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1. Inledning
Sedan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 23 maj 2017 annonserade att regeringen skulle
tillsätta en utredning om begränsad konflikträtt har diskussionens vågor gått höga. Knappast
något förslag från en socialdemokratisk regering har fått så massiv kritik från i stort sett hela
fackföreningsrörelsen – och det innan förslaget ens presenterades.
Men så den 5 juni 2018, knappt tre veckor innan utredningen skulle läggas fram, presenterade
de fackliga centralorganisationerna Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens
centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco), tillsammans
med Svenskt Näringsliv ett gemensamt förslag till ny lagstiftning om rätten att vidta
stridsåtgärder (”Utvidgad fredsplikt”). Förslaget innebär inskränkningar i rätten att vidta
konfliktåtgärder i allmänhet och särskilt i situationer när det redan finns ett tillämpligt
kollektivavtal på arbetsplatsen. De föreslagna nya begränsningarna i konflikträtten riktas
närmast uteslutande mot arbetstagare och deras organisationer. Arbetsgivarnas rätt till
stridsåtgärder påverkas i princip inte alls.
Genom denna skrift vill vi visa att det förslag som de fackliga centralorganisationerna LO, TCO
och Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv presenterade 5 juni skulle innebära en allvarlig
försämring av fackföreningarnas och arbetstagarnas möjligheter att hävda sina intressen om det
antas som lag.
Tvärtemot vad de som lade fram förslaget hävdade berör det inte bara några små grupper utan
påverkar, direkt och indirekt, alla löntagare och deras organisationer. Direkt, genom att förslaget
minskar möjligheten att ta till strejk eller andra stridsåtgärder för att få eller återta inflytande
över arbetsvillkoren när arbetsgivare försöker sluta billigare avtal med svagare organisationer.
Indirekt, genom att sådan lönedumpning påverkar den genomsnittliga nivån på löner och
arbetsvillkor och sätter press neråt på hela arbetsmarknaden.
De regler som gäller konflikträtten på svensk arbetsmarknad är ganska komplicerade.
Förändringar i lagtexten handlar inte om juridiska hårklyverier, de kan få följder som är svåra
att överblicka, inte minst när de ska tillämpas i nya situationer som ingen tänkt på innan. De
förslag om inskränkningar i strejkrätten som nu ligger på bordet kan få mycket handfasta
konsekvenser på landets arbetsplatser i årtionden framöver och det räcker med att titta bakåt för
att se vilka förändringar som skett de senaste 30 åren för att inse vikten av att vara mycket
tveksam till att frivilligt avstå från någon del av konflikträtten. Det är därför oerhört viktigt att
så många som möjligt sätter sig in i vad de föreslagna förändringarna innebär och vad de kan
leda till.
Den här sammanställningen och analysen är avsedd att fungera som ett diskussionsunderlag när
det gäller uttalade och möjliga konsekvenser av huvudorganisationernas lagförslag om
inskränkningar i strejkrätten. Den kommer dels att beröra de speciella följderna för
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Hamnarbetarförbundet men också lagförslagets tänkbara följder för större löntagargrupper inom
LO-, TCO- och Saco-förbunden. Vi kommer särskilt att fästa uppmärksamheten vid tre punkter:


Risken för ökade formella rättsinvändningar från arbetsgivarsidan som kan försena,
försvåra eller rent av göra stridsåtgärder omöjliga.



Risken för ”avtalsshopping” genom att etablerade arbetsgivare omdefinierar sin
personal och byter avtalsområde inom eller mellan de fackliga centralorganisationerna.



Risken för att det uppkommer arbetsgivarkontrollerade, så kallade gula fackföreningar.

Ambitionen är att klarlägga både nuvarande spelregler och föreslagna förändringar på ett sätt
som blir begripligt för arbetstagare i allmänhet, snarare än bara jurister och
arbetsmarknadsexperter.
Vi hoppas att denna skrift ska spridas så mycket som möjligt och läsas av medlemmar i
fackföreningarna på alla nivåer, inte minst de som är fackligt engagerade direkt på
arbetsplatserna, med eller utan förtroendeuppdrag. Vi har gjort vårt bästa för att presentera den
ofta snåriga lagstiftningen på ett sätt som går att den blir begriplig. Samtidigt är det viktigt att i
möjligaste mån undvika förenklingar som leder till felaktiga slutsatser eller försvårar
självständiga ställningstaganden om hur förslagen kan komma att påverka läsarens egen
arbetsplats, den fackliga organisationen och arbetsmarknaden i stort. Det är viktigt att få alla
paragrafer, tolkningar och domar rätt. Samtidigt är juridiken inget som står ovanför
människorna. Inte minst det spel om strejkrätten som nu pågår visar att det ytterst handlar om
politik.
Sist i detta dokument finns en sammanfattning.

2. Spelet om strejkrätten
Den 8 juni offentliggjorde den Stridsåtgärdsutredning som regeringen tillsatt sitt slutbetänkande
(SOU 2018:40). Dess innehåll och förslag har hittills inte rönt någon uppmärksamhet.
Huvudskälet till den kompakta tystnaden är att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson redan
den 5 juni uttalat att det var de så kallade huvudorganisationernas förslag som regeringen avsåg
skicka ut på remissbehandling och inte det som Stridsåtgärdsutredningen skulle lägga fram.
Kort därefter hade dessutom samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet deklarerat att man
ställde sig bakom partsförslaget.
På huvudorganisationernas presskonferens den 5 juni 2018 angavs att syftet med den egna
överenskommelsen var att förekomma Stridsåtgärdsutredningen. LO:s avtalssekreterare
Torbjörn Johansson uttryckte det i pressmeddelandet med orden: ”Vi gillar inte den riktning
som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på
arbetsmarknaden.” Transportföretagens VD Mattias Dahl klargjorde att huvudorganisationernas
uppfattning är att parternas överenskommelse ”och ingenting annat” nu ska göras till lag: ”Jag
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förväntar mig att regeringen - oavsett färg - skyndsamt ändrar lagen på det sätt som parterna
kommit överens om”
Parternas gemensamma arbetsgrupp, som under LO:s tidigare vice ordförande Erlands Olauson
ledning tagit fram den nya lagtexten samt förarbete och tolkningsanvisningar, påbörjade sitt
arbete i slutet av april 2018. Processen förefaller ha varit forcerad och omgärdad av visst
hemlighetsmakeri. Sacos förbundsordförande Göran Arrius medgav på presskonferensen att han
inte visste om de egna medlemsförbunden hunnit ta ställning till förslaget innan det
presenterades.

2.1 Förslagen
Huvudorganisationernas partsgemensamma lagförslag är i sin utformning mycket knapphändigt.
Förarbeten, lagtext och lagkommentarer uppgår sammantaget till sju A4-sidor. Delar av texten
är dessutom svårtydd eller motsägelsefull. Även om huvudorganisationerna krävt att deras
överenskommelse i sin helhet ska utgöra underlag för lagstiftning i riksdagen, kan regeringen
knappast sända ut ett så tunt material för remissbehandling. Parternas lagförslag kommer att
behöva utvecklas för att under tillträdande regering och riksdag kunna bli svensk lag.
Den statliga Stridsåtgärdsutredningens fyra första kapitel har pedagogiska förtjänster. De
innehåller sammanfattande redogörelser för konflikträtten och de spelregler som gäller på
svensk arbetsmarknad samt en översikt av vilka internationella konventioner och stadgar som
Sverige anslutit sig till när det gäller konflikträtten. Utredningen har lagt fram två olika förslag
till ny lagstiftning där det så kallade alternativförslaget har likheter med huvudorganisationernas
egen överenskommelse. Det är därför troligt att regeringen kommer att använda bakgrundstexter
och avvägningar från den statliga utredningen när så är möjligt, för att komplettera
huvudorganisationernas eget förslag.
Därmed förblir den statliga Stridsåtgärdsutredningen relevant, även om dess egna lagförslag
troligen inte kommer att förverkligas. Det är därför nödvändigt att jämföra
huvudorganisationernas förslag Utvidgad fredsplikt och den statliga Stridsåtgärdutredningen för
att förstå vad det förstnämnda lagförslaget kan komma att innebära i praktiken.

2.2 Bakgrundsbeskrivning
Något om huvudorganisationernas lagförslag i förhållande till rättssäkerheten. Innan vi granskar
de föreslagna inskränkningarna av strejkrätten i detalj, ska vi kort belysa hur den svenska
arbetsrätten fungerar och de särskilda omständigheterna kring hur förslagen kommit till utifrån
demokrati- och rättssäkerhetssynpunkt.
De nordiska ländernas författningar skiljer sig från hur det ser ut i många andra parlamentariska
demokratier. Den svenska grundlagen utgår inte från den klassiska maktdelningsprincipen som
skiljer mellan lagstiftande (riksdagen), verkställande (regeringen) och dömande
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(domstolsväsendet) makt. Den svenska folksuveränitetsprincipen samlar istället större
maktbefogenheter hos det folkvalda parlamentet, som därmed åläggs ett större ansvar att på
egen hand avvärja maktmissbruk och exempelvis säkerställa individers och minoriteters
rättigheter gentemot majoritetsviljan.
Alla lagar stiftas genom beslut i riksdagen, men eftersom verkligheten är komplicerad kan
lagtext sällan täcka in alla tänkbara fall utan måste tolkas av domstolar, något som bland annat
sker med hjälp av de förarbeten som lett fram till lagförslaget. Detta gäller i särskilt hög grad
arbetsrätten. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på en särskild rättslig ordning där
spelreglerna till stor del har vuxit fram ur rättspraxis som fastställts i Arbetsdomstolens domar.
Vid juridiska tvister om avtal eller arbetsrättslig lagstiftning mellan fackliga organisationer och
arbetsgivare är Arbetsdomstolen både första och sista instans. Denna specialdomstols domar har
prejudicerande verkan, det vill säga dess domar slår fast hur lagen ska tolkas och tillämpas
framöver. Arbetsdomstolens domar kan heller inte överklagas inom det svenska rättssystemet.
Arbetsdomstolens sammansättning skiljer sig från övriga domstolar vars domar är vägledande
(som till exempel Högsta Domstolen) på så sätt att en majoritet av domarna i ett sådant mål inte
är juristdomare utan ledamöter som har tillsatts på förslag av enskilda organisationer som anses
företräda parterna på svensk arbetsmarknad. I praktiken innebär detta att riksdagen lämnar över
dömande makt och tolkningen av lagen genom Arbetsdomstolen till å ena sidan Svenskt
Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting samt å andra sidan de
fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco. Av de sju domare som avgör ett mål i
Arbetsdomstolen är två utsedda av arbetsgivarparten och två utsedda av arbetstagarparten och
övriga av regeringen. Fristående fackliga organisationer såsom Svenska Hamnarbetarförbundet
räknas i detta sammanhang inte som tillhörande arbetstagarparten och saknar därför möjlighet
att kunna påverka tillsättningen av domstolens arbetstagarrepresentanter.
Mot den bakgrunden framstår det nu aktuella lagförslaget som något alldeles unikt. Vid
presskonferensen den 5 juni framgick att ett antal resursstarka intresseorganisationer själva
kommit överens om att utforma lagstiftning för att inskränka strejkrätten. De hade därefter
tillsammans uppdragit åt en gemensam arbetsgrupp att utforma såväl förarbeten som lagtext och
lagkommentarer. När så arbetsgruppens slutresultat presenterades för allmänheten fanns två
huvudbudskap:
1. Att lagförslaget i huvudsak var avsett att påverka och begränsa en tredje part, fristående
Svenska Hamnarbetarförbundet, som ansågs ”missbruka konfliktvapnet”. I övrigt
påstods uppgörelsen sakna betydelse för organisationernas egna medlemmar, utan
endast innebära en ”kodifiering av rådande praxis”.
2. Att intresseorganisationerna krävde att riksdag och regering skulle arbeta skyndsamt för
att i oförändrat skick omvandla deras förslag till lag. Vid flera tillfällen hänvisade

7

representanter på presskonferensen till att detaljfrågor och oklarheter kring den nya
lagen skulle klargöras genom framtida domar i Arbetsdomstolen.
Ett sådant sätt att stifta lag är inte förenlig med grundläggande krav på rättssäkerhet i ett
modernt demokratiskt samhälle. I praktiken skulle det faktiskt innebära att
intresseorganisationer, ja i slutändan enskilda personer utan folkligt mandat, tillåts få ett
avgörande inflytande över såväl lagstiftande som verkställande och dömande makt.

2.3 Exemplet Torbjörn Johansson
Flera av de företrädare för fackförbund och näringsliv som framträdde på presskonferensen den
5 juni tjänstgör eller har tjänstgjort som ledamöter i Arbetsdomstolen. LO:s avtalssekreterare
Torbjörn Johansson (härifrån kallad endast Johansson) är en av dem. Johansson har vid flera
tillfällen gett uttryck för sin ståndpunkt när det gäller fristående fackförbund som Svenska
Hamnarbetarförbundet, som han betraktar som ”konkurrenter” på LO:s avtalsområde. I en
intervju i Arbetaren som publicerades efter 5 juni 2018, sa Johansson så här:
”Vi försöker hålla rent på svensk arbetsmarknad. Vi ska städa bland arbetsgivare som betalar
för lite och från politiken. Vi ska också se till att det inte finns konkurrerande fackföreningar.
Den arbetsfred vi säljer ska också kunna garanteras.”1
Hur har då Johansson skött denna ”renhållning”? Någon gång i våras var Johansson delaktig i
den hemliga överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om ramarna för att begränsa
strejkrätten med det gemensamma syftet att försöka stoppa Hamnarbetarförbundets fackliga
verksamhet. Det är högst sannolikt att Johansson i egenskap av LO:s avtalssekreterare sedan
hade full insyn i och möjlighet att påverka det gemensamma arbetet med lagtexten. Därefter
krävde Johansson uttryckligen att riksdag och regering ordagrant skulle anta förslaget som
svensk lag. På de punkter där följden av det kortfattade lagförslaget är svåra att förutse, hänvisar
Johansson idag till att lagens exakta innebörd och effekter får fastställas senare genom
avgöranden i Arbetsdomstolen. Som vi senare ska se är detta inga små detaljer utan mycket
viktiga frågor. När det blir aktuellt kommer Johansson tillsammans med övriga representanter
från huvudorganisationerna själva utgöra en majoritet av domarna, där de får stor frihet att tolka
sin egen lag och där ingen kan överklaga deras beslut.
I ett internationellt sammanhang hade många svenskar uppfattat något sådant som ett tydligt
uttryck för korruption. Dagens riksdagsmajoritet har istället välkomnat det som ett tecken på
den svenska modellens storhet.

1

”Man kan inte samarbeta med konkurrerade fack”, tidningen Arbetaren 2018-06-13
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3. Huvudregeln om fri stridsrätt och Medbestämmandelagen
I svensk arbetsrätt är huvudregeln idag att såväl arbetsgivare som fackliga organisationer har fri
rätt att vidta stridsåtgärder för att försöka tillvarata sina medlemmars intressen. De vanligaste
exemplen på sådana stridsåtgärder är att arbetstagarna helt eller delvis lägger ner arbetet (strejk)
eller försätter vissa arbetsuppgifter i blockad, samt att arbetsgivarna utestänger arbetstagarna
från arbetsplatsen (lockout).
Medbestämmandelagen (MBL) innehåller visserligen undantagsparagrafer (§41-42) som
begränsar stridsrätten i speciella situationer. Den innehåller också vissa formella krav, bland
annat att en organisation måste varsla, alltså informera motparten om en stridsåtgärd en viss tid
innan den genomförs. Men det är först när fack och arbetsgivare ingår kollektivavtal som det
uppstår stora inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder. När ett kollektivavtal upprättats
mellan parterna gäller en bindande fredsplikt, det vill säga förbud mot att vidta stridsåtgärder,
när det gäller de villkor och övriga regleringar som framgår av avtalets innehåll.
Fredsplikten är i praktiken mycket omfattande. Arbetsdomstolens har i domar slagit fast att bara
för att en viss fråga inte uttryckligen är reglerad i kollektivavtalet så ger det inte parterna rätt att
vidta stridsåtgärder i den frågan under den tid avtalet gäller. Istället fastslår Arbetsdomstolen att
frågor som exempelvis berörts i förhandlingar men där parterna inte kunnat komma överens
eller av andra skäl låtit bli att uttryckligen reglera frågan i avtalstext, ändå anses ha varit föremål
för så kallad negativ eller tyst reglering. Därför är fredsplikten mellan kollektivavtalsparter som
tecknat bransch- eller arbetsplatsavtal i praktiken närmast heltäckande, även om kollektivavtalet
i sig endast reglerar ett begränsat antal frågor.
MBL §44 tillåter visserligen att vissa inflytandefrågor uttryckligen undantas från fredsplikt om
parterna inte kunnat komma överens om en reglering. Exakt vilka frågor som skulle kunna
omfattas av undantaget är dock oklart, eftersom arbetsgivarsidan sedan MBL:s tillkomst
konsekvent motsatt sig att teckna avtal som inte garanterar heltäckande fredsplikt.

