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Abstract 

 

Av och till har det hänt att en fackförening sett sig föranlåten att 

utesluta en medlem som enligt föreningen uppträtt illojalt eller ver-

kat mot det ändamål som föreningen fastslagit för sin verksamhet. 

Frågan om uteslutning ur fackförening, eller den likartade frågan 

om rätt till inträde i fackförening, har tilldragit sig visst intresse i 

litteraturen och blivit föremål för avgöranden i domstolarna. Hu-

vuddelen av avgörandena är emellertid hänförliga till första hälften 

av 1900-talet och litteraturen har några år på nacken. Sedan dess 

har samhällsförhållandena förändrats och med dem fackförenings-

rörelsens roll i samhället, det kan därför finnas anledning att vara 

försiktig vid värderingen av de äldre rättskällorna. 
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1 Inledning  
 

Av och till har det hänt att en fackförening sett sig föranlåten att 

utesluta en medlem som enligt föreningen uppträtt illojalt eller ver-

kat mot det ändamål som föreningen fastslagit för sin verksamhet. 

Nu senast har frågan om uteslutning aktualiserats avseende en 

medlem i Svenska transportarbetareförbundet som valts till leda-

mot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.1  

 

Frågan om uteslutning ur fackförening, eller den likartade frågan 

om rätt till inträde i fackförening, har tilldragit sig visst intresse i 

litteraturen och blivit föremål för avgöranden i domstolarna. Hu-

vuddelen av avgörandena är emellertid hänförliga till första hälften 

av 1900-talet och litteraturen har några år på nacken. Sedan dess 

har samhällsförhållandena förändrats och med dem fackförenings-

rörelsens roll i samhället, det kan därför finnas anledning att vara 

försiktig vid värderingen av de äldre rättskällorna. 

 

I denna uppsats är det min avsikt att mot bakgrund av uttalanden i 

litteraturen och avgöranden i domstol diskutera gällande rätt avse-

ende uteslutning ur fackförening. Det ligger i sakens natur att dis-

kussionen kommer att spegla den redan nämnda tvisten mellan 

Transportarbetareförbundet och dess medlem, även om tvisten än 

så länge endast passerat tingsrätten (för egen del hoppas jag natur-

ligtvis att den skall hamna i Högsta domstolen och det finns abso-

lut skäl till detta utifrån prejudikatläresynpunkt). 

2 Fackföreningar är ideella föreningar 
 

Fackföreningar är ideella föreningar. De är hänförliga till en grupp 

av föreningar vars syfte är ekonomiskt, men vars verksamhet är 

ideell. För ideella föreningar finns ingen lagstiftning, såsom för hu-

vuddelen av de andra associationsformerna i svensk rätt. I synner-

het bör observeras att den så kallade föreningslagen, som gäller för 

ekonomiska föreningar, inte är tillämplig för ideella föreningar och 

 
1 Stockholms TR dom den 4 mars 2021 i mål T 15871-19. 
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att det långt ifrån alltid finns anledning att analogisera från den la-

gen för att lösa rättstillämpningsproblem beträffande ideella före-

ningar.2  

 

Frånvaron av samlad lagstiftning för ideella föreningar gör inte att 

sådana framlever sina liv i ett rättsligt vakuum. Det finns till att 

börja med spridda lagregler som är tillämpliga på delar av ideella 

föreningars verksamhet, såsom 18 kap. handelsbalken. Viktigare än 

de spridda lagreglerna är emellertid att associationsrätten innehåller 

vissa så kallade allmänna associationsrättsliga principer. De allmänna 

associationsrättsliga principerna kan kortfattat sägas gälla i alla ty-

per av associationer, om inte lagstiftaren i det enskilda fallet be-

stämt att något annat skall gälla (det är till exempel möjligt med 

aktier med olika röstvärde enligt 4 kap. 1 § aktiebolagslagen). I ute-

slutningssammanhang är det särskilt den så kallade likhetsprinci-

pen, ibland kallad likhetsgrundsatsen, som är av betydelse. Likhets-

principen i ideella föreningar innebär att alla medlemmar skall 

behandlas lika i denna deras egenskap om det inte finns reglering i 

stadgarna som innebär att olikabehandling är tillåten. Därför måste 

en ideell förening i till exempel ett uteslutningsärende behandla alla 

medlemmar lika; det går inte att låta en medlem som inte betalt 

medlemsavgiften kvarstå som medlem, medan en annan medlem 

som inte betalt medlemsavgiften avförs. Likhetsprincipen gäller 

däremot inte i förhållande till icke-medlemmar, så det är fullt möj-

ligt att tillåta någon att bli medlem, medan någon annan vägras 

medlemskap utan att det finns sakliga grunder för att göra skillnad 

mellan dem (beträffande fackföreningar måste dock denna princip, 

som framgår i NJA 1948 s. 513 modifieras). 

 

Utöver de generella reglerna och principerna om ideella föreningar, 

vilka inte behandlats uttömmande i litteraturen, är den viktigaste 

normkällan för en ideell förening dess stadgar. Stadgarna kan liknas 

vid ett standardavtal mellan föreningen och dess medlemmar, eller 

mellan medlemmarna, om vilka spelregler som skall gälla i den ide-

ella föreningen. Förekomsten av, som det brukar heta, stadgar av 

erforderlig fullständighet, är en förutsättning för en ideell förenings 

rättskapacitet.3 En viktig bestämmelse i stadgarna är föreningens 

 
2 Hemström, Organisationernas rättsliga ställning s. 37. Jfr Andersson och Karlsson, 

Handbok för ideella föreningar s. 17. 
3 NJA 1973 s. 341. 
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ändamål. Med föreningens ändamål brukar associationsrättsjurister 

avse dels dess syfte med verksamheten, dels dess verksamhets-

föremål.4  För en ideell förening formuleras syftet sällan explicit i 

stadgarna, vilket inte heller behöver ske, eftersom rättsordningen 

redan från början klargör ramarna för ideella föreningars syfte. 

