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Abstract 
 

The Swedish labour market has developed a system were the relationship between employers 

and employees is in the largest extent regulated through collective agreements. A principle of 

the Swedish model has long been that the government should not interfere in wage setting and 

that the regulation on the wage settings is provided for the organisations on the labour market, 

however, a system of collective agreements that are generally applicable are very common in 

many European countries. The significance of this system is that the collective agreement is 

binding on all parties on the labour market which includes, both employers and employees that 

are members and also non-members in a trade union. A method with doctrinal and labour law 

in context has been used. This essay has examined how an imposition of the collective 

agreements with a general effect could affect the protection of workers in the Swedish model, 

and what kind of consequences such imposition could contribute to. Collective agreements are 

very important for the Swedish model and the employer has an obligation to apply conditions 

of collective agreements on employees that are non-members in a trade union or members in a 

different union. Employers who do not apply these conditions to workers can be guilty of 

violation of the collective agreement. In Sweden, collective agreements have a very high 

coverage despite the absence of collective agreements that are generally applicable. The high 

coverage is important because collective agreements offers workers a safer protection with 

more rights and opportunities to influence their workplace. In practice, it is also established that 

collective agreement in a workplace should be the central, and that it should have a normative 

effect on workers. However, the employer can bypass a few rules, which may affect workers 

negatively because they do not get equal rights or an equally strong protection. In order to 

maintain the Swedish model, a high number of trade union memberships are necessary. On the 

other hand, it has been shown that the number of trade union memberships has been decreased 

which can contribute to a diminished position on the labour market for workers and the trade 

unions. An adoption of collective agreements with a general effect as a complement to the 

system we have today would have been a good solution to include more employees. However, 

it can also be considered as an invasion on the Swedish model. 
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1.Inledning 

På svensk arbetsmarknad har det utvecklats ett system som innebär att relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare i största utsträckning regleras genom kollektivavtal. I Sverige har 

lagstiftningen inriktats på att fastställa samt klarlägga vissa grundläggande regler för 

kollektivavtalsområdet. Däremot har staten till skillnad mot andra länder avstått från att ange 

riktlinjer för hur normeringen av anställningsvillkoren närmare skall ske, det har överlämnats 

åt arbetsmarknadens parter att själva utveckla grundsatser, det vill säga att dessa parter sätter 

upp villkor för anställningsförhållandet.1. En princip inom den svenska modellen har länge varit 

att staten inte ska blanda sig i lönebildningen, däremot är det i många EU länder vanligt 

förekommande med ett system av allmängiltiga kollektivavtal.2. Innebörden av detta system är 

att kollektivavtalets rättsverkningar är bindande för alla parter på arbetsmarknaden, med andra 

ord bindande för arbetsgivare och arbetstagare samt för medlemmar och icke medlemmar i ett 

fackförbund eller arbetsgivarorganisation.3. Sverige är ett av endast tre länder i Europa som inte 

har lagstiftat minimilön eller allmängiltiga kollektivavtal4, kollektivavtalen används istället 

som ett komplement till lagstiftningen5.  

 

Det bör betonas att arbetsrätten som utvecklades efter 1974 och senare, har som princip att de 

bestämmelser som ska ge enskilda arbetstagare vissa rättigheter eller visst skydd är tvingande.6. 

Dessa bestämmelser kan ibland frångås genom kollektivavtal via så kallade semidispositiva 

regler. Vilket innebär att arbetsmarknadsparterna kan avtala bort regleringen och parterna kan 

komma överens om andra lösningar genom kollektivavtal7. Dock tar lagstiftaren hänsyn till 

vilka risker som finns att avtalsfriheten utnyttjas på ett sätt som kan försämra den enskilde 

arbetstagarens rättsställning. Om kollektivavtal bedöms medföra risk för olämpliga 

konsekvenser tillåts inte semidispositiva regler.8. Kollektivavtalen har i Sverige en mycket hög 

täckningsgrad trots frånvaron av allmängiltigförklaring, täckningsgraden har varit stabil sedan 

1990 talet. Däremot har organisationsgraden förändrats, den fackliga organisationsgraden har 

                                                
1 AD 1983:184 
2  Bromander, Karin & Viktorsson, Sören, 2015, Allmänna avtal vanlig väg att gå, 
http://www.arbetsvarlden.se/allmanna-avtal-vanlig-vag-att-ga/ 
3 Ahlberg Kerstin & Bruun Niklas, ”Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping”, 
Nordstedts juridik AB, Stockholm 1996, sid. 13-15 
4 Bromander & Sören, 2015 
5 Ahlberg Kerstin & Bruun Niklas, ”Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping”, 
Nordstedts juridik AB, Stockholm 1996, sid. 13-15 
6 AD 2000:29 
7 SOU 2008:123. s.144 
8  AD 2000:29 
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ständigt gått ned sedan 1990-talets mitt. Under åren 2007 och 2008 förlorade facken samt a-

kassorna ett stort antal medlemmar.9. Med en sjunkande organisationsgrad kan arbetstagares 

ställning på arbetsmarknaden minska, för att upprätthålla den svenska modellen är en hög 

organisationsgrad av behov10. Problematiken avser huruvida den svenska modellen erbjuder 

tillräckligt skydd för olika grupper av arbetstagare eller ifall ett komplement behövs i form av 

allmängiltiga kollektivavtal.11 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skyddet för arbetstagare ser ut i förhållande till den 

svenska modellen, samt ifall skyddet behövs kompletteras med ett införande av allmängiltiga 

kollektivavtal. Syftet är även att undersöka fördelar och nackdelar med allmängiltiga 

kollektivavtal i relation till den svenska modellen. Studiens syfte härleds med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

- Hur skulle ett införande av allmängiltiga kollektivavtal i svenska modellen påverka 

arbetstagarnas skydd? 

- Vilka konsekvenser kan ett införande av allmängiltiga kollektivavtal ha på den svenska 

modellen? 