4. Huvudregeln gällande tillämpning av konkurrerande avtal
I situationer då det finns två kollektivavtal på en arbetsplats som är tillämpliga på samma
arbetstagare, har Arbetsdomstolen (AD) utvecklat en princip om att det avtal som slutits först
ska gälla. Nya, tillkommande avtal, oavsett om de är renodlade hängavtal på det befintliga eller
självständiga uppgörelser med annat avtalsinnehåll, kallas i detta sammanhang ofta för
andrahandsavtal. Enligt AD:s domar gäller att om arbetsgivaren tecknat två olika kollektivavtal
som strider mot varandra, så är huvudregeln att de arbetsvillkor som finns i det först ingångna
avtalet ska gälla för alla berörda arbetstagare, oavsett facklig tillhörighet.
Beträffande avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och själva de fackliga
organisationerna som ingått respektive avtal, har arbetsgivaren däremot skyldighet att fullgöra

9

sina åtaganden enligt både det först ingångna avtalet och andrahandsavtalet, så länge de inte
strider mot varandra. Arbetsgivaren kan alltså vara tvungen att tillämpa särskilda bestämmelser
om exempelvis schabloniserad betald facklig tid, granskningsarvoden, förstärkta
förhandlingsförpliktelser, representation i skyddskommittéer och andra företagsorgan samt
ekonomiska åtaganden gentemot personalstiftelser även genom det andra avtalet.
Även om Arbetsdomstolen vid tvist slår fast är det först ingångna avtalet som ska tillämpas, kan
arbetsgivare vara skadeståndsskyldig gentemot den andra avtalsbärande
arbetstagarorganisationen vars avtal arbetsgivaren inte tillämpar. Det gäller exempelvis om den
andra arbetstagarorganisationen inte känt till det först ingångna avtalets existens eller haft
begränsad kännedom om avtalens inbördes motstridiga innehåll.2 Denna princip för att lösa
tvister om motstridiga avtal är fortfarande inte särskilt väl klargjord, eftersom antalet domar är
begränsat. Den statliga Stridsåtgärdsutredningen uppmärksammar detta i sitt slutbetänkande:
”Arbetsdomstolens praxis angående konkurrens mellan två tillämpliga kollektivavtal har
huvudsakligen rört fallet att två organisationer har gjort anspråk på att genom kollektivavtal
reglera villkoren för samma verksamhet och samma kategori arbetstagare hos arbetsgivaren.
Det får anses vara oklart hur den princip om företräde för det först tecknade kollektivavtalet
som nu har redogjorts för ska tillämpas när situationen är mer komplex.”3
De domar som finns har till exempel inte uttryckligen avgjort om representativitet – alltså vilken
avtalsslutande organisation de flesta arbetstagarna är medlemmar i – kan ha betydelse som kan
motivera avsteg från huvudregeln om att först ingångna avtal ska tillämpas. Vidare bygger
bedömningen att arbetsgivaren endast behöver tillämpa arbetsvillkoren i det först ingångna
avtalet på fall där de två konkurrerande avtalen haft helt olika struktur och innehåll när det
gäller detta. AD har därför bedömt det som praktiskt svårhanterligt för en arbetsgivare att i varje
enskilt avseende avgöra om avtalen står i strid med varandra och i dessa fall fastslagit att
arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter genom att enbart tillämpa arbetsvillkoren i det första.
Däremot finns ingen AD-dom där två konkurrerande avtal varit närmast likalydande, men där
andrahandsavtalet innehållit någon fördel för arbetstagarna som inte stått i direkt motsättning till
det första avtalet. Det är alltså ännu inte avgjort om en arbetsgivare även i en sådan situation
skulle kunna hänvisa till det första avtalet för att slippa tillämpa det särskilda villkoret i det
andra.
Någon klar definition av vad som avses med ”först ingångna avtal” finns inte heller i nuvarande
rättspraxis. Det finns idag en föreställning inom exempelvis LO om att ett etablerat
medlemsförbund i de fackliga centralorganisationerna i all framtid automatiskt kommer
2

Se Arbetsdomstolens domar 1974 nr 14, 1977 nr 14, 1978 nr 75, 1978 nr 111
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betraktas som bärare av det först ingångna avtalet, oavsett i vilken ordning de nu gällande
avtalen kommit till. Den uppfattningen utgår från att framförallt LO- och TCO-förbunden
förbundet har en lång historia av att teckna kollektivavtal för arbetstagarna inom det området.
Den tesen har dock aldrig prövats i någon av Arbetsdomstolens domar.
Låt oss ta ett exempel: Om en arbetsgivare skulle omdefiniera sin personal och genom byte av
arbetsgivarorganisation överföra arbetstagarna till ett annat kollektivavtal, finns det inga
garantier för att den historiska fackliga motparten genom att åter teckna ”sitt” gamla
kollektivavtal på arbetsplatsen också kan kräva att arbetsgivaren tillämpar detta. Det är inte
självklart att principen om först ingångna avtal syftar på när en avtalsrelation först uppstod på
arbetsplatsen eller på hur avtalsrelationerna historiskt brukar se ut. Det kan alltså inte uteslutas
att Arbetsdomstolen istället tar sikte på vilket av nu löpande avtal som ingåtts först. Denna
avvägning har i praktiken inte någon stor betydelse idag men kan komma att bli helt avgörande
om de lagförslag som nu lagts fram antas. Detta ska vi återkomma till senare.

5. Brittaniaprincipen
När Medbestämmandelagen kom till 1976 infördes det första stycket i dess §42 för att hindra
fristående fackförbund som inte omfattades av fredsplikt från att understödja olovliga konflikter.
Särskilt handlade det om att stoppa SAC Syndikalisternas pengainsamlingar till stöd för ”vilda”,
olovliga strejker, inte minst den stora skogsarbetarstrejken 1975:
”Syftet med den utvidgning av ansvaret [för fredsplikten] som skedde genom utformningen av
42 § första stycket MBL verkar i första hand ha varit att förbjuda även icke
kollektivavtalsbundna organisationer att genom rent ekonomiskt stöd bistå andra
organisationer eller enskilda arbetsgivare eller arbetstagare i olovliga stridsåtgärder.”4
MBL §42 första stycket innebar i sig en inskränkning av den fria stridsrätten, men de fackliga
centralorganisationerna betraktade den då som betydelselös för de egna organisationerna
eftersom den bara inriktade sig på icke avtalsbundna fackförbunds verksamhet, något ingen
kunde tro skulle beröra LO, TCO eller Saco. Ändå var det just denna, påstått ofarliga,
lagparagraf som senare låg till grund för den så kallade Britannia-domen mot två LO-förbund
1989. Det som i hände var att Sjöfolksförbundet och Transportarbetareförbundet reagerade på
de dåliga arbetsvillkoren ombord på fartyget JSS Britannia. Fackförbunden varslade om
stridsåtgärder mot det cypriotiskflaggade fartyget för att ersätta deras slavliknande avtal med ett
nytt kollektivavtal med bättre löner och arbetsvillkor för besättningen. Man krävde även att
rederiet retroaktivt skulle betala ut mellanskillnaden i lön mellan det gamla och det nya avtalet.

4
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Med en för de flesta svårbegriplig logik, förklarade Arbetsdomstolen att LO-förbundens
stridsåtgärder mot rederiet var olovliga med hänvisning till § 42 första stycket i MBL.
Arbetsdomstolen menade nämligen att stridsåtgärderna syftade till undantränga eller ändra ett
befintligt kollektivavtal som arbetsgivaren var ålagd att tillämpa enligt principen om att det först
ingångna avtalet skulle gälla.
Den så kallade Britannia-principens innebörd har med åren klargjorts genom ytterligare domar i
Arbetsdomstolen.5 Sammantaget kan man säga att det enligt den lagstiftning som gäller idag är
det förbjudet att vidta stridsåtgärder mot en redan avtalsbunden arbetsgivare, om den stridande
fackföreningen uttryckligen kräver att arbetsgivaren ska tillämpa det andra avtalet på alla
arbetstagare. Det är just detta krav på att det ska tillämpas på alla som gör att AD anser att
konflikten blir ett angrepp på det befintliga avtalet. Däremot är det inte förbjudet att vidta
stridsåtgärder för att försöka få till stånd andra, bättre villkor arbetsvillkor än de som regleras i
det först ingångna avtalet. Förutsättningen för detta är att syftet är begränsat till att ta tillvara de
egna medlemmarnas intressen eller att bli kollektivavtalspart. Förenklat kan man säga att om det
uttryckliga målet med konflikten är att teckna ett självständigt kollektivavtal som ska tillämpas
på de egna medlemmarna, så är stridsåtgärden alltså tillåten. Det faktum att det därmed kan
uppstå avtal som strider mot varandra menar Arbetsdomstolen är en fråga som ska avgöras efter
att en eventuell tvist om detta uppstått, inte innan avtalen kommit stånd:
”Utgångspunkten är att en arbetstagarorganisation kan vidta stridsåtgärder till stöd för ett
anspråk på kollektivavtal för ett tillämpningsområde där kollektivavtal redan gäller mellan
arbetsgivaren och en annan arbetstagarpart, trots att det ytterligare kollektivavtalet strider mot
det redan befintliga. Att kollektivavtalen strider mot eller är oförenliga med varandra är ett
problem som löses inte genom förbud mot stridsåtgärder i syfte att få det senare kollektivavtalet
till stånd utan genom rättsprinciper om konkurrens mellan olika kollektivavtal.”6
Förutom det rent juridiska finns det en viktig lärdom i Britanniafallet, nämligen att
inskränkningar i strejkrätten som kan verka helt ofarliga idag kan med tiden bli allvarliga hinder
för fackföreningarnas rättigheter i framtiden.

AD 2004 nr 96 (Hamnarbetarförbundet mot Göteborgs Hamn), AD 2005 nr 110 (”Figeholmsmålet”
Pappers mot ABB) samt AD 2017 nr 32 (Elektrikerna mot Sector Alarm)
5

6

AD 2017 nr 32 (Elektrikerna mot Sector Alarm)
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6. Fallbeskrivningar och referenser
För att visa vad de föreslagna inskränkningarna i strejkrätten kan få för konsekvenser för
medlemmar i såväl Hamnarbetarförbundet som LO-, TCO- och Saco-förbund, kan det vara bra
att redogöra för ett antal kända exempel och relevanta begrepp.

6.1 Saltsjöbadsavtalet
Bakgrunden till det berömda Saltsjöbadsavtalet, eller Huvudavtalet som det ofta benämns, har
likheter med den inskränkning i strejkrätten som nu föreslås. På 1930-talet hade den dåvarande
socialdemokratiska regeringen tillsatt den så kallade Mammut-utredningen. Dess uppdrag
bestod i att presentera konkreta förslag på inskränkningar i den fria stridsrätten på den då
konfliktfyllda svenska arbetsmarknaden.
Den statliga utredningens långtgående förslag var i praktiken ett starkt påtryckningsmedel som
bidrog till att LO och den dåvarande arbetsgivarorganisationen Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF) istället enades om att själva göra upp om nya spelregler. Saltsjöbadsavtalet reglerade
bland annat en förhandlingsordning som ålade parterna skyldighet att förhandla på både lokal
och central nivå innan man kunde vidta stridsåtgärder eller driva en rättstvist till
Arbetsdomstolen. Avtalet begränsade också möjligheten att vidta stridsåtgärder i olika
situationer.
En avgörande skillnad jämfört med dagens situation var att LO och SAF i samband med
uppgörelsen 1938 inte själva föreslog ny lagstiftning, utan tvärtom underströk att politiken så
långt som möjligt skulle hålla sig borta från arbetsmarknaden. Avtalet fick senare liknande
efterföljare på tjänstemannasidan.
Saltsjöbadsavtalet tvingade fram en centralisering av de fackliga organisationerna och var
mycket kontroversiellt inom dåtidens arbetarrörelse. Transport och Byggnads vägrade att
underteckna uppgörelsen och står än idag utanför den. Detta har rättsliga följder som även
Stridsåtgärdsutredningen berör:
”Saltsjöbadsavtalet täcker i princip hela den privata arbetsmarknaden där LO-förbunden
organiserar arbetstagare. Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet har valt att inte ansluta sig till avtalet, varför det inte tillämpas i
trans- port- eller byggsektorn.”7
En direkt följd av Saltsjöbadsavtalets centralisering av olika funktioner blev LO:s så kallade
normalstadga. Den kräver att alla medlemsförbund i LO, även Transport och Byggnads, måste
ha bestämmelser i sina stadgar som ger förbundens styrelser slutlig beslutanderätt om

7
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stridsåtgärder och avtal, även om dessa beslut skulle stå i direkt strid med medlemmarnas
uttryckliga vilja.

6.2 Figeholmskonflikten8
Ett mycket uppmärksammat fall avtalsshopping rör Figeholms pappersbruk, som ägs av ABB.
När företaget genomförde en omorganisering överförde de brukets kollektivanställda från
Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avtal till Svenska Metallindustriarbetareförbundets
(nuvarande IF Metall). Ingen av de båda LO-förbunden var inblandade i bytet, utan det skedde
genom att ägarkoncernen omstrukturerades och att verksamheten överfördes från en
arbetsgivarorganisation till en annan. ABB fick därmed nytt avtal och fredsplikt med Metall.
Arbetarna på bruket tillhörde fortfarande Pappers, men genom en juridisk manöver hade deras
fack plötsligt mist kollektivavtalet och arbetsgivaren skulle istället tillämpa lägre löner och
sämre arbetsvillkor enligt Metalls Teknikavtal.
Inom LO finns en så kallad organisationsplan som fastslår vilket LO-förbund som ska
organisera en viss bransch eller arbetsplats. Enligt LO:s så kallade industriförbundsprincip ska
alla kollektivanställda arbetare på en arbetsplats tillhöra samma fackförbund. Vid tvister mellan
medlemsförbunden om var gränserna ska gå är det i slutändan LO-styrelsen som delar ut
”avtalsrätten” för en viss arbetsplats eller arbetsgivare.
I Figeholmsfallet klargjorde LO-styrelsen att brukets kollektivavtal även fortsättningsvis skulle
tillhöra Pappers, men arbetsgivarna vägrade anpassa sig till LO:s beslut. Arbetsgivarna menade
att de kollektivanställda på Figeholm numera huvudsakligen tillverkade tekniskt specialiserade
industriprodukter och skulle definieras som metallarbetare snarare än pappersarbetare.
I Sverige finns inget rättsligt skydd mot den här typen av avtalsshopping, där ett företag genom
att byta av arbetsgivarorganisation dumpar de anställdas löner och villkor. Ett fackförbund som
inte vill ha kollektivavtal med en ”felorganiserad” arbetsgivare kan heller inte säga upp avtalet
med ett enskilt företag som anslutit sig till gällande branschavtal genom att bli medlem i
arbetsgivarorganisationen.
Eftersom ABB inte frivilligt accepterade att anpassa sig till LO:s beslut, varslade Pappers om
strejk för att få tillbaka sitt kollektivavtal på Figeholms bruk. Arbetsgivarsidan invände mot
stridsåtgärden och menade med hänvisning till Britanniaprincipen att den var olovlig, eftersom
den syftade till att tvinga ABB att inte tillämpa det gällande Teknikavtalet. Arbetsdomstolen
avvisade arbetsgivarsidans invändning i sin interimistiska dom 2005. Stridsåtgärden ansågs inte
ha som syfte att undanröja eller förändra det först ingångna avtalet, eftersom Pappers endast
krävde att deras kollektivavtal skulle tillämpas på förbundets egna medlemmar.

8
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Figeholmsfallet slutade i praktiken här. Pappers vann sitt avtal utan att stridsåtgärden behövde
fullföljas. ABB valde sedan att lämna det billigare avtalet med Metall och återgå till tidigare
arbetsgivarorganisation, samt tillämpa arbetsvillkoren i Pappers avtal.
Utgången var dock inte på något sätt given bara för att Pappers stridsåtgärder bedömdes vara
lovliga. ABB hade mycket väl kunnat teckna ett bättre avtal med Pappers utan avsikt att
någonsin tillämpa villkoren på dess medlemmar. Med hänvisning till huvudregeln om det först
ingångna avtalets företräde, skulle ABB kunnat hävda att man ändå var skyldiga att tillämpa
Teknikavtalet på alla kollektivanställda. Pappers hade då tvingats stämma företaget för
avtalsbrott. I en sådan rättsprocess hade Arbetsdomstolen tvingats ta ställning till tidigare frågor
om representativitet, alltså vilket fack de anställda tillhör, eller historiska avtalsförhållanden har
någon betydelse för vilket avtal som ska tillämpas.
Det bör påpekas att det inte finns någon tvekan om att Pappers bakomliggande syfte med
konflikten var att undantränga och ersätta det avtal som ABB tecknat med Metall. Avsikten var
inte att Metall och Pappers avtal skulle samexistera och tillämpas parallellt på samma
yrkesgrupp, eftersom detta inneburit fortsatt dumpning av löntagarnas arbetsvillkor och ett brott
mot LO:s industriförbundsprincip.
Även om Arbetsdomstolen dömt till arbetsgivarsidans fördel vid en rättstvist om de
konkurrerande avtalens tillämpning, hade ABB haft ett kvarstående problem: När Pappers icke
tillämpade avtal löpt ut, skulle det fackförbund som företagets kollektivanställda var anslutna
till i princip haft fri stridsrätt. Därmed skulle man, i kraft av att organisera den överväldigande
majoriteten, ha stora möjligheter att orsaka arbetsgivaren ekonomisk skada så länge denne höll
fast vid sin lönedumpande strategi och försök till avtalsshopping.
Med gällande spelregler skulle det alltså även om arbetsgivaren fått rätt i en tillämpningstvist
funnits starka drivkrafter för ABB att hitta en långsiktigt hållbar lösning med sin personal och
den fackliga organisation dessa själva valt. Detta var självklart något ABB visste och en
avgöranden orsak till att Pappers vann striden innan dess. Däremot hade Figeholms-konflikten
mycket väl kunnat fått ett annan utgång om de nu föreslagna begränsningarna i konflikträtten
trätt i kraft. Detta ska vi återkomma till i analysen av lagförslaget.

6.3 Elektrikerförbundet mot Sector Alarm9
Historien om Sector Alarm tar också sin början i en intern omorganisation i en koncern, där
larm- och installationsverksamhet överfördes från ett bolag till ett annat. Larminstallatörernas
verksamhet reglerades ursprungligen i ett kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet, som
tillhör LO. Genom att det nya bolaget sedan lämnade en arbetsgivarorganisation och blev
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medlem i en annan inom paraplyorganisationen Almega, överfördes plötsligt all personal till ett
i praktiken billigare kollektivavtal där tjänstemannafacken Unionen och Ledarna var de enda
fackliga avtalsparterna. Arbetsgivaren hävdade att de berörda arbetstagarna numera var
säkerhetskonsulter istället för larminstallatörer, och att hela den aktuella personalstyrkan därför
skulle betraktas som tjänstemän. Tjänstemannafack som Unionen och Ledarna binds inte av
LO:s organisationsplan och någon gemensam ståndpunkt mellan de iblandade fackförbunden
om att arbetsgivaren valt ”fel” kollektivavtal fanns inte.
Elektrikerförbundet varslade 2017 om stridsåtgärder mot Sector Alarm för att återta sin ställning
som kollektivavtalspart. Arbetsgivaren vände sig till Arbetsdomstolen, och hävdade att
Elektrikerförbundet genom strejk avsåg undantränga det gällande kollektivavtalet och ersätta det
med ett helt annat avtalsinnehåll. Den fackliga parten svarade att man med stridsåtgärden bara
avsåg tillvarata den egna medlemmarnas intressen och bli en avtalspart. Samtidigt hade
Elektrikerförbundet gjort klart att man inte ansåg att tjänstemannaavtalet överhuvudtaget var
tillämpligt på de aktuella arbetsuppgifterna eftersom det handlade om arbetarjobb.
Arbetsdomstolen uppmärksammade detta och påpekade att det kunde ses som ett krav på att
avtalet skulle ha allmängiltig verkan och tillämpas även på berörda arbetstagare som tillhörde
Unionen. AD:s interimistiska dom la dock ingen avgörande vikt vid detta, bland annat med
hänvisning till att de allra flesta berörda arbetstagare var medlemmar i Elektrikerförbundet.
Arbetsdomstolen slog fast att stridsåtgärderna inte syftade till att tränga undan ett tidigare avtal
och att de därför var tillåtna.
Arbetsdomstolens nuvarande praxis kan, möjligen lite slarvigt, sägas utgå från att hellre fria än
fälla i konfliktskedet och istället skjuta frågan om ett tillkommande avtal står i strid med det
befintliga på framtiden. Det blir en fråga som AD får avgöra om det så småningom uppstår en
tillämpningstvist mellan de två avtalen.
Sector Alarm valde efter Arbetsdomstolens dom att avsluta försöket till avtalsshopping och
tillämpa kollektivavtalet med Elektrikerförbundet på bolagets larminstallatörer.

