 24 mars i år fattades avgörandet, 

beträffande de nya reglerna som inskränker rätten att vidta stridsåtgärder mot utstationerande 

företag, i riksdagen. Syftet var till en början att de nya bestämmelserna skulle börja gälla 1:a 

april, men de sköts upp till den 15 april pga. oppositionen .
158

 

4.4 Viking 

Samma månad som domen föll i Lavalmålet avgjordes även ett liknande fall där stridsrätten 

ställs emot etableringsfriheten och tjänstefriheten. Tvisten avsåg huruvida de i fallet vidtagna 

stridsåtgärderna omfattades av tillämpningsområdet i art 43 och om bestämmelsen hade 

horisontell effekt
159

. Vidare ifrågasattes huruvida stridsåtgärderna i fråga utgjorde en legitim 

inskränkning av tjänstefriheten och etableringsfriheten, samt om stridsåtgärderna var 

diskriminerande.
160

  

4.4.1Tvisten 

Vikingmålet avsåg fartyget Rosella, som ägs av Viking Line ABP (Viking). Fartyget 

trafikerade sträckan Tallinn-Helsingfors och hade sedan en tid tillbaka gått med ansenlig 

förlust. Eftersom Rosella gick under finsk flagg var de enligt lag tvungna, att tillämpa finska 

löner för besättningen, som kunde återfinnas i finska kollektivavtal. Företaget avsåg därför att 

flagga om fartyget till estnisk flagg, och genom detta kunna tillämpa estniska löner enligt 

estniska kollektivavtal. Finlands sjömansunion (FSU) motsatte sig dessa planer eftersom det 
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skulle betyda en avsevärd nedgång i lön för deras medlemmar. Arbetstagarorganisationen 

kontaktade även den Internationella transportarbetarfederationen (ITF) och bad dem uppmana 

andra anknutna arbetstagarorganisationer till att inte förhandla med Viking. ITF hävdade att 

fartyget försökte gå under bekvämlighetsflagg
161

 genom en utflaggning, men att fartyget i 

verkligheten ägdes i Finland och FSU fortfarande hade förhandlingsrätt.
162

 När det gamla 

besättningsavtalet gick ut krävde FSU att Viking, trots utflaggning, skulle tillämpa finsk lag, 

kollektivavtalet, ramavtalet och besättningsavtalet, samt att utflaggningen inte skulle resultera 

i ändring av anställningsavtal eller uppsägningar.
163

 Viking försökte genom en 

fastställelsetalan, till den finska arbetsdomstolen, få besättningsavtalet förklarat gällande 

varpå FSU varslade om stridsåtgärder.
164

      

4.4.2 Avgörandet 

Eftersom arbetstagarorganisationen kollektivt försöker reglera förvärvsarbetet och 

tillhandahållandet av tjänster, likt offentliga myndigheter, skall artikel 43 få horisontell effekt 

och även omfatta deras verksamhet. Privata företag kan således gentemot 

arbetstagarorganisationer göra gällande artikel 43.
165

 Trots att gemenskapen inte har rätt att 

reglera rättigheter, såsom stridsrätten, måste medlemsländer i sitt utövande av dessa, 

fortfarande beakta gemenskapsrätten. Följaktligen omfattas stridsåtgärder av 

tillämpningsområdet i artikel 43, men domstolen erinrar dock om att rättigheter, såsom 

stridsrätten, kan utgöra en legitim inskränkning av gemenskapsrätten. 
166

  

 

Domstolen konstaterar till en början att etablering avser ett ”faktiskt utövande av ekonomisk 

verksamhet genom en fast inrättning”, och att registreringen av ett fartyg till ett annat land, 

likt den utflaggning som Viking avser att göra med Rosella, omfattas av 

etableringsfriheten.
167

 Vidare fastställer domstolen att stridsåtgärderna begränsar effekten av 

etableringsfriheten. Kraven från FSU skulle göra det meningslöst för Viking att utflagga 

Rosella. Cirkuläret från ITF, som uppmanar arbetstagarorganisationer att inte innefatta sig 

med Viking, anses också inskränkande, eftersom det hindrar Rosella från att registrera sig i 

Estland.
168

 Som genomgåtts i Laval kan inskränkningar dock motiveras med tvingande 

hänsyn till allmänintresset, proportionalitet och realiseringen av syftet. Återigen rättfärdigar 

skyddet för arbetstagare inskränkningar, i form av stridsåtgärder, i fördraget.
169

 

Domstolen belyser även det faktum, att gemenskapen inte endast har ett ekonomiskt syfte, 

genom att gå igenom den sociala politikens riktlinjer för näringslivet i relation till den inre 

marknaden.
170

 För att skyddet för arbetstagare skall kunna motivera stridsåtgärder, slutligen 

anför domstolen att det måste påvisas att anställningar och anställningsvillkor varit hotade..
171

 

En sådan bedömning ankommer dock på den nationella domstolen att göra.
172
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Kontentan av domskälet blir således att stridsåtgärder vidtagna för att tvinga företag att ingå 

kollektivavtal, med arbetstagarorganisation i samma medlemsstat, i syfte att omfatta ett 

dotterbolag som är etablerat i en annan medlemsstat, hindrar företagets etableringsfrihet. 