 

1.2 Metod 

En rättsdogmatisk metod kommer att användas för att uppnå studiens syfte, vilket innebär att 

jag kommer söka kunskap om innehållet i gällande rätt genom att tillämpa de rättskällor som 

innefattas inom rättskälleläran. Metoden används för att göra en rättsutredning, de lege lata, 

vilket innebär att beskriva och tolka den gällande rätten.12. För att kunna använda den 

rättsdogmatiska metoden behövs en insikt i rättskälleläran och normhierarkin. Lagtext betraktas 

som primär i hierarkin, därefter råder prejudikat, förarbeten, domstolspraxis, doktrin och 

juridiska artiklar.13. Den här metoden har används för att studera arbetstagarnas skydd i den 

svenska modellen genom bland annat lagstiftning, rättspraxis, doktrin, men även förarbeten och 

                                                
9	  Kjellberg, Anders, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling, 2015, s.5	  
10	  SOU 2015:83, s.43	  
11 Arbetet kommer att fokusera på den svenska arbetsmarknadsmodellen, det vill säga på kollektivavtals området 
och arbetstagares skydd inom det området. 
12 Fahlbeck, Reinhold, Pleasures and torments of comparative legal research – Confessions of an amateur 
practitioner, I: Festskrift till Gunnar Karnell (red Gorton, Lars mfl), Stockholm 1999, s.110 
13 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2015 s.203 
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betänkanden som behandlar regleringen kring den svenska modellen och arbetsmarknaden. 

Dessa regleringar har även behandlat hur allmängiltiga kollektivavtal regleras i andra länder 

och ifall systemet kan ses som en lösning till olika situationer för arbetstagare. Materialet har 

även insikt i om allmängiltiga kollektivavtal ingriper i den svenska modellen. 

 

För att bättre förstå rättsreglernas funktion har kunskap sökts om den verklighet där reglerna 

fungerar14, därför har en labour law in context metod tillämpats för att bredda min metod och 

ge utrymme till fler källor. Jag har studerat arbetsrätten i ett större socialt sammanhang, vilket 

även är en tradition som har pågått länge. Det har varit av intresse att använda ett 

tvärvetenskapligt angreppssätt, genom att väva in forskning från bland annat sociologisk eller 

beteendevetenskaplig forskning, för att bättre förstå de sociala förändringskrafterna som 

påverkar arbetsmarknaden och arbetsrätten. Med andra ord krävs en studie med en kombination 

av sociala normer samt rättsnormer.15. Den här metoden har används för att förstå arbetsrätten 

i förhållande till arbetsmarknadens realiteter, det vill säga för att lättare förstå hur skyddet för 

olika grupper av arbetstagare i samhället kan påverkas av ett införande av allmängiltiga 

kollektivavtal i den svenska modellen. Mitt kunskapsintresse har varit kunskap om rättens 

funktionalitet i arbetslivet, därmed har jag tillämpat rättsvetenskaplig forskning med 

samhällsvetenskaplig inriktning.16 

 

Mitt tillvägagångssätt med labour law in context innebär bland annat att jag, genom forskning 

och utredningar har fått en inblick i hur olika arbetstagargruppers position på arbetsmarknaden 

ser ut när det gäller skyddet i den svenska modellen. Exempelvis vilka som är utsatta och varför, 

eller vilka grupper som har hög organisationsgrad. Jag har även fört ett resonemang i min 

utredning för att tydliggöra hur vissa delar har koppling till mina frågeställningar. Jag har valt 

begreppet labour law in context för att specificera att metoden behandlar arbetsrättsligt 

perspektiv på law in context. Praxis har fokuserats på olika rättsfall, med dessa fall tar jag upp 

resonemanget samt argumentationen från arbetsdomstolen för att kunna koppla det till resten 

av informationen, själva händelserna i fallen är inte av största relevans utan jag har lagt fokus 

på resonemanget. Ett par rättsfall har behandlat frågan om kollektivavtalets normativa verkan 

samt utfyllande verkan för utomstående arbetstagare för att förstå hur skyddet för dessa 

                                                
14 Lehrberg, 2015, s.204 
15Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i 
svensk, engelsk och tysk kontext, 2004, Juristförlaget i Lund, s.37-38 
16 Rönnmar, 2004. S.19	  
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arbetstagare ser ut på arbetsmarknaden, samt hur arbetsdomstolen har argumenterat i sådana 

fall. Eftersom normerande verkan inte står i lag, betyder det att jag har använt mig av praxis för 

att behandla dessa frågor. Annan praxis behandlar kollektivavtalsbrott som visar att 

arbetsgivare kan vara skyldiga ifall de inte tillämpar kollektivavtalsbestämmelser på sina 

anställda. Två rättsfall visar hur 36§ AvtL17 kan tillämpas på avtal som inte har 

kollektivavtalsbestämmelser på utomstående arbetstagare. Vaxholmsfallet, med andra ord 

Laval-domen, har behandlats eftersom domen startade diskussion om allmängiltiga 

kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.  

 

Urvalet har gjorts med hjälp av sökmotorn Zeteo.se, genom att välja ut relevanta domar att 

studera. Vid sökningen användes orden ”kollektivavtal”, ”normerande verkan”, ” utfyllande 

verkan”, ”kollektivavtalsbrott”, ”utomstående arbetstagare”. Därefter valdes domar från 

arbetsdomstolen som behandlade dessa områdena. Vid den systematiska sökningen har 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog använts, sökorden har varit ”kollektivavtal”, ”svenska 

modellen”, ”den svenska arbetsrättsliga modellen”, ”organisationsgrad”, ”täckningsgrad”, 

”allmängiltiga kollektivavtal”, ”Lex Laval”, ”Laval målet”. Utifrån sökträffarna gjordes ett 

urval av böcker, doktrin samt artiklar som behandlar dessa områden. Artiklarna är främst 

vetenskapliga däremot förekommer artiklar från exempelvis LO och arbetsgivarorganisationen 

företagarna för att exemplifiera ett par situationer där unga arbetstagare uppmärksammats. 

Kritik kan föras vid att dessa artiklar är från deras hemsidor och kan därför ha vinkling till deras 

fördel. Det har även använts artiklar från professorerna Thörnqvist, Christer och Woolfson, 

Charles, dem är professorer i arbetsvetenskap och inte rättsvetenskap, deras artikel har använts 

för att få en mer tvärvetenskapligt tolkning. Vid användande av dessa källor har detta tagits i 

beaktning. Anders Kjellberg, professor inom sociologi vid Lunds Universitet, är ledande i 

frågor gällande fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer samt partsrelationer. Hans 

rapporter har givits stort utrymme i uppsatsen eftersom jag har valt att inspireras av hans 

rapporter som behandlar statistik över hur organisationsgraden och täckningsgraden i Sverige 

skildras. Det har givit kunskap om hur situationen ser ut i Sverige vilket jag i led med statistiken 

har fört en analys om hur grupper av arbetstagares skydd ser ut samt hur skyddet kan påverkas 

med ett införande av allmängiltiga kollektivavtal. 