Verksamhetsföremålet återfinns emellertid alltid i stadgarna. Ibland 

innehåller stadgarna förutom verksamhetsföremålet också element 

av syftet. Som redan konstaterats har en fackförening ett ekono-

miskt syfte (att åstadkomma bättre villkor för arbetstagarna) och 

ideell verksamhet, vilket kan jämföras med att till exempel ett ak-

tiebolag har syftet att ge avkastning till aktieägarna enligt 3 kap. 3 § 

aktiebolagslagen. 

 

Konstaterandet att syftet är ekonomiskt eller ideellt är emellertid 

inte särskilt upplysande. Ett renodlat vinstsyfte är visserligen nå-

gorlunda enkelt att använda som måttstock för en associations för-

valtning,5 men i övrigt är det svårt att avgöra hur syftet skall upp-

nås. För att syftet skall bli operationaliserbart har det utvecklats 

vissa tolknings- och tillämpningsprinciper i associationsrätten.6 I 

detta sammanhang kan det vara tillräckligt att hänvisa till principen 

att syftet och föremålet med verksamheten skall tolkas så som för-

eningen enligt sin interna praxis tolkar dem. Detta är inte särskilt 

konstigt om man betänker att stadgarna har drag av standardavtal 

och att det inte finns några formregler för hur stadgar skall antas. I 

brist på formregler får man falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga 

regler, vilket bland annat innebär att intern praxis kan uppfattas 

som en konkludent anpassning av stadgarna. 

 

En ideell förenings interna praxis som grund för tolkning och til--

lämpning av dess stadgar har behandlats av Högsta domstolen i 

NJA 1987 s. 394.  

 
4 Detta behandlas framförallt beträffande ideella föreningar i rättsfallet NJA 1987 s. 

394. Se även t.ex. Nial och Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag s. 43.”Ganska 

tidigt har man […] inom rättsvetenskapen kommit till insikt om att ändamålet innefattar 

två delar, för det första det syfte som bolagsmännen slutit sig samman om att om möj-

ligt försöka uppnå och för det andra den verksamhet som de avser att bedriva i avsikt 

att främja detta syfte.”  
5 Jfr Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 42 ff. Bergström och 

Samuelsson driver dock enligt min uppfattning vinstsyftet i aktiebolag som handlingsdi-

rigerande regel för långt. 
6 Eklund och Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt s. 116 ff. 
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3 Uteslutning ur ideell förening i allmänhet 
 

De flesta ideella föreningar har uteslutningsbestämmelser i sina 

stadgar. I hierarkiska föreningsstrukturer, det vill säga sådana struk-

turer där det finns en toppförening och flera underföreningar, har 

ofta toppföreningen rätt att förfoga över medlemskapet även i un-

derföreningarna genom uteslutning. En fackföreningsstruktur är ett 

exempel på en toppförening, oftast benämnt förbund, med flera 

underföreningar i form av regionala och arbetsplatsanknutna före-

ningar.  

 

Materiella stadgebestämmelser om uteslutning innehåller ofta både 

objektiva och subjektiva uteslutningsgrunder. Ett exempel på en 

objektiv uteslutningsgrund är att en medlem inte betalar medlems-

avgiften. Exempel på subjektiva uteslutningsgrunder är att en med-

lem som uppträder illojalt eller skadar föreningens anseende kan 

uteslutas. Det ligger i sakens natur att objektiva uteslutningsbe-

stämmelser är lättare att tillämpa än subjektiva uteslutningsbe-

stämmelser. Det är därför föga förvånande att det är de senare som 

blivit föremål för rättsliga tvister.  

 

Förutom de materiella uteslutningsbestämmelserna reglerar de 

flesta ideella föreningars stadgar någon form av uteslutningsproce-

dere som skall iakttas när behörigt föreningsorgan fattar uteslut-

ningsbeslut. Uteslutningsprocederet varierar i hög grad mellan olika 

föreningar. Det kan vara relativt enkelt utformat, till exempel att 

föreningsstyrelsen kan utesluta medlem, eller utformat med olika 

möjligheter till yttrande och till och med intern instansordning med 

möjlighet till överklagande. Det förekommer också skiljeklausuler 

som innebär att uteslutning kan överklagas, mer sällan beslutas i 

första instans, i någon form av skiljenämnd.7 

 

Även om det förekommer uteslutningsärenden beträffande ideella 

föreningar i domstolspraxis, har domstolarna varit förhållandevis 

obenägna att överpröva de materiella grunderna för uteslutningsbe-

slutet, till exempel om illojalitet mot föreningen förekommit.8 An-

 
7 Skiljeklausuler undantar inte, i vart fall inte automatiskt, uteslutning från domstols 

prövning, NJA 1956 s. 554. 
8 Se t.ex. NJA 1906 s. 317 och NJA 1931 s. 604. 
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ledningen till detta kan förklaras med en associationsrättslig doktrin 

som är spårbar till den tyska historiska skolan under 1800-talet och 

närmare bestämt till rättsvetenskapsmannen Otto von Gierkes teori 

om ”Genossenschaften”, vilket på svenska skulle kunna översättas 

till samfälligheter, och deras betydelse för den västeuropeiska sam-

hällets utveckling.9 I dessa samfälligheter, menar von Gierke, har 

deltagarna autonomi att besluta om sina egna förhållanden. Denna 

associationsrättsliga autonomi har ofta missförståtts – man kan 

ibland se detta komma till uttryck i den svenska diskussionen om 

ideella föreningar borde regleras – till att innebära att ideella före-

ningar borde få sköta sig själva utan samhällets inblandning. Det är 

inte vad som avses med associationsrättslig autonomi. Med auto-

nomi avses i stället vad som i tysk litteratur kallas för ”Satzungsau-

tonomie”, det vill säga att de ideella föreningarna, och för övrigt 

också övriga associationer, har självständig rätt att reglera sina egna 

förhållanden inom ramen för vad lagstiftaren eller rättsordningen 

tillåter. Detta skall emellertid inte uppfattas i inskränkt mening – 

det gäller inte enbart rätten att utforma den ideella föreningens 

stadgar, utan också att bestämma hur de skall tillämpas.10  

 

