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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 § 

 

 

 

 

1. Allmän bakgrund  
 

Utgångspunkten i svensk rätt är att stridsåtgärder endast kan begränsas genom lag eller 
avtal, RF 2:14. Begränsningarna finns i 41-42 §§ MBL. Dessa regler har - för arbetsmarknaden 
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i stort - visat sig fungera väl och har skapat en balans mellan parterna som lett till rimliga 
avtalsvillkor och arbetsfred.  Den i princip fria stridsrätten är avsedd att användas för att 
förmå motparten att ingå ett kollektivavtal som medför rättsliga förpliktelser mellan 
parterna och i princip fullständig fredsplikt.  

Effekterna av ändringar i dessa, för vår arbetsmarknadsmodell, grundläggande 
bestämmelser är svåra att överblicka. Det finns en påtaglig risk för att den balans som nu 
finns rubbas och att nya tvister skapas. Därför bör en ändring beträffande rätten att vidta 
fackliga stridsåtgärder tydligt begränsas till den fråga man önskar reglera dvs. fackliga 
stridsåtgärder gentemot en redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare. Regler om detta bör 
därför - liksom tidigare förändringar som avser speciella situationer (jfr 41a-c §§) – införas 
genom en ny separat bestämmelse.  

Utmärkande för den svenska arbetsmarknaden är att arbetsförhållandena inom olika 
branscher inte regleras i företagsavtal utan i nationella riksavtal. Tvister där en arbetsgivare, 
som redan är bunden av ett kollektivavtal, utsätts för fackliga stridsåtgärder kan därför 
endast uppstå när flera rikstäckande kollektivavtal är tillämpliga på samma arbetsuppgifter. 
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.  

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.    

Dessa fakta minskar i sig risken för att en arbetsgivare ska utsättas för krav på konkurrerande 
kollektivavtal. Men gränsdragningstvister och konkurrerande kollektivavtal förekommer 
även i etablerade kollektivavtalsförhållanden. De leder dock mycket sällan till stridsåtgärder. 
Det framgår bl.a. av Medlingsinstitutets utvärdering Förekomsten av konflikter på 
arbetsmarknaden i situationer där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, 2017.  

Oftast löses dessa tvister antingen genom att de fackliga organisationerna kommer överens 
om en gränsdragning eller genom att de enligt sin huvudorganisations stadgar är bundna av 
en särskild ordning för lösning av sådana tvister (se de s.k. absoluterna i LOs stadgar).  

Eftersom arbetsgivarorganisationerna – utom i extrema undantagsfall - respekterar 
resultatet av sådana beslut leder tvister av detta slag ytterst sällan till konflikter. 

Inte heller i de fall då någon av de ovan beskrivna lösningsmekanismerna saknas 
förekommer konflikter särskilt ofta utan frågan löses under hand av de inblandade parterna.  
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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. Detta gäller 
i vart fall om åtgärden syftar till att åstadkomma ett kollektivavtal och därmed åtföljande 
fredsplikt. 

En annan fråga är om arbetsgivaren trots att denne redan är bunden av ett annat 
kollektivavtal, är rättsligt förpliktad att tillämpa detta andrahandsavtal. 

 Enligt Arbetsdomstolens praxis är arbetsgivaren beträffande arbetstagarnas 
anställningsvillkor som huvudregel endast skyldig att tillämpa det först träffade 
kollektivavtalet för samtliga anställda. Undantag från det kan gälla enbart i de fall parterna 
uttryckligen samordnat kollektivavtalen så att de kan löpa jämsides.  

Skulle den fackliga organisationen – som villkor för att upphäva sina stridsåtgärder – kräva 
att det först träffade avtalet ska undanträngas och att det av organisationen begärda 
kollektivavtalet istället ska tillämpas är stridsåtgärden enligt den s.k. Britanniaprincipen (se 
AD 1989 nr 120) att anse som en olovlig stridsåtgärd.  

När det gäller avtalsvillkor som endast reglerar förhållandet mellan 
arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren är arbetsgivaren däremot skyldig att tillämpa 
bestämmelserna även i det sist tecknade avtalet. Detta gäller dock under förutsättning att 
det inte medför ett brott mot det först träffade avtalet. På motsvarande sätt kommer de 
rättigheter som enligt lag tillkommer en kollektivavtalsbunden organisation att gälla för båda 
organisationerna. Det innebär bl.a. att båda organisationerna får samma möjligheter att t.ex. 
med stöd av Förtroendemannalagen företräda sina medlemmar på arbetsplatsen. 

De etablerade organisationer som tillhör LO, TCO, Saco eller förbund som ingår i 
förhandlingskarteller med sådana förbund vidtar stridsåtgärder endast i syfte att träffa 
kollektivavtal mellan arbetsgivaren och organisationen med åtföljande fredsplikt enligt 41 § 
MBL. Dessa organisationer har också åtagit sig en utökad fredsplikt genom huvudavtal och 
förhandlingsordningar som finns på arbetsmarknaden, exempelvis i huvudavtalet mellan LO 
och SN eller Industriavtalet.  