 

                                                

17 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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2. Svenska modellens skydd för arbetstagare 

Begreppet svensk modell har olika betydelser, det syftar vanligtvis på relationerna mellan 

arbetsmarknadens parter som växte fram på slutet av 1930-talet. Det kan sägas ta sin start i 

Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF, där det förhandlades om solidarisk lönepolitik och om 

låg konfliktbenägenhet, men även att avtal skall slutas utan inblandning av regeringen. Kärnan 

i den svenska modellen är att den svenska fackföreningsrörelsen är inriktad på att försöka 

åstadkomma ett förhandlingsväsende som möjliggör överenskommelser med olika arbetsgivare 

angående arbetsvillkoren för arbetstagare. Däremot har fackföreningar och arbetsgivare ställt 

sig negativa till lagstiftning på arbetsmarknadens område eftersom löner och allmänna 

arbetsvillkor i den svenska modellen har reglerats genom fria avtal. 18  

I Sverige har det sedan länge varit en medveten strategi att staten så lite som möjligt ska 

styra regleringen av förhållandena på arbetsmarknaden. Det har ansetts att regleringen av dessa 

förhållanden bör regleras av organisationerna på arbetsmarknaden i så stor utsträckning som 

möjligt, företrädesvis ska det ske genom kollektivavtal.19. Kollektivavtal är ett starkt inslag i 

den svenska modellen, vilket innebär att det är ett avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller 

arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, om anställningsvillkor enligt 23 och 24 §§ Lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Kollektivavtal uppställer normer för de villkor 

som ska följas i anställningsförhållanden mellan en arbetstagare och arbetsgivare som är 

bundna av kollektivavtal. Av 23 § MBL är det tre kriterier som är av avgörande betydelse för 

att utläsa på vilket sätt ett kollektivavtal skiljer sig från ett vanligt avtal. För det första ska ett 

kollektivavtal innehålla anställningsvillkor för arbetstagare samt förhållanden mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. För det andra ska det ha ingåtts mellan en arbetsgivarorganisation 

eller en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, och det tredje kriteriet är att det ska vara 

skriftligt. Uppfyller inte avtalet samtliga tre kriterier är det inte fråga om ett kollektivavtal utan 

om ett vanligt avtal som regleras av civilrättslig lagstiftning.20  

 

Kollektivavtal har dock bindande verkan även för en medlem i en organisation som har ingått 

avtalet enligt 26 § MBL, det gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före 

                                                
18 Magnusson, Lars, Håller den svenska modellen? – arbete och välfärd i en global värld, 2006, Norstedts 
Akademiska förlag. s.50 - 51 

19 SOU 2015:83, s.45 
20 SOU 2008:123, s.145	  
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eller efter avtalets tillkomst men inte om medlemmen redan är bunden av ett annat 

kollektivavtal. Även om en medlem träder ut ur organisationen fortsätter han eller hon att vara 

bunden av kollektivavtalet tills det löper ut.21. Enligt 27§ MBL kan inte arbetsgivare och 

arbetstagare som är bundna av kollektivavtal med giltig verkan träffa överenskommelse som 

avviker mot avtalet. Kollektivavtal har med andra ord en tvingande verkan för personliga avtal, 

det vill säga arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtal på sina anställda före personliga avtal. Om 

arbetstagaren är utomstående och inte med i det avtalsbärande fackförbundet har arbetsgivaren 

trots allt en skyldighet att tillämpa kollektivavtalsbestämmelserna på de utomstående.22 

 

Kollektivavtalen spelar en central roll för den svenska arbetsmarknadsmodellen, nio av tio 

löntagare i Sverige omfattas av kollektivavtal trots frånvaron av lagstiftning om 

allmängiltigförklaring. Kollektivavtalens starka ställning i Sverige är avgörande genom att både 

anställda och arbetsgivare i betydande utsträckning är organiserade. Den vidsträckta 

konflikträtten i Sverige ger dessutom fackförbunden möjligheter att tvinga ovilliga 

oorganiserade arbetsgivare till förhandlingsbordet. EU-domstolens utslag i Laval-fallet 

begränsar dock möjligheterna att få till stånd svenska kollektivavtal för utländska arbetstagare 

stationerade i Sverige. Många oorganiserade arbetsgivare har så kallade hängavtal med de 

fackliga organisationerna, vilket innebär att de tillämpar branschens riksavtal.23. Nästa kapitel 

kommer att behandla täckningsgraden i Sverige samt hur det har betydelse för arbetstagarnas 

skydd i den svenska modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 SOU 2008:123, s.146 
22 SOU 2015:83, s.47 
23 Kjellberg, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling, 2015, s.14-15 
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2.1 Täckningsgraden av kollektivavtal 

I Sverige har kollektivavtalen en mycket hög täckningsgrad trots frånvaron av 

allmängiltigförklaring. Inom privat sektor omfattades cirka 84 procent av löntagarna av 

kollektivavtal, och inom offentlig sektor täcks samtliga anställda av kollektivavtal. Inom privat 

sektor omfattar kollektivavtalen en klart lägre andel av tjänstemännen, 77 procent 2014, än av 

arbetarna där siffran ligger på 94 procent, detta beror på att hängavtal inte är lika vanliga bland 

tjänstemän som bland arbetare.24. Däremot finns det även arbetsplatser utan kollektivavtal, i 

privat sektor ligger siffran på 16 procent, det vill säga ca 483 000 anställda finns på arbetsplatser 

utan kollektivavtal år 2013.25. Vid mindre företag är det endast 40 procent av arbetsgivarna som 

är anslutna till kollektivavtal eller hängavtal. En undersökning genomförd av 

Arbetsgivarorganisationen Företagarna visar att de mindre företagen inte väljer att binda sig till 

ett kollektivavtal eftersom de anser att kollektivavtalen ibland saknar flexibilitet. Avtalen är 

ofta framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt. Dessa företag anser 

även att tvångsaspekten med kollektivavtal inte bör tillämpas och att avtalsfrihet på 

arbetsmarknaden bör prioriteras.26 

 

En större andel av arbetare än tjänstemän täcks av kollektivavtal.27. Resonemanget kan föras 

vid att täckningsgraden är av betydelse eftersom med kollektivavtal på arbetsplatsen får 

arbetstagare ett säkrare skydd med fler rättigheter och möjligheter att påverka. Arbetstagare 

utan kollektivavtal löper större risk att inte få lika rättigheter som de med kollektivavtal, 

eftersom ju högre täckningsgrad desto starkare blir skyddet genom att fler arbetstagare omfattas 

av kollektivavtalen och skyddas där med. Om täckningsgraden däremot är låg löper det risk för 

att arbetstagare inte får lika bra rättigheter och chans att påverka arbetsvillkoren. AD 2014 är 

ett fall där en arbetstagare inte fått ut samma rättigheter som de arbetstagare som är bundna av 

kollektivavtal, exempelvis har enarbetstagaren gått miste om kompensationsersättning, 

övertidsersättning och obekvämlighetstillägg.28. Täckningsgraden är av betydelse för skyddet 

av arbetstagare eftersom vissa branscher inte omfattas av kollektivavtal, vilket kan ge utfallet 

att arbetstagare i dessa områden blir mer utsatta än de som omfattas av kollektivavtal. 

