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Sammanfattning 

I Sverige har rätten att vidta stridsåtgärder funnits under lång tid. Arbetsgivar- och 

arbetstagarparterna har kunnat ta till alla lagliga medel för att uppnå sitt syfte så länge kraven 

för rättigheten är uppfylld. Uppsatsen utreder frågan huruvida det nu skett en förändring av 

stridsrätten när det kommer till proportionen på den samma. Inom EU:s unionsrätt tillämpas 

ofta den så kallade proportionalitetsprincipen vilken också tillämpas på andra områden i den 

svenska rätten. När det gäller området arbetsrätt och speciellt förhållandet mellan parterna på 

arbetsmarknaden har principen inte kommit att slå igenom där istället den ”svenska modellen” 

länge tillämpats. Modellen innebär att två motsatta parter, fackförbund mot 

arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivare, reglerar de villkor som ska gälla på 

arbetsmarknaden genom avtal. Andra länder använder liknande förfaranden men den stora 

skillnaden är att Sverige saknar lagstiftning på områden där andra länder lagreglerar 

miniminivåer på exempelvis löner. För att parterna ska få igenom sina krav är det inte 

ovanligt att de genom olika stridsåtgärder sätter press på varandra, ibland med förödande 

konsekvenser som resultat. Sveriges system är unikt och har kommit att respekteras av 

unionsrättens olika domstolar. Den svenska lagstiftaren har inte heller ansett att behovet finns 

för en lagstiftad proportionalitetsbegräsning när det kommer till stridsåtgärder.  
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1 Inledning 
Den svenska arbetsrätten är en del av det svenska rättssystemet och har under det senaste 

århundradet förändrats och utvecklats. Det beror på allt från industriernas intågande i det 

svenska samhället till Sveriges inträde i den europeiska unionen (EU). Arbetsrätten är vidare 

ett ämne som engagerar många då reglerna på arbetsmarknaden påverkar inte bara de enskilda 

arbetarna och företagen utan också hela samhällen. Familjer påverkas hur och var man kan 

och vill bo, vilken kvalité man kan ha på livet och så vidare.   

En viktig faktor i arbetsrättens utveckling har varit den svenska modellen med de fackliga 

organisationernas förhandlingsmöjlighet med arbetsgivarna. Med stridsåtgärder som vapen 

har parterna haft möjlighet att påverka allt från arbetarnas lön och anställningsförhållanden till 

andra kollektiva överenskommelser.  

Den omdebatterade proportionalitetsprincipen är central i denna uppsats. Inom unionsrätten är 

principen en väl inarbetad rättsprincip som tillämpas för att avgöra olika åtgärders lovlighet. I 

Sverige har tillämpningen av en sådan proportionalitetsprincip inte varit lika vanligt men har 

kommit att leta sig in i det svenska rättssystemet på senare tid. Något som är mer vanligt 

förekommande i Sverige är proportionalitetsbedömningar, som görs inom bland annat 

straffrätten och fastighetsrätten. På arbetsrättens område har proportionalitetsbedömningar 

dock inte varit något vedertaget förfarande.  

På den svenska arbetsmarknaden får stridsåtgärder vidtas till vilka proportioner som helst, 

med undantag för vissa specifika områden som exempelvis offentliga verksamheter där annan 

lagreglering gäller. Resultatet av den vidtagna åtgärden kan bli allt från eventuellt tecknande 

av kollektivavtal till att det utsatta företaget ifråga begärs i konkurs. På senare år har främst 

olika arbetsgivarparter och politiker lyft frågan huruvida Sverige bör lagstifta om en 

proportionalitetsprincip i samband med stridsåtgärder.  

Parterna som är för en lagstiftning på området menar att lagstiftning krävs för att komma till 

rätta med vad de anser är ett problem på den svenska arbetsmarknaden. De ekonomiska 

konsekvenserna kan bli förödande för ett företag efter en vidtagen stridsåtgärd. Även 

samhället i stort kan komma att påverkas drastiskt med störningar i exempelvis infrastruktur.  

Proportionalitetsprincipen är som nämnts ovan vanligt förekommande inom unionsrätten. 

Trots att EU har fråntagits kompetensen att reglera stridsåtgärder hamnar ibland de svenska 

lagarna i strid med exempelvis Europakonventionen eller andra artiklar i unionsrätten. Det är 

nu relevant att, några år efter att stora rättsfall som exempelvis Laval-målet avgjorts och 

kommenterats och proportionalitetsprincipen frekvent diskuterats, ta upp frågan huruvida 

fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivare måste ta hänsyn till någon 

form av proportionalitetsprincip när de vidtar stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden.   
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1.1 Syfte 
Den svenska modellen, där två motsatta parter på arbetsmarknaden själva reglerar villkoren på 

arbetsmarknaden, har kommit att ifrågasättas av arbetsgivarorganisationer och företag. De 

menar att modellen inte längre fungerar som den var tänkt från början och att 

fackföreningarna många gånger utnyttjar den fria rätten att vidta stridsåtgärder i allt för vid 

utsträckning. Riksdagen har kommit att ta upp frågan huruvida Sverige bör lagstifta om en 

proportionalitetsprincip för stridsåtgärder flera gånger utan att principen kommit att lagfästas. 

Proportionalitetsprincipen visar sig i olika domar från både Europadomstolen och EU-

domstolen och blir allt mer påtaglig i och med EU:s påverkan på svensk rätt.  

Frågan som väckts är nu hur proportionalitetsprincipen påverkar det svenska rättsläget. Har 

principen kommit att få betydelse för rätten att vidta stridsåtgärder och är proportion något 

man måste ta hänsyn till när man vidtar stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden?  

 

1.2 Metod 
För att utreda frågan har jag använt mig av bland annat lagtext, förarbeten och arbetsrättslig 

litteratur som berör ämnet både inom Sverige och EU. Jag har således använt mig av 

traditionell juridisk metod. Utöver det har information hämtats från svensk rättsfallspraxis 

såväl som rättsfallspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen. Relevanta utredningar 

har tagits hänsyn till för att ta reda på lagstiftares ställningstaganden gentemot 

proportionalitetsprincipen i den mening jag avser i uppsatsen. Utöver detta finns hänvisningar 

till artiklar i samma syfte gentemot arbetsmarknadsparternas ställningstagande.  

 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen har begränsats till att gälla enbart de stridsåtgärder som vidtas av parter på den 

svenska arbetsmarknaden. Avgränsningar har också skett vid presentation av rättsfall och 

utredningar till att omfatta endast det relevanta, i detta fall frågor rörande 

proportionalitetsprincipen. Presentationen av konventioner och lagrum har skett med syftet att 

få en överblickande presentation av ämnet. Noteras bör att den proportionalitetsprincip som 

nämns i arbetet främst rör ämnet stridsåtgärder.  
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2. Arbetsmarknadens historia  
Kapitel 2 ger en övergripande bild av arbetsrättens historia från 1800-talet och framåt. 

Fackföreningarnas uppkomst, rätten att organisera sig samt hur arbetsmarknaden reglerades 

beskrivs. Detta är relevant för att öka förståelsen för hur arbetsmarknaden regleras och 

rätten att vidta stridsåtgärder.  

 

2.1 Fackföreningarnas uppkomst 
Under 1800-talet kom det svenska bondesamhället att bli allt mer industrialiserat. Med det 

”nya” samhället krävdes också nya regler och förhållningssätt på det arbetsrättsliga området. 

Det fanns visserligen en del lagstiftning sedan tidigare men denna kom aldrig att ge en uttalad 

rätt för arbetstagare att exempelvis organisera sig kollektivt. Genom hallordningen, som 

reglerade fabrikerna, var det till och med förbjudet att organisera sig på detta vis. Det var en 

tid av förändring, modernisering och liberalisering i samhället och den svenska arbetsrätten.
1
  

 

De sista hindrena för att organisera sig fackligt försvann i och med den nya förordningen från 

1864 som kom att ge vidgad näringsfrihet. Avtalsfriheten ökade och man talade om en liberal 

epok inom den svenska arbetsrätten.
2
 Förordningen har beskrivits som ”strejkfrihetens 

genombrott i lagstiftningen”.
3
 Den nya regleringen medförde dock stora risker för arbetarna 

som var utlämnade åt arbetsgivarnas godtycke. Avtalsfriheten hade lett till att den starkare 

parten, här arbetsgivaren, hade möjlighet att i sina avtal påtvinga den svagare arbetaren sina 

villkor. I och med arbetstagarnas möjlighet att organisera sig och den allt större reaktionen 

mot arbetsgivarnas möjlighet att utnyttja sin ställning kom fackföreningarna att få sitt fäste.
4
  

 

Redan omkring 1870 började fackföreningarna uppstå och använda sig av strejker och 

kollektiva överenskommelser för att påverka arbetsvillkoren. Det hade stormat på den 

europeiska arbetsmarknaden under 1860-talet och vinden nådde tillslut Sverige. Det kom att 

leda till en murarestrejk 1869 som enligt Axel Adlercreutz kan ses som inledningen till den 

fackliga arbetarrörelsen i Sverige.
5
 

 

I slutet av 1800-talet hade fackföreningsrörelsen växt sig så stor att riksomfattande förbund 

uppkommit. Landsorganisationen (LO) bildades på arbetstagarsidan och som motreaktion på 

detta uppstod Svenska arbetsgivarförbundet (SAF) några år senare. SAF har på senare tid 

kommit att tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer bilda den nya organisationen 

Svenskt näringsliv. Den första uppgörelsen direkt mellan organisationerna var den så kallade 

decemberkompromissen från 1906 där arbetstagarnas föreningsrätt fastställdes, d v s rätten att 

organisera sig. Samma år kom även en lag om medling i arbetstvister vilket var ett slags 

officiellt erkännande av att arbetsmarknadens villkor skulle bestämmas genom kollektiv 

samverkan mellan parterna.
6
  

 

 

                                                           
1
 Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt, 4:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 1997, s. 22. 