Sympatiåtgärder är tillåtna även för organisationer som är bundna av kollektivavtal om 
primäråtgärden är lovlig. Därutöver kan internationella stridsåtgärder I viss utsträckning 
vidtas (se AD 1980 nr 15). Politiska stridsåtgärder i inhemska syften är bara tillåtna om de 
utgör en kortvarig protest- eller demonstrationsåtgärd och inte i nämnvärd mån påverkar 
verksamheten hos arbetsgivaren (se AD 1984 nr 91 och AD 1982 nr 311) 

Vid en internationell jämförelse torde de svenska reglerna fungera mycket effektivt med 
fackliga organisationer som tar ett stort ansvar för arbetsfreden. Det finns därför inte skäl att 
förändra den nuvarande ordningen för huvuddelen av arbetsmarknaden. 

I de fall en arbetstagarorganisation inte vill finna sig i den ovan beskrivna ordningen kan 
organisationen dock välja att inte ingå något kollektivavtal alls och därmed undkomma 
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fredsplikt. Organisationen kan i så fall när som helst vidta stridsåtgärder för att t.ex. uppnå 
löneökningar eller andra förändringar på arbetsplatsen eller för att utverka ersättningar för 
verkliga eller påstådda felbehandlingar. Detta medför att arbetsgivaren aldrig kan utgå ifrån 
att det råder fredsplikt. Om denna situation uppstår på en arbetsplats av strategisk 
betydelse för stora delar av näringslivet så kommer dess effekter att hota företag och 
anställningar långt utanför den aktuella arbetsplatsen.  Om ett sådant agerande skulle bli 
vanligt skulle det dessutom hota den modell för arbetsmarknaden i Sverige som under 
årtionden har varit framgångsrik.  

Den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar mycket väl. Den förutsätter dock att 
parterna tar ett stort ansvar för arbetsfred och ordning och reda på arbetsmarknaden. Syftet 
med den fria stridsrätten är att parterna så snabbt som möjligt ska ingå ett kollektivavtal 
som leder till fredsplikt under avtalsperioden.  Den part som vidtar stridsåtgärder i andra 
syften agerar i strid med de grundläggande principerna för den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Parter som vidtar stridsåtgärder i sådana ovidkommande syften 
gentemot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal förtjänar inte 
lagstiftningens skydd.  

Även en reglering som förbjuder stridsåtgärder i den ovan beskrivna situationen kan dock 
kringgås. En organisation kan välja att gripa till stridsåtgärder för att uppnå kollektivavtal 
som endast reglerar enskilda rättstvister istället för att biträda sina medlemmar i 
förhandlingar och inför domstol. Det kan t.ex. gälla löneanspråk grundade på enskilda 
anställningsavtal eller tvister om frågor som regleras i lag såsom exempelvis 
anställningsskydd eller rätt till semester. 

I de fall det finns ett kollektivavtal mellan parterna framgår det av 41 § att sådana åtgärder 
är förbjudna från bägge parters sida. Något sådant uttryckligt förbud finns däremot inte i 
icke kollektivavtalsreglerade förhållanden. Trots det har – såvitt känt – ingen etablerad 
fackförening under modern tid vidtagit stridsåtgärder i syfte att enbart reglera enskilda 
rättstvister. Detsamma gäller arbetsgivare som tillhör någon riksomfattande 
arbetsgivarorganisation. Detta grundar sig i en gemensam uppfattning om att stridsåtgärder 
i avsikt att tilltvinga sig rätt i enskilda redan uppkomna rättstvister inte bör vidtas utan att 
sådana tvister bör lösas genom förhandling och rättslig prövning. 

Såsom framgår av medlingsinstitutets ovan åberopade kartläggning förekommer däremot 
sådana stridsåtgärder från sådana organisationers sida som inte tillhör någon av 
huvudorganisationerna.  En reglering som inte förbjuder också sådana stridsåtgärder riskerar 
därför att bli verkningslös. Därför bör ett sådant förbud införas i en särskild bestämmelse. 

Ett förbud mot att vidta stridsåtgärder i detta syfte bör gälla såväl arbetsgivare som 
arbetstagare. Det framstår vidare som betänkligt att bestämma att en sådan regel endast 
skulle gälla i de fall då arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal. Om samhället 
tillhandahåller en ordning för att lösa rättstvister och förbjuder stridsåtgärder i syfte att 
påverka utgången i sådana tvister bör det förbudet gälla oavsett om arbetsgivaren är 
bunden av ett tidigare kollektivavtal eller ej.  
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Ett förbud av detta slag medför naturligtvis inte något förbud för part som för framtiden vill 
reglera en viss fråga att vidta stridsåtgärder för att förmå motparten att tillmötesgå det 
kravet. 

 

Kommentar till lagtexten 

41 d och 44 §§ 

Bestämmelsen i 41d § syftar till att skydda en arbetsgivare som redan är bunden av 
kollektivavtal för ett visst arbete mot stridsåtgärder med annat syfte än att träffa ett 
sedvanligt kollektivavtal som medför fredsplikt enligt 41 § MBL. 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. För att en sådan reglering ska vara effektiv kan 
inte heller den kvardröjande stridsrätten enligt 44 § MBL vara tillämplig i dessa fall.  