Omsatt i rättslig tillämpning innebär den associationsrättsliga auto-

nomin att domstolar som utgångspunkt prövar om en ideell före-

ning i ett uteslutningsärende prövar om den iakttagit uteslutnings-

procedere, men inte överprövar föreningens ställningstagande till 

subjektiva rekvisit i sina materiella uteslutningsbestämmelser, till 

exempel om en medlem agerat illojalt eller uppträtt så att det skadar 

föreningen. I NJA 1990 s. 687, som rör uteslutning ur en idrotts-

förening, sammanfattar Högsta domstolen gällande rätt: 

 

”Frågan i vad mån beslut om uteslutning av medlem ur ideell 

förening kan bli föremål för rättslig prövning är inte reglerad i 

lag utan är överlämnad åt domstolarna att bedöma enligt all-

männa rättsprinciper. I praxis har frågan prövats endast be-

träffande vissa typer av ideella föreningar. I ett par äldre rätts-

 
9 Jfr Hemström, Uteslutning ur ideell förening s. 176 f. Sigeman (se Sigeman, [Anmälan 

av] Carl Hemström, Uteslutning ur ideell förening, akad.avh. Sthlm. 1972, Norstdets. 

XIII + 269 s. Kr. 100,00., SvJT 1974 s. 295, s. 298) ifrågasätter autonomiprincipen som 

ett uttryck för en besynnerlig tanke hos von Gierke. I själva verket torde den ha starkt 

stöd i germansk teoribildning och är i och med NJA 1990 s. 687 fastslagen i svensk rätt 

beträffande ideella föreningar.  
10 NJA 1987 s. 394. 
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fall har ansetts att uteslutning ur religiös förening inte kan 

prövas materiellt av domstol (NJA 1906 s. 317 och 1931 s. 

604). I det senare fallet angavs som skäl arten av föreningens 

verksamhet. I fråga om fackföreningar har däremot beslut om 

uteslutning ansetts kunna prövas i sakligt hänseende (NJA 

1945 s. 290, 1946 s. 83 och 1958 s. 654). Därvid har prövats 

huruvida den uteslutne gjort sig skyldig till något som enligt 

föreningens stadgar berättigat föreningen att utesluta honom 

och, när föreningen inte förmått visa detta, har uteslutnings-

beslutet förklarats sakna verkan. Att prövning skett i dessa fall 

har uppenbarligen grundats på den betydelse som medlem-

skap i fackförening ofta har för utövande av yrkesverksamhet 

och därmed i ekonomiskt hänseende för en medlem. Pröv-

ningen får antas ha skett på avtalsrättsliga grunder, varvid 

stadgarna ansetts som led i rättsförhållandet mellan förening-

en och medlemmen. På samma sätt har frågan bedömts be-

träffande uteslutning ur en förening, som organiserade viss 

yrkesgrupp och förmedlade uppdrag åt medlemmarna (NJA 

1977 s. 129). Skälet för ståndpunkten angavs vara den eko-

nomiska betydelse som medlemskapet hade (jfr även NJA 

1970 s. 394).” 

 

Högsta domstolens sammanfattning är välskriven – förutom be-

träffande den i och för sig riktiga hänvisningen till ”religiösa före-

ningar”, eftersom vad som sägs om sådana i själva verket torde 

gälla huvuddelen av de ideella föreningarna – och ”fackföreningar”, 

som snarare torde gälla föreningar där medlemskapet har en icke 

oväsentlig ekonomisk betydelse för medlemmen, varav fackföre-

ningar kan, men inte måste, vara ett exempel.11 Det kan noteras att 

det förekom dissens i såväl hovrätt som Högsta domstolen med 

innebörd att numera kanske också fritidslivet fått ökad innebörd 

för enskilda människor och det därmed borde ställas högre krav på 

uteslutningsbeslut i allmänhet – dessa synpunkter har emellertid 

inte vunnit någon vidare anslutning. 

 
11 Dåvarande preceptorn, sedermera professorn i offentlig rätt, Stig Jägerskiöld (Om 

domstols prövning av föreningsbeslut. Anteckningar kring ett rättsfall, SvJT 1959 s. 157 

på s. 166) framhåller helt korrekt att vad som avses är inte det begreppsjurisprudentiska 

”fackförening”, utan just en förening där medlemskapet har en ekonomisk betydelse. 

Jfr också Liden, Förvärv och förlust av medlemskap i ekonomisk förening s. 154. 
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4 Uteslutning ur fackförening i synnerhet 

4.1 Rättspraxis 

Uteslutning ur fackföreningar och det näraliggande problemet om 

rätt att ansluta sig till fackförening har varit föremål för prövning i 

Högsta domstolen vid ett antal tillfällen. Domstolen har rent all-

mänt ställt högre krav på fackföreningar än på andra ideella före-

ningar, med några undantag som skall behandlas nedan. I litteratu-

ren brukar det formuleras som att den ekonomiska betydelse som 

fackföreningsmedlemskapet har för dess medlemmar motiverar de 

högre kraven.12 

 

Två av de fall som bedömts av Högsta domstolen har alldeles sär-

skilt stort intresse i den just nu aktuella tvisten, nämligen NJA 1945 

s. 290 och NJA 1946 s. 82. Båda fallen rör fackföreningars uteslut-

ning av medlemmar som kunde misstänkas sympatisera med ytter-

lighetspartier.  