2
 Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder, Svensk arbetsrätt, 14:e uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 

2013, s. 25. 
3
 Mats Glavå, Arbetsrätt, 2:a uppl. Lund, Studentlitteratur, 2011, s. 33. 

4
 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 26. 

5
 Glavå, Arbetsrätt, s. 34. 

6
 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 23. 
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2.2 Kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden 
I början av 1900-talet fanns stora motsättningar mellan parterna på arbetsmarknaden även om 

samverkan skedde genom kollektiva överenskommelser. 1909 nåddes kulmen och den så 

kallade storstrejken mellan LO och arbetsgivarna i SAF bröt ut med strejker och lockouter 

som resultat. Fackföreningsrörelsen tog ett stort slag och försvagades kraftigt men kom ändå 

inte att leda till att andra metoder för reglering på arbetsmarknaden infördes.
7
  

Att reglera arbetsvillkor med kollektivavtal blev däremot allt mer accepterat och normerande 

inom den svenska arbetsrätten. Avtalen bestod till en början av enkla dokument som ofta 

innehöll prislistor på olika typer av arbeten men kom senare att bli mer fullskaliga avtal som 

reglerade bland annat löner, arbetstider, ordningsregler och fredsplikt.
8
 Under 1910-talet hade 

flera försök till lagstiftning rörande kollektivavtalet skett men misslyckats. Det var först 1915 

som kollektivavtalet fick sitt erkännande genom en dom i Högsta domstolen och lagstiftning 

kom i och med antagandet av 1928 års kollektivavtalslag. Den nya lagen ledde bland annat till 

förbud att vidta stridsåtgärder för att ändra redan gjorda uppgörelser och vid rättstvister.
9
   

 

2.3 Saltsjöbadsavtalet  
Regleringen på arbetsmarknaden hade allt eftersom lösts av parterna (LO och SAF) själva 

genom bland annat huvudavtal. Trots det var den politiska makten till viss del intresserad av 

att lagstifta på området. Ingen av parterna var vid tidpunkten intresserade av en lagstiftad 

arbetsmarknadsreglering och kom därför 1938 att förhandla fram Saltsjöbadsavtalet.
10

 Avtalet 

innehöll bland annat regler om uppsägning av arbetstagare, behandlingen av konflikter 

rörande samhällsviktiga funktioner och begränsningar av ekonomiska stridsåtgärder.
11

 

Statsmakten kom att accepterade denna reglering och förblev passiv i lagstiftningsfrågan fram 

till 1970-talet.
12

 Den kommande Saltsjöbadsepoken, som den ibland kallas, karakteriserades 

av att båda parterna ville reglera arbetsmarknaden avtalsvägen och kollektivavtalet blev det 

primära instrumentet för att få till förändringar. Det hade vunnits ett visst självstyre på 

arbetsmarknaden.
13

 Att parterna på detta sätt själva reglerar villkoren på arbetsmarknaden är 

även känt som den svenska modellen och också grunden till stridsåtgärder.  

 

2.4 Seklets senare utveckling 
Lagstiftaren kom att hålla sig relativt passiv under mitten av 1900-talet. Rättsläget vilade på 

de tidigare lagarna, avtal och de överenskommelser som skett inom arbetsrätten. Reformer för 

arbetslivet kom däremot att krävas under 70-talet. Det stormade återigen på arbetsmarknaden 

och missnöjet ledde bland annat till den stora LKAB-strejken i de norrländska gruvorna 

1969/70. En rad nya lagar infördes och man kan säga att en juridifiering av den svenska 

arbetsrätten skedde i och med att många av de frågor som tidigare inte varit reglerade genom 

lag kom att bli föremål för detta. Under perioden uppkom bland annat de första versionerna av 

MBL och LAS.
14

  

                                                           
7
 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 23.   

8
 Adlercreutz, Mulder. Svensk arbetsrätt, s. 27. 

9
 Glavå. Arbetsrätt, s. 37. 

10
 A.a, 37 f.  

11
 Glavå, Arbetsrätt, s. 11 f 

12
 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 24 f  

13
 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 22. 

14
 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 25 f  
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Allt eftersom har den lagstiftade arbetsrätten expanderat. Under 90-talet förändrades det 

rättsliga systemet i och med Sveriges anslutning till EU år 1995. Trots att det inte omedelbart 

satte några avgörande spår på arbetsmarknaden så har den svenska arbetsrättens regelverk 

anpassats och förändrats till följd av regleringen inom EU. Även fackföreningarna förändras 

och år 2001 gick SAF och Industriförbundet ihop och bildade Svenskt näringsliv samtidigt 

som fackföreningar som SACO och TCO gick förbi LO i antalet medlemmar.
15

 Dock kvarstår 

den svenska modellen än idag.
16

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Glavå, Arbetsrätt, s. 48 ff 
16

 A.a, s. 54. 
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3 Stridsåtgärder 
Kapitel 3 behandlar begreppet stridsåtgärd. Det sker en genomgång av hur man identifierar 

en stridsåtgärd samt vilka stridsåtgärder som är mest tillämpade på den svenska 

arbetsmarknaden. Genomgången är relevant för att få en större förståelse för hur parterna på 

arbetsmarknaden kan använda sig av stridsåtgärder för att få igenom sina villkor.  

 

3.1 Bakgrund  
Den kollektiva arbetsrätten

17
 bygger på synsättet att löner och andra allmänna 

anställningsvillkor fastställs genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens organisationer 

istället för genom statsmakterna eller den fria marknaden. I avtalsförhandlingarna finns 

möjligheten för de olika parterna att som påtryckningsmedel avbryta eller hota med att 

avbryta ekonomiska förbindelser och vidta så kallade stridsåtgärder för att få igenom sina 

villkor.
18

 Rättigheten att vidta stridsåtgärder är något som ingen av parterna på 

arbetsmarknaden velat släppa ifrån sig och är ett viktigt komplement till den avtalsfrihet som 

råder på den svenska arbetsmarknaden.
19

 

Friheten för parterna att själva reglera arbetsmarknadens villkor har alltid byggt på förtroende 

från statsmakten. Saltsjöbadsavtalet ställde krav på organisationerna vilka de genom tiden i 

huvudsak levt upp till. Under 1980-talet kom dock varslet på arbetsplatserna att öka och 

kravet att förändra den svenska modellen och införa begränsad stridsrätt uppstod i allt högre 

grad med hänvisning till att åtgärdernas negativa effekter på samhällsekonomin och väsentliga 

samhällsfunktioner blev för stor. Att försöka införa en reglering var däremot känsligt och 

ledde till politikers fall. Vissa menade till och med att stridsrätten är något som visar att en 

stat är en demokrati.
20

 

 

3.2 Definition av begreppet stridsåtgärd 
Det är viktigt att veta om en vidtagen handling är att ses som en stridsåtgärd eller inte. Det 

kan vara relevant för att exempelvis kunna ta ställning till huruvida den vidtagna handlingen 

bryter mot den fredsplikt som kan råda eller för att veta om det föreligger varselplikt. För att 

falla in under begreppet stridsåtgärd krävs att handlingen är en åtgärd som vidtagits kollektivt 

och som har ett fackligt syfte.  

 

3.2.1 Fackligt syfte 

För att en handling ska anses ha ett fackligt syfte måste den ha vidtagits för att utöva 

påtryckningar på motparten i en fråga som direkt eller indirekt rör förhållandet arbetstagare 

och arbetsgivare. Syftet måste också sträcka sig utöver den individuella avtalsrelationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan vara en åtgärd som exempelvis har till syfte att 

få till ett kollektivavtal mellan parterna eller för att ändra villkor i ett gällande kollektivavtal. 

Det kan också vara sådana åtgärder som vidtas för att exempelvis sympatisera med part som 

                                                           
17

 Den kollektiva arbetsrätten rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, till exempel 

frågor som rör kollektivavtal.  
18

 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 221. 
19

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 125.  
20

 Glavå, Arbetsrätt, s. 206 f 
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är i en annan konflikt, så kallade sympatiåtgärder, eller för att protestera mot arbetsgivarens 

handlingar.
21

  

Bevisbördan åligger den part som hävdar att handlingen är av sådant syfte som beskrivits 

ovan. Arbetsdomstolen anser dock att det är lättare för en part att påvisa att handlingen 

faktiskt skett än vad det är att påvisa själva syftet med den samma. Beviskraven för att påvisa 

handlingens syfte ska således inte ställas lika höga som kraven på att visa att handlingen 

faktiskt vidtagits.
22

 Bedömningar ska ske utifrån de omständigheter som råder i det enskilda 

fallet.
23

 

 

3.2.2 Åtgärd 

För att falla in under begreppet stridsåtgärd krävs också att det är en åtgärd av något slag. 