6.4 Saco-problematiken
Akademikerförbunden inom den fackliga centralorganisationen Saco har ofta en särskild
situation på arbetsplatserna. Bland tjänstemannafacken finns ingen motsvarande
organisationsplan, industriförbundsprincip eller ”avtalsrätt” liknande den som tillämpas internt
inom LO för olika arbetargrupper. Istället är det normalt att svenska arbetsgivare har flera
kollektivavtal med tjänstemän som de slutit med TCO- och Saco-förbund, avtal som i grunden
är tillämpliga på samma arbetstagare. Bland tjänstemän är det vanligt med flerpartsavtal och
förhandlingskarteller men också delvis skilda arbetsvillkor beroende på vilken facklig
organisation arbetstagaren väljer att ansluta sig till.
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Saco organiserar arbetstagare utifrån yrkesförbund och dess medlemmar utgör ofta en minoritet
av tjänstemännen på arbetsplatser där exempelvis TCO-förbund som Unionen eller Vision också
har avtal. En sådan ordning bygger på en samverkan mellan de berörda fackförbunden på
tjänstemannasidan, men också på arbetsgivarnas aktiva medverkan. Det finns inga rättsliga
garantier i lag eller avtal för att Saco-förbund ska kunna teckna avtal och etablera sig på
arbetsplatser där exempelvis Unionen redan tecknat ett kollektivavtal. Även om redan
avtalsbärande tjänstemannafack välkomnar Saco-förbundets inträde på arbetsplatsen, har
arbetsgivaren ingen skyldighet att teckna kollektivavtal även med dem. Arbetsgivaren kan vägra
att teckna ytterligare kollektivavtal för samma tillämpningsområde, exempelvis med hänvisning
till att det anses vara opraktiskt att hantera flera olika kollektivavtal. I sådana situationer blir den
konflikträtt som gäller idag avgörande även för Sacos medlemsförbund. Rätten att vidta
stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har ett kollektivavtal är det enda effektiva
tvångsmedel som Sacos förbund kan ta till för att få ett eget kollektivavtal om arbetsgivaren
motsätter sig detta.
Även i de fall då ett Saco-förbund tecknat ett eget avtal för berörda medlemmar på arbetsplatsen
kvarstår problemet med tillämpningen. En arbetsgivare kan välja att enbart tillämpa det först
ingångna avtalet, även om facken sinsemellan är överens om något annat. Hur en sådan tvist
skulle utfalla i Arbetsdomstolen går inte att förutsäga. Det finns inga vägledande domar som
pekar på att exempelvis en etablerad avtalssamordning mellan tjänstemannafacken skulle få AD
att frångå huvudregeln om att det först ingångna avtalet ska tillämpas.
Liksom i tidigare fall bidrar den i princip fria stridsrätten till att arbetsgivare idag har starka skäl
att verka för att samordna tillämpningen av avtalen och samverka med samtliga avtalsbärande
fackliga organisationer, istället för att ensidigt tillämpa det först ingångna avtalet. I analysen av
huvudorganisationernas lagförslag kommer framgå att drivkrafterna riskerar att förskjutas i och
med att konflikträtten begränsas i motsvarande situationer.

6.5. Gula fackföreningar
Begreppet gula fackföreningar har en historisk bakgrund och syftar på den färg som
arbetarsammanslutningar som understöddes av företagen i Frankrike valde i början av 1900talet. De gula fanorna var ett sätt att visa att de tog avstånd från socialistiskt influerade
fackförbund som vuxit fram under 1800-talet.
Gula fackföreningar kan sägas vara ett samlingsnamn på fackliga organisationer som direkt eller
indirekt kontrolleras av arbetsgivaren eller, i vissa fall, en annan part vars mål står i motsättning
till arbetstagarnas egna fackliga intressen. Det vanligaste typexemplet är att arbetsgivare
understödjer upprättandet av fackliga organisationer i syfte är att teckna billiga bindande
kollektivavtal och samtidigt blockera andra fackföreningars möjlighet att effektivt verka på
arbetsplatsen.
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En gul fackförening kan också passivt verka för dumpade villkor genom att inte bedriva något
aktivt fackligt arbete under avtalsperioderna och exempelvis strunta i att arbetsgivaren i
praktiken tillämpar lägre löner och sämre arbetsvillkor än de som regleras i det formella avtalet.
Gula fackföreningar kan bedrivas på direkt initiativ av arbetsgivare, men också motiveras av
ideologisk eller religiös övertygelse. Moderna gula fackföreningar bedrivs inte sällan som
självständig affärsverksamhet, där ”fackledningen” likt ett företag erbjuder sina tjänster till
arbetsgivare för privat vinning. Även fackföreningar med nära band till exempelvis
statsapparaten benämns ofta som gula. Deras huvudsakliga funktion är att kontrollera
arbetstagarna, förhindra protester och strejker samt verka för ökad produktivitet hos
arbetsstyrkan. Såhär beskriver Union to Union, som ägs av LO, TCO och Saco, exempelvis den
i praktiken enda tillåtna fackföreningen i Kina:
”Ledningen för ACFTU utses i realiteten av det kinesiska kommunistpartiet. Enligt ett beslut vid
kommunistpartiets ska ACFTU:s uppgift vara att ”mobilisera arbetare för landets utveckling”,
den underförstådda betydelsen är att facket inte ska ta strid mot arbetsgivare för att försöka
förbättra löner och arbetsvillkor.”10
I många fall är det en bedömningsfråga när en organisation är att betrakta som ett gult
fackförbund. De flesta bedömare är dock överens om att antalet gula fackförbund ökat kraftigt i
våra nordiska grannländer Danmark och Norge. I Sverige har gula fackföreningar hittills
förblivit en mycket begränsad företeelse. Men de finns ändå, LO-förbundet Byggnads pekar ut
fackförbundet Tingvalla-Broo som det mest etablerade exemplet.
Uppkomsten av gula fackföreningar är beroende av de lagar som reglerar arbetsmarknaden i ett
visst land, eftersom det juridiska ramverket avgör vilken funktion sådana organisationer kan
fylla för arbetsgivare som vill försöka dumpa löner och arbetsvillkor. Som vi ska beskriva i
analysdelen innebär huvudorganisationers lagförslag att spelreglerna förändras och gula
fackföreningars destruktiva potential växer. Därmed öppnas den svenska arbetsmarknaden upp
för ett ökat inslag av sådana organisationer.

10
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7. Analys
7.1 Stridsåtgärdsutredningens huvudförslag (SOU 2018:40)
Innan Stridsåtgärdsutredningens betänkande blivit offentligt avvisade som sagt Ylva Johansson
dess förslag till förmån för det som fack och arbetsgivare lagt fram. Det kommer aldrig att bli
svensk lag. Eftersom det idag ändå tjänar som någon sorts hot och en bakgrundsförklaring till
huvudorganisationernas eget förslag, är det likväl viktigt att gå igenom det i korthet. Den
svenska arbetsmarknadsmodellens huvudregel är alltså att stridsåtgärder är tillåtna om de inte
uttryckligen är förbjudna i lag eller avtal.
Som vi redan sett ger den huvudregel som gäller idag en fackförening strejkrätt även om det
finns ett tidigare avtal, så länge den inte försöker att tränga undan detta avtal utan bara slåss för
sina egna medlemmars intressen.
Den statliga Stridsåtgärdsutredningen uppfattar det direktiv den fått från den socialdemokratiska
regeringen som att den skulle undersöka möjligheten att ändra denna princip genom att utvidga
fredsplikten i fall där ett kollektivavtal redan existerar på arbetsplatsen. Utredningen påpekar att
rätten att vidta stridsåtgärder i normalfallet ska vara neutral och eventuella begränsningar
därmed utsträckas till att beröra båda parter. Men regeringens problembild och direktiv till
utredningen frågade inte efter en sådan neutralitet. Utredningens uppdrag innefattar inte utökad
fredsplikt för arbetsgivarparten, utan endast för arbetstagarnas organisationer:
”Enligt kommittédirektiven ska utredningen i nu aktuell del överväga åtgärder i situationen där
en arbetsgivare redan är bunden av ett kollektivavtal och utsätts för stridsåtgärder av en annan
än den kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationen. Eventuella förslag som läggs fram ska
alltså enligt direktiven rikta sig mot arbetstagarsidan.”11
Utredningens slutsats är ett huvudförslag som omkullkastar den rådande ordningen i de fall där
en arbetsgivare redan tecknat ett kollektivavtal med en facklig organisation som kan anses vara
tillämpligt på de aktuella arbetstagarna. Om ett kollektivavtal för de berörda arbetstagarna redan
existerar, blir den nya huvudregeln istället att det är förbjudet för andra
arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder om de inte är uttryckligen är tillåtna enligt lag.
Stridsåtgärdsutredningens huvudförslag innebär ett brott med den hittills gällande ordningen på
svensk arbetsmarknad. Den nya huvudregeln innebär i sig att arbetsgivare effektivt kan blockera
fackliga organisationer från att slåss för ett eget avtal kollektivavtal genom att teckna avtal med
en annan facklig organisation. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren fritt kan välja det
billigaste avtalet och den fogligaste fackliga motparten, utan hänsyn till arbetstagarnas eget val
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SOU 2018:40, s. 145f

19

av facklig organisation. Utan rätten att vidta stridsåtgärder finns inga effektiva lagliga medel för
fackliga organisationer att tillkämpa sig bättre löner och villkor eller fullvärdig representation på
arbetsplatsen om ett kollektivavtal redan upprättats med en annan fackförening. Arbetsgivarnas
möjlighet att ägna sig åt så kallad avtalsshopping är därmed närmast obegränsad.
Stridsåtgärdsutredningen uppmärksammar risken för olika former av avtalsshopping, och
föreslår därför att lagtexten ska kompletteras med ett antal undantag från den nya huvudregeln
när kollektivavtal redan föreligger. Utredningen avfärdar dock tanken på representativitet skulle
kunna vara ett kriterium för att den nya huvudregeln ska gälla. Förbudet mot stridsåtgärder
förblir därför tillämpligt även om det först ingångna avtalet upprättats mellan arbetsgivaren och
en fackförening som helt saknar medlemmar på arbetsplatsen eller i branschen. De berörda
arbetstagarnas egen vilja och aktiva val saknar alltså betydelse i sammanhanget.12 Istället
föreslår utredningen andra undantag för att förhindra uppkomsten av renodlat villkorsdumpande
gula fackföreningar men också skräddarsydda ventiler för LO,- TCO- och Saco-förbund för att
skydda medlemsförbunden från ett antal av de fall avtalsshopping som redan inträffat. För att
förbudet mot stridsåtgärder ska gälla även för andra fackliga organisationer ställs därför krav på
att det först ingångna avtalets innehåll ska nå upp till en viss normalnivå gällande lön och andra
anställningsvillkor:
”Det som begränsas är rätten att med stöd av stridsåtgärder kräva att få teckna ett
kollektivavtal som innehåller andra villkor än det befintliga kollektivavtalet. Begränsningen
gäller dock endast om det avtalet kan anses hålla en nivå på villkoren som brukar tillämpas på
svensk arbetsmarknad i motsvarande situation.”13
Den typen av rättsliga värderingar av avtalsinnehåll förekommer överhuvudtaget inte gällande
svenska kollektivavtal idag. På samma sätt vill utredningen ge huvudorganisationerna och deras
gränsdragningsavgöranden samt även tidigare avtalshistorik i branschen särskild status i
lagstiftningen, så att det i vissa situationer exempelvis ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder
om en arbetsgivare anslutit sig till ett annat branschavtal än det LO delat ut ”avtalsrätten” till i
sin interna organisationsplan. Här är det tydligt att undantagen tar sikte på situationer där
arbetsgivarna tidigare ägnat sig åt avtalshopping inom eller mellan de fackliga
centralorganisationernas avtalsområden genom byte av arbetsgivarorganisation.
Sammantaget kan man säga att Stridsåtgärdsutredningens huvudförslag är mycket långtgående
och svårt att överblicka. De föreslagna ”ventilerna” tar enbart sikte på att hantera situationer
som redan hänt men tar inte hänsyn till att dessa förändringar i lagstiftningen också kan leda till
att parterna förändrar sitt beteende i framtiden. Med den nya huvudregeln om när stridsåtgärder
12
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är tillåtna tar utredningen på sig den omöjliga uppgiften att förutse alla tänkbara situationer där
stridsåtgärder måste vara tillåtna för att avtalsshopping ska förhindras i framtiden. Därför är
huvudförslaget inte bara farligt utan även på förhand givet mycket fördelaktigt för
arbetsgivarnas makt på arbetsmarknaden.
Däremot kommer kommande detaljanalys visa att Stridsåtgärdsutredningens huvudförslag på
vissa områden innebär ett starkare skydd mot den möjliga framväxten av gula fackföreningar än
det förslag fack och arbetsgivare tillsammans lagt fram.

7.2 Huvudorganisationernas lagförslag och Stridsåtgärdsutredningens
alternativförslag
Det lagförslag som presenterats av LO, TCO och Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv har
stora likheter med Stridsåtgärdsutredningens så kallade alternativförslag. De skiljer sig dock åt i
ett väsentligt avseende: Stridsåtgärdsutredningens alternativförslag syftar till att koppla samman
frågan om en stridsåtgärd är lovlig med avgörandet av om det nya kollektivavtalet skulle kunna
tillämpas eller står i strid med det redan existerande avtalet. I praktiken blir följden av
alternativförslaget att det endast är möjligt att vidta stridsåtgärder för ett avtal med samma
avtalsvillkor som det befintliga avtalet. Enligt en av utredningens författningskommentarer kan
exempelvis en facklig organisation berövas rätten att genomföra stridsåtgärder om den nekat ett
medlarbud om att teckna ett identiskt andrahandsavtal på det befintliga kollektivavtalet.14
Huvudorganisationernas förslag är otydligt men förefaller istället hålla isär de två
frågeställningarna på samma sätt som Arbetsdomstolen gör i nuvarande rättspraxis avseende
Britanniaprincipen. En stridsåtgärd kan alltså vara lovlig även om arbetsgivaren inte är skyldig
att tillämpa de avtalsvillkor som eftersträvas. Huvudorganisationernas förslag tar istället sikta på
andra begränsningar av strejkrätten innan och under konfliktsituationen.
Eftersom den nuvarande (2018) socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen redan
tydligt klargjort att huvudorganisationens förslag kommer att ges företräde framför
utredningens, finns ingen anledning att dröja sig vid att uppmärksamma övriga nyansskillnader i
föreslagen lagtext.
I kommande stycke presenteras båda förslagen till ny lagtext i sin helhet för att åskådliggöra
likheter och skillnader. Den fortsatta analysen utgår enbart från huvudorganisationernas förslag
till lagtext. Såsom tidigare påpekats är det troligt att delar av Stridsåtgärdsutredningens
förarbeten och rättskommentarer kommer att vävas samman med huvudorganisationernas
förslag i det material som den socialdemokratiska regeringen skickar ut på remiss. Därför
kommer de även framledes lyftas fram för att bidra till förståelsen av huvudorganisationernas
eget förslag.

14
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7.2.1 Huvudorganisationernas förslag till ny lagtext15
”41 d §
En arbetstagare får inte vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som redan är
bunden av ett kollektivavtal för arbetet ifråga
1. om åtgärden inte har till ändamål att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt mellan
arbetsgivaren och den organisation som vidtagit stridsåtgärden
2. om arbetstagarorganisationen inte har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som
organisationen ställer
3. om arbetstagarorganisationen, som villkor för att upphöra med stridsåtgärden, uppställer
andra krav än de som varit föremål för förhandling
4. om kraven avser vilken rättslig verkan ett kollektivavtal mellan parterna kommer att få.
Beträffande förhandlingar enligt första stycket ska 10 § i denna lag äga motsvarande
tillämpning.
Skyldigheten att förhandla enligt första stycket gäller dock inte om det har förelegat hinder mot
förhandlingen som inte har berott på arbetstagarorganisationen.
Bestämmelserna i denna paragraf ska inte tillämpas i de fall som avses i 41 § första stycket
punkt 4 eller 41 § tredje stycket.
41 e §
Arbetsgivare och arbetstagare får inte vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till ändamål
att utöva påtryckning i pågående individuella tvister rörande innebörden eller tillämpningen av
lag eller avtal.
44 § Denna bestämmelse är inte tillämpning i de situationer som avses i 41 d §”
7.2.2 För jämförelse: Stridåtgärdsutredningens alternativförslag16
”42 b § Utöver vad som följer av 42 §
första stycket ska en arbetstagarorganisation få anordna stridsåtgärd mot en arbetsgivare som
är bunden av ett tillämpligt kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation endast om
syftet med åtgärden är att träffa kollektivavtal med arbetsgivaren och därmed uppnå fredsplikt
enligt 41 §.
Första stycket ska inte hindra en arbetstagarorganisation från att anordna sådan stridsåtgärd
som avses i 41 § första stycket 3 eller 41 § fjärde stycket. Detsamma gäller stridsåtgärd på
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grund av annat än förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare under förutsättning att
sådan stridsåtgärd lovligen får vidtas av arbetstagare som är bunden av kollektivavtalet.”

7.3 Endast arbetstagarsidans stridsrätt inskränks
Huvudorganisationernas nya MBL-paragraf §41 d, där de viktiga förändringarna finns, riktar sig
som synes bara mot arbetstagarsidan. Det innebär att de nya krav och begränsningar av
konflikträtten som uppstår när det redan finns ett tillämpligt avtal på arbetsplatsen, enbart berör
de fackliga organisationerna. Det finns alltså inga motsvarande krav på föregående
förhandlingar, konkretiserade yrkanden eller målsättning att ingå kollektivavtal för att en
arbetsgivare exempelvis ska kunna lockouta arbetstagare som är medlemmar i ett annat
fackförbund än det som redan tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen. Arbetsgivares
stridsåtgärder behöver inte heller vara motåtgärder i en pågående facklig konflikt, utan kan
genomföras som renodlat offensiva försök att påverka motparten.
Den nya MBL-paragrafen §41 e är gäller både på arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan, men det
är svårt att föreställa sig en situation där en arbetsgivare skulle ha intresse av att vidta
stridsåtgärder i en rättstvist. Svensk lag och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet ger
dem i praktiken tolkningsföreträde i de flesta situationer på arbetsplatsen i väntan på att
arbetstagarparten söker rättelse i Arbetsdomstolen. Arbetstagarorganisationer har givetvis inga
motsvarande medel att genomföra uppsägningar av enskilda företrädare för arbetsgivarsidan
eller neka dem avtalad lön, semester, föräldraledighet, rehabilitering eller andra för individen
viktiga rättigheter.
Sammantaget utgör lagförslaget därför en närmast fullständigt ensidig begränsning av
fackföreningarnas fria stridsrätt och en maktförskjutning helt och hållet till arbetsgivarsidans
fördel.
I förhållande till den så kallade hamnkonflikten och Hamnarbetarförbundets innebär den
ensidiga begränsningen att arbetsgivare som APM Terminals även fortsatt får vidta
stridsåtgärder likt fjolårets lockout gentemot förbundets medlemmar. Detta kan ske utan
föregående förhandling och utan någon som helst specifikation av syftet, så länge arbetsgivaren
undviker att uttryckligen medge att stridsåtgärden har ett föreningskränkande syfte, exempelvis
att förmå arbetstagarna att lämna sin fackförening eller att upplösa den.
Som vi tidigare nämnt är de ensidiga inskränkningarna av strejkrätten en direkt följd av
regeringens direktiv till Stridsåtgärdsutredningen. Lockout har överhuvudtaget inte omfattats av
regeringens direktiv och således heller inte av uppgörelsen mellan huvudorganisationerna. Detta
trots att APM Terminals utestängning av Hamnarbetarförbundets medlemmar under maj och
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juni 2017 ensamt stod för 87% av de förlorade arbetsdagarna på svensk arbetsmarknad samma
år.17
Ett argument som ofta framförts till stöd för inskränkningar i konflikträtten, är att stridsåtgärder
medför kostsamma konsekvenser för tredje part och syftar då för det mesta på företagens
kostnader och inte på arbetstagarnas. I det fall då arbetsgivaren angriper en facklig organisation
kan följderna av stridsåtgärden dock bli långtgående för flera utomstående parter. Under APM
Terminals lockout 2017 tvingades såväl transportföretag som godsägare att omdirigera trafik
och varor till mycket höga kostnader. Samtidigt innebar arbetsgivarens utestängning av
huvuddelen av arbetsstyrkan att verksamheten måste begränsas kraftigt eller helt avbrytas. Detta
fick i sin tur långsiktiga konsekvenser även för övriga arbetstagare, som var anslutna till det
avtalsbärande fackförbundet eller stod utanför de fackliga organisationerna.
Vid längre produktionsstörningar till följd av arbetsgivarens stridsåtgärder mot en icke
avtalsbunden facklig organisation med många medlemmar på arbetsplatsen, påverkas såväl
produktion och orderstock som kundunderlag. Följden kan, som i fallet med APM Terminals,
bli omfattande uppsägningar med hänvisningar till arbetsbrist, vilka även drabbar arbetstagare
som är bundna av fredsplikt. Ändå finns inte ett ord om minskad rätt att lockouta vare sig i
utredningens eller parternas förslag.

