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Företag som har kollektivavtal ska vara fredat från strejk och 
andra stridsåtgärder  
 
Under det senaste året har Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, 
återkommande genomfört stridsåtgärder mot containerterminalföretaget APM Terminals  
i Göteborg. Den senast varslade stridsåtgärden gäller strejk den 24 januari 2017 mellan  
kl. 12.00 och 20.00. Hamn4ans uppgivna krav är att få till stånd kollektivavtal för att reglera 
förhållanden som inte är reglerade i Hamn- och Stuveriavtalet, det gällande kollektivavtalet 
mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet. 
 
Allt arbete som utförs i hamnarna i Sverige omfattas av detta avtal, alltså även det arbete 
som utförs av medlemmarna i Hamn4an. Samtliga medarbetare omfattas således av ett 
gällande kollektivavtal. Skillnaden är att medan Transportarbetareförbundets medlemmar  
har fredsplikt, gäller fredsplikten inte för Hamnarbetarförbundets medlemmar.  
 
Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder ska ses mot bakgrund av att förbundet är en till 
Transportarbetareförbundet konkurrerande facklig organisation. Hamnarbetarförbundet är 
inte part i kollektivavtalet, och förbundet har därför inte fredsplikt. Detta utnyttjar förbundet  
för att återkommande genomföra stridsåtgärder, med ambitionen att träffa eget kollektivavtal 
som uppgivet skäl.  
 
Hamnstrejken i Göteborg visar på allvarliga brister i de lagstadgade konfliktreglerna på 
arbetsmarknaden. Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att arbetsgivare 
sluter kollektivavtal med de anställdas fackliga företrädare och i utbyte får arbetsfred.  
Denna ordning följer av lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), där det fastslås  
att kollektivavtal medför fredsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av 
avtalet.  
 
Hamn4ans stridsåtgärder visar att regelverket behöver förändras. Det är orimligt att företag 
som är bundna av kollektivavtal på detta sätt kan bli utsatta för stridsåtgärder.  
 
Medlingsinstitutets medlare har överlämnat en hemställan till APM Terminals och Hamn4an 
med utgångspunkten att medarbetare i ett företag som utför liknande arbetsuppgifter inte  
bör ha olika villkor beroende på organisationstillhörighet. Innebörden i hemställan var därför 
att Hamn4an erbjöds ett s.k. hängavtal med APM Terminals. Företaget har sagt ja till 
hemställan, men Hamn4an har avvisat den.  
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Det står därmed klart att Hamn4an inte accepterar villkor enligt gällande kollektivavtal, men 
också att Hamn4an även fortsättningsvis har rätt att vidta stridsåtgärder. 
  
Omkring 90 procent av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APM Terminals 
hanterar ungefär 50 procent av allt containergods. Det innebär att stora delar av svenskt 
näringsliv som i vanliga fall skeppar sina varor i containrar via Göteborgs Hamn drabbas av 
konflikterna i form av förseningar och driftstörningar. 
  
Under våren och senhösten förra året har företaget förlorat runt fem procent av sin volym, 
motsvarande 50 miljoner kronor eller upp till 27 000 containrar, till följd av strejker och 
blockader i kombination med en svagare världsmarknad. Under Hamn4ans strejk den 15-18 
november 2016 beräknades volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20-30 procent. Företaget 
har tvingats varsla omkring 30 arbetare i hamnen om uppsägning. 
 
Strejkerna och blockaderna drabbar utöver arbetsgivaren företag som är beroende av att 
kunna skicka och ta emot varor och gods via hamnen. APM Terminals har redovisat att 
kunder har talat om Göteborg som en strejkhamn.  
 
De återkommande konflikterna äventyrar den position som Göteborgs Hamn i dag har i 
Skandinavien. Strejkerna och konflikthoten riskerar att slå hårt mot svensk utrikeshandel och 
basindustri. I förlängningen, och som redan skett, hotas arbetstillfällen både i Göteborg och 
resten av Sverige.  
 
Svenskt Näringsliv anser att det är orimligt att en fackförenings medlemmar kan åtnjuta 
förmånerna av ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen men inte vara bundna av 
fredsplikten som följer av avtalet.  
 
Det är inte heller rimligt att företag som är bundna av kollektivavtal kan bli utsatta för strejk 
och andra stridsåtgärder på det sätt som nu sker i Göteborgs Hamn. Företag som i enlighet 
med den svenska arbetsmarknadsmodellen har träffat kollektivavtal ska vara fredade från 
fackliga stridsåtgärder. Utan fredsplikten förlorar kollektivavtalet sitt värde för arbetsgivaren. 
Svenskt Näringsliv anser därför att regeringen snarast bör ta initiativ till att förändra 
medbestämmandelagens konfliktregler.   
 
Med vänlig hälsning 
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