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Streikerett eller fredsplikt hos 
arbeidsgiver med tariffavtale –
om havnkonflikten i Göteborg 
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arbeidskamp – konkurrerende tariffavtaler

AK for å få konkurrerende 
tariffavtale tillatt

aksessorisk fredsplikt

kan ha tariffplikt til ikke å 
inngå avvikende tariffavtale, 
ingen norm om tidsprioritet

AK for å få konkurrerende 
tariffavtale tillatt

Britannia-prinsippet, 
AD 1989 nr. 120

norm om tidsprioritet; 
«eldste» tariffavtalens 

arbeidsvilkår har forrang

AK for å få en konkurrerende 
tariffavtale ikke prinsipielt 

avskåret, men krav om rimeligt 
faglig formål

hovedregel ikke adgang hvis 
forbund i samme

hovedorganisasjon

hvis konflikt: utg. pkt. 
arbeidstager krav på mest 

fordelaktige
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Streikerett hos arbeidsgiver med 
tariffavtale –
om havnkonflikten i Göteborg! 



arbeidskamp – konkurrerende tariffavtaler

AK for å få konkurrerende 
tariffavtale tillatt

aksessorisk fredsplikt

kan ha tariffplikt til ikke å 
inngå avvikende tariffavtale, 
ingen norm om tidsprioritet

AK for å få konkurrerende 
tariffavtale tillatt

Britannia-prinsippet, 
AD 1989 nr. 120

norm om tidsprioritet; 
«eldste» tariffavtalens 

arbeidsvilkår har forrang

AK for å få en konkurrerende 
tariffavtale ikke prinsipielt 

avskåret, men krav om rimeligt 
faglig formål

hovedregel ikke adgang hvis 
forbund i samme

hovedorganisasjon

hvis konflikt: utg. pkt. 
arbeidstager krav på mest 

fordelaktige
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”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 avtalen strider mot eller är oförenliga med varandra är ett problem som löses 
inte genom förbud mot stridsåtgärder i syfte att få det senare avtalet till stånd 
utan genom rättsprinciper om konkurrens mellan olika kollektivavtal.”  (AD 2005 
nr 110)

Arbetsdomstolen:
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”Om en viss verksamhet finnes vara reglerad av två konkurrerande 
kollektivavtal gäller som huvudregel att det först tillkomna avtalets 
bestämmelser om anställningsvillkor har företräde framför det senare 
avtalets bestämmelser härom. I enlighet härmed är arbetsgivaren inte 
skyldig att tillämpa det senare avtalets bestämmelser om 
anställningsvillkor.” (AD 1978 nr 111)

Arbetsdomstolen:
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”kollektivavtalet innebär i allmänhet också att arbetsgivaren är rättsligt 
förpliktad i förhållande till arbetstagarorganisationen att tillämpa 
kollektivavtalets bestämmelser om anställningsvillkor även i fråga om 
utanförstående arbetstagare.” (AD 1977 nr 49)

Arbetsdomstolen:
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En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av
arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om 
inte annat följer av lag eller avtal. 

Huvudregeln
2 kap. 14 § Regeringsformen:

Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte 
vidta stridsåtgärd [bl. a.] om åtgärden har till ändamål
att åstadkomma ändring i avtalet. 

Undantaget
41 § medbestämmandelagen:
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Utgångspunkten är partsautonomi - avtalsfrihet

”När därför det ena avtalet får vika med hänvisning till 
allmänna rättsgrundsatser är det i själva verket ytterst en fråga 
om att tillämpa den allmänt erkända och självklara 
avtalsrättsliga principen att ingen kan åläggas att prestera vad 
som är omöjligt.” (AD 1978 nr 111)

Arbetsdomstolen:
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En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av
arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om 
inte annat följer av lag eller avtal. 

Huvudregeln

2 kap. 14 § Regeringsformen:

Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte 
vidta stridsåtgärd [bl. a.] om åtgärden har till ändamål
att åstadkomma ändring i avtalet. 

Undantaget

41 § medbestämmandelagen:

Avtalsfrihet

Huvudregeln
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Lagstiftningen är en fredspliktslagstiftning

”Förslag om åtgärder till främjande av arbetsfreden hava 
vid flera tillfällen varit föremål för statsmakternas 
prövning.” (prop. 1928 nr 39 s. 11).

”Då man använder ordet arbetsfredslagstiftning avser man en 
serie lagar som innehåller regler om förhandlingar och avtal 
och andra frågor som rör arbetsmarknadens parter.” (SOU 
1975:1 s. 15) 
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Lagstiftningen är en fredspliktslagstiftning

46 § medbestämmandelagen:
För medling i arbetstvister mellan å ena sidan en arbetsgivare eller 
arbetsgivarorganisation och å andra sidan en 
arbetstagarorganisation finns Medlingsinstitutet. Institutet ska 
verka för en väl fungerande lönebildning. (Lag 2000:163)

…?



MIKAEL HANSSON           

HANDELSHÖGSKOLAN           

JURIDISKA INSTITUTIONEN

20



MIKAEL HANSSON           

HANDELSHÖGSKOLAN           

JURIDISKA INSTITUTIONEN

21

Fredsplikt som följer av kollektivavtal skall gälla också för 
andra fackförbund
Om inte

Det angripande facket brukar ha kollektivavtal med 
arbetsgivaren
Det avtal som krävs är ett hängavtal och den angripande 
facket har medlemmar hos arbetsgivaren
Facket med det äldsta avtalet medger att det avtal som 
krävs tillämpas på arbete som omfattas av det egna 
kollektivavtalet

Det ”första” kollektivavtalet dumpar löne- eller andra 
anställningsvillkor

Stridsåtgärder vidtas till stöd för krav på kollektivavtal

eller

och

Lagförslag? ??
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Fredsplikt hos arbeidsgiver med 
tariffavtale –
etter havnkonflikten i Göteborg? 