 

NJA 1945 s. 290. Fallet rör uteslutning av en medlem ur Svenska 

metallarbetareförbundet eftersom medlemmen ansågs vara kom-

munistsympatisör. Förbundet synes ha grundat sitt av förbundssty-

relsen fattade uteslutningsbeslut på en cirkulärskrivelse från Lands-

organisationen13 vari framgick att fackföreningsrörelsens paroll 

inför kommande val till olika styrelseuppdrag borde vara ”Ut med 

kommunisterna! Svenska arbetare som representanter för svenska 

arbetare!” I en egen cirkulärskrivelse14 klargjorde Metallarbetare-

förbundets styrelse att det stora flertalet av förbundets avdelningar 

godkänt Landsorganisationens cirkulärskrivelse och att ”kommu-

nister liksom andra medlemmar, vilka genom otillbörligt uppträ-

dande på fackorganisationens sammankomster eller på annat sätt 

visat illojalitet mot förbundet, kunde med stöd av stadgarnas § 13 

uteslutas.” I § 2 av Metallarbetareförbundets stadgar framgick 

bland annat att förbundets ändamål skulle vara  

 

 
12 Jägerskiöld, Om domstols prövning av föreningsbeslut. Anteckningar kring ett rätts-

fall, SvJT 1959 s. 157 på s. 164. 
13 Landsorganisationens cirkulärskrivelse nr 1144 av den 18 dec. 1939. 
14 Svenska metallarbetareförbundets cirkulärskrivelse nr 3 av den 29 jan. 1941. 
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”[…] att samla alla inom metallindustrin anställda arbetare, 

som fyllt 15 år, i en gemensam hela landet omfattande organi-

sation för att med alla de medel, som genom denna kunde er-

hållas och nyttjas, främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska 

och sociala intressen”, 

 

vidare framgick i § 13 mom. 1 f) 

 

”[…] att uteslutning ur förbundet skedde bl.a., då medlem 

vägrade att ställa sig till efterrättelse av avdelningen eller av 

förbundsstyrelsen utfärdade föreskrifter, som hade stöd i 

stadgar och kongressbeslut, eller eljest uppträtt illojalt mot or-

ganisationen.” 

 

Den sedan uteslutne medlemmen hade vid ett avdelningsmöte fö-

reslagit att de ovan berörda cirkulärskrivelserna skulle lämnas utan 

avseende. Mötet beslöt enligt hans förslag. Medlemmen uteslöts av 

förbundsstyrelsen då han vid en för förbundet ”kritisk tidpunkt” 

(med vilket sannolikt åsyftas krigstiden och i synnerhet krigen mel-

lan Finland och Sovjetunionen) på ett allmänt möte uppmanat 

andra medlemmar att strunta i cirkulärskrivelserna. Medlemmen 

förde talan mot uteslutningsbeslutet. Rådhusrätten ansåg inte att 

förbundet visat sådant förhållande som vore grund för uteslutning 

och ogiltigförklarade beslutet. Hovrätten fann ej skäl göra ändring i 

domen, vilken slutligen fastställdes av Högsta domstolen. 

 

NJA 1946 s. 83. Detta mål gäller en uteslutning ur Svenska typo-

grafarbetareförbundet. En medlem i förbundet var också medlem i 

Socialistiska partiet (även kallat Kilbomskommunisterna – ett parti 

som lyckades med ett göra den anmärkningsvärda ideologiska resan 

från sovjetkommunism till nazism på ett drygt decennium). Typo-

grafarbetareförbundets stadgar innehåll dess ändamål i § 2 mom. 1, 

nämligen: 

 

”[…] att förbundets ändamål är att samla alla inom de gra-

fiska yrkena i Sverige sysselsatta arbetare, som fyllt 16 år, i en 

gemensam, hela landet omfattande organisation för att med 

alla de medel, som genom denna kunna erhållas och nyttjas, 

främja arbetarnas fackliga, ekonomiska, sociala och intellek-

tuella intressen, att verka för industriell demokratis genomfö-
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rande samt att målmedvetet fostra arbetarna i kampen för 

samhällets omdaning på socialistisk grundval och inrikta ar-

betet på produktionens socialisering.” 

 

Det hade en uteslutningsbestämmelse som var likalydande med 

Metallarbetareförbundets härovan citerade uteslutningsbestäm-

melse. Medlemmen i förbundet blev utesluten av förbundsstyrel-

sen. Medlemmen förde talan mot uteslutningsbeslutet. Rådhusrät-

ten ansåg inte heller i detta fall att förbundet visat sådant 

förhållande som vore grund för uteslutning och ogiltigförklarade 

beslutet. I överklagande till hovrätten anförde förbundet bland an-

nat 

 

”Det vore i målet ostridigt att landsorganisationen genom 

kongressbeslut år 1936 uttalat, att nationalsocialistiskt orga-

niserade personer icke kunde vara medlemmar i till landsor-

ganisationen anslutna förbund. Anledningen till detta utta-

lande vore uppenbar. Enligt den nationalsocialistiska 

samhällsåskådningen funnes icke något utrymme för själv-

ständiga fackliga organisationer inom arbetarvärlden. I de to-

talitära staterna hade dessa fackliga organisationer ställts un-

der ledning och kontroll av nationalsocialistiska 

partimedlemmar eller statens organ och således hindrats från 

att utöva någon självständig verksamhet. En person kunde 

därför icke gärna arbeta för en facklig organisations fram-

gång och utveckling samtidigt med att han vore medlem i en 

nationalsocialistisk organisation, vilken direkt motarbetade 

de fackliga intressena. – Med hänsyn till det socialistiska par-

tiets politiska syften måste man beteckna ett medlemskap i 

detta parti såsom i högsta grad illojalt och osolidariskt av en 

person vilken samtidigt tillhörde en facklig organisation och 

på grund härav vore skyldig att verka för den fackliga rörel-

sens styrka och framtida fortbestånd. Genom sitt medlem-

skap i socialistiska partiet vore [medlemmen] att betrakta 

såsom en motståndare till förbundets strävanden sådana 

dessa kommit till uttryck i förbundets stadgar och hela hit-

tillsvarande verksamhet. Av vad [medlemmen] yttrat vid 

R.R:n framginge, att han bestritt det sakligt berättigade i ute-

slutningsbeslutet allenast på den grund att enligt hans för-



Daniel Stattin 

12 
 

menande det socialistiska partiet icke vore ett nationalsocial-

istiskt parti.”15 

 

Varken hovrätten eller Högsta domstolen fann skäl att ändra råd-

husrättens dom. I Högsta domstolen var två justitieråd skiljaktiga 

och ett justitieråd skiljaktig i fråga om motiveringen. Den sist-

nämnde hänvisar bland annat till förbundets art och betydelsen av 

medlemskap. De två förstnämnda anförde i sin skiljaktiga mening 

bland annat det följande: 

 

”Med hänsyn till det hot mot de fackliga organisationernas 

självständighet som nationalsocialismen innebar måste [med-

lemmen] vid angivna förhållanden anses hava låtit sådant il-

lojalt uppträdande komma sig till last att i följd av § 2 mom. 