                                                
24 Kjellberg, Anders, Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning, 2015, Avtalsrörelsen och 
lönebildningen - medlingsinstitutets årsrapport, Medlingsinstitutet. s.28 
25  Kjellberg, Anders, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling, 2015, s.3-5 
26 Företagarna. Småföretagen och kollektivavtalen, 2013, 
http://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Syd/utmarkelser/Rapporter/Smaforetagen-och-
kollektivavtalen/ 
27  SOU 2015:83, s.44 
28 AD 2014 31 
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Exempelvis på  småföretag där bara 40 procent omfattas av kollektivavtal eller inom den privata 

sektorn där täckningsgraden bland tjänstemän är lägre29. Resonemanget om att allmängiltiga 

kollektivavtal kan vara en lösning är ifall täckningsgraden är låg, då kan dessa kollektivavtal 

säkra att fler arbetstagare skyddas, eftersom enligt Ahlberg Kerstin samt Bruun Niklas omfattar 

allmängiltiga kollektivavtal alla anställda på arbetsplatsen30. 

 

2.2 Organisationsgraden 

Den fackliga organisationsgraden har ständigt gått ned sedan 1990-talets mitt. Under åren 2007 

och 2008 förlorade facken samt a-kassorna ett stort antal medlemmar, vilket kan förklaras av 

att den borgerliga alliansregeringen höjde medlemsavgiften till a-kassorna markant, andelen 

fackligt anslutna sjönk från 77 procent till 71.31. I Sverige innebär en höjning av a-kasseavgiften 

att den totala fackavgiften stiger med motsvarande belopp, exempelvis sexdubblades avgiften 

till A-kassan för vissa arbetstagargrupper.32. Den fackliga organisationsgraden brukar under 

djupa lågkonjunkturer stiga i Sverige, men de mycket höga avgifterna för fack och a-kassa 

motverkade en sådan utveckling framförallt för arbetarna. Däremot sjönk den fackliga 

organisationsgraden hos både arbetare och tjänstemän.33  

 

Till skillnad från den fackliga anslutningen har arbetsgivarnas organisationsgrad varit relativt 

stabil de senaste åren och genom arbetsgivarnas höga organisationsgrad bidrar det till att 

kollektivavtalens täckningsgrad behåller en hög nivå.34. Organisationsgraden är av relevans för 

arbetstagarnas skydd, eftersom ju fler medlemmar fackförbunden har desto större blir dem samt 

att de får mer makt och en starkare ställning på arbetsmarknaden. Ifall organisationsgraden 

sjunker kan det betyda att fackförbundens ställning minskar vilket i led med detta även påverkar 

arbetstagarnas skydd, på så sätt att parten som representerar arbetstagares villkor blir svagare 

gentemot arbetsgivarsidan. Allmängiltiga kollektivavtal brukar införas i länder samt branscher 

med låg organisationsgrad eftersom arbetstagarparten inte har en stark maktställning i sådana 

situationer.35. Konsekvensen av en sjunkande organisationsgrad på den svenska modellen kan 

                                                
29 Kjellberg, Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning, 2015, s.28 
30 Ahlberg, Kerstin och Bruun, Niklas, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumpning, 1996, 
Nordstedts juridik AB, Stockholm. S.14 
31 Kjellberg, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling , 2015, s.5 
32 Kjellberg, Anders, Det fackliga medlemsraset i Sverige 2007 och 2008. Arbetsmarknad och arbetsliv, 2009. 
S.13 
33 Kjellberg, Anders, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och 
fackförbund, 2010, s.7 
34 Kjellberg, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling, 2015, s.6 
35 Ahlberg & Bruun, 1996, s.104-105 
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bidra till att partsautomin brister och maktställningen mellan parterna brister, då ena parten blir 

starkare. 36 

 

En förutsättning för att den svenska modellen ska fungera är en hög organisationsgrad bland 

såväl arbetstagarna som arbetsgivarna av behov37. Det krävs även en hög organisationsgrad för 

att kollektivavtalet skall kunna ha kvar sin starka ställning38. Bland arbetarna i de privata 

tjänstenäringarna var den fackliga tillbakagången störst jämfört med industrin eller den 

offentliga sektorn, särskilt drabbade var arbetare i hotell- och restaurangbranschen där andelen 

fackligt anslutna arbetare sjönk från 40 procent 2008 till 36 procent 2009. Städbranschen är 

också en bransch med stor facklig tillbakagång, där sjönk fackanslutningen från 60 till 57 

procent år 2008.39. Den fackliga tillbakagången hos både arbetare och tjänstemän var minst 

bland offentliganställda40. Resonemang kan föras vid att de utsatta arbetstagarna befinner sig i 

den privata sektorn, särskilt bland arbetare. Restaurang och städbranschen är låglönebranscher 

vilket kan ha konsekvensen att dessa arbetstagare är särskild utsatta ifall medlemsavgiften höjs 

eftersom det kan bli dyrt för dem. Det kan resultera i att organisationsgraden i dessa branscher 

minskar, vilket i led med detta kan betraktas som att skyddet för dessa arbetstagare blir svagare.  