Något specifikt krav på åtgärdens yttre beskaffenhet uppställs inte utan man talar istället om 

att det ska vara någon typ av handling, eller en underlåtenhet att handla, som kan påverka 

motparten. Handlandet måste vara så pass starkt att det finns objektiva förutsättningar för att 

syftet faktiskt ska kunna infrias. Det räcker således med hot om åtgärd för att stridsåtgärd ska 

anses föreligga. Utanför begreppet faller sådana handlingar som har karaktären av allmänna 

uttalanden och propaganda.
24

 

 

3.2.3 Kollektiv  

Den vidtagna handlingen ska vara av kollektiv prägel. Handlingar av individuell karaktär och 

som endast riktar sig till motparten i ett anställningsavtal avskiljs här från de kollektiva 

handlingarna. Sådana åtgärder som vidtas i fackliga syften av de som kan vara part i 

kollektivavtal och förhandlingar anses alltid uppfylla det kollektiva kravet. Det är alltså 

arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller enskilda arbetsgivare.  

När det gäller den enskilda arbetsgivaren måste man dock utreda syftet med åtgärden för att 

bedöma om en stridsåtgärd föreligger eller inte. Åtgärder som typiskt sett är av individuell 

prägel, så som uppsägning av en arbetstagare, kan ändå ses som en stridsåtgärd om syftet 

sträcker sig utöver den individuella avtalsrelationen.  

Enskilda arbetstagares handlingar kan också ses som stridsåtgärder. För det krävs ett 

gemensamt syfte och att handlingarna sker med visst samråd. Åtgärder som sker på eget 

initiativ av enskilda arbetstagare kan därför aldrig ses som en stridsåtgärd. Däremot räcker det 

med endast en arbetstagare för att en stridsåtgärd ska anses föreligga förutsatt att initiativet 

kommer från den fackliga organisationen.
 25

 

 

 

 

                                                           
21

 A.a, 206 ff 
22

 AD 1978 nr 93 och AD 2005 nr 116.  
23

 AD 1985 nr 47  
24

 Glavå, Arbetsrätt, s. 212 ff  
25

 A.a, s. 217 f.  
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3.3 Tillämpade stridsåtgärder 
Stridsåtgärdernas syfte är som nämnts ovan att påverka motparten. Det finns åtskilliga 

stridsåtgärder som parterna kan vidta och orsakerna till dem kan vara många. I 

kollektivavtalslagen från 1928 nämns stridsåtgärder så som arbetsinställelse, blockad, bojkott 

eller annan därmed jämförlig åtgärd. Det betonas i propositionen till kollektivavtalslagen att 

uppräkningen inte är uttömmande och att bedömningen huruvida en stridsåtgärd anses 

föreligga ska göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.
26

 Kollektivavtalslagen 

upphörde på 1970-talet och istället antogs medbestämmandelagen. Utgångspunkten var att 

den nya lagen, på detta område, skulle ha samma innebörd som den tidigare och 

tillämpningen av de fredspliktregler som fanns upptagna i den gamla paragrafen förblev den 

samma.
27

 

 

3.3.1 Strejk och lockout  

Historiskt sett använde parterna sig främst av den så kallade arbetsinställelsen. När 

arbetsinställelsen vidtas av arbetstagarna benämns den som strejk och från arbetsgivarna 

lockout. Strejk innebär att arbetstagarna lägger ner sitt arbete och lockout innebär att 

arbetsgivaren avstänger arbetstagarna från arbete och anställningsförmåner.
28

 I samband med 

strejk upphör arbetsgivarens skyldighet att utge lön men själva anställningsförhållandet 

kvarstår. Det innebär att arbetstagarna efter strejken ska återgå till sitt arbete, med förbehåll 

för eventuella nya uppgörelser i striden. Arbetstagarna kan delta i lovliga strejker utan att vara 

rädda för uppsägning eller avsked.
29

 Endast i undantagsfall har strejk varit skäl för 

uppsägning. Förutsättningen som accepterats är att striden pågått så pass länge att företagets 

existens äventyrats.
30

 

Man talar också om partiell arbetsvägran. Det innebär att arbetstagarna exempelvis vägrar att 

utföra vissa typer av arbete så som tjänsteresor eller övertidsarbete. Det kan även utföras så 

kallade punktstrejker där arbetstagarorganisationen uttar vissa särskilda grupper till strejk. Det 

är ofta små, speciellt utvalda grupper av personer med nyckelpositioner i företaget. I och med 

att produktionen allt oftare är både tekniskt och administrativt komplicerad kan effekten vara 

stor även om insatsen är liten.
31

   

 

3.3.2 Blockad och bojkott 

Blockad och bojkott är andra vanliga stridsåtgärder som ofta används som ett komplement till 

arbetsinställelsen. Blockad kan vara ett förbud mot att anställa andra arbetare under pågående 

strejk eller förbud mot att erbjuda de lockoutade arbetarna annat arbete. Blockaden behöver 

inte alltid användas som ett komplement utan kan också användas som ett fristående vapen. 

Så är exempelvis fallet gällande nyanställningsblockad, det vill säga när företaget hindras från 

intagandet av ny arbetskraft. Andra typer av blockad kan vara att företag hindras från att få 

sina varor levererade eller avlastade. Termen bojkott används främst när det handlar om att 

förmå allmänheten att inte köpa tjänster eller varor från ett visst företag.
32

 

 

                                                           
26

 Prop. 1928:39 s 90 
27

 Prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 405  
28

 SOU 1984:18 (kap 11)  
29

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 169 f 
30

 AD 1987 nr 5 
31

 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 225 f  
32

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 170. 
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3.3.3 Sympatiåtgärder  

En annan stridsåtgärd, som i diskussionen om proportionalitetsbedömningar ofta är relevant, 

är den så kallade sympatiåtgärden. Sympatiåtgärder får vidtas för att stödja en part som är i en 

lovlig konflikt och ter sig ofta som komplement till exempelvis pågående eller varslad strejk. 

Sympatiåtgärden ska vara av tillfällig natur och får inte ha något självständigt syfte som kan 

komma i konflikt med fredspliktsreglerna i medbestämmandelagen.
33

 Vanligtvis används 

sympatiåtgärder i syfte att sätta press på parterna i primärkonflikten och på så sätt få en snabb 

lösning på konflikten.
34

  

Vanliga sympatiåtgärder är bojkott, blockad och strejk. Det kan vara fackförbundet som 

framställer en vädjan om att en närliggande branschorganisations medlemmar inte ska köpa 

varor av det utsatta företaget. Det kan också vara som i fallet Wild n´fresh (se avsnitt 6.4) där 

sympatiåtgärder vidtogs mot en salladsbar i form av utebliven sophämtning.  

Det är inte ett krav på att sympatiåtgärden vidtas av någon annan part än den i 

primärkonflikten. En fackförening som tillgriper en lovlig primäråtgärd mot en arbetsgivare 

kan även vidta sympatiåtgärder mot andra företag denne har kollektivavtal med för att stödja 

sig själv.
35

 

Rätten att vidta sympatiåtgärder framstår som vidsträckt i ett internationellt perspektiv.
36

 

Exempelvis kan det gå till så att en fackförening uttar medlemmar till strejk på ett företag som 

inte är inblandad i konfliken. Det för att sätta press på de som faktiskt är i konflikt. Den 

utomstående arbetsgivaren, så kallad tredje man, hos vilken de sympatiserande är anställda 

kan komma att lida stor ekonomisk skada på grund av sympatiåtgärden.
37

 Det alltså helt utan 

att själva vara part i en konflikt.  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
33

 SOU 1975:1 s. 407 f 
34

 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 259. 
35

 A.a, s. 260.  
36

 A.s, s. 223.  
37

 Glavå, Arbetsrätt, s. 224 f 
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4 Reglering av stridsåtgärder  
Kapitel 4 behandlar hur rätten att vidta stridsåtgärder regleras enligt lag. I och med Sveriges 

inträde i EU är förutom svensk rätt även unionsrätten relevant. Syftet är att ge läsaren 

kunskap om hur den svenska regleringen ser ut och samtidigt visa hur unionsrätten kan 

komma att påverka de rättigheter som är fastställda i Sverige. 