1, § 14 mom. 1 e), § 17 mom. 1 och § 24 mom. 14 i förbun-

dets stadgar överstyrelsen varit berättigad att utesluta honom 

ur förbundet.”16 

 

Vilka slutsatser kan då dras av dessa mål? Det är ganska uppenbart 

att domstolarna bedömning utgår från fackföreningarnas stadgar 

och då närmare bestämt dels deras formulering av föreningarnas 

ändamål, dels deras uteslutningsbestämmelser. Uteslutningsbe-

stämmelserna är av betydelse främst för att de anger på vilka grun-

der uteslutning kan ske. Dessa uteslutningsgrunder skulle kunna 

formuleras som att uteslutning är möjlig om en medlem visar bris-

tande följsamhet mot föreningens interna föreskrifter eller uppträ-

der illojalt mot föreningen.  

 

Ett ytterligare rättsfall av intresse i detta sammanhang är NJA 1948 

s. 513. Fallet rörde frågan om en arbetare skulle ha rätt att ansluta 

sig till Svenska murareförbundet. I Murareförbundets stadgar fanns 

en bestämmelse om att förbundet skulle tillämpa samma grunder 

vid vägrande av medlemskap som vid uteslutande av medlem. En 

norsk murare hade efter vinnande av svenskt medborgarskap och 

flytt till Sverige sökt medlemskap i Murareförbundet vid två till-

fällen, men vägrats sådant. Till följd av detta hade han svårt att få 

anställning och skiljdes också från en anställning som han fått. 

 
15 NJA 1946 s. 83 på s. 87. 
16 NJA 1946 s. 83 på s. 88. 
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Rådhusrättens majoritet (rådmannen Trotzig var skiljaktig) ansåg 

inte att uteslutningsskäl förelåg och att arbetaren skulle beviljas 

medlemskap. Hovrättens majoritet gjorde samma bedömning (här 

var adjungerade ledamoten af Geijerstam trotsig och dissiderade). 

Högsta domstolen uttalade: 

 

”Arten och omfattningen av förbundets verksamhet hava 

medfört, att arbetare inom muraryrket för erhållande av ar-

betsanställning och därmed för sitt uppehälle äro väsentligen 

beroende av att tillhöra förbundet. Med hänsyn härtill och i 

enlighet med den i avdelningens stadgar och jämväl i stad-

garna för förbundet fastslagna grundsatsen att förbundet står 

öppet för alla arbetare inom yrket kan avdelning av förbun-

det ej vara berättigad att vägra murare inträde i andra fall än 

då sådant förhållande som avses i § 2 mom. 1 i avdelningens 

stadgar eller annan särskild omständighet kan anses utgöra 

giltig anledning därtill.”17 

 

Högsta domstolen har i ett par ytterligare fall som inte berör fack-

föreningar tagit ställning till att en uteslutning kan prövas på mate-

riell grund när medlemskapet i föreningen ansetts ha ekonomisk 

betydelse för medlemmen. I NJA 1977 s. 129 (”Västsvenska mo-

dellgruppen”) förmedlade en ideell förening fotomodelluppdrag 

och medlemskapet ansågs ha betydelse med hänsyn till föreningens 

roll på förmedlingsmarknaden. I NJA 1998 s. 293 ansågs rätten för 

två makar som var medlemmar i en ideell förening som bedrev för-

skoleverksamhet att placera sin avkomma i verksamheten ha ”stor 

praktisk och ekonomisk betydelse”.18 I båda fallen ansågs uteslut-

ning kunna prövas i sak av domstolarna. 

 

Av rättspraxis kan vissa sammanfattande slutsatser dras. Det fram-

står klart att huvudskälet till att uteslutning ur fackförening prövas i 

sak av domstolarna är att medlemskapet ansetts ha ekonomisk be-

tydelse för medlemmarna. Det är emellertid inte säkert att detta är 

ett statiskt konstaterande över tiden. Av den praxis som varit aktu-

ell i Högsta domstolen, och som huvudsakligen härrör från 1900 

talets första hälft, framgår att det för de medlemmar som fört talan 

 
17 NJA 1948 s. 513 på s. 517. 
18 NJA 1998 s.  293 på s. 299. 
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mot uteslutningsbeslut ur, eller i 1948 års fall för att få vinna in-

träde i, en fackförening tycks varit en förutsättning för att få an-

ställning att vara medlem i en fackförening eller i vart fall att det 

försvårade att inte vara medlem. De ekonomiska nackdelar som 

föranlett att prövning av uteslutningsbeslut i sak skall få ske i dom-

stol är således av stor betydelse för medlemmen, närmast av den 

digniteten att det framstår som en risk för yrkesförbud att inte få 

vara medlem.  

 

I en tid när anslutningsgraden till fackföreningar minskar och det 

sannolikt är få branscher som kräver fackföreningsmedlemskap för 

anställning är det inte säkert att samma bedömning skall göras. Det 

är alltså inte medlemskap i fackförening som kan prövas i domstol, 

utan medlemskap i ideell förening där medlemskapet har stor bety-

delse för den enskilde som kan prövas. Således torde en domstol 

inte pröva medlemskap i en fackförening i sakligt avseenden om 

medlemskapet inte kan anses ha ekonomisk betydelse.19 

 

Det framgår vidare av rättspraxis att det inte är förbjudet för fack-

föreningar att hindra enskilda personer från att bli medlemmar, 

utan att de grunder som fackföreningarna har att vägra medlem-

skap eller utesluta medlemmar måste vara klara och tydliga. Det 

torde alltså vara möjligt enligt rättspraxis att hindra till exempel 

kommunister, nazister eller, för den delen, sverigedemokrater, 

medlemskap om det är tydligt varför medlemskap skall förvägras 

dem. Men om stadgarna inte är tydliga kommer en domstol inte att 

acceptera att fackföreningen inte godtar den som är medlem i till 

exempel en politisk organisation som medlem, i vart fall om med-

lemskapet kan anses ha någon ekonomisk betydelse. 