7.4 Förbud mot stridsåtgärder som inte syftar till att teckna kollektivavtal
Den första punkten i huvudorganisationernas förslag om att införa MBL §41 d, kräver att en
facklig organisation som vill vidta stridsåtgärder mot en redan avtalsbunden arbetsgivare, måste
ha som mål att själv teckna kollektivavtal med i princip heltäckande fredsplikt. De fackliga
centralorganisationerna har framfört att detta är okontroversiellt eftersom detta redan är gällande
praxis bland de egna medlemsförbunden. I verkligheten är det dock inte alls någon självklarhet
att ett sådant krav på de fackliga organisationerna ens är förenligt med Sveriges internationella
åtaganden.
Stridsåtgärdsutredningen uppmärksammar begränsningar i statens handlingsfrihet som uppstått
genom Sveriges anslutning till Europakonventionen, Europeiska rådets sociala stadga samt ILOkonventionerna 87 och 98. Man menar också att vissa typer av allmänna inskränkningar är
otillåtna i förhållande till Europarådets sociala stadga:
”Utredningen har i det föregående funnit att det inte bör föreslås något allmänt förbud mot
stridsåtgärder i andra syften än att träffa kollektivavtal. Ett sådant generellt förbud hade
sannolikt varit problematiskt utifrån Sveriges internationella åtaganden när det gäller skyddet
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för rätten att vidta stridsåtgärder.”18
Den statliga utredningen konstaterar också att internationell rätt inte skiljer mellan situationer då
det inte finns något tillämpligt kollektivavtal på arbetsplatsen och situationer då arbetsgivaren
redan tecknat ett sådant med en annan arbetstagarorganisation. Skyddet för föreningsfriheten
och rätten att vidta stridsåtgärder för att effektivt kunna tillvarata medlemmarnas intressen gäller
oavsett. Förarbetet till huvudorganisationernas förslag innehåller ett liknande resonemang:
”En arbetstagarorganisation har – i och för sig - rätt att vidta stridsåtgärder mot en
arbetsgivare som redan är bunden av kollektivavtal för det aktuella arbetet med en annan
facklig organisation. Rätten att vidta stridsåtgärder i den situationen omfattas av ett antal
internationella konventioner som Sverige är bundet av och kan ha avgörande betydelse för
arbetstagarorganisationens möjligheter att effektivt företräda sina medlemmar.”19
Trots dessa tydliga förbehåll innebär såväl Stridsåtgärdsutredningens alternativförslag som
huvudorganisationernas lagförslag just förbud mot stridsåtgärder mot en redan avtalsbunden
arbetsgivare om dessa inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Eftersom
Stridsåtgärdsutredningens alternativförslag bara är mycket kortfattat beskrivet i utredningen och
huvudorganisationernas förslag är ännu mer fåordigt, finns överhuvudtaget ingen argumentation
för hur föreslagna lagändringar skulle kunna vara förenliga med Sveriges internationella
åtaganden.

7.5 Förbud mot att kräva ett likalydande kollektivavtal i särskilda situationer
Huvudorganisationernas förslag innehåller också ett tillägg till MBL §44 som uttryckligen
förbjuder kollektivavtalskrav där vissa frågor undantas från fredsplikten, om arbetsgivaren
redan har ett tillämpligt kollektivavtal. Som tidigare nämnts, har arbetsgivarsidan av princip
undvikit att teckna kollektivavtal med kvardröjande stridsrätt alltsedan MBL §44 kom till. Med
huvudorganisationernas lagförslag blir även de formella förutsättningarna för vilka
kollektivavtal en arbetstagarorganisation kan ingå olika, beroende på om arbetsgivaren redan är
bunden av ett annat kollektivavtal eller ej. Det innebär att en facklig organisation som vidtar
stridsåtgärder för att få till stånd ett eget kollektivavtal med en redan avtalsbunden arbetsgivare,
inte kan kräva att vissa oreglerade inflytandefrågor ska undantas från fredsplikten i avtalet.
Från huvudorganisationernas lagkommentar:
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”Detta innebär att det i dessa situationer inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder för att uppnå ett
kollektivavtal som endast medför en partiell fredsplikt mellan parterna.”20
Konsekvensen av en sådan lag blir i vissa situationer absurt nog att det blir olagligt att vidta
stridsåtgärder för att teckna ett kollektivavtal som är identiskt med det redan existerande. En
facklig organisation som vidtar stridsåtgärder mot en avtalslös arbetsgivare kan fortsatt kräva att
vissa inflytandefrågor, som tagits upp vid avtalsförhandlingar men där parterna inte kunnat
komma överens, inte ska omfattas av fredsplikten under avtalets löptid. Om en annan facklig
organisation därefter kräver att få teckna ett likalydande avtal för sina egna medlemmar,
kommer en stridsåtgärd för detta däremot betraktas som olovlig. Detta eftersom den nya
skrivningen i MBL §44 alltid förbjuder andrahandsavtal med sådan kvardröjande stridsrätt.
Frågan är om de som skrivit lagförslaget varit medvetna om denna märkliga konsekvens eller
om det bara är en följd av att texten är ett hastverk.
Det är svårt att i dagsläget se hur lagförändringen skulle påverka Hamnarbetarförbundet eller
medlemsförbund i de fackliga centralorganisationerna eftersom det för närvarande i princip inte
existerar några kollektivavtal med kvardröjande konflikträtt i vissa frågor. Sådana kollektivavtal
är dock uttryckligen tillåtna enligt lag, och huvudorganisationernas lagförslag innebär en
märklig särbehandling av olika avtalsslutande fackliga organisationer som skulle kunna ha
direkt diskriminerande konsekvenser om sådana kollektivavtal blir vanligt förekommande i
framtiden.

7.6 Konsekvenser av att göra Saltsjöbadsavtalet till lag i vissa situationer
I de tre första punkterna i huvudorganisationernas nya MBL §41 d finns alltså krav på att
stridsåtgärder ska föregås av förhandlingar, att arbetstagarorganisationen där ska specificera
sina krav, att nya krav aldrig får tillföras under konfliktens gång samt att kraven ska avse eller i
alla fall inbegripa kollektivavtal med medföljande fredsplikt.
Huvudorganisationernas lagförslag hänvisar i denna del till att sådana regler redan finns i
Saltsjöbadsavtalet från 1938 samt dess efterföljare på tjänstemannasidan. I förarbetet hävdar
man att de därmed redan omfattar de allra flesta fackliga organisationer på svensk
arbetsmarknad. Ett antal höga företrädare för LO-, TCO- och Saco-förbund har efter
uppgörelsen beskrivit förändringen som en ofarlig ”kodifiering av praxis”. Målareförbundets
ordförande Mikael Johansson uttryckte det med orden:
”För de 3,4 miljoner löntagare som är medlemmar i de tre centralorganisationerna kommer det
här inte innebära några förändringar alls. Lagändringen som vi föreslår är en kodifiering av
gällande praxis, avtal och rättstillämpning. Nu får samtliga organisationer rätta sig efter detta
20
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samtidigt som de fortfarande är fria att konflikta sig till ett avtal.”21
Men Huvudavtalet är just ett avtal som parterna själva äger och har möjlighet att ändra eller
säga upp. Något som faktiskt skedde 1976 när LO beslutade att säga upp det, även om det strax
därefter återupprättades. Huvudorganisationernas lagförslag innebär i praktiken att det som
redan är ett avtal för vissa, blir tvingande lagstiftning för andra. I de situationer där en
arbetsgivare redan har ett tillämpligt kollektivavtal, förlorar även LO, TCO och Saco
möjligheten att själva förändra ett huvudavtals innehåll för att exempelvis åtgärda att
regelverket missbrukas av arbetsgivarparten. Sådana justeringar kan i framtiden bara ske om en
riksdagsmajoritet stödjer ändringsförslagen. Det är ett viktigt instrument för att åtgärda
oönskade konsekvenser av den nu aktuella uppgörelsen med Svenskt Näringsliv som de fackliga
centralorganisationerna därmed lämnar ifrån sig till politiken.
Som tidigare nämnts gäller Saltsjöbadsavtalet inte i transportbranschen eftersom Svenska
Transportarbetareförbundet inte har undertecknat det. Det innebär i dagsläget att Transport inte
skulle omfattas av vare sig Saltsjöbadsavtalets eller den nu aktuella lagändringens
förhandlingsskyldighet om man skulle besluta sig för att vidta stridsåtgärder under
nästkommande avtalsrörelse. Hamnarbetarförbundet kommer däremot vara bundet av lagens
förhandlingsförpliktelser så länge Transports avtal gäller. Om rollerna och avtalsförhållandena i
stuveribranschen i framtiden skulle kastas om, består den märkliga ordningen eftersom inte
heller Hamnarbetarförbundet omfattas av Saltsjöbadsavtalet.

7.7 Formaliakrav och nya möjligheter till rättsinvändningar från arbetsgivarna
De nya kraven på förhandlingar innebär nya möjligheter för arbetsgivaren att komma med
rättsliga invändningar mot stridsåtgärder om de formella kraven på förhandling och avtalskrav
inte är uppfyllda. I huvudorganisationernas kommentarer till de föreslagna MBL-paragraferna
§41 d och §44 förekommer nämligen ett antal svagt definierade begrepp som öppnar för
tolkning. Lagförslaget ska enligt kommentarerna till att skydda en redan avtalsbunden
arbetsgivare från stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå ”sedvanligt kollektivavtal som
medför fredsplikt”.22
Det påpekas också att kraven för att dra tillbaka stridsåtgärderna måste begränsas till ett
kollektivavtal ”med det innehåll som tydligt har angivits innan förhandlingarna avslutats”.23 Vid
rättstvist om en stridsåtgärd ska bedömas vara lovlig eller ej, ålägger huvudorganisationernas
lagkommentar Arbetsdomstolen att göra en seriositetsprövning av fackföreningens krav. ”Det

21

Förbundsordförande Mikael Johansson, Målareförbundets hemsida 5/6 2018

22

Utvidgad fredsplikt 31/5 2018 s. 5

23

Utvidgad fredsplikt 31/5 2018 s. 5

27

kan t.ex. gälla om parten varit beredd att tydligt ange och motivera sina krav och diskutera
utformningen av konkreta avtalsvillkor.”24 Denna seriositetsbedömning ska också inbegripa om
de aktuella avtalskraven kan betraktas som normala:
”Skulle därutöver de framställda kraven framstå som uppenbart avvikande från vad som
normalt gäller på arbetsmarknaden så kan det tillsammans med övriga omständigheter tala för
att stridsåtgärden vidtagits i ovidkommande syften. Om arbetstagarorganisationens krav
exempelvis framstår som utpressningskrav av det slag som är förbjudna enligt kap IV § 6 i
huvudavtalet mellan LO och SN bör domstolen dra slutsatsen att syftet inte är att ingå
kollektivavtal med arbetsgivaren.”25
Syftningen på den ålderdomliga avtalsparagraf 6 i Saltsjöbadsavtalets fjärde kapitel ger dock
ingen större vägledning gällande vilka avtalskrav det är som huvudorganisationerna anser ska
betraktas som ”uppenbart avvikande” eller ”utpressningskrav”:
”§6 Stridsåtgärd får ej vidtagas, såvida man därmed åsyftar att, sig eller annan till orättmätig
vinning, förmå någon att utbetala eller avstå från arbetslön eller vidtaga liknande åtgärd.”26
Det är svårt att på förhand avgöra hur detaljerat ett avtalskrav måste vara för att en stridsåtgärd
inte ska betraktas som olovlig enligt lagförslaget. I kommentarerna hänvisar man till att berörda
fackliga organisationer ska tvingas förhandla enligt MBL §10. Vidare skriver man att: ”Den
närmare innebörden av förhandlingsskyldigheten framgår av förarbetena till 10 § och
arbetsdomstolens praxis”.27
Idag finns inte några långtgående krav i Arbetsdomstolens rättspraxis gällande MBL §10förhandlingar om att exempelvis tydligt motivera alla sina krav i detalj eller föreslå exakta
avtalsskrivningar även om motparten inte visar något intresse för att ingå kollektivavtal eller
lösa den aktuella frågan. Spelreglerna gällande hur parterna ska bete sig i förhandlingsrummet
är i praktiken relativt öppet hållna. Det framgår inte heller av huvudorganisationernas förslag
om arbetstagarorganisationen måste genomföra både lokal och central förhandling för att ha rätt
att vidta stridsåtgärder mot redan avtalsbunden arbetsgivare, eller om det är tillräckligt med en
lokal MBL §10-förhandling med berörd lokal motpart.
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Med huvudorganisationernas eget lagförslag riskerar kraven på formaliteter att höjas kraftigt.
Men endast för arbetstagarna! Arbetsgivare kan göra rättsinvändningar mot varslade
stridsåtgärder genom att hävda att en facket inte i detalj angett hur alla avtalsvillkor ska
formuleras, eller att arbetstagarparten glömt att uttryckligen nämna något avtalskrav som man
betraktat som självklart. Alla sådana invändningar kommer inte nödvändigtvis att innebära att
Arbetsdomstolen bedömer att stridsåtgärden är olovlig, men varje fällande dom innebär att nya
formella hinder och att hela förhandlingsprocessen måste göras om för att de planerade
stridsåtgärderna ska kunna genomföras.
Arbetstagarorganisationens förutsättningar att på förhand framställa en detaljerad beskrivning
av hur kollektivavtalet ska se ut, är avhängigt det först ingångna avtalet. Det är självklart
betydligt lättare att formulera smärre variationer eller kompletteringar till ett befintligt avtal, än
om arbetstagarorganisationen exempelvis gör anspråk på att teckna ett i grunden helt nytt
riksavtal för branschen.
Om arbetstagarorganisationen saknar utförlig information om det redan existerande
kollektivavtalets alla delar blir det svårt att på egen hand i detalj formulera ett likalydande avtal
som man sedan kan ta strid för. I ett ännu mer tillspetsat scenario kan det vara fråga om en helt
ny bransch och att arbetsgivaren redan tecknat kollektivavtal med en så kallad gul fackförening
utan intresse för arbetstagarnas villkor. Då innebär lagförslagets krav på ett detaljerat
avtalsinnehåll att en arbetstagarorganisation står inför en mycket stor utmaning innan man ens
har rätt att varsla om stridsåtgärder för att försöka tvinga fram förhandlingar med
arbetsgivarsidan.
Det är oklart vad ”sedvanliga” eller ”normala” avtalskrav faktiskt innebär i lagförslaget. Ett krav
som exempelvis inte tidigare framförts eller införts i kollektivavtal av en annan facklig
organisation, skulle kunna avvisas såsom ”uppenbart avvikande” eller ”utpressningskrav”. Om
en arbetstagarorganisation därmed kan hindras från att vidta stridsåtgärder för att reglera sådana
frågor, blir följden att fackföreningarna begränsas i sitt uppdrag att tillvarata medlemmarnas
intressen när samhället, lagstiftningen och arbetsgivarnas agerande förändras.
Låt oss ta aktuella exempel gällande arbetstagarnas anställningstrygghet: Arbetsdomstolens
skulle kunna fästa stor betydelse vid huvudorganisationernas lagkommentarer om normala eller
uppenbart avvikande avtalsvillkor. En ny rättspraxis skulle då ta form där stridsåtgärder mot en
redan avtalsbunden arbetsgivare är olovliga om de syftar till att teckna avtal som innebär en
bättre maktposition för arbetstagarna i frågor som inte särskilt reglerats i andra jämförbara avtal.
Avtalskrav som syftar till att hindra eller försvåra för arbetsgivare som ägnar sig åt så kallad
hyvling när heltidstjänster dras ner till deltid, skulle kunna betraktas som olovliga. Likaså krav
som stoppar inhyrning av personal i företag där det finns uppsagda arbetstagare med
företrädesrätt till återanställning. Avtalsvillkor som inte någon annan fackförening i branschen
eller på arbetsmarknaden redan lyckats driva igenom, blir därmed förbjudna att kämpa för med
hjälp av stridsåtgärder i de aktuella situationerna.
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Alla ovan nämnda följder av lagförslaget kommer att påverka alla fackföreningar, inte minst
medlemsförbund i LO, TCO och Saco när dessa exempelvis utsätts för avtalsshopping eller
försöker etablera sig på en ny arbetsplats. Den svenska arbetsmarknaden har förändrats kraftigt
de senaste decennierna och arbetstagare och deras organisationer har ställts inför helt nya
utmaningar. Det finns inget som säger att denna utveckling inte kommer att fortsätta vilket
kommer att kräva nya och ovanliga krav från fack som vill försvara sina medlemmar.
Som fristående, icke avtalsbärande fackförbund påverkas Hamnarbetarförbundet givetvis på
samma sätt som övriga fackförbund. Lagförslagets nya förhandlingsskyldighet innebär däremot
ingen förändring i sig. Det beror på att Hamnarbetarförbundet sedan årtionden tillbaka har en
tradition av att kalla motparten till både lokal och central förhandling enligt MBL §10 innan
konfliktåtgärder vidtagits. De senaste åren har centrala förhandlingar dock inte längre varit
aktuella, eftersom arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar avvisat sådana med hänvisning
till att man inte anser sig ha någon central relation med Hamnarbetarförbundet.
Kraven på att detaljerat specificera och motivera innehållet i framtida kollektivavtalskrav bör
inte heller vara särskilt svårhanterligt i Hamnarbetarförbundets fall. Förbundet har tidigare
föreslagit såväl arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar som APM Terminals och andra
lokala arbetsgivare att teckna likalydande avtal, parallellt med det befintliga Hamn- och
Stuveriavtalet. I många svenska hamnar har förbundet under fyra decennier varit delaktiga i de
flesta lokala avtalsförhandlingar och har god insikt i gällande uppgörelser. Framtida avtalskrav
bör i grunden alltså kunna utgå från Transports befintliga avtal med därtill nödvändiga
anpassningar och komplement.
Huvudorganisationernas förarbeten och lagkommentarer förefaller i detta avseende snarare ta
sikte på mediebilden av Hamnarbetarförbundet som framträdde under inledningen av konflikten
på APM Terminals i Göteborgs hamn. Lagförslaget förefaller i denna del också inriktat på att
angripa de problem som de av Medlingsinstitutet medlarna påstod sig uppleva i sin
anmärkningsvärt oprofessionella medlarrapport. Hamnarbetarförbundet har efter bästa förmåga
försökt korrigera den felaktiga beskrivningen i efterföljande kontakt med journalister och
Medlingsinstitutet. Tyvärr verkar detta inte ha nått dem som lagt fram lagförslagen.