 

4.1 Bakgrund 
I och med att Sverige år 1995 blev medlemmar i EU har den svenska rätten tvingats till 

förändring och även arbetsrättens område kom att påverkas. Arbetsmarknaden öppnades upp 

och vidgades, bland annat på grund av den fria rörligheten och möjligheten för medborgare att 

fritt söka och ta anställning i vilket EU/EES-land de så önskar.
38

 Det är fastställt att den 

europeiska konventionen ska gälla som lag i Sverige och det är därför relevant att även gå 

igenom de bestämmelser som gäller inte bara genom Sveriges lagstiftning men också inom 

EU.
39

  
 

4.2 Svensk reglering 
I Sverige finns en grundlagsstadgad rätt att vidta stridsåtgärder. 2 kap 14 § RF anger att  

”En förening av arbetstagare samt arbetsgivare eller en förening av arbetsgivare har rätt att 

vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal”. 

Av paragrafen framgår bland annat att det rör förhållandet mellan organiserade arbetstagare 

på ena sidan och en arbetsgivare eller en organisation av dessa på andra sidan. I bestämmelsen 

innefattas således inte enskilda arbetstagare som inte är medlem i en fackorganisation. Man 

brukar tala om de som kan vara part i ett kollektivavtalsförhållande.
40

 

För att det ska anses föreligga tillåtliga inskränkningar i stridsrätten krävs, som nämnts i 

paragrafen, ett uttryckligt stöd för det i lag.
41

 Det rör sig då främst om fredspliktsreglerna i 

medbestämmandelagen och vissa begränsade regler i lagen om anställningsskydd men kan 

också handla om begränsningar enligt Europakonventionens bestämmelser. Stridsåtgärder kan 

även begränsas genom avtal vilket oftast sker genom kollektivavtal.
42

 Den arbetsskyldighet 

som föreligger enligt anställningsavtalet begränsar inte den anställdes möjlighet att delta i en 

facklig stridsåtgärd.
43

 Några andra generella förbud mot att vidta stridsåtgärder finns knappast 

i svensk rätt.
44

 

Bestämmelsen i RF tar främst sikte på de förhållandena där parterna inte är bundna av 

kollektivavtal. Det kan vara där inget avtal funnits sedan tidigare eller mellan två 

avtalsperioder. När kollektivavtal råder gäller däremot reglerna om fredsplikt i 41 § MBL och 

framåt. Där anges specifika situationer när parterna inte har rätt att vidta stridsåtgärder mot 

varandra.  

                                                           
38

 Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, 4:e uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2011, s. 20 f  
39

 Se Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna  
40

 2010 gjordes vissa språkliga ändringar och paragrafen fick ny numrering, 2:17 RF blev 2:14 RF. Några sakliga 

förändringar var inte avsedda, se prop 2009/2010:80 s. 253 
41

 AD 2003 nr 25  
42

 Glavå, Arbetsrätt, s. 221. 
43

 AD 1981 nr 26  
44

 AD 2003 nr 46 



11 
 

En stridsåtgärd kan vara lovlig eller olovlig. För att anses lovlig måste parten som vidtar en 

stridsåtgärd bland annat ta hänsyn till de processuella bestämmelserna så som exempelvis 

reglerna om varsel i 45 § MBL. Handlingarna får heller inte vara av sådant slag att de är 

straffbelagda, exempelvis misshandel eller skadegörelse.
45

   

I andra länder, exempelvis Tyskland och Danmark, är det inte helt ovanligt att regler om 

proportion eller någon form av socialadekvans tillämpas när det kommer till att bedöma 

stridsåtgärders lovlighet. Det innebär att stridsåtgärden ska stå i rimlig proportion till syftet 

med stridsåtgärden eller att den skada som uppstår på grund av den vidtagna handlingen är 

försvarbar från samhällssynpunkt.
46

  

 

4.3 Europeisk reglering 

4.3.1 Bakgrund 

Föreningsfrihet och rätten att vidta stridsåtgärder finns uttryckt även inom unionsrätten. De 

olika rättigheterna hittas i allt från vägledande stadgar till förordningar. EU har kompetens att 

påverka medlemsstaternas reglerverk på många områden. Detta framgår av 153 FEUF där det 

bland annat anges att EU ska komplettera medlemsstaternas verksamhet på det sociala 

området, då exempelvis områden som rör förbättrad arbetsmiljö. Dock framgår det att från 

EU:s kompetens fråntas medlemsstaternas rätt att reglera exempelvis föreningsrätt och 

stridsrätt. Det faller således på medlemsstaterna som deras exklusiva kompetensområde att 

reglera dessa frågor.
47

  

 

4.3.2 Den sociala stadgan 

I unionens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, även kallad den sociala 

stadgan, från 1989 återfinns reglering av föreningsrätten. Här framkommer bland annat rätten 

att bilda fackföreningar samt den positiva och negativa föreningsfriheten. Stadgan föreskriver 

också rätten att tillgripa kollektiva åtgärder om det uppstår en intressekonflikt som innefattar 

strejkrätt, dock med förbehåll för skyldigheter som följer av kollektivavtal eller andra 

nationella regler.
48

 Stadgan är inte juridiskt bindande utan ses endast som en högtidlig 

deklaration.
49

 

 

4.3.3 Den europiska konventionen  

Fastställt är att konventionen gäller som lag i Sverige och således har ställning som rättskälla i 

svensk rätt. Dock har konventionen inte karaktär av grundlag och har inte heller högre rang än 

annan inhemsk lag. Däremot framgår det att konventionen bör ges en särskild vikt på grund 

av dess speciella karaktär om lagstridigheter uppstår.
50

 

 

Rätten att vidta stridsåtgärder finns reglerat i Europakonventionens artikel 11. Artikelns p.1 

anger att var och en har rätt att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, 

inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. 

                                                           
45

 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 229 ff 
46

 Glavå, Arbetsrätt, s. 223. 
47

 Artikel 153 FEUF 
48

 EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, bilaga 1 
49

 Nyström, EU och arbetsrätt, s. 77. 
50

 Ehrenkrona, Carl-Henrik, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, förord (hämtad 2015-01-23, Karnov Internet) 
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Enligt p.2 får rättigheten inskränkas bland annat om det finns föreskrivet i lag och det är 

nödvändigt med hänsyn till statens eller det allmännas säkerhet, för att förebygga oordning 

eller brott, till skydd för människors hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- 

och rättigheter.
51

  

 

För tolkning av artikel 11 i Europakonventionen finns rättsfall rörande föreningsfriheten och 

dess innebörd. Europadomstolen har, i ett fall från Turkiet, tidigare slagit fast att 

föreningsfriheten också får anses omfatta rätten att förhandla kollektivt och rätten att bilda 

fackföreningar.
52

  

I ett annat fall, också det från Turkiet, meddelade arbetsgivaren att denne avsåg att straffa de 

anställda som deltog i en planerad strejk med disciplinära åtgärder. Europadomstolen går 

igenom artikel 11 och yttrar att strejkrätten visserligen inte är absolut och kan inskränkas i 

enlighet med andra punkten i artikeln men att Turkiet saknade stöd för sitt hot. Inskränkningar 

ska anges så snävt och tydligt som möjligt. Rätten att vidta stridsåtgärder ingår således också i 

föreningsfriheten.
53

  

 

4.3.4 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  

Reglering för föreningsfrihet och stridsåtgärder hittas även i andra artiklar. I artikel 28 i den 

europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna framgår det att arbetstagare 

och arbetsgivare, eller deras organisationer, enligt unionsrätten samt nationell lagstiftning och 

praxis har rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer. Det framgår att om 

intressekonflikt uppstår har parterna rätt att tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina 

intressen, inbegripet strejk.
54

 

 

4.3.5 Lagval vid gränsöverskridande avtalsförhållanden  

I och med den fria rörligheten med dess möjlighet att ta jobb i andra länder samt möjligheten 

för företagare att vara verksamma i andra länder än där företaget normalt är stationerat kan 

frågan uppstå vilket lands lagar som ska tillämpas i vissa frågor. Frågan regleras genom 

Romkonventionen från 1980 på avtal ingångna innan 2009 och genom Rom I-förordningen på 

senare ingångna avtal. Huvudregeln är att parterna kan välja vilket lands lagar som ska 

tillämpas i avtalsförhållandet. Har det inte gjorts något val gäller det lands lagregler som 

avtalet har starkast anknytning till.
55

  

När det gäller skada uppkommen av planerad eller genomförd stridsåtgärd regleras lagvalet i 

den så kallade Rom II-förordningen. I förordningens artikel 9 framkommer det att regler om 

skada som orsakats av stridsåtgärder ska gälla enligt det land där åtgärden ska eller har 

vidtagits.
56

   

                                                           
51

 Se Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, artikel 11  
52

 Demir and Baykara v. Turkey 
53

 Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey 
54

 Artikel 28, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
55

 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 118. Se även Romkonventionen och Rom I-förordningen artikel 3 och 4.   
56

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser 
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5. Proportionalitetsprincipen  
I kapitel 5 beskrivs innebörden av proportionalitetsprincipen. En genomgång av principens 

ursprung i unionsrätten sker samt hur den tillämpas nationellt och inom EU. Kapitlet används 

även till att beskriva olika parters inställning till reglering av stridsåtgärders proportioner 

och den senaste utvecklingen på området.    
 