4.2 Bestämmande av en fackförenings ändamål 

Av den tidigare diskussionen framgår att det är av stor betydelse 

för att fastställa en fackförenings – eller en ideell förenings när 

medlemskapet har ekonomisk betydelse – ändamål, för att kunna 

klargöra om det tillräckligt tydligt framgår att en medlem inte skall 

få ha kvar sitt medlemskap. 

 
19 Jfr Svennegård, Fackföreningarnas frihet, SvJT 1950 s. 88 på s. 92 och Jägerskiöld, 

Om domstols prövning av föreningsbeslut. Anteckningar kring ett rättsfall, SvJT 1959 

s. 157 på s. 164. 
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Utgångspunkten för denna bedömning är stadgarna. Stadgarna 

skall, för att en rättskapabel ideell förening skall föreligga, innehålla 

ett syfte med verksamheten och ett verksamhetsföremål, som till-

sammans ofta, särskilt i ideella föreningar, benämns ändamål. Stad-

garna i sig är det grundläggande associationsavtalet i en förening 

och har i denna egenskap avtalsrättsliga drag även om den avtals-

rättsliga grunden inte skall överbetonas. Syftet är den målsättning 

som den ideella föreningen skall sträva efter att uppfylla och före-

målet är den verksamhet som skall fullgöras för att syftet skall upp-

fyllas. Utgångspunkten för tolkningen av föreningens ändamål är 

en objektiv tolkning av ändamålsbestämmelsen i stadgarna. Tolk-

ningen skall vara objektiv eftersom det i praktiken är omöjligt att 

fastställa en subjektiv innebörd av en associations ändamål, ef-

tersom dels associationen består av många olika medlemmar som 

kan ha olika subjektiv uppfattning om ändamålet, dels medlem-

marna, det vill säga avtalsparterna, växlar över tiden.20 

 

I den associationsrättsliga praktiken har utvecklats vissa tolknings-

principer som skall tillämpas när en associations ändamål tolkas.21 I 

här diskuterat avseende är det närmast principen om att en associ-

ations ändamål skall tolkas mot bakgrund av den fast utbildade in-

terna praxis som associationen har utvecklat.22 Detta är mot bak-

grund av associationsavtalets avtalsrättsliga grund inte särskilt 

förvånande; man skulle kunna likna denna praxis vid konkludent 

anpassning av associationsavtalet över tiden. Denna princip har 

kommit till uttryck i NJA 1987 s. 394. Rättsfallet gällde bland annat 

frågan huruvida en fackförening skulle anses ha kompetens att 

teckna kollektiva hemförsäkringar för sina medlemmar. I det rätts-

fallet uttalade Högsta domstolen: 

 

”I nämnda § 1 av förbundets stadgar anges att förbundet är 

en sammanslutning av arbetstagare inom den elektriska in-

stallationsverksamheten med uppgift "att tillvarata medlem-

marnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet 

samt att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckl-

 
20 Eklund och Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt s. 116 f. Jfr Stattin, Ideell 

förenings rättshandlingskompetens, SvJT 2004 s. 935, s. 936 f.  
21 Eklund och Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt s. 116 f. 
22 NJA 1987 s. 394. 
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ing på grundval av demokratisk socialism". Utformningen av 

stadgarna ger sålunda vid handen att förbundets verksamhet, 

liksom annan facklig verksamhet, främst är inriktad på att 

tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av arbets-

tagare. Förbundet har emellertid gjort gällande att det är ett 

allmänt syfte för fackföreningsrörelsen att åstadkomma en 

höjning av medlemmarnas ekonomiska standard och att ett 

förbundsbeslut om hemförsäkring ligger i linje med detta 

syfte. 

 

Förslaget att förbundet skulle träffa avtal om kollektiv hem-

försäkring för sina medlemmar väcktes genom en motion till 

1981 års förbundskongress. Kongressen som behandlade 

motionen hade uppenbarligen den uppfattningen att teck-

nande av kollektiv hemförsäkring utgjorde en angelägenhet, 

som var förenlig med förbundets uppgift såsom den kommit 

till uttryck i stadgarna. Till stöd för att denna uppfattning var 

motiverad har förbundet i målet framhållit att förbundet se-

dan lång tid tillbaka har gjort insatser på områden som ligger 

utanför den ursprungliga fackliga verksamheten. Förbundet 

har därvid pekat bl a på beslut om skilda slag av personför-

säkringar, om banklån för medlemmarna på förmånliga vill-

kor, om semesteranläggningar och om olika insatser på det 

sociala och kulturella området liksom på det internationella 

planet. I anslutning härtill har förbundet särskilt framhållit 

att § 1 i stadgarna är avsiktligt kortfattad och allmänt hållen, 

bl a för att ge förbundet handlingsutrymme för nya uppgifter 

som är förenliga med den fackliga verksamheten. 

 

Den utvidgning av verksamheten som förbundet redogjort 

för har lett till att denna numera innefattar åtskilliga områ-

den, som inte kan betecknas som facklig verksamhet i tradit-

ionell mening. Utvecklingen visar att förbundet ansett det 

angivna, övergripande syftet för fackföreningsrörelsen - att 

verka för en höjning av medlemmarnas ekonomiska standard 

- medge en friare tolkning av § 1 i stadgarna än vad som föl-

jer av dess ordalydelse. Med utgångspunkt i synsättet att ide-

ella föreningar bör ha förhållandevis stor frihet att utan in-

gripanden utifrån själva ordna sina angelägenheter måste 

förbundets bedömning av omfattningen av dess ändamål en-
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ligt stadgarna tillmätas stor betydelse. Det ter sig också na-

turligt att vid tolkningen av ett fackförbunds ändamål enligt 

stadgarna beakta den ständigt pågående samhällsutveckling-

en. 

 I belysning av det anförda leder en rättvisande tolkning av 

§ 1 i stadgarna till att i förbundets uppgift ingår, förutom 

facklig verksamhet i traditionell mening, även insatser som är 

av ekonomisk eller kulturell betydelse för medlemmarna. 