Dessa begränsningar kan vara motiverade, dock faller det på den nationella domstolen att 

vidare besluta huruvida stridsåtgärderna var nödvändighet i förhållande till den fara som 

förelåg.
173

  

 

5. Analys  

5.1 Skillnader mellan tillåtna stridsåtgärder 

Grundregeln för stridsrätten återfinns i RF och den gäller även i kollektivavtalslöst tillstånd.  

Vid kollektivavtalslöst tillstånd har arbetstagarorganisationerna i princip samma 

förutsättningar för vidtagande av stridsåtgärder, mot svenska som mot utländska företag. 

Kollektivavtalslöst tillståndet innebär att stridsåtgärder får vidtas för att få till stånd ett 

kollektivavtal. I detta tillstånd påverkas dock svenska företag i större utsträckning än 

utländska, i den mån ett huvudavtal föreligger. Ett sådant avtal kan resultera i att 

stridsåtgärder begränsas mot svenska företag i kontrast till utländska, som med stor 

sannolikhet saknar ett sådant avtal att luta sig mot. Naturligtvis omfattar detta inte alla 

utländska företag med verksamhet i Sverige eftersom möjligheten finns att huvudavtal kan ha 

utvidgats till att även omfatta de utstationerade. 

 

En rent allmänt sett tillåten stridsåtgärd, kan komma att betraktas som otillåten i den mån den 

sträcker sig utöver vad som är skäligt med hänsyn till ändamålet. I Sverige saknas dock en 

uttryckt proportionalitetsaspekt, vilket medför att stridsåtgärdens omfattning kan vara 

vidsträckt i jämförelse med EG-domstolens bedömning. Utifrån detta kan vi konstatera att 

påtryckningarna mot svenska företag, i kontrast till utländska företag, är mer frekventa. 

Stridsåtgärderna mot svenska företag får vidtas utan en avvägning av hotet står i kontrast till 

stridsåtgärdernas konsekvenser. Därför är svenska företag mer utsatta eftersom även hot som 

är lindriga kan utlösa stridsåtgärder. En liknande begränsning av stridsåtgärder kan återfinnas 

i LOA, där arbetstagarorganisationer måste ta hänsyn till huruvida stridsåtgärderna kan 

komma att påverka utomstående i form av samhällsfarliga konflikter. Trots att det ur svensk 

arbetsrätt inte kan utläsas en proportionalitetsaspekt, finns här en dold sådan aspekt i LOA 

som stadgar att hänsyn måste tas till konsekvenserna av stridsåtgärderna. Detta begränsar 

stridsrätten eftersom stridsåtgärderna måste utvärderas innan de vidtas. Kontentan av detta 

blir att stridsåtgärderna mot svenska företag kan vara förödande, medan stridsåtgärder mot 

utländska företag blir mer sällsynta. Utländska företag erhåller därför ett större skydd och är 

fredade mot stridsåtgärder i större utsträckning än vad svenska företag är. 

 

Stridsåtgärder har utvecklats från att vara ett medel genom vilket arbetstagare stred för sina 

egna arbetsvillkor, till att bli arbetstagarorganisationernas främsta påtryckningsmedel. 

Vidtagna stridsåtgärder på nationell nivå mot svenska företag syftar främst till att värna om de 

individuella arbetstagarnas villkor gentemot arbetsgivaren. Detta kan exempelvis röra sig om 

avtalsrörelsen, intressetvister eller försök att få till stånd ett kollektivavtal. Syftet är avgörande 

för stridsåtgärder, vidtagna av arbetstagarorganisationer mot svenska företag.  

 

I både Vikingmålet och Lavalmålet betraktades stridsåtgärderna som inskränkningar av både 

etableringsfriheten och tjänstefriheten, trots att stridsrätten erkänts som en grundläggande 

rättighet. När Lavalmålet gick upp i EG-domstolen konstaterades det att syftet med 
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stridsåtgärderna gick utöver arbetstagarskyddet, således underkändes stridsåtgärdernas syfte. 