7.8 Konsekvenserna av förbud mot att tillföra krav under pågående konflikt
Det tredje villkoret i huvudorganisationernas MBL §41 d förtjänar särskild belysning:
”3. om arbetstagarorganisationen, som villkor för att upphöra med stridsåtgärden, uppställer
andra krav än de som varit föremål för förhandling”
Innebörden utvecklas i huvudorganisationernas kommentarer:
” Därför bör det endast vara tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett
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kollektivavtal med det innehåll som tydligt har angivits innan förhandlingarna avslutats. Om
nya krav uppställs därefter innebär bestämmelsen att åtgärderna blir olovliga.”28
Förbudet mot att tillföra nya krav för att avsluta en stridsåtgärd kan komma att få omfattande
konsekvenser, inte minst vid utdragna strider. Arbetsgivare har i dagens arbetsrätt stora
praktiska möjligheter att utöva starka påtryckningar på en arbetstagarorganisations medlemmar
och företrädare utan att formellt tillgripa egna stridsåtgärder under en konflikt. Även då sådana
åtgärder har ett tydligt föreningsrättskränkande syfte, vilar bevisbördan tungt på
arbetstagarparten vid en rättstvist. Det är mycket svårt för en facklig organisation att nå
framgång i ett mål om föreningsrättskränkning om inte arbetsgivaren uttryckligen medgett att
denne vidtagit åtgärderna i syfte att påverka den fackliga organisationen eller dess medlemmar.
Vi ska lyfta fram tre aktuella exempel på situationer där behovet av att tillföra nya fackliga krav
kan uppstå under en längre konflikt:
1. Som svar på fackliga stridsåtgärder kan en arbetsgivare besluta sig för att återkalla all
beviljad semester och föräldraledighet samt kategoriskt avslå alla nya ansökningar om
sådan ledighet för överskådlig tid. Detta utgör då med största med största sannolikhet
flagranta brott mot såväl Semesterlagen och Föräldraledighetslagen, men för att
arbetstagarna ska kunna få sin lagstadgade rätt och skadestånd krävs först
tvisteförhandling och därefter rättegång i Arbetsdomstolen. I väntan på upprättelse
försätts den stridande fackföreningens medlemmar i svåra situationer som får stora
konsekvenser för sociala relationer, familjeförhållanden och privatekonomi.
2. Under konfliktens gång beslutar arbetsgivaren att säga upp eller avskeda ett antal
förtroendevalda fackliga företrädare med hänvisning till misskötsel och
samarbetssvårigheter. Uppsägningar och avskedanden som är uppenbart ogrundade
kommer vid en senare rättslig prövning att ogiltigförklaras av Arbetsdomstolen och
arbetsgivaren dömas att betala skadestånd. Det innebär dock inte att de fackliga
företrädarna kommer att återfå sina jobb, eftersom arbetsgivaren även efter förlust i
sakfrågan har rätt att köpa ut arbetstagare enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS):
”39 § Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har
ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en
tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses
som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren
enligt följande bestämmelser.”
Skadestånd kan i sådana situationer maximalt uppgå till 32 månadslöner. Det kan vara
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ett pris som arbetsgivare är villiga att betala för att bli av med fackliga företrädare i en
utdragen konflikt. Sådana attacker på fackliga ledare kan ha allvarliga effekter på den
stridande fackföreningen och dess medlemmar.
3. I svensk arbetsrätt avgör arbetsgivaren själv när det råder ekonomisk arbetsbrist på
arbetsplatsen. Därmed har arbetsgivaren under en långvarig konflikt exempelvis
möjlighet varsla hela eller delar av de anställda som är i konflikt om uppsägning med
hänvisning till egna prognoser eller interna besparingskrav. Arbetsdomstolen har också
fastslagit att det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att därefter istället ta in
inhyrd personal från bemanningsföretag för att utföra de varslade arbetstagarnas
arbetsuppgifter. Varje led i ett sådant agerande kommer arbetstagarna i praktiken att
uppfatta som en påtryckning för att förmå dem att avbryta sina stridsåtgärder eller dra
tillbaka sina krav.
Något reellt rättsligt skydd för att omedelbart stoppa arbetsgivaren från att genomföra de ovan
nämnda åtgärderna existerar i praktiken inte. Arbetstagarsidans mest effektiva skydd mot ett
sådant agerande är istället att ta upp de uppkomna problemen i den pågående konflikten och
försöka att få arbetsgivaren att backa inom ramen för en förhandlingslösning. Det kan ske
genom en godtagbar engångslösning gällande de aktuella fallen eller ett kollektivavtal som
fördyrar eller förbjuder liknande agerande i framtiden.
Huvudorganisationernas lagförslag förbjuder att krav på att den fackliga organisationens
medlemmar ska få rätt till tidigare beviljad föräldraledighet, att fackliga företrädare ska få återgå
till arbete eller att uppsägningsvarsel ska återkallas framförs under konfliktens gång. För att
konflikten även ska kunna innefatta den aktualiserade frågan om inhyrd personal som ersätter
uppsagda arbetstagare, måste stridsåtgärderna återkallas. Därefter måste nya förhandlingar
komma till stånd där även sådana krav behandlas, innan arbetstagarorganisationen åter kan
varsla om påtryckningsaktioner mot arbetsgivaren. En realistisk uppskattning är att
arbetsgivaren därmed kan avbryta arbetstagarpartens stridsåtgärder i närmare en månad genom
att själv föra in ytterligare tvistefrågor under en pågående konflikt.
När det gäller exempel 1 och 2 ovan kan de med största sannolikhet överhuvudtaget inte
tillföras de uppställda kraven eftersom de omfattas av lagförslagets generella förbud mot att
vidta stridsåtgärder i rättstvister. Detta är en ingripande förändring som i sig förskjuter
maktbalansen till arbetsgivarsidans fördel och som vi ska återkomma till.
Den sammantagna effekten av förbudet mot att tillföra krav under pågående konflikt blir att
arbetsgivaren ges nya möjligheter att skjuta upp eller stoppa varslade stridsåtgärder genom att
själv agera konfrontativt gentemot arbetstagarorganisationens medlemmar och företrädare under
en konfliktsituation.
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7.9 Förbudet mot att vidta stridsåtgärder i rättstvist
Genom en ny MBL §41 e föreslår huvudorganisationerna ett generellt förbud mot att vidta
stridsåtgärder i pågående rättstvister. Detta förbud ska gälla både arbetstagare och arbetsgivare
och även i situationer där arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal.
Stridsåtgärdsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en liknande bestämmelse. Definitionen av
vad som är en rättstvist skiljer sig dock åt. I Stridsåtgärdsutredningen är definitionen vid:
”Med rättstvist avses typiskt sett sådan tvist som slutligt – eventuellt efter att
tvisteförhandlingar ägt rum mellan parterna – kan avgöras av domstol eller på annan rättslig
väg enligt processuella regler på civilrättens område. Till skillnad från intressetvisten vilar krav
som framställs inom ramen för en rättstvist på rättslig grund.”29
I huvudorganisationernas förslag används istället en formulering som möjligen avgränsar
förbudet till aktuella enskilda individärenden som skulle kunna avgöras i domstol. I lagtexten
heter det att parterna ska hindras från att:
”(…) utöva påtryckning i pågående individuella tvister rörande innebörden eller tillämpningen
av lag eller avtal.”30
Under föregående rubrik tog vi upp problemet med ett förbud mot att individuella
rättstvistfrågor tillförs de fackliga kraven när en arbetsgivare väljer att agera konfrontativt under
konflikt. En annan viktig fråga är avgränsningen mellan vad som ska betraktas som förbjudna
rättstvistkrav och vad som ska betraktas som fortsatt tillåtna intressekrav. Fackliga krav som
syftar på att få till stånd regleringar för framtiden beskrivs i typexempel som intressefrågor, men
det är ofta svårt att avgöra exakt var gränsen går. Därför blir konsekvenserna svåra att
överblicka.
I Strejkrättsutredningens betänkande framgår att just detta också varit en källa till oro hos LO:
”Företrädare för organisationen har uppgett att stridsåtgärder i dag visserligen inte används
för att utöva påtryckning på motparten i en rättstvist. Det kan dock enligt LO inte uteslutas att
det i framtiden kan behövas en ”ventil” för att stridsåtgärder ska kunna vidtas även i sådant
syfte.”31
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I dagsläget finns redan förbud mot stridsåtgärder i rättstvister mellan parter som är bundna av
kollektivavtal med varandra. Möjligen finns det också vissa begränsningar även för avtalslösa
fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder för att lösa en rättstvistfråga. Arbetsdomstolen
har dock fastställt att det inte är tillräckligt att något av de krav som den stridande parten
framför kan betraktas som en rättstvistfråga, för att stridsåtgärden ska betraktas som olovlig.
Domstolen gör istället en helhetsbedömning. Om det huvudsakliga syftet med konflikten
bedöms vara att reglera fackliga intressefrågor så tillåts stridsåtgärden i alla fall.
Den statliga Stridsåtgärdsutredningen är tydlig med att man med sina förslag vill förändra denna
rättspraxis, så att förekomsten av en rättstvistfråga bland flera andra intressekrav med automatik
ska innebära att hela stridsåtgärden betraktas som olovlig. Detta riskerar i sin tur tvinga fram en
rädsla bland arbetstagarorganisationerna kring att inkludera fackliga krav som visserligen är av
stor betydelse för medlemmarna, men kan anses omfattas av gråzonen mellan rättstvistfrågor
och intressefrågor. Stridsåtgärdsutredningen uppmärksammar också denna problematik:
”Det är möjligt att arbetsgivare i etablerade kollektivavtalsförhållanden kommer att göra fler
fredspliktsinvändningar än i dag om det finns inslag av en rättstvist i en stridsåtgärd som
annars rör en intressefråga. Det kan ställa högre krav på arbetstagarorganisationen att
formulera varsel och utforma stridsåtgärder så att sådana otillåtna inslag inte ingår i
åtgärden.”32
Huvudorganisationernas förslag om ett generellt förbud mot stridsåtgärder i ”pågående
individuella rättstvister” är betydligt mer kryptiskt. Formuleringarna som finns i
huvudorganisationernas lagkommentar gällande MBL §41 e är så motsägelsefulla att det i
princip är omöjligt för läsaren att avgöra om avsikten med lagförslaget är att upprätthålla eller
förändra Arbetsdomstolens nuvarande rättspraxis, som innebär att man hellre friar än fäller i mål
om stridsåtgärders lovlighet::
”Arbetsdomstolen har i ett flertal mål haft att pröva situationer då man kan urskilja olika syften
med en stridsåtgärd, varav något av syftena sett isolerat skulle göra stridsåtgärden olovlig.
Domstolen har då uttalat att bedömningen i sådana fall måste göras med ledning av den
betydelse de olika syftena får antas ha för stridsåtgärdens påbörjande och vidmakthållande. Om
stridsåtgärden är tillåten som facklig påtryckningsåtgärd bör den, enligt domstolen inte kunna
betraktas som otillåten enbart för att den också har ett syfte som skulle göra den olovlig (AD
1986 nr 108, AD 2003 nr 25 samt beslut 2006 nr 58). För att vara tillåten får en stridsåtgärd
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naturligtvis inte stå i strid med något av de förbud som regleras i 41 d § eller 41e §. I övrigt är
de nya reglerna inte avsedda att föranleda någon annan tillämpning i dessa frågor.”33

7.10 Bedömningen av arbetstagarorganisationens trovärdighet
Ett återkommande tema i såväl Strejkrättsutredningen som huvudorganisationernas lagförslag är
att bedömningen av om stridsåtgärder mot en redan avtalsbunden arbetsgivare är tillåtna inte
enbart ska bedömas utifrån vad arbetstagarorganisationen sagt och gjort under förhandlingar
innan och under konflikten. Istället fäster man stor vikt vid att Arbetsdomstolen också ska
undersöka och väga in om arbetstagarorganisationens avtalskrav kan betraktas som trovärdiga
mot bakgrund av den fackliga organisationens historia. Stridsåtgärdsutredningen skriver:
”Redogörelsen i det avsnittet har inte i första hand tagit sin utgångspunkt i frågan om syftet
med en åtgärd har varit att få till stånd en reglering av villkor i kollektivavtal eller inte.
Uppdelningen kan i stället sägas ha gjorts utifrån i vilket bakomliggande syfte en stridsåtgärd
vidtas, dvs. vilken anledningen till stridsåtgärden är eller har varit. Enligt utredningens
uppfattning är det nämligen just det bakomliggande syftet med en stridsåtgärd som är relevant
när eventuella begränsningar i rätten att vidta stridsåtgärder i nu aktuellt hänseende
diskuteras.”34
Huvudorganisationernas lagförslag innehåller likartade formuleringar:
”Domstolen ska vid den prövningen bedöma vilka slutsatser om syftet med stridsåtgärden som
kan dras utifrån parternas tidigare förhållande till varandra, arbetstagarorganisationens
agerande i tvisten och de i förhandlingen framförda kraven. Om domstolen vid sin prövning
finner det sannolikt att stridsåtgärden inte syftar till att träffa ett rättsligt bindande
kollektivavtal med åtföljande fredsplikt ska stridsåtgärden anses otillåten.”35
I huvudorganisationens lagkommentarer är den här bedömningen av historisk trovärdighet
skräddarsydd för att gynna redan avtalsbärande fackliga organisationer inom LO, TCO och
Saco. De kriterier som ställs upp är därmed också direkt diskriminerande mot fackliga
organisationer som idag nekas kollektivavtal och även mot nya fackföreningar som kan komma
att bildas i framtiden:
”Vid denna bedömning ska det tillmätas betydelse om parterna tidigare varit bundna av
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kollektivavtal med varandra. (…) Också hur parten brukar agera, dvs om den aktuella
organisationen brukar träffa kollektivavtal och därmed vara bunden av fredsplikt, ska vägas in
vid bedömningen.”36
De krav som huvudorganisationerna räknar upp i sina lagkommentarer kan uppfattas så att de
begränsar alla fackföreningars frihet att själva göra strategiska avväganden i sin strid för
kollektivavtal. Om en arbetstagarorganisation exempelvis inleder löpande eller tidsbegränsade
stridsåtgärder för att senare av olika skäl återkalla dem eller avstå från att omedelbart varsla på
nytt, skulle detta kunna läggas organisationen till last och påverka bedömningen av
trovärdigheten när stridsåtgärder senare återupptas. En sådan rättspraxis skulle ha stor betydelse
för fackens möjlighet att långsiktig påverka en redan avtalsbunden arbetsgivare som inte vill
eller får teckna ytterligare kollektivavtal.
För Hamnarbetarförbundet är denna del av lagförslaget särskilt betydelsefull. Arbetsgivare som
APM Terminals har fortsatt fri rätt att vägra teckna ett självständigt kollektivavtal med
fackförbundet och har dessutom i princip fri stridsrätt till sitt förfogande för att försöka undvika
detta. Däremot förefaller det nya lagförslaget förbjuda Hamnarbetarförbundet att lägga fram
alternativa förslag för att återkalla stridsåtgärderna. Det verkar alltså inte längre vara möjligt att
innan eller under konflikt föreslå praktiska lösningar som inte kräver att parterna ingår
kollektivavtal.
Dels skulle arbetsgivarsidan kunna göra rättsinvändningar enligt nya MBL §41 d. Arbetsgivaren
skulle kunna hävda att Hamnarbetarförbundet frångått kollektivavtalskravet, tillfört nya krav
under konfliktens gång eller egentligen har ett annat syfte med åtgärden. Även om det inte sker
skulle Hamnarbetarförbundet kunna dra tillbaka varslade stridsåtgärder efter att
arbetsgivarparten själv föreslagit en annan lösning än kollektivavtal, som fackförbundets
medlemmar godtagit. Då skulle detta långt senare kunna ligga förbundet till last om man åter
behöver varsla om stridsåtgärder mot samma arbetsgivare.
På så sätt skulle lagförslaget tvinga fram förändringar i Hamnarbetarförbundets och övriga
parters agerande. Huvudorganisationernas lagförslag skapar drivkrafter för mer utdragna och
oförsonliga konflikter och undergräver möjligheterna att försöka hitta praktiska kompromisser
som kan normalisera relationer och underlätta fortsatta konstruktiva avtalsförhandlingar utan
överhängande konflikthot.
Att Arbetsdomstolen ska bedöma de bakomliggande syftena med en konflikt väcker frågor om
vem som ska ha bevisbördan i denna helhetsbedömning av den stridande fackliga
organisationens trovärdighet. Är det i första hand arbetsgivaren som ska visa att den fackliga
organisationen inte uppfyllt något av de fyra punktkriterierna i MBL §41 d eller att
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stridsåtgärderna vidtagits med andra motiv än de som framförts i förhandlingar? Eller är det den
fackliga organisationen som ska försöka bevisa sitt ärliga uppsåt och att de framlagda kraven
faktiskt syftar till att uppnå ett avtal med medföljande fredsplikt? Vänder
huvudorganisationernas lagförslag på den huvudregel som gäller vid avtalslöst tillstånd, alltså
att fackliga stridsåtgärder är tillåtna så länge arbetsgivarparten inte kan bevisa att de står i strid
med bestämmelser i lag eller avtal?
Att huvudorganisationerna i sitt lagförslag skräddarsyr kriterier om trovärdighet för att gynna
sina egna redan etablerade avtalsbundna medlemsförbund, är inte förenligt med Sveriges
internationella åtaganden. ILO-konventionerna 87 och 98 tar exempelvis inte bara sikte på att
fackliga organisationer ska ha lika formella rättigheter att verka, utan även att staten ska
garantera möjligheter att bilda organisationer med reell kapacitet att bestämma villkor i fritt
slutna kollektivavtal. Om den svenska lagstiftningen i praktiken gravt missgynnar en
arbetstagarorganisation för att den bildades 2018 istället för 1897 eller för att den fram till dags
dato nekats att teckna kollektivavtal, är den i praktiken diskriminerande och bryter mot dessa
konventioner.
Det torde också strida mot allmänna rättsprinciper att en arbetstagarorganisations tidigare
strategier och arbetsmetoder kan läggas dem till last efter att nya begränsningar av strejkrätten
införts i lagstiftningen. Förändringar i lagstiftningen påverkar de inblandade parternas agerande.
I normalfallet är det också lagstiftarens avsikt. Därför är det högst tvivelaktigt att försöka hålla
en part ansvarig för hur man agerat tidigare, då bestämmelsen inte existerade.
Här kan fristående SAC Syndikalisterna fungera som ett klargörande exempel. SAC bildades
1910 och tillämpar en annan facklig organisationsmodell än LO. Från organisationens bildande
har man haft uppfattningen att man inte eftersträvar att teckna kollektivavtal, såvida de berörda
medlemmarna inte eftersträvar detta. Organisationen har alltså i över hundra år valt andra
arbetsmetoder och redskap än kollektivavtalstecknande för att tillvarata medlemmarnas
intressen. Detta sätt att bedriva facklig verksamhet och vidta stridsåtgärder har varit fullt tillåtet
enligt svensk lag.
Med huvudorganisationernas nu aktuella lagförslag stängs möjligheterna för SAC att arbeta på
samma sätt som tidigare. Om lagförslaget antas kommer det att kräva en anpassning till de nya
spelreglerna för att den fackliga verksamheten ska kunna upprätthållas. Här uppstår dock en
märklig situation. Om SAC 2019 beslutar sig för att lägga om sin strategi och aktivt arbeta för
att teckna kollektivavtal för alla sina medlemmar på svenska arbetsplatser, skulle organisationen
av historiska skäl ha sämre förutsättningar att få genomföra stridsåtgärder mot en redan
avtalsbunden arbetsgivare än ett LO-förbund i samma situation. Kanske är ett av syftena med
förslaget att försvåra för SAC eller så är det bara ännu ett tecken på att det är slarvigt och
ogenomtänkt skrivet.
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Sammanfattningsvis strider huvudorganisationernas lagkommentarer i denna del mot såväl
internationella åtaganden som allmänna rättsprinciper. Det är därför svårt att föreställa sig de
skulle kunna få något genomslag i rättspraxis när Arbetsdomstolen avgör hur den nya lagen ska
tillämpas.