 
Många av ungdomarna finns i de privata tjänstenäringarna där den fackliga organisationsgraden 

är lägre än i industrin och den offentliga sektorn. Det finns en splittrad bild på olika branscher 

och socioekonomiska grupper där vissa grupper har en fallande facklig organisationsgrad och 

andra har oförändrad eller stigande.41. De senaste tio till femton åren har de ungas position på 

arbetsmarknaden förändrats, ett exempel är att arbetslösheten har stigit betydligt mer hos de 

unga. Av de 16–24-åringar som finns på arbetsmarknaden idag arbetar inte mindre än varannan 

under tidsbegränsade kontrakt, likaså har fackanslutningen rasat kraftigt. Från att två av tre 

unga tillhört en fackförening är det idag endast varannan.42. En studie genomförd av LO visar 

att det är vanligt förekommande i hotell och restaurangbranschen att unga arbetstagare 

provjobbar utan att få någon lön, ungefär 22 procent unga arbetstagare har blivit utsatta. Vidare 

                                                
36 SOU 2008:123, s.25-26 
37 SOU 2015:83, s.43 
38 Andersson, Bosse. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm: 
Medlingsinstitutet, 2013, s.65 
39 Kjellberg, Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning, 2015, s.41 
40 Kjellberg, 2009, s.17 
41 Kjellberg, Anders, Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning, 2015, s.34-35 
42 Kjellberg, Anders, Facklig organisering och arbetsmarknad: marginalisering av ungdomar och invandrare?, 
2000, s.1-2 
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beskriver LO att det på mindre företag anses vara komplicerat och kostsamt med 

kollektivavtal.43 

 

Minskningen av organisationsgraden samt fackligt anslutna kan bero på att det har blivit 

vanligare med en kritiskt prövande inställning till fackligt medlemskap, arbetstagare vill få ut 

något av medlemsavgiften. Genom direktanslutning till en a-kassa kan behovet av trygghet 

delvis tillgodoses, men till en betydligt lägre avgift. Särskilt de yngre arbetstagarna har alltmer 

kommit att se direktanslutning till a-kassa som ett alternativ till fackligt medlemskap, nämligen 

den arbetstagargrupp som kännetecknas av den mest vikande fackliga anslutningen.44. Det kan 

fastställas att ungdomar eller yngre arbetstagare klart avviker från det typiska mönstret med 

hög facklig anslutning i Sverige.45.  

 

Den här inställningen till fackligt medlemskap kan orsaka att fler väljer att inte gå med i facket 

eftersom de vill få ut något av avgiften eller för att de tycker att medlemsavgiften är för dyr, 

vilket i led med detta kan leda till låg organisationsgrad. En hög organisationsgrad är som 

tidigare nämnt viktigt för att den svenska modellen ska fungera46. Det är även viktigt för 

arbetstagare eftersom högre organisationsgrad kan resultera i att fackförbunden får en starkare 

ställning på arbetsmarknaden vilket leder till att arbetstagare får fler möjligheter och bättre 

villkor på arbetsplatserna. Konsekvensen med ett införande av allmängiltiga kollektivavtal i 

den svenska modellen kan orsaka att organisationsgraden på arbetsmarknaden sjunker då fler 

väljer att inte organisera sig eftersom de anställda automatisk blir bundna av kollektivavtalet 

och utnyttjar därmed förmånerna47.Trots hög täckningsgrad samt organisationsgrad finns det 

arbetstagare samt arbetsgivare som är utomstående det vill säga inte med i något fackförbund 

eller att de är medlemmar i andra fackförbund än den avtalsbärande. Nästa kapitel kommer 

behandla just utomstående arbetstagare samt deras skydd. 

 

 

 

                                                
43  LO. Unga vuxnas arbetsvillkor. 2011, 
http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_unga_vuxnas_arbetsvillkor_pdf/$file/Unga%20
vuxnas%20arbetsvillkor.pdf, s.25 -26. 
44 Kjellberg, 2000, s.55 
45 Kjellberg, 2000, s.71 
46	  SOU 2015:83, s.43 
47	  Ahlberg & Bruun, 1996, s.111	  
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2.3 Kollektivavtalets betydelse för utomstående  

En arbetsgivare som är kollektivavtalsbunden har en förpliktelse att tillämpa samma villkor 

som i kollektivavtalet för de arbetstagare som är medlemmar i annan fackförening och för andra 

oorganiserade arbetstagare.48. En arbetsgivare som inte tillämpar dessa villkor mot 

utanförstående arbetstagare gör sig skyldig till brott mot kollektivavtalet49. Därigenom 

begränsas arbetsgivarens möjlighet att införskaffa arbetskraft till lägre kostnad än den 

fackförbundet erbjuder, det här betyder att kollektivavtal har en normerande verkan. Slutna 

kollektivavtal binder bara de avtalsslutande parterna och medlemmar i den avtalsslutande 

organisationen. Dessutom får den kollektivavtalsbundna arbetsgivaren tillämpa 

kollektivavtalsvillkor som avviker från lagstiftning, det vill säga semidispositiva regler, även 

på utomstående arbetstagare. Den arbetsrättsliga lagstiftning som finns i Sverige bygger i stor 

utsträckning på att det finns eller kan finnas kollektivavtal med avvikande regler, samt 

principen om att arbetsmarknadens organisationer ser till att regleringen på arbetsmarknaden 

återföljs.50. Avvikelser från avtal är vanligt förekommande, i exempelvis teknikavtalet finns det 

möjligheter till avvikelser för ett antal olika områden, bland annat beträffande 

övertidsersättning, lägsta lön, arbetstid och semester51.  När det gäller frågan vilka rättigheter 

de enskilda arbetstagarna kan härleda ur kollektivavtalet så kan det konstateras att enskilda 

utanförstående arbetstagare inte anses kunna härleda några rättigheter direkt ur kollektivavtalet, 

utgångspunkten är i stället att det råder avtalsfrihet mellan arbetsgivaren och den utanförstående 

arbetstagaren.52 

 

Arbetstagare har även en rättighet enligt 36§ i Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, att jämka avtalsvillkor eller lämna de utan 

avseende om villkoren anses oskäliga till avtalets innehåll. Vilket kan tolkas som att 

utomstående arbetstagare kan tillämpa paragrafen på avtal där kollektivavtalsregler inte har 

tillämpats. AD 2006:76 är ett fall där det har diskuteras ifall 36§ AvtL ska tolkas som att villkor 

i ett avtal för en arbetstagare ska anses oskäligt eftersom det normerande kollektivavtalet inte 

har tillämpats på arbetstagarens avtal. Det har även ifrågasatts i vilken mån 36 § AvtL kan vara 

                                                
48 SOU 2015:83, s.47 
49 SOU 2005:89, s.99 
50 SOU 2015:83, s.47 
51Malmberg, Jonas och Öman, Sören, Lex Laval - Nedslag i den nya arbetsrätten, 2012, Malmö, s.53 
52 AD 1983:184 
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tillämplig på kollektivavtal, samt att utrymmet för att tillämpa 36§ avtalslagen på sedvanliga 

kollektivavtal anses mycket begränsat.53 

 

I AD 2006:76 för arbetsdomstolen resonemanget att ett kollektivavtal inte har någon 

laggrundad rättsverkan i förhållandet mellan en kollektivavtalsbunden arbetsgivare och en 

anställd utomstående arbetstagare. Vanligtvis är en kollektivavtalsbunden arbetsgivare på 

grund av kollektivavtalet förpliktad i relation till avtalsmotparten att tillämpa kollektivavtalets 

anställningsvillkor även på utanförstående arbetstagare som sysselsätts i arbete som avses med 

kollektivavtalet. En sådan förpliktelse kan endast utkrävas av fackförbundet. Domstolen för 

argumentet att en allmän princip är att den utanförstående arbetstagaren inte själv kan grunda 

någon rätt direkt på kollektivavtalet, däremot kan den utanförstående arbetstagaren åberopa 

kollektivavtalets anställningsvillkor om det uttryckligen står i det enskilda anställningsavtalet. 