5.1 Proportionalitetsprincipen i EU-rätt 
EU-domstolen har utvecklat principer som tillämpas inom unionen. En av dessa är 

proportionalitetsprincipen som kommer till uttryck i artikel 5.4 i EU-fördraget. Där framgår 

det att unionens åtgärder till innehåll och form inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för 

att nå målen i fördragen.
57

 Principen innebär att de åtgärder unionens institutioner använder 

sig av inte ska vara mer betungande eller långtgående än vad som krävs för att uppnå syftet.  

Det sker således en slags rimlighetskontroll av maktutövandet och den minst betungande 

åtgärden ska alltid väljas.  

Det finns tre rekvisit för att ta reda på om åtgärden anses proportionerlig eller inte.  

 Är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet? 

 Är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det mindre inskränkande 

alternativ? 

 Står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada som åtgärden kan 

förorsaka de berörda? 

En helhetsbedömning sker utifrån det enskilda fallet där hänsyn tas till åtgärdens 

ändamålsenlighet och nödvändighet. Sist görs en avvägning mellan uppkommen eller 

eventuell skada och fördelarna med åtgärden. Det ska råda en balans mellan mål och medel 

och är grundläggande rättspraxis när det kommer till bedömning av huruvida en stat har 

tillräckligt angelägna skäl för vissa åtgärder.
58

  

Sverige har i och med anslutningen till EU förbundit sig om att säkra EU-rättens fulla 

genomslag i svensk rätt.
59

 EU-rätten ska gälla generellt och fullt ut även i Sverige. Det 

innebär bland annat att beslut fattade inom EU ska ha samma rättsliga påverkan på Sverige 

som på andra medlemsländer och att principer fastställda genom EU:s olika instanser ska 

tillämpas också här.
60

 Det är de svenska domstolarnas plikt att tolka och tillämpa svensk 

lagstiftning i överensstämmelse med unionsrättens syfte och innehåll.
61

 Skyldigheten för 

Sveriges domstolar och myndigheter att följa EU-rätten kan dock innebära att de ibland måste 

åsidosätta den svenska rätten för att uppfylla kraven.
62

  

 

 

 

                                                           
57

 Nyström, EU och arbetsrätten, s. 46. 
58

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 118 f 
59

 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
60

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 217. 
61

 Prop. 1994/95:19 s 524 
62

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder s. 219 
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5.2 Proportionalitetsprincipen i svensk rätt 

5.2.1 Principens tillämpning 

Proportionalitetsbedömningar tillämpas inom olika områden i svensk rätt, exempelvis inom 

straffrätten där proportionen av en handling avgör var på straffskalan du hamnar. Mindre 

vanligt förekommande är sådana bedömningar på det arbetsrättsliga området. Man har dock 

kunnat ana vissa proportionalitetsbedömningar på området, exempelvis i bastubadarfallet. Där 

fastställde Arbetsdomstolen att arbetsgivarens beslut att omplacera en arbetstagare stred mot 

kollektivavtalet då beslutet uppfattades som allt för omfattande med hänsyn till 

omständigheterna.
63

 

Under 1990-talet blir principen allt mer förekommande i både rättsfall och förarbeten.
64

 Av 

regeringens proposition om inkorporering av bland annat Europakonventionen framgår att 

proportionalitetsprincipen anses vara en allmän rättsprincip som vunnit hävd i svensk rätt.
65

 

Då syftas det främst på andra rättsområden än arbetsrätten, så som exempelvis fastighetsrätt. 

Också enligt köplagen kan olika skälighetsbedömningar bli aktuellt i frågor rörande 

exempelvis hävd.
66

  

När man istället pratar om principen på arbetsrättens område tillämpas i exempelvis Tyskland 

och Danmark en slags proportionalitetsprincip gällande stridsåtgärder. Principen används som 

en begränsning av åtgärderna och kravet är att det ska föreligga någon proportionalitet mellan 

skadan som kan uppstå på grund av stridsåtgärden och syftet med den.
67

 

Inom den svenska arbetsrätten har det inte tidigare funnits något vedertaget begrepp eller 

någon lagregel som innefattar tillämpningen av en proportionalitetsprincip.
68

 Frågan huruvida 

det kan eller ska ske någon proportionalitetsbedömning vid stridsåtgärder i Sverige har 

diskuterats i bland annat det så kallade Kellerman-målet från 1998 (se avsnitt 6.1). I målet 

fastslog dock Arbetsdomstolen att någon sådan princip inte har stöd i svensk arbetsrätt.
69

  

 

5.2.2 Principens senare utveckling  

5.2.2.1 Utredningar under 1990-talet 

Regeringen begärde under 90-talet en utredning med syftet att förbättra förutsättningarna för 

en väl fungerande lönebildning. Kravet resulterade i utredningen ”Medling och 

lönebildning”.
70

 I utredningen diskuteras bland annat om det bör införas en 

proportionalitetsprincip för att reglera stridsåtgärderna.  

Förslaget var att införa ett proportionalitetskrav för stridsåtgärder som vidtas vid 

förhandlingar mellan parter som är eller brukar vara bundna av kollektivavtal i förhållande till 

varandra. Enligt utredarna skulle detta ge en bättre jämvikt mellan parterna på 

arbetsmarknaden och därmed balansera den situation där stridsåtgärderna kostar lite för 

organisationerna men som får enorma konsekvenser för motparten eller tredje man.  
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Vidare var förslaget att den part som blir utsatt för en stridsåtgärd ska kunna yrka på att få 

åtgärden ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen i följande situationer: 

 När en stridsåtgärd, som är partiell eller på annat sätt begränsad, kan förväntas leda 

till skada eller annan olägenhet, som står i uppenbart missförhållande till åtgärdens 

omfattning. 

 När en stridsåtgärd, som har varslats som svar på en annan stridsåtgärd, är väsentligt 

mer omfattande än vad som är rimligt med hänsyn till den åtgärd, som har orsakat 

svarsåtgärden. 

 När en sympatiåtgärd, som har varslats till stöd för en part i dennes tvist om 

förnyande av kollektivavtal, kan förväntas leda till skada eller annan olägenhet som 

står i ett uppenbart missförhållande till åtgärdens eller primäråtgärdens omfattning. 

Av förslaget framgick även att parterna bör kunna avtala bort de föreslagna kraven på 

proportionalitet i exempelvis kollektivavtal.  

Enligt SAF skulle det vara nödvändigt med två olika utgångspunkter för bedömningen. De 

menade att en utredning bör göras av huruvida stridsåtgärden står i rimlig proportion till den 

skada som kan eller faktiskt uppstår. Även relationen mellan stridsåtgärden och det syfte som 

låg bakom åtgärden, det vill säga vad man avsåg med åtgärden, bör utredas. Enligt detta 

synsätt skulle stridsåtgärder vidtagna mot exempelvis familjeföretag bli otillåtliga. Slutsatsen 

blev att i princip de enda tillåtliga stridsåtgärderna skulle vara strejk och total lockout. 

Förslaget fick viss kritik och SAF höll med om att risken finns att detta kunde leda till att 

fackföreningarna i framtiden tar till storstrejk istället för mindre åtgärder som exempelvis att 

endast ta ut nyckelpersoner i strejk. Elvander, som uttalade sig i frågan, ansåg att ett 

proportionalitetskrav skulle fungera preventivt och på så vis hjälpa till att reglera den 

löneökning som i Sverige varit högre än i andra länder.  

Vissa forskare menade i utredningen att det var ett bra och nödvändigt förslag medan andra 

menade att en proportionalitetsprincip skulle vara svår att tillämpa. Frågan om vem som 

skulle göra bedömningen och hur länge en stridsåtgärd skulle få pågå innan den förbjuds 

diskuterades också.  

Vidare menade vissa forskare att principen skulle bli ett nytt inslag i den svenska arbetsrätten. 

Trots att principen kommit in i den nordiska arbetsrätten via vad som då kallades EG-rätten 

ansågs det inte nödvändigt att införa den som en allmän bestämmelse. Det skulle eventuellt 

kunna uppstå problem kring bland annat hur man skulle mäta en åtgärds skadeverkan. 

Exempelvis kan lidande och men vara svårt att fastställa hos resenärer som inte längre kan ta 

det tilltänka flyget på grund av pågående strejk. Rättstillämparen kommer helt enkelt att 

ställas inför en rad svåra avvägningar.  

Vidare menas det i rapporten att det kan synas självklart att det ska råda rimliga proportioner 

mellan stridsåtgärden och åtgärdens skadeverkningar. Problemet återstår då hur parterna ska 

kunna enas om vad som är att anses som rimligt. Resultatet skulle kunna leda till att 

fackföreningarna istället kräver mer. Det eftersom möjligheten att ta till kraftigare 
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stridsåtgärder blir mer motiverat om kravet är två kronor mer i timmen än några ören.
71

 

Utredningen blev klar under senare delen av 90-talet och kom i slutändan inte bli mer än en 

utredning. Förslaget antogs aldrig.  

 

5.2.2.2 Olika parters inställning till proportionalitetsprincipen 

Under 2006 kom salladsbaren Wild n´fresh att utsättas för omfattande stridsåtgärder av Hotell 

och restaurangfacket. Bakgrunden var den fackliga kampanj som pågick i området vilken 

avsåg att förmå arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Ägaren var inte intresserad av att teckna 

något avtal med fackföreningen och menade att de villkor hon tillämpade var bättre än de som 

förelåg i det tilltänkta kollektivavtalet.  Efter varsel utförde facket en omfattande blockad av 

företaget som också kom att bli utsatt för sympatiåtgärder i form av utebliven sophämtning. 