7.11 Om konsekvenserna för politiska stridsåtgärder, sympatiåtgärder och
indrivningsblockader
Eftersom huvudorganisationernas lagförslag innebär begränsningar av rätten att vidta
stridsåtgärder ”mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal” (MBL §41 d)
samt i ”pågående individuella tvister rörande innebörden eller tillämpningen av lag eller avtal”
(MBL §41 e), bör stridsåtgärder som istället anordnas i politiska syften inte påverkas.
Inte heller rätten att vidta sympatiåtgärder och indrivningsblockader bör påverkas av
huvudorganisationernas lagförslag. Dessa är uttryckligen undantagna från inskränkningarna i
strejkrätten i nya MBL §41 d:
”Bestämmelserna i denna paragraf ska inte tillämpas i de fall som avses i 41 § första stycket
punkt 4 eller 41 § tredje stycket.”37

7.12 Förbudet mot att ställa krav angående hur avtalet ska tillämpas
I den nya lagparagraf MBL §41 d finns ytterligare ett förbud som måste undvikas för att
stridsåtgärder mot en redan avtalsbunden arbetsgivare ska vara tillåtna:
”4. om kraven avser vilken rättslig verkan ett kollektivavtal mellan parterna kommer att få.”38
Det fjärde punktförbudet i huvudorganisationernas MBL §41 d innebär en sorts juridisk
förstärkning av den tidigare beskrivna Britanniaprincipen. Därför har det också betydelse för
den enskilt mest skadliga konsekvensen av huvudorganisationens lagförslag, nämligen
förändrade möjligheter och drivkrafter för arbetsgivare att ägna sig åt avtalsshopping.
Arbetsdomstolens rättspraxis innebär att det idag inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder mot en
redan avtalsbunden arbetsgivare om åtgärden syftar till att undantränga eller förändra det
befintliga kollektivavtalet. Däremot är det i princip tillåtet för en facklig organisation att ta strid
för ett eget kollektivavtal om denna endast kräver att avtalsvillkoren ska tillämpas på de egna
medlemmarna.
Att en tillkommande arbetstagarorganisation lyckas teckna ett eget avtal för sina medlemmar,
betyder dock inte att arbetsgivaren måste eller ens får tillämpa det på detta sätt. Om en rättstvist
uppstår om hur de två konkurrerande avtalen ska tillämpas, gäller andra rättsprinciper där
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huvudregeln är att det först ingångna avtalet har företräde. Den statliga
Stridsåtgärdsutredningens förslag innebär att dessa två frågor slås samman. Frågan om huruvida
arbetsvillkoren i ett andra avtal kommer att tillämpas avgör då också om
arbetstagarorganisationen får vidta stridsåtgärder för att uppnå det:
”En skillnad med den föreslagna regeln om utsträckt fredspliktsverkan jämfört med gällande
rätt skulle vara att frågan om ett befintligt kollektivavtals tillämpningsområde skulle behöva
avgöras redan inom ramen för prövningen av en stridsåtgärds lovlighet. Gällande rätt i dag
innebär att frågan om ett befintligt kollektivavtals tillämpningsområde i princip blir relevant
först när ett tillkommande kollektivavtal har slutits och frågan om konkurrens mellan två
kollektivavtal uppstår.”39
Det är viktigt att understryka huvudorganisationernas lagförslag inte verkar ha denna innebörd.
Det ska fortsatt vara tillåtet att ta strid för ett eget avtal vars arbetsvillkor kanske inte kommer
att tillämpas. Däremot innebär det fjärde punktförbjudet i MBL §41 d att det inte längre är
tillåtet för arbetstagarorganisationen att ställa krav på hur avtalet ska tillämpas. En
arbetstagarorganisation kan alltså inte längre kräva att avtalet ska tillämpas ens på de egna
medlemmarna. Om så sker anses det bevisa att arbetstagarorganisationens syfte är att
undantränga det befintliga kollektivavtalet, och stridsåtgärden är därmed otillåten enligt
Britanniaprincipen. För arbetsgivarparten finns emellertid inga motsvarande
förhandlingsbegränsningar gällande avtalets framtida tillämpning. En arbetsgivare kan i
förhandlingar exempelvis säga sig vara beredd att teckna ett kollektivavtal i enlighet med
arbetstagarorganisationens krav, men samtidigt deklarera att man inte avser tillämpa
avtalsvillkoren på några arbetstagare. Om den fackliga organisationen får ett sådant
förhandlingsbud men ändå väljer att fortsätta med stridsåtgärderna, är konflikten otillåten enligt
huvudorganisationens lagförslag.
Det fjärde punktförbudet i MBL §41 d kan till och med vara så vidsträckt att en stridsåtgärd kan
bedömas ha ett undanträngande syfte om arbetstagarorganisationen frågar arbetsgivaren hur
denne tänkt att tillämpa det aktuella kollektivavtalet:
”Om arbetstagarorganisationen i den situationen avkräver arbetsgivaren en förklaring att det
tilltänkta kollektivavtalet ska ha materiell rättsverkan i förhållande till arbetstagare eller
vidhåller stridsåtgärderna visar det att syftet med åtgärden inte är att ingå ett kollektivavtal
med den rättsliga verkan som det vid en senare rättslig prövning kan komma att få. Den
föreslagna bestämmelsen innebär att stridsåtgärden i så fall är otillåten. Detta innebär
kodifiering av den i arbetsdomstolens praxis fastställda s.k. Britannia-principen om förbud mot
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krav på undanträngning av det befintliga kollektivavtalet, som villkor för att upphöra med
stridsåtgärden.”40
För Hamnarbetarförbundet innebär dessa begränsningar i förhandlingarna om avtalets
tillämplighet stora svårigheter. Förbundet blir i praktiken förhindrat att diskutera och försöka
anpassa avtalets utformning tillsammans arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar eller dess
medlemsföretag för att bidra till avtalssamordning och att två avtal kan tillämpas parallellt.
Även förslag om att inkludera Transportarbetareförbundet i diskussioner om flerpartsavtal eller
liknande lösningar, innebär stora risker. Alla sådana frågor måste troligen hänskjutas till dess att
avtalet redan är undertecknat för att Hamnarbetarförbundet inte ska riskera att mista sin rätt att
genomföra stridsåtgärder.
Situationen är dock densamma för många tjänstemannafack inom TCO och Saco, där det ofta
finns flera fackliga organisationer som gör anspråk på att teckna kollektivavtal på samma
tillämpningsområde. Sammantaget innebär det fjärde punktförbudet i MBL §41 d att
arbetsgivarens drivkrafter men också möjligheter till aktiv avtalssamordning minskar. Istället
ökar risken att arbetsgivare ska välja att försöka spela ut fackliga organisationer mot varandra
eller enbart tillämpar avtalsvillkoren i ett av avtalen med hänvisning till att det är praktiskt
enklare. Ett förändrat beteende från arbetsgivarna skulle tvinga fram fler processer i
Arbetsdomstolen för att avgöra tillämpningsfrågor, där utfallet riskerar att bli av karaktären ”allt
eller inget” för berörda fackliga organisationer.
Som tidigare påpekats finns det idag ytterst få avgöranden i Arbetsdomstolen som berör hur
konkurrerande avtal ska tillämpas. Det finns exempelvis inget stöd i rättspraxis för att det skulle
ha betydelse att de olika fackliga avtalsparterna har en gemensam uppfattning om hur avtalen
ska tillämpas, om arbetsgivaren väljer att bortse från denna och endast tillämpar det först
ingångna avtalet.

7.13 Konsekvenserna för arbetsgivarnas möjligheter till avtalsshopping
Idag finns i grunden två mycket starka skäl för arbetsgivare att verka för en avtalssamordning
och avhålla sig från avtalsshopping på den svenska arbetsmarknaden. Det ena är arbetstagarnas
egna val av facklig organisation och det andra är den fria stridsrätten. Om en stor andel av
arbetstagarna tillhör en facklig organisation som arbetsgivaren ännu inte tecknat kollektivavtal
med, omfattas de heller inte av fredsplikt. Därför har arbetsgivare och fack en stark drivkraft att
teckna kollektivavtal med denna fackliga organisation på arbetsplatsen eller i branschen, även
om man redan har ett gällande kollektivavtal. Medlemsmässigt starka fackförbund kan annars
vidta stridsåtgärder som blir ekonomiskt kännbara och svåra att hantera för arbetsgivarparten.
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Arbetsgivarparten har också ett intresse av att bygga långsiktiga avtalsrelationer med en sådan
facklig organisation. För att säkra heltäckande fredsplikt behöver man aktivt försöka samordna
kollektivavtal med två olika medlemsrika fackliga organisationer som verkar på samma
avtalsområde. Om arbetsgivarparten väljer att ingå kollektivavtal med två fackliga
organisationer men endast tillämpar det ena utan hänsyn till den andra fackliga parten, tar man
en risk. Även om man vid en rättstvist skulle får rätt i Arbetsdomstolen om sin ensidiga
tillämpning av ett enda avtal, har man inte försäkrat sig om långsiktig arbetsfred. Om den
fackliga organisation man behandlat som ett bihang och vars avtal man struntat i fortfarande är
medlemsmässigt stark när avtalet löper ut, har arbetsgivarparten ett stort problem. Dess
medlemmar kommer inte vilja ingå kollektivavtal på samma villkor igen och den fria
stridsrätten ger dem möjligheter att störa arbetsgivarens verksamheter till dess att man uppnått
någonting bättre.
Just detta är den mest förödande och kanske också den mest förbisedda konsekvensen av
huvudorganisationernas förslag om inskränkningar i strejkrätten: den förändrar arbetsgivarnas
drivkrafter och kommer därför också att påverka deras beteende. Från att eftersträva
avtalssamordning och långsiktiga avtalsrelationer med de fackliga organisationer arbetstagarna
själva valt, till att själva försöka välja sin fackliga motpart. Alltså just sådana konsekvenser som
de flesta fackförbund det senaste året tagit bestämt avstånd ifrån när regeringens utredning
diskuterats.
Den sammantagna bilden av huvudorganisationernas lagförslag är att man försökt förbjuda
stridsåtgärder i vad man i en lagkommentar kallar ”ovidkommande syften”. Men just rätten att
vidta stridsåtgärder för ”ovidkommande syften” är i förlängning en viktig garant för den
svenska modellens stabilitet och dess demokratiska legitimitet. Enkelt uttryckt är den fria
stridsrätten inte en fråga som särskilt angår Hamnarbetarförbundet eller fristående
fackföreningar. Den är alla majoritetsfackförbunds främsta skydd mot att arbetsgivare
avtalsshoppar genom att teckna avtal med fackliga minoritetsorganisationer.
Av tidigare redogörelser i denna analys framgår att lagförslagets olika delar i sig innebär
negativa konsekvenser för alla fackförbund som någon kan behöva vidta stridsåtgärder, och i
synnerhet gentemot arbetsgivare som redan har ett kollektivavtal. I förhållande till frågan om
avtalsshopping kan man dock säga att huvudorganisationernas förslag förbjuder stridsåtgärder
mot en redan avtalsbunden arbetsgivare om inte syftet är att uppnå kollektivavtal med
heltäckande fredsplikt. Sådana stridsåtgärder är bara tillåtna om den stridande fackliga
organisationen inte krävt att det egna avtalet ska tillämpas. Men när ett sådant andra
kollektivavtal är på plats, kvarstår frågan om hur arbetsgivaren ska hantera de två konkurrerande
avtalen. Där uppstår också problemen i relation till alla de uppmärksammade exempel som
beskrivits tidigare i denna text.
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7.14 Tillbaka till fallbeskrivningarna
Vi avslutar denna analys av huvudorganisationernas lagförslag genom att nu i tur och ordning
återkomma till fallen vi beskrivit ovan.
7.14.1 Figeholmskonflikten
Konflikten på Figeholms bruk hade alltså sin bakgrund i att ägarkoncernen ABB ägnade sig åt
avtalsshopping genom byte av facklig motpart inom ramen för LO. Detta agerande stred mot
LO:s organisationsplan. Enligt LO:s styrelse skulle Pappers ha ”avtalsrätten”, alltså uppdraget
att organisera och teckna kollektivavtal för alla arbetare på arbetsplatsen. Men arbetsgivaren
valde att bortse från LO:s uppfattning. Pappers valde därför att varsla om stridsåtgärder för att
åter teckna sitt eget kollektivavtal på arbetsplatsen. Formellt uppgav Pappers att syftet endast
var att arbetsvillkoren i kollektivavtalet skulle tillämpas på de egna medlemmarna. Därmed
omfattades den enligt Arbetsdomstolen inte av Britanniaprincipens förbud mot att undantränga
det redan existerande Metall-avtalet. Stridsåtgärden var tillåten.
Även med huvudorganisationernas lagförslag hade det troligen varit tillåtet för Pappers att
varsla om stridsåtgärder mot ABB, om de anpassat sig till lagstiftningens nya formella
spelregler. Istället för att ange att det kollektivavtal de gjorde anspråk på skulle tillämpas på de
egna medlemmarna, skulle Pappers behövt avhålla sig från att alls diskutera tillämpningsfrågan.
När Pappers kollektivavtal väl undertecknats var det givetvis varken fackförbundets eller LO:s
avsikt att det skulle samexistera och tillämpas parallellt med Metalls avtal på Figeholms bruk.
Det skulle ge arbetsgivaren fortsatt möjligheter till lönedumpning genom att sämre arbetsvillkor
skulle tillämpas för de arbetstagare som valde att bli medlemmar i Metall eller stå utanför de
fackliga organisationerna. Detta skulle också bryta mot LO:s industriförbundsprincip. Den
tydliga ambitionen var istället att helt undantränga Metall-avtalet och se till att Pappers avtal
tillämpades på alla kollektivanställda på företaget.
Arbetsgivaren ABB hade vid detta tillfälle flera olika alternativ. Om arbetsgivaren valt en
fortsatt konfrontativ linje gentemot Pappers, hade de kunnat välja att enbart tillämpa Metalls
avtalsvillkor på alla berörda arbetstagare med hänvisning till att det var det först ingångna
avtalet. Detta hade då troligen resulterat i att Arbetsdomstolen fått pröva hur de två vitt skilda
konkurrerande avtalen skulle tillämpas.
LO säger idag att man tror att huvudregeln om det först ingångna avtalets företräde ska förstås
utifrån ett historiskt perspektiv. Eftersom Pappers tecknat avtal för arbetarna på Figeholms bruk
alltsedan början av 1900-talet, skulle Pappers aktuella avtal enligt LO alltså betraktas som det
först ingångna avtalet Det är dock en stilla förhoppning och inte ett påstående som faktiskt har
stöd i Arbetsdomstolens domar. ABB hade istället kunnat hävda att avtalet med Metall trätt i
kraft tidigare än uppgörelsen med Pappers under den aktuella avtalsperioden, och att det därmed
skulle betraktas som det först träffade avtalet.
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Om Arbetsdomstolens beslutat att ge Pappers och LO rätt, hade ABB:s försök till
avtalsshopping misslyckats. Om arbetsgivarparten däremot fått rätt, hade det med nuvarande
regelverk ändå inte inneburit någon långsiktig framgång för företaget. Visserligen hade man
försäkrat sig om både arbetsfred och billigare avtalsvillkor under återstoden av avtalets löptid,
men när Pappers avtal löpt ut skulle man ha stått inför en situation där en överväldigande
majoritet av den uppretade arbetsstyrkan saknat fredsplikt.
Genom den i princip fria stridsrätten hade arbetstagarna kunnat vidta stridsåtgärder i såväl
”individuella rättstvister” som andra ”ovidkommande syften”. Därmed hade man fortsatt kunnat
störa ABB:s verksamhet så mycket att det fanns starka skäl att istället hitta en lösning med den
fackliga organisation arbetstagarna själva valt. Detta var troligen ett starkt vägande skäl till att
Figeholms bruk, efter Arbetsdomstolens interimistiska dom om att Pappers stridsåtgärder var
tillåtna, valde att lämna Teknikföretagen och avsluta sitt försök till avtalsshopping.
Förutsättningarna i detta scenario förändras dock i grunden av huvudorganisationernas
lagförslag. Drivkraften för arbetsgivarparten att fullfölja sin konfrontationslinje och enbart
tillämpa avtalsvillkoren i Metalls avtal skulle ha stärkts. Om ABB fått rätt i Arbetsdomstolen i
frågan om tillämpningen, hade den fackliga säkerhetsventilen mot avtalsshopping nämligen
varit borta. Det hade inte spelat någon roll att Pappers i praktiken värdelösa avtal i sinom tid
löpt ut, och att arbetstagarna därmed åter haft rätt att vidta stridsåtgärder. Huvudförslagets
inskränkningar av strejkrätten hade då gjort konfliktvapnet värdelöst som verktyg för att stoppa
lönedumpningen.
7.14.2 Elektrikerna mot Sector Alarm
Liksom i Pappers stridsåtgärder i föregående exempel, hade troligen även Elektrikerförbundets
stridsåtgärder mot Sector Alarm varit tillåtna även efter en lagändring enligt
huvudorganisationernas förslag. Även här hade problemen istället uppstått efter att
Elektrikerförbundet tillkämpat sig sitt kollektivavtal och Sector Alarm stått inför valet hur man
skulle tillämpa de två olika avtalen. Arbetsgivaren hade kunnat vidhålla att företagets tidigare
larminstallatörer, på grund av förändrat arbetsinnehåll, numera borde betraktas som tjänstemän.
Därför skulle Sector Alarm också kunna välja att endast tillämpa Unionens billigare
avtalsvillkor på samtliga berörda arbetstagare.
Med huvudorganisationernas lagförslag blir arbetsgivarsidans insatser för att driva en sådan
tillämpningstvist till sin spets i Arbetsdomstolen relativt små och kortsiktiga. En förlust leder
endast till skadestånd och att lönedumpningsförsöket får avbrytas. Den möjliga vinningen är
däremot stor och långsiktig. Huvudorganisationernas lagförslag innebär att det inte heller längre
finns någon anledning för arbetsgivaren att väga in vilket fackförbund de flesta av de berörda
arbetstagarna tillhör. Om Arbetsdomstolen godkänner den ensidiga tillämpningen av
tjänstemannaavtalets arbetsvillkor har man lyckats genomföra en dumpning av avtalsvillkoren
som Elektrikerförbundet även på lång sikt saknar verktyg för att stoppa.
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I det här scenariot verkar LO, TCO och Saco ha satt all sin tillit till ett annat antagande när det
gäller tillämpningen som det inte heller finns något stöd för i gällande rättspraxis. I förarbetet
till huvudorganisationernas lagförslag skriver man:
”Tjänstemannaavtal och arbetaravtal anses aldrig reglera samma arbetsuppgifter. Tvister av
detta slag kan därför endast uppstå mellan olika tjänstemannaavtal respektive olika
arbetaravtal. Detta gäller naturligtvis även i de fall då ett s.k. medarbetaravtal som har ingåtts
av både tjänstemanna- och arbetarfackföreningar upphör att gälla. Skulle exempelvis
tjänstemannafackförbundet och arbetsgivaren sluta ett nytt kollektivavtal så kan det inte anses
tillämpligt på arbetaruppgifter.”41
Följden av detta resonemang är inte i första hand att Elektrikerförbundet skulle ha fått rätt i en
eventuell tvist om tillämpningen om konkurrerande avtal med arbetsgivaren. Påståendet innebär
framförallt att Elektrikerförbundets stridsåtgärder mot Sector Alarm överhuvudtaget aldrig hade
omfattats av huvudorganisationernas nya inskränkningar i strejkrätten eftersom
tjänstemannaavtal och arbetaravtal aldrig kan anses ha samma tillämpningsområde. Den nya
lagparagrafen MBL §41 d hade alltså inte varit aktuell eftersom den endast omfattar
stridsåtgärder ”mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet
ifråga”.42
I förarbetet till huvudorganisationernas förslag påstås att detta är ett etablerat faktum:
”Dessa fakta minskar i sig risken för att en arbetsgivare ska utsättas för krav på konkurrerande
kollektivavtal.”43
I själva verket handlar det istället om spekulationer. Det finns inga domar i Arbetsdomstolen
som ger något stöd för att det skulle finnas några vattentäta skott mellan tillämpningsområdena
för tjänstemannaavtal respektive arbetaravtal. Tvärtom är detta ofta en levande diskussion och
konfliktyta på många svenska arbetsplatser, inte minst i samband med att arbetsuppgifter eller
delar av verksamheten outsourcas till externa företag.
7.14.3 Saco-problematiken
Akademikernas förbund inom Saco har, som tidigare nämnts, en speciell situation på många
arbetsplatser. De är ofta i minoritet på arbetsplatser där det finns ett eller flera andra
tjänstemannaavtal som skulle kunna tillämpas på samma arbetstagare. I många branscher har
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Saco-förbundens avtal tillkommit efter att ett eller flera TCO-förbund redan länge haft avtal
med arbetsgivarparten. Om en juridisk tvist skulle uppstå om vilket av flera avtal som ska
tillämpas på en arbetsplats, kan Saco-förbunden sällan göra anspråk på att ha det först ingångna
avtalet. På tjänstemannasidan är det mycket vanligt att arbetstagarorganisationerna bildar
förhandlingskarteller eller tecknar flerpartsavtal, men också att de fackliga organisationerna gör
överenskommelser om gränsdragningar som klargör hur de olika avtalen ska kunna tillämpas
parallellt. Sådan samordning förutsätter inte bara samarbete mellan de olika avtalsbärande
fackliga organisationerna utan arbetsgivarens deltagande eller medgivande.
Arbetsgivarna har med den lagstiftning som gäller nu en anledning att bidra till en sådan
avtalssamordning, åtminstone med de organisationer som har många medlemmar i branschen
eller på arbetsplatsen. Precis som i tidigare nämnda exempel utgår den drivkraften ytterst från
de fria stridsrätten. Berörda fackliga organisationer kan orsaka arbetsgivaren stor ekonomisk
skada om de nekas reellt inflytande över medlemmarnas arbetsvillkor.
Med huvudorganisationernas lagförslag förskjuts arbetsgivarsidans drivkrafter. Riskerna med att
upphöra med avtalssamordningen minskar kraftigt. Arbetsgivarparten kan exempelvis hävda att
den är för tidskrävande eller opraktisk och istället välja att enbart tillämpa det först ingångna
avtalet på alla tjänstemän inom tillämpningsområdet. I ett sådant scenario är Saco-förbunden i
praktiken helt avväpnade med huvudorganisationernas lagförslag. Lagen medger visserligen att
man fortsatt varslar om stridsåtgärder för att kunna teckna egna kollektivavtal, men
avtalsvillkoren kommer aldrig att tillämpas. I sådana situationer hjälper inget av LO/TCO/Sacos
tidigare nämnda förhoppningar om framtida rättspraxis i tvister om tillämpningen. Därför finns
det i förarbetet till huvudorganisationernas förslag ytterligare en, mer försiktig, spekulation om
hur tillämpningen av konkurrerande avtal skulle kunna bedömas av Arbetsdomstolen i
framtiden.
”Detsamma torde gälla när en arbetsgivare regelmässigt har slutit kollektivavtal med två olika
fackförbund och parterna varit överens – konkludent eller uttryckligen – om respektive
kollektivavtals tillämpningsområde trots att båda kollektivavtalen i och för sig skulle kunna
vara tillämpligt på allt arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren och en av
arbetstagarorganisationerna kan således inte disponera den andra organisationens rätt att
kräva kollektivavtal.”44
Stycket är svårtolkat men förefaller innebära att om arbetsgivare väljer att sluta tillämpa
avtalsvillkoren i en viss facklig organisations kollektivavtal, så ska en bedömning göras om
arbetsgivarparten och andra avtalsbärande fackförbund tidigare accepterat parallell tillämpning.
Om det tidigare förekommit avtalssamordning i branschen eller på arbetsplatsen, så ska det