Arbetsgivaren är i princip oförhindrad att avtala om sämre villkor än som följer av 

kollektivavtalet med den utomstående, däremot kan arbetsgivaren göra sig skyldig till 

avtalsbrott gentemot sin kollektivavtalspart. Om arbetsgivaren och arbetstagaren uttryckligen 

avtalat om att ett visst avtal ska gälla för arbetstagarens anställning fastslår arbetsdomstolen att 

arbetstagaren inte kan, även för det fall han skulle anses sysselsatt i arbete som omfattas av ett 

annat kollektivavtal, göra anspråk på att det avtalet skall tillämpas på dennes anställning. 

 

I AD 2014:31 framgår det däremot att när en utanförstående arbetstagare sysselsätts i arbete 

som omfattas av ett kollektivavtal anses anställningsavtalet hämta sitt innehåll från det 

gällande kollektivavtalet, detta gäller inte om något annat har avtalats mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren, med andra ord innebär detta att kollektivavtalet har en utfyllande verkan. Denna 

praxis bygger på tanken att bruk och sedvänja på arbetsplatsen, vilket oftast är 

att kollektivavtalets regler tillämpas, ska fylla ut det enskilda anställningsavtalet. Vanligtvis har 

därmed en utanförstående arbetstagare rätt till de förmåner som finns i det 

tillämpliga kollektivavtalet, men har därför även förpliktelser som denne ska följa enligt avtalet. 

Arbetstagaren kommer därmed varken i bättre eller sämre läge än om han eller hon varit 

medlem i den kollektivavtalsslutande fackföreningen. Kollektivavtalet som inte har tillämpats 

på arbetsplatsen, trots att arbetsgivaren varit skyldig att göra detta, kan inte 

kollektivavtalets villkor sägas vara de sedvanliga villkoren på arbetsplatsen, vilket medför att 

kollektivavtalsvillkoren inte kan anses ha utfyllande verkan i en sådan situation. Med andra ord 

                                                
53 AD 2009:39 
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ska kollektivavtalets bestämmelser tillämpas på arbetsplatsen för att få en utfyllande verkan. 

Ifall en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal antas det att kollektivavtalet tillämpas på 

arbetsplatsen, den som gör gällande motsatsen har bevisbördan för sitt påstående. 

 

Kollektivavtal har som nämnts ovan en normerande och utfyllande verkan, däremot 

förekommer det skiljeklausuler i kollektivavtal. Enligt AD 2007:90 framgår det att en 

skiljeklausul är ett avtalsvillkor som intar en särställning. Oorganiserade arbetstagare och 

arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande organisationen anses dock ofta bundna av 

skiljeklausuler i ett kollektivavtal. Arbetstagarens anställningsavtal ska dock innehålla en tydlig 

hänvisning till skiljeklausulen i kollektivavtalet, och skiljeklausulen får inte ha en undanskymd 

placering eller att den är svår att finna.  

 

En utomstående arbetstagare har ett omfattande skydd samtidigt som att det i vissa situationer 

är bristfälligt. Den främsta orsaken till bristfällande skydd för den här arbetstagargruppen är att 

oorganiserade arbetstagare har svårare att bevara sina rättigheter eftersom de inte är med i ett 

fackförbund som kan säkerställa deras arbetsvillkor. Däremot är en arbetsgivare tvungen att 

tillämpa kollektivavtalsbestämmelser på utomstående arbetstagare54, dock finns det kryphål 

som har framgått av praxis. Utomstående arbetstagares situationer bedöms olika i enskilda fall 

vilket gör att utomstående arbetstagares rättigheter blir svårare att bevaka och tillgodose 

eftersom de kan hamna i situationer där de får sämre arbetsvillkor samt möjligheter. Praxis visar 

på att en arbetsgivare måste tillämpa bestämmelserna men i själva verket inte gör det, vilket 

kan bidra med en osäkerhet i skyddet för utomstående arbetstagare55. Dessutom finns det inte 

lagstadgat om normerande verkan vilket gör det otydligare för arbetsgivare samt arbetstagare 

att veta hur det egentligen ligger till.56.  

 

Utomstående arbetstagare kan hamna i underläge jämfört med organiserade vilket kan skapa en 

obalans samt en klyfta mellan olika arbetstagargrupper. Införandet av allmängiltiga 

kollektivavtal i dessa situationer kan medföra att alla arbetstagare får lika arbetsvillkor vilket 

kan motverka klyftor och orättvisor mellan olika arbetstagargrupper, eftersom allmängiltiga 

kollektivavtal omfattar alla arbetstagare.57. Däremot behöver inte skyddet i den svenska 

                                                
54 SOU 2015:83, s.47 
55 AD 2014:31 
56 AD 2006:76 
57Elfiving, Anna-Stina, 2014, Allmängiltigförklaring och minimilön, Offentligaanställdas förhandlingsråd,  
http://www.ofr.se/wp-content/uploads/2012/10/Allm%C3%A4ngiltigf%C3%B6rklaring-och-
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modellen ses som bristfällig eller som en orättvisa för utomstående arbetstagare eftersom 

normen är att utomstående ska behandlas lika. Praxis visar även på att ett par arbetsgivare blir 

dömda för kollektivavtalsbrott eftersom de inte tillämpat exempelvis 

kollektivavtalsbestämmelser på utomstående. I AD 2009:3 fastslår arbetsdomstolen att 

arbetsgivaren gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott gentemot den fackliga organisationen 

genom att inte tillämpa kollektivavtalsbestämmelser på en utanförstående arbetstagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
minimil%C3%B6ner-rapport-20140507.pdf, s.2 samt Ahlberg och Bruun, 1996. s.14 
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3. Allmängiltigförklaringens funktion  

Sverige har inom EU en hög täckningsgrad när det gäller kollektivavtal, däremot finns det 

länder i EU med högre täckningsgrad, det kan förklaras med att dessa länder kan ha ett system 

för allmängiltiga kollektivavtal58. Allmängiltiga kollektivavtal innebär att kollektivavtalets 

bindande verkan förstärks och gäller inte bara medlemmarna i de avtalsslutande 

organisationerna, utan även utomstående arbetstagare, det vill säga oorganiserade arbetstagare 

och arbetsgivare samt för arbetstagare som tillhör andra fackföreningar än de avtalsbärande. 