En första förutsättning för att det ska gå att bedöma vilket syfte en organisation har med att 
vidta en stridsåtgärd är att det går att uttömmande bestämma vilka krav som ställs som 
villkor för att stridsåtgärderna ska upphöra. 

Enligt kap II § 8 pkt 2 i huvudavtalet mellan LO och SN får de organisationer som omfattas av 
avtalet inte vidta stridsåtgärder innan de fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Detsamma bör 
– i vart fall i de nu aktuella situationerna - gälla även för arbetstagarorganisationer som inte 
är bundna av huvudavtalet eller motsvarande reglering i ett förhandlingsavtal. Därför finns 
det skäl att i lag bestämma att en organisation som avser att vidta fackliga stridsåtgärder 
mot en arbetsgivare, som redan är bunden av ett kollektivavtal, ska vara skyldig att 
genomföra förhandlingar enligt 10 § MBL innan organisationen får varsla om stridsåtgärder. 
Den närmare innebörden av förhandlingsskyldigheten framgår av förarbetena till 10 § och 
arbetsdomstolens praxis. 

Sådana förhandlingar ska syfta till att arbetsgivaren tydligt får klart för sig vad som krävs för 
att stridsåtgärder ska undvikas. Därför bör det endast vara tillåtet att vidta fackliga 
stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal med det innehåll som tydligt har angivits 
innan förhandlingarna avslutats.  

Om nya krav uppställs därefter innebär bestämmelsen att åtgärderna blir olovliga. 

Praktiskt kommer ett införande av dessa bestämmelser medföra att Arbetsdomstolen efter 
en fredspliktsinvändning från den arbetsgivare som redan är bunden av kollektivavtal för 
arbetet i fråga kommer att ställas inför ett yrkande från arbetstagarsidan om att domstolen i 
ett interimistiskt beslut ska förklara att stridsåtgärden är tillåten.  

Domstolen har då i första hand att ta ställning till om arbetstagarorganisationen fullgjort sin 
förhandlingsskyldighet enligt 41d § och angivit sina krav på ett sådant sätt att arbetsgivaren 
– innan förhandlingarna avslutats - har fått klart för sig vad som krävs av denne för att 
stridsåtgärder inte ska vidtas. Skulle det kravet vara uppfyllt har domstolen att ta ställning till 
om ändamålet för stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt eller 
ej.  
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 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.  

Vid denna bedömning ska det tillmätas betydelse om parterna tidigare varit bundna av 
kollektivavtal med varandra. Vidare ska det ges stor vikt hur arbetstagarorganisationen 
fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Det kan t.ex. gälla om parten varit beredd att tydligt 
ange och motivera sina krav och diskutera utformningen av konkreta avtalsvillkor. Också hur 
parten brukar agera, dvs om den aktuella organisationen brukar träffa kollektivavtal och 
därmed vara bunden av fredsplikt, ska vägas in vid bedömningen.  

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. 

 En arbetsgivare kan i förhandlingarna förklara sig beredd att ingå ett kollektivavtal i enlighet 
med organisationens krav utan att ge besked om sin ståndpunkt i frågan om vilken 
rättsverkan som kollektivavtalet kommer att få. Det är en fråga som får avgöras i enlighet 
med Arbetsdomstolens praxis om avtalet kommer till stånd. 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 krav på undanträngning av det 
befintliga kollektivavtalet, som villkor för att upphöra med stridsåtgärden.  

Domstolen har att väga samman allt detta och vad som i övrigt förekommit och därefter 
efter en fri bevisprövning göra en prövning av syftet med stridsåtgärden.  

Den nya bestämmelsen ska inte påverka rätten att på samma sätt som kollektivavtalsbundna 
organisationer delta i s.k. indrivningsblockader och sympatiåtgärder. Den ska inte heller 
medföra någon utökad fredsplikt mot arbetsgivare som helt saknar kollektivavtal för det 
aktuella arbetet.  

Bestämmelsen reglerar endast rätten att vidta stridsåtgärder och påverkar inte 
Arbetsdomstolens praxis när det gäller att avgöra vilket av flera i och för sig tillämpliga 
kollektivavtal som ska tillämpas.  

Förändringen av 44 § innebär att part inte kan förbehålla sig kvardröjande stridsrätt. 
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 41 e § 

Syftet med bestämmelsen är att i lag reglera en ordning som i praktiken varit gällande på 
den etablerade delen av arbetsmarknaden under mycket lång tid. Bestämmelsen gäller såväl 
arbetsgivare som arbetstagare och oavsett om arbetsgivaren redan är bunden av 
kollektivavtal eller ej. 

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 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. 

Förbudet innebär naturligtvis inte något hinder för en part som önskar reglera viss fråga för 
framtiden att på sedvanligt sätt vidta stridsåtgärder för att förmå motparten att acceptera 
kravet.  

 

  