Utifrån detta kan det påpekas att syftet är avgörande när det gäller en bedömning om huruvida 

inskränkningar, i EG rätten, i form av stridsåtgärder är tillåtna. I Vikingmålet anförde 

domstolen även att syftet var väsentligt, eftersom det var att betrakta som ett allmänintresse. 

Domstolen konstaterade dock att det ankom på den nationella domstolen att avgöra, huruvida 

hotet mot arbetstagare var tillräckligt för att rättfärdiga stridsåtgärderna. Detta indikerar att det 

finns flera faktorer än enbart syftet att ta ställning, för att avgöra huruvida en stridsåtgärd är 

lovlig, när stridsrätten ställs mot de grundläggande principerna i EG-fördraget. Kritiken mot 

stridsåtgärderna i Lavalmålet riktade sig inte enbart mot syftet, utan domstolen gjorde även en 

avvägning om huruvida åtgärderna kan rättfärdigas utifrån det ändamål som åberopas. Inom 

gemenskapsrätten finns därför en proportionalitetsaspekt för att kunna väga avsikten med 

stridsåtgärden mot dess negativa konsekvenser. Inskränkningar i EG-fördraget måste vidtas i 

relation till ändamålet för att undvika att betraktas som oskäliga. Detta begränsar 

stridsåtgärdens frekvens och förekomsten regleras således med anledning av ändamålets 

angelägenhet. Stridsåtgärder kan därför behöva undvikas i situationer där ett allvarligt hot inte 

anses föreligga. Detta kan utläsas ur Vikingmålet, där hot ansågs föreligga, men att hotets 

styrka ankom på den nationella domstolen att bedöma. Styrka på hotet mot arbetstagarna var 

det avgörande för bedömningen om huruvida stridsåtgärderna var lovliga eller ej. 

 

Skillnaderna mellan tillåtna stridsåtgärder mot svenska företag och utländska företag kan 

således uttrycka sig i att det finns flera bedömningsgrunder i EG-domstolen, än enbart syftet. 

Utländska företag har därför flera grunder att hävda sig på när de anser att en stridsåtgärd är 

otillåten, eftersom en inskränkning av exempelvis tjänstefriheten och etableringsfriheten 

måste ske på särskilda grunder.  

 

Enligt de nya bestämmelserna i utstationeringslagen, läggs ett större ansvar på den 

utstationerade arbetsgivaren, eftersom arbetsgivaren måste bevisa att de uppfyller kraven 

enligt ett centralt kollektivavtal. Den nya bevisregeln medför således en normerande effekt för 

dessa centrala kollektivavtal. Bevisbördan läggs på det utländska företaget och det ankommer 

således på företaget att freda sig mot stridsåtgärder. I den mån de misslyckas i med att bevisa 

att de når upp till kraven i ett centralt kollektivavtal är stridsåtgärder tillåtna för 

arbetstagarorganisationer. Svenska företag med ett kollektivavtal däremot, omfattas inte av 

detta krav. För att arbetstagarorganisationer skall kunna vidta stridsåtgärder mot 

kollektivavtalsbundna svenska företag, ligger i princip bevisbördan på 

arbetstagarorganisationerna och inte på det svenska företaget. Stridsåtgärdernas lovlighet, mot 

utländska företag, är således beroende av företagets bevisning, medan lovligheten av 

stridsåtgärdernas mot svenska företag istället grundar sig på arbetsrättsliga principer och har 

inte sin grund i en bevisbörda på företaget. 

 

Arbetstagarorganisationerna kan med stöd av, det till Arbetsmiljöverket inlämnade 

kollektivavtalen, kräva att de uppställda punkterna i utstationeringsdirektivet efterlevs. I de 

fall kraven i de svenska kollektivavtalen inte uppfylls, får arbetstagarorganisationer vidta 

stridsåtgärder mot det gästande företaget, med intention att säkra dessa villkor. Stridsåtgärder 

vidtagna mot svenska företag får emellertid vidtas med intensionen att säkra fler villkor än 

villkoren som stipuleras i utstationeringsdirektivet. Grunderna på vilka 

arbetstagarorganisationer får vidta stridsåtgärderna mot svenska företag, är betydligt fler än 

grunderna på vilka de får vidta stridsåtgärder mot utländska företag. Skillnaden mellan lovliga 

stridsåtgärder mot svenska företag och utländska företag blir således att stridsåtgärderna blir 

lättare att rättfärdiga, eftersom arbetstagarorganisationerna har fler grunder att hävda sig på 

mot de svenska företagen. Med anledning av detta inskränker utstationeringsdirektivet 
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stridsrätten mot utländska företag, genom att begränsa grunderna för vilka stridsåtgärder får 

vidtas på.  