Generellt sker regleringen genom att landets arbetsmarknadsminister beslutar att 

allmängiltigförklara ett visst avtal på förslag av någon av arbetsmarknads parterna, i andra 

länder har arbetsmarknads parterna själva avgörandet i sin hand.59 

En hög täckningsgrad är av behov för den svenska modellen eftersom kollektivavtal är en metod 

som bidrar till att skydda mot låga löner och orättvisa arbetsvillkor. I Sverige finns det inte 

något system för allmängiltiga kollektivavtal och hittills har parterna på arbetsmarknaden inte 

ansett att det är av behov eftersom Sverige fortfarande har lyckats hålla en hög täckningsgrad. 

Lägstalöner finns angivna i vissa avtal men i många avtal, där lönerna sätts individuellt finns 

inga lägsta löner angivna, det förekommer framförallt på tjänstemannaområdet. Motivet till att 

införa allmängiltiga kollektivavtal är för att säkerställa minimivillkor för låglönegrupper men 

även ett tillvägagångssätt för att motverka social dumping och åstadkomma 

konkurrensneutralitet.60. Ett införande av allmängiltiga kollektivavtal i den svenska modellen 

kan påverka skyddet för arbetstagare i branscher med låga löner samt låg täckning- och 

organisationsgrad som exempelvis i städ- och hotellbranscher, samt unga arbetstagare som 

också har ett bristande skydd. Men även för utomstående arbetstagare kan ett införande ses som 

en fördel eftersom när ett kollektivavtal allmängiltigförklaras blir det bindande oavsett om 

arbetstagaren är medlem i en fackförening eller inte.  

 

 

                                                
58 SOU 2015:83, s.44-45 

59  Ahlberg, Kerstin och Bruun, Niklas, Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumpning, 1996, 
Nordstedts juridik AB, Stockholm. S.14 

60 Elfiving, 2014, s.2 
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3.1 Utsträcka kollektivavtalets giltighet  

För att staten ska gripa in och utsträcka kollektivavtalets giltighet finns det två 

grundinställningar. Den ena är att kollektivavtalets giltighet utsträcks om det finns ett 

samhälleligt intresse av att utsträcka till andra än parterna och deras medlemmar. Om ett 

samhälleligt intresse påstås existera ska det påståendet klargöras i enskilda fall. När ett sådant 

påstående har klargjorts bör staten medverka till att utsträcka avtalets giltighet. Den andra 

inställningen är ett system där kollektivavtal bör omfatta alla inom det område som 

arbetsmarknadsparterna har kommit överens om, staten ska därefter medverka till att utsträcka 

avtalets verkan om inget talar emot det i det enskilda fallet. I det sistnämnda systemet är regeln 

att de avtal som reglerar löner och andra anställningsvillkor blir allmängiltiga. I exempelvis 

Belgien och Spanien kan avtal bli allmängiltiga om de har förhandlats fram i viss ordning och 

sänts in till departementet för registrering, det behövs såldes inget särskilt administrativt beslut 

för att avtal ska bli allmängiltiga. Enligt Spaniens system för regleringen, behöver avtalet ha 

slutits av representativa fackföreningar samt av arbetsgivarorganisationer med tillräckligt 

många anställda i de företag som tillhör avtalsområdet.61. Med ett system som i Spanien där 

fackföreningar och arbetsgivarorganisationer är med och påverkar regleringen kring 

allmängiltiga kollektivavtal kan det anses att arbetstagare och arbetsgivare får vara en del i 

processen, vilket kan stärka arbetstagares skydd med hjälp av att fackföreningen kräver 

lämpliga arbetsvillkor. Dessa arbetsvillkor kan sedan gälla för alla anställda på området.  

3.2 Funktioner för allmängiltiga kollektivavtal 

Det finns två olika funktioner för allmängiltiga kollektivavtal, den första är en metod för att 

skydda kollektivavtalets ställning i branscher där organisationsgraden är låg vilket kan medföra 

att avtalet har en risk att försvagas. Det är främst förhandlings- och avtalssystemets funktion 

som skyddas med den här metoden. Den andra funktionen är en metod som utjämnar 

konkurrensvillkoren mellan olika företag, genom att fastställa minimivillkor för nästan alla 

branscher. En regel med allmängiltiga kollektivavtal är att arbetsmarknadens parter själva avser 

att avtalets giltighet sträcker sig inom det avtalsområde dem är verksamma på.62. Det är främst 

inom områden där det är vanligare med utstationerade arbetstagare som problem har upptäckts, 

exempelvis inom bygg och transport. Inom förbundet Transports område sker inte 

konkurrensen på lika villkor eftersom det förekommer problem med fusk och lönedumping, 

                                                
61 Ahlberg & Bruun, 1996, s. 103 
62 Ahlberg & Bruun, 1996, s.104-105 
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vilket gör att arbetstagare drabbas på så sätt att de arbetar under villkor som inte är acceptabla.63. 

Men även tjänstemannaförbund har lyft frågan, de anser att allmängiltiga kollektivavtal skulle 

kunna vara till stöd för branscher som präglas av tidsbegränsade anställningar, samt för 

arbetsgivare som inte ingår i någon arbetsgivarorganisation och även för branscher där det 

förekommer utländska aktörer.64. 

3.3 Länder med ett system av allmängiltighet  

I Tyskland har fackförbunden inget mandat att sluta kollektivavtal eftersom avtalsområdena är 

små, centrala avtal existerar därför inte, däremot förekommer det riksavtal för en enda bransch, 

det allra vanligaste är att det omfattar en delstat. I Belgien har fackförbunden ett mandat av 

staten att göra upp om villkor för alla arbetstagare i landet, även för de områden där kanske 

varken arbetsgivare eller arbetstagare är organiserade. Exempelvis kan de göra upp om ett avtal 

där samma uppsägningsregler för hela den privata arbetsmarknaden ska gälla.65. 