Vad nu sagts gäller dock endast insatser som kan bedömas 

ligga i linje med den fackliga verksamheten.”23 

 

Högsta domstolen har alltså i NJA 1987 s. 394 accepterat att ideella 

föreningar, enkannerligen fackföreningar, konkludent anpassar sina 

ändamål. Denna princip måste rimligen gälla generellt, det vill säga 

för all tolkning av syfte med verksamheten och verksamhetsföre-

mål. Om inte principen gäller generellt skulle den märkligheten 

kunna uppkomma att ändamålet skulle tolkas på ett sätt när en 

medlem i en fackförening skulle ta ställning till om föreningen hade 

rätt att teckna kollektiv hemförsäkring och tolkas på ett annat sätt 

om samma medlem skulle bli föremål för uteslutning. Annorlunda 

uttryckt skulle det kunna formuleras som att antingen har det skett 

en konkludent anpassning av föreningens ändamål – eller också har 

det inte skett en sådan. Det går med andra ord inte att välja och 

vraka beroende på vilket ärende som är för handen.24 

 

I ett uteslutningsärende som emanerar från en fackförening skall 

alltså ändamålet med fackföreningen bestämmas med utgångspunkt 

i stadgarnas ändamålsbeskrivning tolkade objektivt, men med hän-

syn till konkludent anpassning av ändamålet såsom Högsta dom-

stolen gjort i NJA 1987 s. 394. 

 
23 NJA 1987 s. 394 på s. 403 f. 
24 Tingsrätten har enligt min uppfattning just gjort detta och därför hamnat fel – den 

fråga som tingsrätten borde ställt sig är om stadgarna tolkade i enlighet med NJA 1987 

s. 394 är klara och tydliga och, förmodligen, om detta borde stått klart för medlemmen. 
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5 Följden av att uteslutning inte skett stadge-

enligt 

5.1 Avtalsbrott och ogiltighet? 

De domar som finns om uteslutning ur ideell förening i allmänhet 

och fackförening i synnerhet ger upphov till vissa frågor kring vil-

ken process som egentligen förts. Det har i denna uppsats med 

stöd av rättspraxis konstaterats att medlemskapet i grunden är ett 

avtalsrättsligt förhållande mellan föreningen och medlemmen. 

Därom tycks alla vara ense. Det innebär att ifrågasättande av ute-

slutning innebär att det görs gällande att ett avtalsbrott har begåtts. 

Avtalsbrottet skulle närmare bestämt bestå i att fackföreningen inte 

tillämpat stadgarna på rätt sätt.25  

 

Ett problem med det sagda är emellertid effekten av den inkorrekta 

uteslutningen. I domarna har generellt sagts att domstolarna förkla-

rar uteslutningen ogiltig. Det hör till ovanligheterna att ett avtals-

brott leder till ogiltighet; normalt leder det till att den felande par-

ten får betala skadestånd, vilket i och för sig skett i några av de här 

diskuterade rättsfallen. I de flesta fallen har detta emellertid skett 

samtidigt som föreningarnas beslut förklarats sakna verkan. I jäm-

förelse skulle en domstol knappast förklara en avtalsparts agerande 

som innebär ett avtalsbrott för ogiltigt i ett vanligt avtalsrättsligt 

förhållande. Allt detta tyder på att domstolarna visserligen utgår 

från ett avtalsrättsligt förklaringsparadigm, men inte tillämpar av-

talsrättsliga följder vid inkorrekta beslut, utan snarare tillämpar nå-

gon form av klanderregler (jämför 7 kap. 49 ff. §§ aktiebolagslagen 

och 6 kap. 47 ff. §§ lagen om ekonomiska föreningar). I och för sig 

står det klart att beslut i en ideell förening under vissa omständig-

heter kan klandras i en klanderprocess,26 även i avsaknad av 

lagstöd, men något motsvarande har inte nämnts uttryckligt beträf-

fande uteslutningsbeslut. Utrymmet i denna uppsats tillåter inte att 

frågan utreds vidare än så. Det kan emellertid noteras att det i litte-

 
25 Jfr NJA 1985 s. 343. 
26 NJA 1987 s. 394. 
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raturen tycks finnas en uppfattning om att uteslutningsmålen är ett 

uttryck för någon form av klanderrätt.27 

5.2 Skadestånd  

I rättspraxis har frågan om huruvida felaktig uteslutning ger upp-

hov till skadestånd besvarats lite olika. I NJA 1926 s. 2 fick en lo-

kalavdelning av Svenska polisförbundet inte skadestånd för redan 

inbetalda avgifter trots att förbundets beslut att utesluta avdelning-

en ansågs stå i strid mot förbundets stadgar. I NJA 1936 s. 672, 

däremot, var en oriktigt utesluten medlem i en fackförening berät-

tigad till skadestånd för direkt förmögenhetsförlust som uteslut-

ningen åsamkat honom (uteblivet understöd från föreningen), där-

emot inte för hypotetisk förmögenhetsförlust (uteblivna 

anställningar). I notismålen NJA 1936 A 472, NJA 1936 A 473 och 

NJA 1945 A 77 utgick skadestånd för oriktig uteslutning. I vart fall 

i NJA 1936 A 473 tycks ersättning ha utgått även för indirekt skada 

när den uteslutne medlemmen visat att han fått svårt att få arbete. 

Skälen för att skadestånd utgick kan sökas i betydelsen för de ute-

slutna medlemmarna att vara medlemmar i en fackförening. Det 

avgörande momentet i betydelsebedömningen synes ha varit svå-

righet att få anställning utan medlemskap, i den situationen att det 

mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer funnits kollektiv-

avtal med innebörden att enbart den som var medlem i fackföre-

ningen skulle få anställas. 