 

Enligt propositionen till lagändringarna i utstationeringslagen står det uttryckligen vem som 

bär ansvaret för tolkning av de utstationerade företagens bevismaterial, som kan komma att 

freda dem från stridsåtgärder. Det ter sig onaturligt enligt svensk arbetsrättstradition, att en 

objektiv part, såsom staten, skulle inneha detta ansvar. En naturligare följd av detta blir 

således att det kommer åligga arbetsmarknadsparterna att söka tolka det utländska 

bevismaterialet. Detta kan resultera i en subjektiv tolkning, till nackdel för det utländska 

företaget, eftersom svenska arbetsmarknadsparter ej besitter den kvalifikation som erfordras 

för att tolka utländska kollektivavtal. Således kan stridsåtgärder tas mot utländska företag när 

de enligt arbetstagarorganisationen inte uppfyller kraven i ett centralt kollektivavtal. 

Stridsåtgärder mot svenska kollektivavtalsbundna företag, i frågan om tolkning av avtal, är 

dock olovlig enligt det första punktförbudet i 41 § MBL. Stridsåtgärder mellan svenska 

företag och utländska företag skiljer sig därför när det råder tvist om avtalstolkning. Det 

svenska kollektivavtalet för med sig ett skydd mot avtalstolkningstvister för svenska företag. 

Utländska företag kan givetvis teckna ett svenskt kollektivavtal och på så sätt erhålla detta 

skydd, men det utländska kollektivavtalet omfattas inte av fredsplikten som följer av 

rättstvister. Utländska företag med kollektivavtal från hemlandet, åläggs på detta sätt ett större 

ansvar för att freda sig mot stridsåtgärder i jämförelse med svenska företag i samma situation.  

Om det åligger arbetsmarknadsparterna att godkänna det utländska företaget bevisning, torde 

detta medföra att tillåtna stridsåtgärder i större utsträckning kommer att vidtas mot utländska 

företag i kontrast till svenska företag, eftersom avtalstolkningstvister oftare resulterar i 

stridsåtgärder och därför kommer att vara till nackdel för de utländska företagen. 

5.2 Förklaringar till skillnader mellan tillåtna stridsåtgärder 

Den svenska modellen har resulterat i huvudavtal som översiktligt reglerar förhållandet 

mellan arbetsmarknadsparterna. Denna form av samverkan är en tradition som går utöver den 

arbetsrättsliga lagstiftningen. Dessa avtal har erhållit en viktig funktion inom den svenska 

arbetsrätten, inte minst inom stridsrätten. Den svenska modellen har medfört ett ansvar för 

arbetsmarknadsparterna att övervaka den svenska marknaden. Till följd av detta har 

arbetsmarknadsparterna arbetat fram smidiga former för att upprätthålla den svenska 

marknaden, ett exempel på detta är huvudavtalen. Konflikter blir till följd av detta begränsade 

i viss mån och parterna har lättare att nå konsensus i arbetsrättsliga frågor. Eftersom 

arbetsmarknadsparter med huvudavtal redan är medvetna om hur de skall agera när det råder 

oenighet, kan en tvist i arbetslivet förhindras i stor utsträckning eller eventuellt mildras. Detta 

medför emellertid inte enbart positiva konsekvenser, eftersom arbetstagarorganisationernas 

stridsrätt även blir begränsad. Huvudavtal reglerar agerandet från arbetsmarknadsparterna, 

vilket medför inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder, för parterna i huvudavtalet. För 

de utländska företagen innebär detta att arbetstagarorganisationer inte har någon begränsning, 

i form av huvudavtal, när konflikter uppkommer och stridsåtgärder vidtas. 

 

Anledningen till att stridsåtgärder inskränks i en vidare omfattning inom gemenskapsrätten är 

p.g.a. att stridsåtgärden, som grundläggande rättighet, inom gemenskapen vägs mot 

fundamentala gemenskapsrättsliga principer. Dessa principer bygger på gemenskapens 

ursprungliga mål om en fri marknad, där bl.a. tjänstefriheten och etableringsfriheten är 

prioriterade. Vikten av en social dimension belystes tidigt inom gemenskapen och sociala mål 

betonades som betydelsefulla, för upprätthållandet en enad union. Den sociala dimensionen 

uppmärksamhet inom unionen, är dock ett resultat av strävan efter att säkra ekonomisk 

tillväxt. Trots att sociala mål i efterhand, t.ex. i Schröder målet, har fått företräde framföra 
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vissa ekonomiska mål är den sociala dimensionen en konsekvens av strävan efter ekonomisk 

välfärd för medborgarna. P.g.a. den sociala dimensionens framväxt kom man därför att 

rättfärdiga inskränkningar på sociala grunder, vilket medförde att fler punkter gavs en särskild 

status. 