Ägaren valde tillslut, efter fackföreningens åtta veckor långa blockad av företaget, att sälja 

verksamheten. Hon menade att konflikten blev en maktkamp för fackföreningen.  

Ägarens argument för att inte teckna kollektivavtal var att de villkor hon tillämpade var bättre 

än de som föreskrevs i kollektivavtalet. Hon menade också att hennes anställda inte var 

intresserade av att vara med i facket och hade fått välja hur de ville göra. Hotell och 

restaurangfackets representant påpekade att de villkor som fastställs i ett kollektivavtal inte är 

någon maxgräns utan en minimigräns för tillåtna villkor och att arbetsmarknadens regler vilar 

på att kollektivavtal tecknas mellan parterna. Syftet är viktigt bland annat för företagens 

möjlighet att konkurrera på lika villkor.
72

  

Konflikten kom att bli föremål för diskussioner huruvida facket hade vidtagit stridsåtgärder 

med orimliga proportioner mot den enskilda förtagaren. Svenskt näringsliv uttalade sig och 

menade att stridsåtgärden var att ses som ett tvång att teckna kollektivavtal och att det således 

behövdes ny reglering på arbetsmarknaden.
73

 

Efter salladsbarskonflikten ökande diskussionerna om huruvida det gamla Saltsjöbadsavtalet 

behövde ersättas med ett nytt huvudavtal som skulle modernisera den gamla modellen. Detta 

ledde till att Svenskt näringsliv och LO påbörjade förhandlingar om ett nytt avtal. Svenskt 

näringsliv ville bland annat överlåta till arbetsdomstol eller skiljenämnd att godtyckligt pröva 

avtalskrav och därmed sammanhängande stridsåtgärder. LO ansåg att avtalskraven var allt för 

långtgående och långsamt skulle försvaga parterna på den svenska arbetsmarknaden. Svenskt 

näringsliv avbröt dock förhandlingarna och inget nytt avtal kom att genomföras.
74

   

Trots att inget nytt avtal kom till stånd anser Svenskt näringsliv att det är tid att införa 

rimlighetsbedömningar gällande stridsåtgärder för att återfå balansen som de anser försvunnit 

mellan parterna. De menar att marknaden har förändrats och att de svenska företagen verkar i 

en allt hårdare global konkurrens vilket gör företagen sårbara på den svenska 

arbetsmarknaden. Den möjlighet företagen en gång hade för att upprätthålla en balans finns 

inte längre enligt Svenskt näringsliv.
75
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Vidare menar arbetsgivarorganisationen Almega att en lagstiftad proportionalitetsprincip är 

nödvändig. De anser att svenska fackföreningar använder sig av ett maktmissbruk vid 

tillämpandet av stridsåtgärder, då speciellt när det kommer till sympatiåtgärder. Att en 

utomstående tredje man kan komma att påverkas med stor ekonomisk skada som konsekvens 

är enligt Almega orimligt. Speciellt då skadan kan uppstå genom minimala insatser av den 

aktiva fackföreningen.
76

  

Förutom olika arbetsgivarorganisationer har även fackföreningar kommit att uttala sig positivt 

om en proportionalitetsbedömning. I en konflikt mellan fackförbundet Kommunal och 

arbetsgivarorganisationen Bussarbetsgivarna under 2012 vidtog fackförbundet 

sympatiåtgärder på Flygbussarna. Bussarbetsgivarna kontrade med lockout på busslinjer 

utöver den som blivit aktuell för sympatiåtgärden. Kommunal uttalade sig om situationen och 

menade att Bussarbetsgivarnas vidtagna stridsåtgärder tog sig orimliga proportioner jämfört 

med de krav som facket ställde.
77

 

 

5.2.2.3 Utredningar och lagförslag under 2000-talet 

På senare tid har ett flertal motioner angående förslag på en lagstadgad 

proportionalitetsprincip lämnats. Ett av de senaste förslagen kommer från Ulrika Karlsson
78

 

undertecknat 2012. Hon motiverar förslaget med att nämna att den svenska modellen är ett 

beprövat system där förhandling sker utan inblandning av staten. Detta innebär ett stort ansvar 

för parterna att agera omsorgsfullt och med insikt i den roll de har i samhället i syfte att 

behålla trovärdighet och förtroende från medborgarna. Hon menar vidare att kollektivavtal är 

något som lämpar sig för större företag men inte alltid för små företag med bara en eller några 

få anställda. På senare år har fackförbunden vidtagit stridsåtgärder som överskrider rimliga 

proportioner genom bland annat strejker med oproportionerliga effekter för ändamålet. 

Konsekvensera kan bli förödande för enskilda företag som för den enskilde anställde.  

Vidare pekar Karlsson på att åtgärder i form av blockader skrämmer iväg kunder och att det 

kan uppstå hälsofarliga arbetsplatser genom att till exempel sophämtning uteblir. Hon påpekar 

även det faktum att blockader faktiskt lett till att företag fått begära om konkurs. Att 

framtvinga sådana åtgärder är inte proportionerliga med ändamålet, som ofta är att förmå 

parterna att teckna ett frivilligt kollektivavtal. Kollektivavtal som enligt Karlsson ofta 

innehåller villkor som redan tillämpas på företagen. 

Hon hänvisar i sin motion till rapporten SOU 1998:141 (se avsnitt 5.2.2.1) som väl 

beskrivande av lämplig tillämpning av proportionalitetsprincipen. Att stridsåtgärderna enligt 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU5 minskat de senaste år menar hon är 

irrelevant eftersom få konflikter ändå kan få förödande konsekvenser.
79

 

Förslaget avslogs av Arbetsmarknadsutskottet med motiveringen att den svenska 

arbetsmarknadsmodellen har skapat förutsättningar för ett relativt lugn på arbetsmarknaden. 

Under exempelvis 2011 var det lugnt på arbetsmarknaden och några olovliga strejker förekom 

inte. Utskottet fann således inte anledning att ändra på tidigare ställningstaganden, det vill 

säga att det inte behövs en proportionalitetsprincip för reglering av svenska stridsåtgärder.
80
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I motiveringen hänvisar Arbetsmarknadsutskottet också till den utredning som skedde i och 

med 2008/09:AU7. Även där framgår det att utskottet uppfattar den svenska modellen som 

väl fungerande med litet antal arbetsmarknadskonflikter jämfört med andra länder. Trots att 

de tar fasta på att proportionalitetsprincipen kommit att användas allt mer i den svenska rätten 

menar de att någon lagstadgad princip inte bör införas för stridsåtgärder.
81
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6 Proportionalitetsprincipen i nationell och EU-rättslig praxis 
Nedan redogörs för relevant praxis rörande stridsåtgärder och proportionalitet. Sedan 90-

talet har frågan kommit att prövas i både Arbetsdomstolen och senare Europadomstolen. 

Även EU-domstolen har prövat frågor där proportionaliteten varit relevant.  

 

6.1 Kellerman-målet82 

6.1.1 Bakgrund 

Aktiebolaget Kurt Kellerman, som var aktiva inom textilbranschen, hamnade under 90-talet i 

konflikt med Industrifacket. Kellerman var ett medelstort företag med ett tjugotal anställda 

varav två var anslutna till den nämnda fackföreningen. Fackföreningen avsåg att få till stånd 

ett kollektivavtal med bolaget. Efter flera misslyckade förhandlingsförsök varslade facket 

bolaget om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad.  

Målet kom att handla om stridsåtgärdernas tillåtlighet. Bolaget hävdade att stridsåtgärderna 

var otillåtna medan facket menade att det inte förelåg några rättsliga hinder för 

stridsåtgärderna.  Parterna var överens om att stridsåtgärderna inte stred mot de 

fredspliktsregler som råder enligt medbestämmandelagen. Kellerman hävdade istället att 

stridsåtgärderna stred mot den negativa föreningsrätten som regleras i artikel 11 i 

Europakonventionen.  

Av betydelse var den påstådda proportionalitetsprincip som Kellerman hävdade nu var en 

gällande princip i den svenska rätten. Kellerman menade att det kollektivavtal som facket 

ville få till stånd innehöll sämre villkor än vad bolaget redan tillämpade och att de 

ekonomiska skadorna som kunde uppstå om stridsåtgärderna kom till stånd var för stora. Av 

den anledningen menade Kellerman att de varslade stridsåtgärderna var oproportionerliga till 

det syfte fackföreningen hade med åtgärderna.  

Arbetsdomstolen menade att bolagets argument innebar att en tillåtlig stridsåtgärd skulle 

kunna strida mot en allmän rättsgrundsats, det vill säga proportionalitetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen skulle således begränsa rätten att vidta stridsåtgärder. 

Arbetsdomstolen slog i det här fallet fast att någon sådan allmän rättsgrundsats inte gäller i 

Sverige på området för fackliga konflikter och att vad Kellerman anfört saknade rättsligt stöd. 