44

Utvidgad fredsplikt s. 2

45

bortvalda fackförbundet inte omfattas av de föreslagna inskränkningarna i strejkrätten enligt
MBL §41 d. Ett Saco-förbund vars avtal inledningsvis tillämpats men senare valts bort av
arbetsgivaren, skulle i så fall i princip ha fri stridsrätt när avtalet väl löpt ut. Därmed skulle
också arbetsgivarens drivkraft att fortsätta med avtalssamordning och parallell tillämpning av
flera tjänstemannaavtal finnas kvar. Inte heller i detta avseende finns någon rättspraxis som
stödjer en sådan uppfattning. Att huvudorganisationerna i förarbetet till lagförslaget uttrycker att
det ”torde” vara så, kan knappast heller ha bindande inverkan på Arbetsdomstolens framtida
avgöranden. För många Saco-förbund och andra fackliga organisationer vilar skyddet mot att
plötsligt bli bortvalda av arbetsgivarparten på ett vagt hopp, snarare än på fast rättslig grund.
7.14.4 Gula fackföreningar
Av ovan nämnda exempel framgår att huvudorganisationernas lagförslag gör det möjligt att
effektivt blockera majoritetsfackförbund från inflytande över arbetsvillkoren genom att teckna
och tillämpa avtal med minoritetsorganisationer. ”Arbetsgivarvänliga”, gula fackföreningar
skulle kunna fylla en sådan funktion, men på de flesta befintliga arbetsplatser är sannolikheten
betydligt större att arbetsgivare försöker byta till det billigaste avtalet och den fogligaste
fackliga motparten inom ramen för de etablerade centralorganisationerna.
I vissa situationer finns dock överhuvudtaget inget skydd mot mer drastisk lönedumpning om
huvudorganisationernas förslag blir lag. Det gäller exempelvis när nya företag etablerar sig och
när helt nya branscher uppstår. I sådana situationer kommer det bli betydligt mer attraktivt för
arbetsgivare att teckna avtal med fackliga organisationer som är beredda att godta löner och
villkor långt under vad som annars är normalt i svenska kollektivavtal.
I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Om en ny arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare
tecknar två kollektivavtal med ett gult fackförbund - ett för tjänstemän och ett för arbetare - är
det fritt fram för parterna att själva komma överens om drastiskt lönedumpande villkor. Enligt
huvudregeln om först ingångna avtal kan arbetsgivarparten sedan nöja sig med att endast
tillämpa arbetsvillkoren i kollektivavtalet med det gula fackförbundet, även om ytterligare avtal
tecknas med andra fackliga organisationer.
I en sådan situation är tillkommande fackförbund med största sannolikhet helt bakbundna av
huvudorganisationernas begränsningar i strejkrätten och saknar reella möjligheter att förbättra
arbetstagarnas arbetsvillkor. De fackliga centralorganisationernas tidigare nämnda
förhoppningar om Arbetsdomstolens framtida rättspraxis i tillämpningstvister saknar betydelse i
det här fallet. Det är det gula fackförbundet som har det först ingångna avtalet även ur ett
historiskt perspektiv. Det går inte att komma runt de nya inskränkningarna i strejkrätten genom
att hänvisa till att de befintliga kollektivavtalen inte är tillämpliga på ens medlemmar. Det finns
inte heller någon tidigare avtalssamordning eller parallell tillämpning att hänvisa till för att få
samma stridsrätt som vid ett avtalslöst tillstånd.
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Till skillnad från huvudorganisationerna berör den statliga Stridsåtgärdsutredningen denna
problematik. I utredningens huvudförslag finns ett därför ett särskilt undantag i lagtexten, som
ska ge fackliga organisationer rätt att undantränga avtal som uppenbart dumpar villkoren:
”En arbetstagarorganisation får trots första stycket vidta stridsåtgärd mot arbetsgivaren i syfte
att träffa kollektivavtal om (…)
3. det kollektivavtal som avses i första stycket i fråga om lön och andra anställningsvillkor inte i
allt väsentligt för arbetstagarna minst motsvarar vad som enligt kollektivavtal i Sverige brukar
gälla för det arbete eller den kategori arbetstagare som stridsåtgärden avser.”45
I huvudorganisationernas eget förslag finns ingen sådan säkerhetsventil för fackförbund som vill
försöka få bort ett befintligt lönedumpande avtal. Man är fast i ekorrhjulet av att löpande teckna
bättre avtal för arbetstagarna, vilka sedan ändå aldrig tillämpas. Möjligen kan man då som en
sista utväg försöka bevisa för Arbetsdomstolen att det gula fackförbundet inte alls är en facklig
organisation i lagens mening. I så fall har det gula fackförbundet inte heller rätt att teckna
kollektivavtal och arbetsgivaren skyddas då inte av begränsningarna av strejkrätten i nya MBL
§41 d. Det är en mycket svår uppgift, som inget svenskt fackförbund verkar ha lyckats med
sedan Arbetsdomstolen inrättades 1929.
Avslutningsvis: Det är anmärkningsvärt att de fackliga centralorganisationerna tvärsäkert påstår
att ”för 3,4 miljoner medlemmar blir konfliktmöjligheterna oförändrade.”46 I själva verket
innebär huvudorganisationernas lagförslag att de egna medlemsförbundens skydd mot
avtalsshopping försvagas, men också att det riskerar att försvinna helt om Arbetsdomstolens
rättspraxis i tvister om tillämpningen av avtal inte utfaller på det sätt som LO, TCO och Saco
hoppas. Detta är en chansning som man ännu inte informerat sina medlemmar om. Uppgörelsen
med Svenskt Näringsliv innehåller inget som helst utbyte för någon svensk fackförening.
Däremot innebär den mycket stora risker för samtliga fackföreningar och deras medlemmar.

8. Sammanfattning
Rätten och möjligheten att strejka är det främsta medel som lönearbetande – den helt
överväldigande delen av befolkningen – har för att hävda sina intressen gentemot sina
arbetsgivare. Därför reagerade de allra flesta fackliga organisationerna starkt negativt när
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i maj 2017 annonserade att regeringen skulle tillsätta
en utredning om att se över rätten att vidta stridsåtgärder mot företag som redan är bundna av
kollektivavtal.
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Den 5 juni 2018, knappt tre veckor innan utredningen skulle läggas fram, presenterade de
fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv ett
eget förslag om inskränkningar av rätten att vidta stridsåtgärder. Ylva Johansson förklarade
omedelbart att parternas förslag nu var det som regeringen skulle gå fram med.
De fackliga centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv hävdar att uppgörelsen i princip inte
kommer att förändra någonting för de fackföreningar som har kollektivavtal idag. Samtidigt
verkar många kritiker ha uppfattat lagförslaget som att det blir helt förbjudet att strejka mot en
arbetsgivare som redan är bunden av avtal. Inget av påståendena är korrekt, och i den här
rapporten förklarar vi varför. Det är en del detaljer att sätta sig in i, men det är viktigt att många
fackligt engagerade gör just det.
Denna rapport visar nämligen att det förslag som LO, TCO och Saco tillsammans med Svenskt
Näringsliv presenterat skulle innebära en allvarlig försämring av arbetstagarnas möjligheter att
hävda sina intressen om det antas som lag.
Rapporten tar särskilt upp fyra punkter:
1. Demokratiska problem med beslutsgången kring parternas lagförslag
2. Risken för ökade formella rättsinvändningar från arbetsgivarsidan som kan försena,
försvåra eller rent av göra stridsåtgärder omöjliga
3. Risken för ”avtalsshopping” genom att etablerade arbetsgivare omdefinierar sin
personal och byter avtalsområde inom eller mellan de fackliga centralorganisationerna
4. Risken för att det uppkommer arbetsgivarkontrollerade, så kallade gula fackföreningar

Den odemokratiska beslutsgången
Arbetsrätten i Sverige regleras genom lagar och avtal som tolkas av Arbetsdomstolen. Dess
ledamöter tillsätts dels av LO, TCO och Saco, dels av Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket
och Sveriges Kommuner och Landsting. Regeringen utser juristdomarna, som utgör en minoritet
i domstolen. Arbetsdomstolens domar är prejudicerande och kan inte överklagas inom ramen för
det svenska rättsväsendet.
När det gäller det aktuella förslaget till inskränkt konflikträtt har de resursstarka
intresseorganisationerna LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv själva kommit överens om att
utforma ny lagstiftning. I hemlighet har de skrivit såväl förarbeten som lagtext och
lagkommentarer. Samma organisationer krävde sedan att riksdag och regering snabbt skulle
omvandla deras förslag till lag, vilket regeringen omedelbart accepterade. Vid flera tillfällen har
organisationernas representanter hänvisat detaljfrågor och oklarheter kring den nya lagen till
framtida domar i Arbetsdomstolen, där de själva alltså kommer sitta med och göra framtida
tolkningar.
Organisationernas företrädare har varit tydliga med att lagförslagets syfte är att påverka och
begränsa en tredje part, Svenska Hamnarbetarförbundet. Ett sådant sätt att stifta lag är inte
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förenlig med grundläggande krav på rättssäkerhet i ett modernt demokratiskt samhälle. I
praktiken skulle det innebära att intresseorganisationer, ja i slutändan enskilda personer utan
folkligt mandat, tillåts få ett avgörande inflytande över såväl lagstiftande som verkställande och
dömande makt.
Denna rapport förhåller sig framför allt till de förslag och resonemang som lags fram av
parterna i dokumentet Utvidgad fredsplikt. Även om regeringens utredning (SOU 2018:40,
Vissa fredspliktsfrågor) hamnat i skymundan kommer även resonemang och skrivningar
därifrån granskas. Inte minst eftersom det lilla ”förarbete” som finns till parternas förslag enbart
består av sex sidor, där flera punkter är svårtydda och motsägelsefulla. Den statliga
utredningens förarbeten och lagkommentarer omfattar 254 sidor. När en proposition ska
utformas och senare tolkas kan vi räkna med att även utredningen kommer att ingå i underlaget.

Dagens regler
I svensk arbetsrätt är huvudregeln idag att både arbetsgivare och fackliga organisationer har fri
rätt att vidta stridsåtgärder. När fack och arbetsgivare ingår kollektivavtal gäller däremot en
bindande och närmast heltäckande fredsplikt, det vill säga förbud mot att vidta stridsåtgärder.
Särskilt viktiga avtal som reglerar parternas förhållanden till varandra är Huvudavtalet mellan
LO och SAF (”Saltsjöbadsavtalet”) från 1938 och dess efterföljare på tjänstemannasidan.
Tillsammans med Medbestämmandelagen fastslår huvudavtalen regler om att parter måste
förhandla och varsla i god tid innan de kan genomföra stridsåtgärder.
När det finns två kollektivavtal på en arbetsplats som är tillämpliga på samma arbetstagare så
har Arbetsdomstolen utvecklat huvudregeln att det är arbetsvillkoren i det avtal som slutits först
som ska gälla för alla berörda arbetstagare, oavsett facklig tillhörighet. Detta är dock en princip
som inte prövats närmare i domstol. Det finns exempelvis inga domar som klargör om en
fackförenings medlemsmässiga styrka på arbetsplatsen eller arbetsgivarens tidigare agerande
gentemot fackföreningen kan motivera undantag från huvudregeln. Någon klar definition av vad
som avses med ”det först ingångna avtalet” finns inte heller i nuvarande rättspraxis.
En viktig dom som format dagens regelverk kring konflikträtten är Britannia-domen från 1989.
Den säger i princip att det är förbjudet att vidta stridsåtgärder mot en redan avtalsbunden
arbetsgivare, om det stridande facket uttryckligen kräver att arbetsgivaren ska tillämpa det andra
avtalet på alla arbetstagare. Stridsåtgärden är å andra sidan tillåten om syftet är att teckna ett
självständigt kollektivavtal som bara ska tillämpas på de egna medlemmarna. Konflikter om
tillämpningen av de två avtalen som kan uppkomma får sedan lösas i efterhand.
Att sådan stridsrätt är viktig visas i rapportens genomgång av några principiellt viktiga fall. I
såväl Figeholmsmålet (AD 2005 nr 110) som fallet med Sector Alarm (AD 2017 nr 32) fick
fackföreningarna Pappers respektive Elektrikerförbundet rätt av Arbetsdomstolen att genomföra
stridsåtgärder för att återvinna sina avtal när arbetsgivare flyttat anställda till nya avtalsområden.
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Eftersom arbetsgivarna därefter ansåg det vara meningslöst att fortsätta försöka tillämpa
billigare avtal med Metall respektive Unionen, lyckade Pappers och Elektrikerförbundet
effektivt stoppa arbetsgivarnas försök att dumpa arbetsvillkoren.
Rapporten går även igenom läget för akademikerförbunden inom Saco, vilka ofta är
minoritetsfack på sina arbetsplatser. Dagens fria stridsrätt är det yttersta medel som Sacos
medlemsförbund kan ta till för att tvinga ovilliga arbetsgivare att teckna och tillämpa flera
kollektivavtal. Den fria stridsrätten ger idag arbetsgivare starka skäl att verka för att samordna
tillämpningen av avtalen och samverka med samtliga avtalsbärande fackliga organisationer. Det
gäller även om arbetsgivaren rent juridiskt skulle ha rätt att enbart tillämpa det först ingångna
avtalet.