 

I Sverige är som ovan nämnts syftet avgörande men proportionalitet, motivering av 

allmänintresset, tvingande natur, samt ändamålsenlighet är exempel på bedömningsgrunder 

enligt gemenskapsrätten som resulterar i att inskränkningar kan betraktas som legitima. 

Skyddet för arbetstagarna kan, som vi tidigare erfarit i Laval och Viking, betraktas som ett 

allmänintresse. Att syftet går utöver skyddet för arbetstagare, samt att stridåtgärderna går 

utöver vad som är befogat med hänsyn till ändamålet medför att stridsåtgärderna inte är 

lovliga. 

 

Stridsåtgärder vidtagna mot utländska företag syftar inte alltid till att enbart upprätthålla 

arbetstagarskyddet, utan även till att uttrycka ett politiskt ställningstagande med hjälp av 

prejudikat. Det råder därför en dold agenda vid stridsåtgärder vidtagna mot utländska företag, 

vad avser syfte. Överdrivna åtgärder likt stridsåtgärderna i Laval-målet, indikerar att det 

föreligger en skillnad i syfte beträffande vidtagna stridsåtgärder, mot svenska kontra 

utländska företag. Stridsåtgärder vidtagna mot utländska företag, riktar sig oftast inte enbart 

till arbetsgivaren, utan strävar snarare efter att säkra det inhemska systemet, genom att 

påverka och förtydliga innebörden av den svenska sociala politiken. Detta är en följd av det 

ansvar som i Sverige åvilar arbetsmarknadsparterna, att uppmärksamma problem i den 

svenska modellen.  Detta ter sig naturligt eftersom Sverige är ett välfärdsland och 

arbetstagarorganisationerna är viktiga aktörer i strävan efter att bevara denna trygghet, men att 

en politisk agenda skulle få företräde framför fördragets principer är omöjligt. Att utvidga 

syftet till att även omfatta en politisk agenda och på så sätt avvika från arbetstagarskyddet 

resulterar därför i att stridsåtgärderna blir otillåtna.  

   

Bevisbördan som utstationeringslagen idag ålägger på utländska företag kan ses som en 

protektionistisk spärr mot låglöneländers konkurrens. En spärr som kan rättfärdigas genom 

den skiftande standarden, medlemsländerna emellan. Formen på införlivandet av 

utstationeringsdirektivet i Sverige, kommer av en strävan att i största möjliga mån bevara den 

svenska modellen. Liksom i Lex Britannia försöker staten harmonisera Sverige arbetsrättsliga 

reglering med unionens, samtidigt som de strävar efter att säkra den höga standard som finns 

på den svenska arbetsmarknaden. Bevisbördan som utländska företag utsätts för i 

utstationeringslagen är ett typexempel på detta. Här åläggs företagen ett ansvar som indirekt 

kan betraktas som diskriminerande, eftersom den skapar skilda premisser för svenska företag 

kontra utländska företag. Trots att Sverige anser sig ha införlivat direktivet enligt dess artikel 

3.8, kan det ändock strida mot gemenskapens principer. Genom att ge utländska företag som 

redan har kollektivavtal i hemlandet, skilda förutsättningar gentemot svenska 

kollektivavtalsbundna företag, sätter man dem i ett underläge som de själva måste ta sig ur. 

Att ålägga utländska företag ett ansvar som enbart är baserat på nationalitet, kan knappast 

betraktas som jämlikt. Istället för att modifiera det svenska systemet har man ändrat 

förutsättningarna för de utstationerade företagen. Detta kan ses som en simpel lösning för 

Sverige i hopp om att kunna bibehålla sin modell, trots en alltmer arbetsrättslig styrning från 

gemenskapen. Detta medför med stor sannolikhet att Sverige kommer att införliva framtida 

direktiv på liknande sätt d.v.s. genom specialregler som leder till två skilda arbetsmarknader 

beroende på nationalitet.  Den svenska modellen kommer på detta sätt enbart att omfatta 

svenska företag, vilket i sin tur gör den svenska modellen sårbar för eventuella nedslag från 

gemenskapen, till följd av dess diskriminerande effekt på utländska företag. Man kan även 
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också ifrågasätta vad bevisregeln kommer att innebära för den svenska arbetsmarknaden, 

utländska företag som ej uppfyller kraven i ett centralt kollektivavtal kommer knappast ta 

risken att utstationera sig i Sverige när risken för att bli utsatta för stridsåtgärder föreligger. 