 

Det senaste rättsfallet av intresse för skadeståndsfrågan är NJA 

2016 s. 962, som rör en ekonomisk förening, men där Högsta 

domstolen bygger sitt resonemang på ett ”restatement” av gällande 

rätt avseende skadestånd vid icke stadgeenlig uteslutning ur ideell 

förening. Omständigheterna i fallet var i korthet de följande. En 

medlem i en ekonomisk förening väckte talan mot vissa styrelsele-

damöter och föreningen och gjorde gällande skadestånd för skada 

som uppstått på grund av en oriktig uteslutning. I en ekonomisk 

förening kan en styrelseledamot som vid utförande av sitt uppdrag 

av grov oaktsamhet genom överträdelse av lagen om ekonomiska 

föreningen eller stadgarna skadar bland annat medlem bli skade-

ståndsskyldig, se 21 kap. 1 § sagda lag, men någon motsvarande 
 
27 Berglund, Föreningsjustis i Sverige och Danmark, SvJT 1942 s. 193 på s. 199. Jfr 

också NJA 1987 s. 394 som öppnar för klandertalan i ideella föreningar. 
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bestämmelse finns inte för ideella föreningar, se 18 kap. 3-4 §§ 

handelsbalken e contrario.28  

 

Högsta domstolen konstaterade det följande beträffande rättsför-

hållandet mellan en ekonomisk förening och dess medlemmar: 

 

”Rättsförhållandet mellan en ekonomisk förening och dess 

medlemmar i nu aktuellt hänseende har inte reglerats i före-

ningslagen. I den nuvarande föreningslagens förarbeten utta-

las, i anslutning till bestämmelserna om bildandet av en eko-

nomisk förening, att stadgarna torde få betraktas som det för 

föreningsbildningen grundläggande avtalet (se prop. 

1986/87:7 s. 81). Genom stadgarna kan medlemmarna få både 

rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Stadgarna 

kan jämkas på avtalsrättsliga grunder med stöd av 

36 § avtalslagen (se prop. 1975/76:81 s. 113). I den juridiska 

litteraturen har rättsförhållandet beskrivits från avtalsrättsliga 

utgångspunkter (se bl.a. Carl Hemström, Organisationernas 

rättsliga ställning, 8 uppl. 2011, s. 36 och Göran Linden, För-

värv och förlust av medlemskap i ekonomisk förening, 1952, 

s. 177).”29 

 

Högsta domstolens sammanfattning torde ha giltighet också beträf-

fande ideella föreningar. Domstolen konstaterar vidare beträffande 

möjligheten att få skadestånd vid oriktig uteslutning ur ekonomisk 

förening: 

 

”Enligt stadgad praxis kan domstol på materiell grund pröva 

tvister om uteslutning ur ideell förening, om föreningens 

verksamhet har ekonomisk betydelse för medlemmen (se 

bl.a. NJA 1977 s. 129 och NJA 1998 s. 293; jfr NJA 1990 

s. 687). Prövningen anses då äga rum enligt avtalsrättsliga 

principer. Stadgarna betraktas som ett led i det rättsförhål-

lande mellan medlemmen och föreningen som har bildats 

genom medlemskapet. En ogrundad uteslutning ur en ideell 

förening av nu aktuellt slag kan medföra skadeståndsskyldig-

het för föreningen (se NJA 1936 s. 672).”30 

 
28 Vidare Stattin, Skadeståndsansvar i ideella föreningar, SvJT 2006 s. 470.  
29 NJA 2016 s. 962 p. 27.  
30 A.a. p. 29. 
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Eftersom uteslutningen var oriktig blev den ekonomiska förening-

en skadeståndsskyldig. Frågan om skadeståndets beräkning blev 

inte föremål för behandling i Högsta domstolen, men det kan note-

ras att beträffande skadeståndsskyldigheten hänför sig domstolen 

till NJA 1936 s. 672, i vilket fall en relativt sträng syn på skadestån-

dets omfattning har tillämpats. 

 

Sammanfattningsvis kan mot denna bakgrund antas att en ur en 

ideell förening oriktigt utesluten medlem torde ha rätt till skade-

stånd, men att det är tveksamt om skadeståndet skall täcka annat än 

direkta kostnader av uteslutningen, till exempel förlorad arbetsin-

komst. 

6 Avslutande sammanfattning 
 

Avslutningsvis kan utifrån diskussionen i denna uppsats några 

sammanfattande slutsatser avseende uteslutning ur fackförening 

dras. 

 

1.   För det första står det enligt min uppfattning klart att en 

domstol är benägen att pröva uteslutning ur en fackförening 

i sak, i vart fall så länge som medlemskapet i föreningen kan 

anses ha någon viktigare ekonomisk betydelse för medlem-

men.  

 

2.   För det andra skall uteslutningsgrunden vid en fackförenings 

beslut om uteslutning av en medlem i allmänhet prövas mot 

föreningens ändamål. Avgörande om uteslutning får ske är 

om det med tillräcklig klarhet framstår som om den potenti-

ellt felande medlemmen varit illojal, överträtt föreningens 

ändamål skadat föreningen eller något liknande. När före-

ningens ändamål bestäms skall traditionella associations-

rättsliga principer användas, såsom objektiv tolkning och 

konkludent anpassning av ändamålet. 

 

3.    Det föreligger i och för sig inget hinder mot att en fackför-

ening förklarar att vissa personer som hyser för föreningen 

misshagliga åsikter, såsom kommunister, nazister eller, som 
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nu är i fråga, sverigedemokrater, utesluts så länge uteslut-

ningsgrunden är klar och tydlig. 

 

4.   Ett oriktigt uteslutningsbeslut kan förklaras ogiltigt av dom-

stolarna, i någon form av klandertalan vars närmare kontu-

rer inte är klarlagda i rättspraxis. 

 

5.   En medlem som oriktigt utesluts ur en fackförening torde 

ha rätt till skadestånd, men vad som närmare gäller skade-

ståndet är oklart eftersom rättspraxis är spretig. I vart fall 

torde den oriktigt uteslutne medlemmen ha rätt till skade-

stånd för direkt förmögenhetsförlust. 

 

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att säga att för andra ideella 

föreningar än sådana föreningar där medlemskapet har stor bety-

delse för den enskilda medlemmen, torde domstolarna inte göra en 

sakprövning av uteslutningar eller vägran att acceptera en medlem. 

I sådana fall torde domstolsprövningen fortfarande vara inskränkt 

till om föreningens formella regler iakttagits korrekt.  
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