Det ansågs därför inte på ovan nämna grund föreligga något rättsligt hinder mot de av 

fackföreningen varslade stridsåtgärderna. Arbetsdomstolen kom att avslå Kellermans talan.  
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6.1.2 Målet till Europadomstolen 

Målet prövades senare av Europadomstolen. Kellerman hävdade återigen bland annat att 

hänsyn skulle tas till proportionalitetsprincipen. Europadomstolen behandlar inte Kellermans 

yrkande om en gällande proportionalitetsprincip för svenska stridsåtgärder, däremot kan man i 

domen ana en proportionalitetsbedömning. Domstolen uttalar sig dels om att de krav som 

fackföreningen ställde inte verkade gå utöver det vanliga dels att den vidtagna stridsåtgärden 

var av kort natur.
83

    

 

6.1.3 Analys  

Det framgår således enligt ovan att den svenska arbetsdomstolen slår fast att det inte finns 

någon lagstadgad proportionalitetsprincip att ta hänsyn till. Trots att principen kan komma att 

användas inom andra rättsområden är den inte tillämplig på svenska stridsåtgärder. I 

Europadomstolens avgörande kan ändå en slags proportionalitetsbedömning anas vilket skulle 

innebära en tillämpning av en princip som inte varit relevant på svenska stridsåtgärder 

tidigare.  

 

6.2 Laval-målet84 

6.2.1 Bakgrund 

Laval un Partneri Ltd (Laval) var ett bolag med säte i Lettland vilka arbetade med att hyra ut 

arbetskraft till företag verksamma i Sverige. Vid tidpunkten hyrde Laval ut arbetskraft i 

samband med entreprenader och hade cirka 35 lettiska arbetare utstationerade i 

Stockholmsområdet. Laval var inte bunden av något svenskt kollektivavtal men hade sedan 

tidigare två kollektivavtal med en lettisk fackförening som även cirka 65 % av de 

utstationerade arbetarna var anslutna till.   

Under oktober 2004 varslade Byggnadsarbetareförbundet Laval om stridsåtgärder i form av 

total arbetsnedläggelse för samtliga medlemmar i fackföreningen samt blockad av 

arbetsplatsen. Anledning var att Laval motsatte sig att teckna avtal rörande de arbets- och 

lönevillkor som Byggnadsarbetareförbundet krävde. Förbundet menade vidare att svenska 

kollektivavtal med svenska villkor och löner måste gälla alla lettiska arbetare på arbetsplatsen 

vilket enligt Laval visade på att de avsåg att undantränga de redan gällande lettiska 

kollektivavtalen. Svenska Elektrikerförbundet avsåg att vidta sympatiåtgärder i form av 

blockader av alla elektriska installationer på Lavals arbetsplatser. 

 Laval menade bland annat att stridsåtgärderna var otillåtna såsom stridande mot gällande rätt 

och att stridsåtgärderna inte fick vidtas då det skulle råda fredsplikt i väntan på tvistens 

lösning. Utöver detta menade Laval att blockaden var otillåten då den grundades på avtalskrav 

som innebar en otillåten begränsning i rätten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 EG-

fördraget. Laval väckte talan mot fackföreningarna och yrkade då bland annat att 

stridsåtgärderna och sympatiåtgärderna var olovliga samt ett krav om skadestånd.
85
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Arbetsdomstolen kom bland annat att ta upp huruvida Byggnadsarbetareförbundets samlade 

avtalskrav i förening med de vidtagna stridsåtgärderna var otillåtna och oproportionerliga 

inskränkningar i Lavals frihet att tillhandahålla tjänster i Sverige. Arbetsdomstolen ansåg efter 

utredning att rättsläget var allt för oklart när det kom till huruvida de vidtagna stridsåtgärderna 

var förenliga med EG-rätten eller ej. Av den anledningen fastställde domstolen att de skulle 

inhämta förhandsavgörande av EG-domstolen (nuvarande EU-domstolen). 

 

6.2.2 Målet till EU-domstolen86 

Målet, som blev föremål för förhandsavgörande från EU-domstolen, behandlade frågor 

rörande utstationering av arbetskraft och relationen med svenska fackförbund, utländska 

arbetsgivare, utstationering av arbetstagare och den fria rörligheten för tjänster. Relevant är 

dock den diskussion som förs gällande stridsåtgärdernas tillåtlighet när de kolliderar med 

andra rättighetsartiklar i unionsrätten, där även krav på proportionalitet diskuteras.  

Generaladvokaten Paolo Mengozzi lämnade ett förslag till avgörande som kom att bli 308 

punkter långt. Förslaget rörde inte bara proportionalitet vilket är det enda som tas fasta på här. 

Mengozzi menade att det ankom på Arbetsdomstolen att göra en proportionalitetsbedömning 

angående de vidtagna stridsåtgärderna. Han ansåg att Arbetsdomstolen skulle ha undersökt 

huruvida kravet på Laval att tillämpa vissa villkor i Byggnadsarbetareförbundets avtal gick 

utöver vad som var nödvändigt för att uppnå de mål som eftersträvats genom de aktuella 

stridsåtgärderna.
87

  

När EU-domstolen senare avgjorde målet påpekar de att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder 

erkänts i olika internationella rättsakter till vilka medlemsstaterna är anslutna. Det gäller bland 

annat den europeiska sociala stadgan från 1989. EU-domstolen nämner också sådana 

rättsakter som utarbetats av medlemsstaterna på gemenskapsnivå eller inom ramen för EU så 

som gemenskapsstadgan om arbetares grundläggande sociala rättigheter och Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från år 2000.
88

 

Domstolen menade vidare att trots att en åtgärd är att ses som en grundläggande rättighet kan 

det för utövandet av dessa rättigheter ändå gälla vissa begränsningar. I det här målet kom 

stridsrätten att erkännas som en grundläggande rättighet med hänsyn till bland annat artikel 28 

i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Trots detta måste alltså 

utövandet av rättigheten ändå ske i samklang med de krav som följder av unionsrätten och 

däribland proportionalitetsprincipen.   

Fackföreningarna angav att syftet med stridsåtgärderna varit att fastställa det skydd till 

arbetstagarna som följer av unionsrätten. Stridsåtgärderna skulle därför vara av tvingande 

allmänintresse och inskränkningarna i fråga motiverade. EU-domstolen fastslog att den 

förhandling som skett var av så pass tvingande karaktär att den inte var motiverad ut ett 

allmänintresse.
89
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6.2.3 Monti II-förordningen 

Den intensiva debatten som följde domen i Laval-målet ledde fram till att EU-kommissionen i 

mars 2012 presenterade den så kallade Monti II-förordningen
90

. Tanken var att förordningen 

skulle balansera rätten att vidta stridsåtgärder mot etableringsfriheten och den fria 

tjänsterörligheten inom EU. Mattias Kumlien
91

 tar i sin artikel ”Monti II-förordningens 

tillkomst och fall – om svårigheterna med att reglera strejkrätten på EU-nivå” upp att syftet 

också verkar ha varit att stärka stridsrättens ställning.
 
 

Vidare tar Kumlien upp att det förutom EU-domstolens proportionalitetsbedömningar finns 

andra rättskällor där sådana bedömningar görs. I och med att Lissabonfördraget träder i kraft 

blir det allt svårare för EU-domstolen att hålla sig passiv till sådan reglering med de 

åtaganden som följer. Innebörden är bland annat att EU ska ansluta sig till 

Europakonventionen varpå de grundläggande rättigheterna ska ingå i EU-rätten som allmänna 

principer och att EU:s rättighetsstadga får samma ”status” som fördragen.  

Artikel 28 i rättighetsstadgan reglerar stridsrätten medans artikel 53 anger att ingen av 

stadgans bestämmelser får tolkas som att ha en lägre ”skyddsnivå” än den som erkänns i 

någon av de rättsliga dokument i vilka EU eller samtliga medlemsstater är parter till, 

exempelvis Europakonventionen. Stridsrätten erkänns inte explicit i Europakonventionen men 

av Europadomstolens rättspraxis framgår det att stridsrätten är en del av den föreningsfrihet 

som garanteras enligt artikel 11. 

När man pratar om att rätten att vidta stridsåtgärder kan komma att stå mot någon annan 

frihet, här nämns de ekonomiska friheterna, är förslaget att den nationella domstolen ska göra 

en proportionalitetsbedömning mellan de två. Om en begränsning måste ske ska den således 

vara lämplig, skälig och nödvändig. Genom uttalandet att såväl stridsrätten som de 

ekonomiska friheterna kan begränsas markeras ett avståndstagande från en ensidig bedömning 

till förmån för en ömsesidig sådan.
92

 

Många medlemsländer menade att förslaget var onödigt och inte skulle tillföra något av värde. 