Detta torde medföra att stridsåtgärder gentemot utländska företag kommer att minska, 

eftersom att kraven blivit mer konkreta och de utstationerade företag enbart kommer 

utstationera sig i Sverige i den mån de anser sig uppfylla kraven från ett centralt 

kollektivavtal.  

 

Svensk tradition har arbetat fram villkor i kollektivavtal för att säkra den svenska välfärden. 

Detta pga. att många arbetsrättsliga lagar är semidispositiva, till fördel för kollektivavtalet och 

en stor del av villkoren för vår välfärdsstat återfinns utanför lagen. Det främsta medlet för att 

säkra arbetstagarnas rättigheter är således kollektivavtalet. Traditionen inom gemenskapen 

uttrycker å andra sidan, vikten av att i lag reglera arbetstagarskyddet. Eftersom fler former av 

införlivande, på andra sätt än i lag, har underkänts i EG domstolen, kan man konstatera att 

gemenskapen föredrar hierarkiskt överordnade rättskällor. Kollektivavtal som ett sätt att 

införliva direktiv på blir därför problematiskt, eftersom gemenskapsrättslig reglering ofta 

måste betonas genom lag. För den svenska modellen ter sig detta mycket främmande, 

eftersom staten innehar en tillbakadragen roll i arbetsrätten. Det finns även en skillnad i de 

antal villkor som regleras inom svensk- och gemenskapsrättslig rätt, kollektivavtalen omfattar 

betydligt flera punkter. På så sätt kan den svenska modellen, ur ett konfliktperspektiv, te sig 

mycket förmånligare, eftersom kollektivavtalen innefattar fler grunder på vilka stridsåtgärder 

kan tas, än de i utstationeringsdirektivet uppställda. 

 

Det svenska kollektivavtalet kommer även fortsättningsvis att ge svenska företag en fördel i 

kontrast till utländska företag med utländska kollektivavtal. MBL är, tillföljd av de nya 

bestämmelserna, endast tillämplig på utstationerade företag, i den mån den är kopplad till 

utstationeringslagen. Därför kan inte utstationerade företag stödja sig på exempelvis rättstvist 

som ett hinder mot stridsåtgärder. Det är tillräckligt att från Sveriges sida garantera de i 

direktivet uppställda kraven. MBL innehåller dock fler punkter på villkor, än vad som kan 

krävas med stöd av utstationeringsdirektivet. Ett exempel på detta är förhandlingsplikten, som 

Byggnads krävde genom sina vidtagna stridåtgärder mot Laval. Att göra MBL tillämpligt i sin 

helhet för utstationerade företag, skulle inte enbart leda till rättigheter för de utstationerade, 

utan även till skyldigheter. Dessa skyldigheter skulle resultera i en begränsning av 

gemenskaprättens grundläggande principer, eftersom medlemsstater inte får kräva villkor 

utöver de i utstationeringsdirektivet stipulerade.  Svenska kollektivavtal kommer därför 

fortsättningsvis att medföra förmåner som kan hänföra sig till MBL, förmåner som utländska 

kollektivavtal emellertid inte besitter.    

 

Det kan ifrågasättas huruvida effekterna av de nya lagändringarna i utstationeringslagen, samt 

MBL är förenliga med gemenskapsrätten. När EG-domstolen underkände Lex Britannia 

underströk domstolen att utgångspunkterna för företag, med verksamhet i Sverige, inte får 

grunda sig på nationalitet. Svenska företag fick till följd av Lex Britannia privilegier som 

resulterade i en särställning på den svenska arbetsmarknaden. Till följd av de nya 

lagändringarna kan en liknande särställning påträffas idag.  Tidigare grundade sig rättigheter i 

MBL enligt Lex Britannia, på svenska avtalsförhållanden. Utländska företag, med utländska 

kollektivavtal, omfattades inte av dessa rättigheter som kunde freda de mot stridsåtgärder. 

Detta resulterade i att stridsåtgärder kunde vidtas i större utsträckning mot utländska företag 

än mot svenska företag. Idag är det å andra sidan inte fördelningen av rättigheter som är det 

primära hindret, utan snarare skyldigheterna som åläggs utländska företag. Mot bakgrund av 

det nyss anförda, kan det ifrågasättas om huruvida implementeringen av direktivet, i form av 



32 
 

lagändringarna, verkligen är i enlighet med gemenskapsrätten, samt om det inte är 

diskriminerande. Det kan vidare ifrågasättas hur detta tillvägagångssätt påverkar den svenska 

modellen. Genom att implementera direktiv, med hjälp undantag, i den svenska modellen, 

urvattnas syftet med modellen. Detta resulterar i att den inte längre är att betraktas som en 

svensk modell utan som en modell för svenska företag. Istället för att modifiera den svenska 

modellen, alienerar man sig från gemenskapen. Om Sverige skall kunna fortsätta vara en del 

av gemenskapen, är detta tillvägagångssätt fullkomligt ohållbart, eftersom det kommer att slår 

hål på den svenska modellen, samt kommer skapar invändningar från gemenskapen. 