Den statliga Stridsåtgärdsutredningen
Stridsåtgärdsutredningen har lagt fram två olika förslag; ett huvudförslag och ett
alternativförslag. Huvudförslaget vänder på den gällande ordningen att det råder fri stridsrätt om
inte annat stadgas i lag eller avtal. Om en arbetsgivare redan har ett tillämpligt kollektivavtal så
föreslås huvudregeln istället bli att andra fackförbund är förbjudna att vidta stridsåtgärder.
En sådan ny huvudregel skulle innebära att arbetsgivare effektivt kan blockera fackliga
organisationer från att slåss för ett eget kollektivavtal genom att teckna avtal med ett annat
fackförbund. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren fritt kan välja det billigaste avtalet och
den fogligaste fackliga motparten, utan hänsyn till arbetstagarnas eget val av fackförening. En
närmast obegränsad möjlighet att ägna sig åt så kallad avtalsshopping och villkorsdumpning
skulle alltså öppnas. Det inser utredningen och försöker gardera sig mot detta genom vaga
resonemang om att det första avtalet ska ”hålla en nivå på villkoren som brukar tillämpas på
svensk arbetsmarknad i motsvarande situation”. I utredningens förslag finns också undantag
från det generella strejkförbudet som är skräddarsydda för att försöka motverka redan kända fall
av avtalsshopping. Problemet är att undantagen inte täcker in andra möjligheter till
avtalsshopping som kan uppstå på en i framtiden förändrad arbetsmarknad.
Utredningens alternativförslag har stora likheter med parternas förslag. Den avgörande
skillnaden är att den statliga utredningens kopplar samman frågan om en stridsåtgärd är lovlig
med frågan av om det nya kollektivavtalet skulle kunna tillämpas eller står i strid med det redan
existerande avtalet. Detta bryter mot dagens praxis. Idag skiljer Arbetsdomstolen frågan om
rätten att strida för ett avtal från frågan om hur avtalen i framtiden ska tillämpas. Även detta
utgör en stor inskränkning i arbetstagarnas rättigheter och en maktförskjutning till
arbetsgivarnas fördel.
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Parternas lagförslag
Det förslag LO, TCO och Saco tagit fram tillsammans med Svenskt Näringsliv innehåller fem
nya förbud mot stridsåtgärder i situationer när arbetsgivaren redan har tecknat ett kollektivavtal
med en annan facklig organisation. Dessa förbud gäller i korthet:
1. Om syftet inte är att uppnå kollektivavtal med fredsplikt
2. Om facket inte förhandlat och tydligt specificerat alla sina krav med arbetsgivaren innan
stridsåtgärden
3. Om facket kommer med nya krav under konfliktens gång
4. Om kraven gäller hur eller om avtalet ska tillämpas i praktiken
5. Om stridsåtgärden omfattar individuella rättstvister som skulle kunna avgöras i domstol
De fyra första förbuden riktar ensidigt in sig på begränsning av arbetstagarorganisationernas
stridsrätt. Inga förändringar föreslås när det gäller arbetsgivarnas stridsmedel, såsom lockout.
Det femte förbudet om stridsåtgärder gällande individuella rättstvister ska gälla även om det inte
finns något kollektivavtal alls och omfattar både arbetsgivare och arbetstagare. I praktiken har
det dock ingen betydelse för arbetsgivarparten.
Den ensidiga inriktningen är en direkt anpassning till regeringens direktiv för den statliga
utredningen. Därmed påverkas exempelvis inte operatören APM Terminals möjligheter att
stänga ute sin egen personal från Göteborgs hamns containerterminal, såsom skedde 2017. APM
Terminals lockout stod då ensamt för 87 procent av alla förlorade arbetsdagar på hela den
svenska arbetsmarknaden under fjolåret.
Rapportens analys av de olika förbuden och den sammantagna effekten av parternas lagförslag,
visar att det skulle innebära en dramatisk försämring av samtliga arbetstagares maktposition.
Kravet på att en konflikt måste syfta till kollektivavtal med fredsplikt är oproblematiskt
enligt LO, TCO och Saco. Men en sådan lagändring är knappast förenlig med internationella
konventioner som Sverige undertecknat, såsom Europakonventionen, Europeiska rådets sociala
stadga samt ILO-konventionerna 87 och 98. Detta uppmärksammas i den statliga utredningen:
”Ett sådant generellt förbud hade sannolikt varit problematiskt utifrån Sveriges internationella
åtaganden när det gäller skyddet för rätten att vidta stridsåtgärder.” (SOU 2018:40 s. 114)
Den statliga utredningen slår också fast att det i internationella konventioner inte görs skillnad
på om arbetsgivaren redan tecknat ett kollektivavtal med en annan facklig organisation eller
inte. Föreningsrätten – och därmed strejkrätten – gäller oavsett. Varken utredningens
alternativförslag eller parternas förslag tar dock hänsyn till detta.
Parternas lagförslag hänvisar till att dessa punkter redan finns i Saltsjöbadsavtalet och dess
motsvarigheter och därför inte innebär något annat än en ”kodifiering av gällande praxis”. Detta
är felaktigt av flera skäl. För det första är Saltsjöbadsavtalet just ett avtal som kan sägas upp när
någon av parterna vill. Att göra det till tvingande lag gör att fackförbunden i vissa situationer
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släpper ifrån sig denna makt till den rådande riksdagsmajoriteten. För det andra har två av LO:s
medlemsförbund, Transport och Byggnads, aldrig undertecknat Saltsjöbadsavtalet. Det är
följaktligen inte tillämpligt i vare sig transportbranschen eller byggbranschen.
I parternas lagkommentarer framgår att Arbetsdomstolen kan göra en prövning av
sakinnehållet i fackliga krav om stridsåtgärder riktas mot en redan avtalsbunden arbetsgivare.
Om de exempelvis anses vara ”uppenbart avvikande från vad som normalt gäller på
arbetsmarknaden” så kan det ”tillsammans med övriga omständigheter tala för att
stridsåtgärden vidtagits i ovidkommande syften”. I sådana fall ska konflikten anses vara olovlig.
En lag som ger arbetsgivare rätt att ifrågasätta rimligheten i fackliga krav i domstol, kan sätta
upp nya hinder för rätten att ta till konfliktvapnet. Det ger också arbetsgivarna stora möjligheter
att göra fackliga stridsåtgärder mindre effektiva, genom att fördröja dem med hjälp av
rättsprocesser. Detsamma gäller lagförslagets krav på att den fackliga organisationen på förhand
detaljerat ska specificera alla krav. Det gör det möjligt att genom försena eller stoppa
stridsåtgärder på tekniska formaliagrunder.
Förbud mot att lägga till krav under pågående konflikt lämnar fackföreningar försvarslösa
gentemot de maktmedel en arbetsgivare har i kraft av sin rätt att leda och fördela arbetet.
Arbetsdomstolen har till exempel slagit fast att arbetsgivare alltid har möjlighet att säga upp
egen personal och ersätta dem med bemanningsanställda. Så länge arbetsgivaren inte
uttryckligen erkänner att det egentliga syftet med ett uppsägningshot är att påverka den fackliga
organisationen, kan arbetsgivare göra så även under pågående konflikt. Även vid åtgärder som
uppenbart strider mot lagen, till exempel om fackliga företrädare avskedas på felaktiga grunder
under en konflikt, skulle den fackliga organisationen vara förbjuden att ta med krav på att de ska
återanställas som villkor för att avbryta strejken. Parternas förslag skulle dessutom troligen helt
förbjuda en fackförening att ta konflikt om krav som dessa oavsett situation. Det innefattas av
den femte punkten; förbud mot konflikt i individuella rättstvister.
Förbudet mot att ställa fackliga krav på hur arbetsvillkoren ska tillämpas, avskaffar rätten
att ta strid för att andra arbetsvillkor ska gälla för den egna organisationens medlemmar. Alla
krav på att de arbetsvillkor som fackets medlemmar tar strid för också ska gälla när avtalet väl
är undertecknat, skulle med den nya skrivningen betraktas som undanträngande av det först
ingångna avtalet. Konflikten blir därmed olovlig enligt den så kallade Britanniaprincipen (AD
1989 nr 120).
Även förbud mot stridsåtgärder i individuella rättstvister innebär en försvagning av de
fackliga rättigheterna. Förutom de ovan nämnda fallen där fack förbjuds besvara påtryckningar
som sker genom personliga angrepp från arbetsgivarens sida, är det ofta svårt att avgöra vad
som är förbjudna tvistekrav och vad som är tillåtna intressekrav. Även denna gråzon ger
arbetsgivaren utökade möjligheter att ifrågasätta krav och fördröja konflikter.
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Den sammantagna effekten: öppning för avtalsshopping och villkorsdumpning
Parternas föreslagna inskränkningar i strejkrätten är betydligt mer långtgående än de enskilda
punktförbuden var för sig. Det beror på att den fria stridsrätten idag är majoritetsfackförbunds
yttersta skydd mot att arbetsgivare avtalsshoppar genom att teckna och tillämpa kollektivavtal
med minoritetsorganisationer. Med dagens regler finns det starka skäl för redan avtalsbundna
arbetsgivare att inte bara teckna ytterligare ett kollektivavtal utan också så långt som möjligt
försöka tillämpa arbetsvillkoren i dessa. Framför allt om många av arbetstagarna tillhör den
tillkommande fackliga organisationen. Även om en arbetsgivare idag skulle kunna få rätt i
Arbetsdomstolen om att man inte alls behöver tillämpa arbetsvillkoren i det andra avtalet, är det
långsiktigt riskfyllt att agera så. När de aktuella avtalen löpt ut kommer den fackförening vars
avtal ignoreras inte vilja hamna i samma situation igen. I kraft av sin höga anslutningsgrad och
den fria stridsrätten, har den möjlighet att orsaka arbetsgivaren stor ekonomisk skada genom att
använda stridsåtgärder även i ”individuella rättstvister” och ”ovidkommande syften”.
Idag finns alltså starka drivkrafter för alla arbetsgivare att verka för flerpartsavtal,
avtalssamordning eller parallell avtalstillämpning om man har flera starka fackliga
organisationer bland sina anställda. Med parternas lagförslag förändras arbetsgivarnas
drivkrafter. Riskerna med att enbart tillämpa det först ingångna avtalet minskar drastiskt. Det
kommer också förändra arbetsgivarnas beteende. En bortvald facklig majoritetsorganisation vars
avtal inte tillämpas är nämligen bakbunden av den föreslagna lagstiftningen. När avtalet löpt ut
omfattas man visserligen inte av fredsplikt, men man har ingen fri stridsrätt utan kan bara ta till
stridsåtgärder i syfte att på nytt teckna ett kollektivavtal. Arbetsgivaren kan då återigen
tillmötesgå kollektivavtalskraven, utan avsikt att någonsin tillämpa avtalets innehåll.
Det blir alltså meningslöst att teckna kollektivavtal där det redan finns ett första avtal sen
tidigare. Fackföreningen är fast i ett ekorrhjul eftersom det inte är tillåtet att kämpa för något
annat. Konflikträtten har då i praktiken blivit värdelös.

De fackliga centralorganisationernas chansning
Den enda möjlighet som återstår för en fackliga organisation vars avtalade arbetsvillkor
ignoreras, är att vända sig till Arbetsdomstolen för att kräva att det egna avtalet ska tillämpas.
Tvärtemot vad de LO, TCO och Saco givit uttryck för, finns idag inga tidigare domar som
tydligt ger svar på hur sådana avgöranden i Arbetsdomstolen kommer att falla ut. Därmed finns
heller ingen grund för påståendet att ”för de 3,4 miljoner som är medlemmar i de tre
centralorganisationerna kommer det här inte innebära några förändringar alls”. Istället har de
fackliga centralorganisationerna helt förlitat sig på rena spekulationer om en framtida rättspraxis
gällande konkurrerande avtal. För att de egna medlemsförbunden i framtiden ska ha någon
chans att försvara sina befintliga kollektivavtal mot avtalsshopping, krävs att Arbetsdomstolens
domar utfaller på precis det som LO, TCO och Saco hoppas. Det gäller i tre avseenden:
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1. Det ”först ingångna avtalet” måste av Arbetsdomstolen uppfattas som en historisk
frågeställning. Den organisation som under 1800- eller 1900-talet först tecknat avtal på
den aktuella arbetsplatsen eller i den aktuella branschen ska alltså ges företräde vid tvist
om avtalstillämpning.
Om Arbetsdomstolen istället exempelvis bedömer att det först ingångna avtalet är det
först undertecknade kollektivavtalet under den pågående avtalsperioden, så har LO
förlorat sina verktyg att upprätthålla sin egen organisationsplan. Man har alltså inte
längre några vapen för att se till att arbetsgivarna tecknar avtal med det
medlemsförbund som LO:s styrelse givit ”avtalsrätten” till. (Se exemplet
Figeholmskonflikten.)
2. Arbetsdomstolen måste bekräfta LO, TCO och Sacos uppfattning att de nya
begränsningarna av strejkrätten inte gäller i gränsdragningskonflikter mellan arbetaroch tjänstemannaförbund. Annars saknas skydd från avtalsshopping då arbetsgivare
byter arbetsgivarorganisation mellan de olika fackliga centralorganisationerna. (Se
exemplet Elektrikerförbundet mot Sector Alarm.)
3. Att Arbetsdomstolen ska dela fackens uppfattning att den avtalssamordning som finns
på olika områden idag, även är bindande för arbetsgivarna i framtiden. Om en
arbetsgivare vill sluta tillämpa vissa avtal i en tidigare samordning, skulle de bortvalda
förbunden inte omfattas av de nya strejkförbuden. (Se exemplet Saco.)

Gula fackföreningar
I Sverige finns mycket liten erfarenhet av gula fackföreningar, alltså organisationer som direkt
eller indirekt kontrolleras av arbetsgivaren. I Sverige finns inte heller någon lagstadgad
minimilön och därför inget som juridiskt hindrar arbetsgivare från att dumpa lönerna med hjälp
av gula fackföreningar. Kombinationen av hög organisationsgrad och fri strejkrätt har gjort att
arbetsgivarna har haft lite att vinna och mycket att förlora på att försöka använda sig av gula
fack.
I omvärlden finns många exempel på hur arbetsgivare använder sig av gula fack. Med försvagad
rätt att strejka mot arbetsgivare som har befintliga avtal ökar risken att sådana dyker upp även i
Sverige i nya branscher och företag där det inte finns avtal sedan tidigare. Samma fackliga
organisationer som idag föreslår utvidgad fredsplikt skulle då bli bakbundna av sitt eget
lagförslag. Risken för dumpning av löner och villkor är överhängande.
Den statliga utredningens huvudförslag erbjuder i detta avseende en säkerhetsventil och menar
att de nya strejkförbuden bara ska gälla om förstaavtalet har villkor som ”inte i allt väsentligt för
arbetstagarna minst motsvarar vad som enligt kollektivavtal i Sverige brukar gälla för det
arbete eller den kategori arbetstagare som stridsåtgärden avser”. I parternas eget förslag finns
överhuvudtaget inget sådant skyddsnät.
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Konsekvenser för Hamnarbetarförbundet
Sedan årtionden har Hamnarbetarförbundet kallat motparten till både lokal och central
förhandling enligt MBL §10 innan konfliktåtgärder vidtagits. De senaste åren har centrala
förhandlingar dock inte längre varit aktuella, eftersom arbetsgivarorganisationen Sveriges
Hamnar avvisat sådana. I många svenska hamnar har förbundet länge varit delaktiga i de flesta
lokala avtalsförhandlingar och har god insikt i gällande uppgörelser. Framtida avtalskrav bör
kunna utgå från Transports befintliga avtal med nödvändiga anpassningar och komplement.
Delarna av lagförslaget som berör krav på förhandling verkar motiverade av den mediebild
APM Terminals, Svenskt Näringsliv och medlarna förmedlat av konflikten i Göteborgs
containerterminal, snarare än de verkliga förhållandena.
Självklart drabbas ändå Hamnarbetarförbundet av förbud mot konflikter i de fall en arbetsgivare
sen tidigare är bunden av avtal. Särskilt allvarliga är resonemangen om att Arbetsdomstolen inte
bara ska bedöma vad som hänt i samband i ett aktuellt fall. Domstolen ska även väga in om de
fackliga kraven kan betraktas som trovärdiga mot bakgrund av den fackföreningens historia.
Exempelvis om facket brukar träffa kollektivavtal. Sådana bedömningar blir direkt
diskriminerande mot alla fackföreningar som inte har avtal idag. Det gäller både fackförbund
som ännu inte lyckats teckna kollektivavtal och tänkbara nya fackliga organisationer i
framtiden. Lagförslaget strider därför mot ILO-konventionerna 87 och 98. De konventionerna
kräver att staterna ska garantera arbetstagare rätten att bilda organisationer med reell kapacitet
att bestämma villkor i fritt slutna kollektivavtal.

Slutsatser
Det lagförslag som presenterats i Utvidgad stridsrätt och som regeringen ställt sig bakom måste
avvisas eftersom:


Förslaget allvarligt inskränker fackföreningarnas möjligheter att hävda sina
medlemmars intressen.



Arbetsgivarna får stora möjligheter att själva välja sin fackliga motpart och vilka avtal
de vill tillämpa. Det öppnar för omfattande avtalsshopping och villkorsdumpning.



Förslaget direkt och indirekt påverkar alla löntagare i Sverige och deras organisationer
negativt.



Arbetsgivare skulle få stora möjligheter att försvåra och försena stridsåtgärder genom
rättsliga invändningar mot såväl rimligheten i fackets krav som rena teknikaliteter.



Fackföreningar skulle i praktiken förbjudas att i en konfliktsituation svara på lagstridiga
åtgärder från arbetsgivarna genom att tillföra nya krav för att avbryta stridsåtgärderna.



Förslagets ensidiga inskränkningar av fackföreningarnas konflikträtt skulle innebära en
ny situation på svensk arbetsmarknad, där makten kraftigt förskjuts till arbetsgivarnas
fördel.
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9. Förkortningar
AD

Arbetsdomstolen

ILO

International Labour Organisation (FN-organ)

LAS

Lagen om anställningsskydd

LO

Sveriges Landsorganisation

MBL

Medbestämmandelagen

Saco

Sveriges Akademikers Centralorganisation

SAF

Sveriges Arbetsgivarförening

SOU

Statens Offentliga Utredningar

TCO

Tjänstemännens Centralorganisation
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