Andra ansåg att förslaget bara var en kodifikation av redan fastställd praxis och förordningen 

kom aldrig att antas.
93

 

I Sverige mottogs förslaget med blandad respons. Representanter från fackföreningar som 

TCO uttryckte att detta var ett helt oacceptabelt förslag och att man i och med förordningen 

skulle riskera att låsa fast det rättsliga läget som idag finns mellan ekonomiska friheter och 

grundläggande fackliga rättigheter. Även LO:s dåvarande ordförande Wanja Lundby-Wedin 

uttalade sig och menade att förordningen skulle vara ett hot mot det förhandlingssystem som 

tillämpas i Sverige. Europafackets representant Veronica Nilsson kommenterade med att 

förordningen inte skulle ge oss någonting.
94
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6.2.4 Analys 

Bedömningen huruvida rätten att vidta stridsåtgärder ska anses motiverat när det strider mot 

annan unionsrätt ska alltså enligt EU-domstolen fastställas utifrån en 

proportionalitetsbedömning. Det framgår att bedömning ska ske huruvida åtgärden är 

motiverad utifrån ett allmänintresse och att handlingarna ska ha ett legitimt syfte. Vidare 

krävs också att stridsåtgärdens syfte ska vara att få till stånd det krav man framställer och att 

stridsåtgärden inte går utöver vad som är nödvändig för att uppnå syftet.  

Efter förhandsavgörandet kom målet slutligen att avgöras i Arbetsdomstolen som fastställde 

att arbetstagarparterna blev skadestångsskyldiga gentemot Laval. Detta har efter domen lett 

till kritik rörande det faktum att stridsåtgärden vid tillfället var tillåten enligt svensk lag och 

att enskilda parter har fått stå ansvariga för en felaktig implementering.
95

 

Det har efter Laval-målet kommit förslag om att den svenska staten ska ersätta 

fackförningarna för det skadestånd som fastställdes. Det eftersom vissa anser att det var 

statens fel att fackföreningarna blev fällda och tvingades utge skadestånd. Det framgår också 

att det svenska regelverket kan krocka med unionsrätten. I Kellerman-målet har domstolen 

dock fastställt att det inte finns någon skyldighet för svenska fackföreningar att ta hänsyn till 

någon proportionalitetsprincip medans det i Laval-målet framkommer att viss bedömning 

ändå görs, dock för att fastställa huruvida åtgärden strider mot de olika rättighetsartiklarna.  
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7 Slutsats 
Arbetsrätten är ett ämne som genom tiden kommit att förändras avsevärt. Det är också ett 

område som skiljer sig åt mellan olika länder. I och med Sveriges anslutning till EU 

förändrades rättsläget och Sverige blev tvungen att anpassa sin lagstiftning efter EU-rätten. 

Det framgår ovan att Sverige kommit att ta beslut i Arbetsdomstolen som sedan rättats efter 

unionsrätten.  

Proportionalitetsprincipen som åsyftas i uppsatsen är som nämnts en princip fastställd och 

tillämpad av och inom unionsrätten. Principen är vidare av det slag att den även ska tillämpas 

i svensk rätt. Däremot har principen inte kommit att tillämpats på alla rättsområden i Sverige, 

här åsyftas på arbetsrätten och då speciellt rätten att vidta stridsåtgärder. Principen har 

kommit att vara föremål för diskussion när rättsfall av olika anledningar gått från 

Arbetsdomstolen till Europadomstolen eller EU-domstolen.  

I Sverige tillämpas en annan variant på arbetsrättens område, den så kallade svenska 

modellen. Modellen innebär att parterna på arbetsmarknaden är de som fastställer villkoren 

istället för lagstiftaren. Det föreligger parterna att när så är tillåtet vidta stridsåtgärder med 

vilken proportion som helst utan att ta hänsyn till konsekvensen av denne. Att den utsatte 

parten i fråga kan komma att drabbas exempelvis ekonomiskt spelar ingen roll i det svenska 

systemet. Tanken är att det kommer råda en jämvikt mellan parterna ändå. Exempelvis kostar 

det för fackföreningen att ha arbetstagare i strejk samtidigt som det fungerar som ett 

påtryckningsmedel på företagen som i sin tur kanske drabbas ekonomiskt. I många rättsfall 

och utredningar på området fastställs att den svenska modellen och vår arbetsmarknad är 

något unikt som bör värnas om. Den slutsatsen håller dock inte alla med om.  

Många arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer anser att proportionalitetsbedömningar av 

stridsåtgärder är välkomna på den svenska arbetsmarknaden. Stridsåtgärder får i Sverige 

vidtas till vilka proportioner som helt och parterna har ingen skyldighet att ta hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. Dock är det inte bara arbetsgivarsidan som ibland verkar tycka att 

stridsåtgärder ska begränsas. Av det uttalade som görs av Kommunals representant i den ovan 

nämnda konflikten med Bussarbetsgivarna framgår det att även fackföreningen anser att 

stridsåtgärder kan vara oproportionerliga. Många gånger talar man dock om det sunda 

förnuftet när det kommer till proportioner på stridsåtgärderna.  

När bestämmelser kommer att stå i strid med artiklar enligt unionsrätten, exempelvis rätten att 

vidta stridsåtgärder mot rätten till fri etablering kan det komma att göras en 

proportionalitetsbedömning. Det är fastställt att vissa rättigheter kan värderas högre än andra. 

Frågan är om det i framtiden kommer ändras i och med den skyldighet som följer av att bland 

annat de rättigheter fastställda i Europakonventionen ska få samma ”värde” som andra 

rättigheter. Det innebär att föreningsfriheten med tillhörande stridsrätt och andra artiklar kan 

komma att få annan status och rättsläget kan således komma att förändras.  

I och med den svenska modellen har parterna länge själva reglerat arbetsmarknadens villkor 

och även upplevt att de haft en relativt jämn fördelning av möjligheter. Fackets 

tillvägagångssätt har dock kritiserats hårt, bland annat i den uppmärksammade 

salladsbarskonflikten. Kritiker menar att facket gått allt för hårt åt mot den privata enskilda 

ägaren med den långa blockaden av företaget och de vidtagna sympatiåtgärderna. Man kan 

tycka att ingen företagare ska behöva sälja sin verksamhet av den anledningen, dock bör 

noteras att ägaren själv haft möjlighet att när som helst avsluta konflikten genom att teckna ett 

kollektiv- eller hängavtal. Avtal som även är vanliga inom branschen.  
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Trycket på arbetsmarknaden har också ökat genom den öppenhet som uppstått i och med EU. 

Svenska företag som under åren haft en relativt hög löneökning kan konkureras ut av 

utländska företag som nu lättare kan etablera sig i landet eller utstationera arbetstagare och 

tjänster. Förutom konkurrensen om billigare arbetskraft upplevs företagen allt mer känsliga 

inom exportvärlden. Det är inte bara arbetskraft som är mer lättillgängligt men också varor 

och tjänster. Länder med billig arbetskraft kan producera billigare varor vilket i sin tur leder 

till att de svenska företagen får en kraftigare konkurrens. Det är förmodligen en bidragande 

faktor till det ökade trycket på en reglering av de stridsåtgärder som fackliga organisationer 

kan vidta.  

Hur den svenska arbetsmarknaden i framtiden kommer regleras återstår att se. Det har ännu 

inte lagstadgats om någon proportionalitetsprincip för stridsåtgärder men ett ökat tryck från 

politiker och arbetsgivarorganisationer kan anas. De menar att den svenska modellen inte 

längre uppfyller sitt syfte och att när lagstiftaren under 70-talet började lagreglera området 

kom modellen att förstöras. Det rådde då inte längre jämvikt på arbetsmarknaden och 

fackföreningarna fick en mer fördelaktig roll. 

Den påstådda snedvridna fördelningen som arbetsgivarorganisationerna pratar om verkar dock 

inte uppfattas av lagstiftare eller domstolar. Man kan snarare tala om att det i svensk rätt tagits 

viss ställning, kanske inte för de fackliga organisationerna men för den svenska modellen. 

Oavsett om så är fallet eller ej bör ett införande av en proportionalitetsprincip innebära att den 

tidigare rätten att vidta stridsåtgärder inskränks så pass mycket att den svenska modellen inte 

längre är tillämpbar.  

Om detta är nödvändigt från ett samhällsperspektiv kan diskuteras. Nya tider kräver ofta nya 

tag. Varken konkurrens eller tillgänglig arbetskraft har varit så stor som idag. Är det kanske 

dags för Sverige att tillämpa sådana arbetsrättsliga metoder som övriga Europa och därmed 

också begränsa den stridsrätt som finns för att inte hamna efter i konkurrensen?  

Lagstiftaren har ännu inte hittat anledningar för att det behövs en proportionalitetsprincip som 

reglerar stridsrätten i Sverige. Den svenska modellen har visat sig vara ett väl beprövat system 

som lett till en stabil arbetsmarknad med relativt få konflikter. Det är däremot inte uteslutet att 

det i framtiden uppstår en så pass stor stridsåtgärd som slår ut viktig infrastruktur eller leder 

till exempelvis annan enorm ekonomisk förödelse. Konsekvensen kan således bli att 

lagstiftaren kommer se annorlunda på rättsläget. Men än så länge verkar ingen 

proportionalitetsprincip vara på intåg i den svenska lagstiftningen och det återstår med 

spänning att se hur den svenska arbetsrätten utvecklas på området!  
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