Implementeringar med detta tillvägagångssätt skapar osäkra regleringar och bidrar till att 

stridsrätten framtid äventyras, eftersom de kan komma i strid med, samt underkännas av 

gemenskapsrätten. 

 

Vi ifrågasätter även huruvida de nya lagändringarna kan leda till stridsåtgärder på obefogade 

grunder. Det finns inte några sanktioner att ålägga arbetstagarorganisationerna som väljer att 

inte lämna in ett centralt kollektivavtal till AMV, vilka innehåller kraven som de 

utstationerade arbetsgivarna måste förhålla sig till. Att lämna in ett centralt kollektivavtal till 

AMV är heller inte en förutsättning för att få vidta stridsåtgärder. Arbetstagarorganisationerna 

kan således välja att inte lämna in ett centralt kollektivavtal till AMV men trots detta vidta 

stridsåtgärder, mot utländska företag, för att garantera de villkor som finns i ett centralt 

kollektivavtal. Detta resulterar i brister kring förutsägbarheten för utländska företag, eftersom 

dessa saknar information om reglerna på den svenska marknaden och inte är underrättade om 

vilka villkor som gäller. 

 

6. Slutsatser 

Innan Lex Britannia upprättades förelåg det ett tillstånd där undanträngandet av kollektivavtal 

genom stridsåtgärder var tillåtna i lika stor utsträckning mot utländska som mot svenska 

kollektivavtal. Eftersom Sverige vid tidpunkten för Britanniadomen, ännu inte var medlem i 

EU, behövde AD inte ta hänsyn till några gemenskapsrättsliga regleringar. Fredspliktsrättens 

förhållande till avtalsrätten påvisade Sveriges naiva inställning till den fria rörligheten. Den 

godtrogna attityden yttrade sig i MBL, där rätten till stridsåtgärder inte sammankopplades 

med avtalsrätten. Det var således fritt fram för utländska företag, med utländska kollektivavtal 

att hävda sig på svenska förmåner i form av fredspliktsskyddet i MBL. 

Arbetstagarorganisationer blev därför förhindrade att försvara den svenska standarden genom 

stridsåtgärder mot utländska företag.  

 

Insikten om vad detta hade för konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden ledde senare 

till en reellt protektionistisk ändring i MBL. Svenska fredspliktskydd skulle endast vara 

tillgängliga för svenska avtalsförhållanden, utländska kollektivavtal skulle således inte kunna 

åberopa MBL. När MBL således ändrades till att inte omfatta utländska avtalsförhållanden, 

garanterades arbetstagarorganisationer rätten till stridsåtgärder mot utländska företag med 

utländska kollektivavtal. Den primära strävan med lagändringen var att säkra den svenska 

modellen och standarden, genom att betona att fredsplikten endast var tillämplig på svenska 

avtalsförhållanden.  

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att Sverige fått förståelse för att det svenska systemet 

måste modifieras, om det skall kunna hävda sig på den växande gränsöverskridande 

marknaden. Genom att uppställa förmåner för svenska företag, i form av rättigheter bundna 

till avtalsförhållanden, ges privilegier för att kunna hävda sig mot utländska företag som vill 

bedriva verksamhet i Sverige. Det var även tänkt att utländska företag skulle vilja teckna 

svenska kollektivavtal eftersom dessa hade en särställning på den svenska marknaden. Detta 
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synsätt fick dock ett bakslag eftersom utländska företag som redan var kollektivavtalsbundna i 

hemlandet, inte ville teckna svenska kollektivavtal. Detta medförde att Sverige fick insikt om 

att arbetsrätten måste bedrivas i närmare anslutning till dess ekonomiska aspekter och inte 

enbart stadga normativt sociala principer. Stridsrätten gick från att vara en påtryckningsmetod 

för att upprätthålla anställningsvillkor, till att även bli det främsta medlet som skyddar 

svenska företag mot utländska företags ekonomiska politik. Kan inte stridsåtgärder vidtas mot 

utländska företag, kan de utnyttja den svenska marknaden genom att ställa upp orimliga låga 

anställningsvillkor enligt svensk standard, vilket i sin tur skapar en illojal konkurrens.  

 

Dagens situation kan i större utsträckning än tidigare hänföras till gemenskapsrättens 

påverkan. Våra synsätt skiljer sig betydligt åt, vilket medför en skillnad i regleringar. 

Politiken och regleringarna hänför sig till två olika ändamål, vilket i sig gör att man prioriterar 

olika förhållanden. EU prefererar en fri marknad och ser stridsrätten som en inskränkning av 

den fria marknaden. Sverige prioriterar emellertid välfärd, genom upprättandet av sociala 

normer, där stridsrätten är en viktig komponent.  Dessa skilda synsätt har sin utgångspunkt i 

framväxten av de arbetsrättsliga regleringarna. Det svenska tankesättet har sin grund i 

arbetaren och dennes rättigheter, medan EU:s resonemang grundar sig i konstruktionen av en 

stark ekonomisk union. Detta leder till en hierarkisk ordning i EU där stridsrätten är 

underordnad principen om den fria marknaden, i kontrast till Sverige där den är 

grundlagsskyddad. Skillnaden i utgångspunkter leder oundvikligen till konflikter avseende 

särdragen i genomförandet av politiken. Ansvaret som läggs på arbetsmarknadsparterna, 

bidrar till en i mindre utsträckning lagstadgad stridsrätt, vilket inte är i linje med EU:s synsätt.  

Samtliga skillnader kan således hänföra sig till att man i grund och botten strävar efter att 

skydda olika intressen. I Sverige skyddas primärt arbetstagare genom att rättigheter som är 

grunden i den svenska modellen, medan arbetstagarskyddet i EU snarare ses som ett led i att 

främja ekonomisk tillväxt.  

 

Stridsåtgärder mot utländska företag lär i större utsträckning vara olovliga, eftersom de ofta 

innefattar ett vidare syfte än stridsåtgärder vidtagna mot svenska företag. Stridsåtgärder 

kommer även att förekomma i mindre utsträckning, eftersom arbetstagarorganisationerna nu 

är medvetna om att de måste beakta en proportionalitetsaspekt. Vidtagandet av stridsåtgärder 

måste vägas mot det eventuella hot som föreligger. Ett sådant förfarande finns även inom 

svensk rätt men omfattar endast offentligt anställda. Dessa begränsningar av stridsrätten 

hänför sig till de samhällsfarliga konflikterna i LOA. 

 

Stridsåtgärder mot utländska företag kommer i kontrast med stridsåtgärder mot svenska 

företag att bli sällsynta, eftersom endast företag som uppfyller kraven vågar utstationera sig i 

Sverige till följd av den nya bevisregeln. Svenska företag kommer även fortsättningsvis att 

inneha en negativ särställning på den svenska marknaden eftersom stridsåtgärder kommer att 

kunna tas på flera grunder mot dem, än på de grunder som finns uppställda 

utstationeringsdirektivet. Stridsåtgärder mot utländska företag kan endast tas utifrån villkoren 

i utstationeringsdirektivet. Detta pga. EU:s motvillighet att reglera på fler punkter inom 

arbetsrättens område. Dock har de svenska företag punktförbuden i MBL att luta sig mot 

vilket ett utländskt företag saknar, eftersom förbuden inte är tillämpliga på utländska företag.  

Det kan även anmärkas att arbetstagarorganisationer kan komma att inneha ett aktsamt 

tillvägagångssätt, eftersom omständigheterna kring bevisregeln inte är prövade ännu och EG-

domstolen tydligt markerat sin ställning gentemot stridsåtgärder. 

 

Görs en avvägning av skillnaderna i lovliga stridsåtgärder mot svenska företag i kontrast till 

utländska företag kan man konstatera, utifrån de ovanstående slutsatserna, att den svenska 
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marknaden är förmånligare för svenska företag. Trots att utländska företag har färre grunder 

på vilka stridsåtgärder kan vidtas, samt att de har fler grunder på vilka de kan hävda förbud 

på, hamnar de ändock i ett övervägande underläge främst pga. bevisregeln. Därtill kan de inte 

åberopa MBL i sin helhet för att freda sig mot stridsåtgärder. Alla skillnader mellan lovliga 

stridsåtgärder mellan utländska och svenska företag kan inte fullt ut förklaras av förhållandet 

mellan EG-rätten och den svenska rätten.  En stor del av förklaringen grundar sig som 

påvisats, i traditioner och förhållningssättet på arbetsmarknaden, där Sveriges synsätt är 

relativt särpräglat.  

 

Tillvägagångssättet som Sverige har valt att implementera direktivet på kan även ifrågasättas, 

eftersom effekterna tycks bli diskriminerande och eventuellt skulle kunna komma att 

underkännas av EG-domstolen. Istället för att modifiera den svenska modellen, tycks Sverige 

ha valt ett system med undantag, som i längden kommer att vara till nackdel för den svenska 

modellen i sin helhet. 
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