I Norge fattas beslut om allmängiltiga kollektivavtal av en speciell nämnd, Tariffnemda, den 

här nämnden bedömer på eget initiativ eller på förslag av arbetsmarknadens parter när ett 

kollektivavtal kan bli föremål för allmängiltigförklaring. Hela kollektivavtal eller endast 

centrala delar kan allmängiltigförklaras av nämnden. Nämnden kan även besluta om att 

allmängiltigförklara branscher där det har konstaterats att det förekommer social dumpning. 

Det är oftast delar av avtal som omfattar lönenivåer och andra ersättningar som 

allmängiltigförklaras, avtalen förs sedan in i en rättsligt tvingande föreskrift som utfärdas av 

nämnden.66. Statliga myndigheter ansvarar för att de allmängiltiga kollektivavtalen efterlevs, 

dock har arbetstagarorganisationer även rätt att vidta stridsåtgärder mot företag som inte följer 

villkoren i dessa avtal67. Arbetsgivare blir därmed sanktionerade med böter om de uppsåtligen 

eller av oaktsamhet har brutit mot villkoren i ett allmängiltigförklarat kollektivavtal. 

Arbetstagaren eller dennes fackförening har även rätt att väcka åtal mot arbetsgivaren om 

villkoren har brutits.68.  

Det finns två perspektiv på undantag från allmängiltigförklaringen, den första är att det inte är 

tillåtet med undantag, antingen allmängiltigförklaras hela avtalet eller avslås begäran om 

                                                
63 Elfiving, 2014, s.2 
64 Elfiving, 2014, s.3 
65 Ahlberg & Bruun, 1996, s.105 
66 SOU 2015:83, s.231 
67 SOU 2015:78, s.82 
68 SOU 2015:83, s.231-232	  
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allmängiltigförklaring. Det andra perspektivet är att delar av avtalet kan undantas av 

lämplighetsskäl, exempelvis kan undantag göras om det inte motsvarar förhållandena på det 

område som det skall göras tillämpligt på.69. 

3.4 Fördelar samt nackdelar med allmängiltighet 

Allmängiltiga kollektivavtal kan ses som en modell för att bevara arbetstagares rättigheter samt 

för att utjämna konjunkturerna och bekämpa arbetslösheten70. Allmängiltigförklaringen är till 

större fördel för arbetsgivarorganisationer än för de fackliga organisationerna, eftersom för en 

oorganiserad arbetsgivare kan det vara ett skäl att organisera sig eftersom på så sätt får 

arbetsgivaren en möjlighet att påverka det avtal som denne blir bunden av. En arbetstagare 

däremot kan tycka att det är onödigt att gå med i ett fackförbund eftersom denne ändå kommer 

få ta del av de förmåner som kollektivavtalet medför.71. I vissa utsatta branscher är 

arbetsgivarnas inställning till allmängiltiga kollektivavtal positivt eftersom det utjämnar och 

begränsar konkurrensvillkor genom att alla måste erbjuda samma löner och arbetsvillkor72. 

Systemet med allmängiltigförklaring innebär att avtalets villkor inte går att avtala bort under 

några omständigheter, det vill säga att avtalets bindande verkan förstärks. I praktiken är det den 

viktigaste funktionen enligt professorerna Ahlberg och Bruun, samt att brott mot avtalen blir 

straffrättsligt sanktionerade och att statliga myndigheter får tillsyn över att avtalen efterlevs.73.  

I Sverige kan ett införande av allmängiltigförklaring bli ett problem för den svenska modellen 

eftersom svensk arbetsmarknad regleras av båda parterna, det vill säga arbetsgivarna och 

fackförbunden74. Om ena parten blir svag som exempelvis fackförbunden genom att 

organisationsgraden sjunker kan det påverka partsautomin samt makten att förändra och 

påverka arbetsgivarna och arbetsgivarorganisationerna, vilket är den största förutsättningen 

med den svenska modellen75. Däremot är fördelen att alla arbetstagare blir bundna av 

kollektivavtalet vilket i längden kan betraktas som ett omfattande skydd för arbetstagare. 

                                                
69  Ahlberg & Bruun, 1996, s.111 
70Ahlberg & Bruun, 1996, s.38 
71 ibid, s.39 
72 ibid, s.64 
73 ibid, s.80	  
74	  SOU 2015:83, s.45 

75 Magnusson, Lars, Håller den svenska modellen? – arbete och välfärd i en global värld, 2006, Norstedts 
Akademiska förlag. s.50 - 51 
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Grupper som unga arbetstagare, utomstående arbetstagare samt arbetstagare i låglönebranscher 

får ett skydd som de kan förlita sig på.  

I Sverige har debatten om allmängiltiga kollektivavtal uppkommit och år 2013 angav tre av 

LO:s medlemsförbund att dem var beredda att diskutera allmängiltigförklaring av kollektivavtal 

i Sverige76. De instämde i att allmängiltiga kollektivavtal skulle kunna vara en lösning för vissa 

förbund. När debatten gick vidare stod det klart att motståndet bland fackförbunden och på 

arbetsgivarsidan fortfarande var stort. Den främsta rädslan samt ovilligheten från de fackliga 

organisationerna är att organisationsgraden kommer sjunka om kollektivavtalen blir 

allmängiltiga. Andra fackförbund delar andra åsikter och menar att vissa förbund inte har lika 

stora svårigheter att hävda kollektivavtalens ställning som exempelvis Transport och andra 

förbund som utsätts för social dumpning har.77. Nästa kapitel kommer behandla diskussionen 

om allmängiltiga kollektivavtal i Sverige. 

3.5 Diskussionen kring allmängiltiga kollektivavtal i Sverige. 

Laval-målet öppnade för diskussion om allmängiltiga kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. 

I juni 2004 vann det lettiska byggföretaget Laval un Partneri en upphandling för att renovera 

en skolbyggnad i Vaxholm, jobbet gjordes av utstationerade lettiska arbetare. Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) krävde att företaget skulle ansluta sig till det gällande 

kollektivavtalet så att de anställda skulle få samma lön som snittet i byggsektorn och även 

omfattas av det arbetsskydd avtalet innebar. Eftersom Laval inte accepterade detta svarade 

Byggnads med stridsåtgärder. Laval tog konflikten till Arbetsdomstolen för att få de fackliga 

aktionerna olagligförklarade. Arbetsdomstolen avslog kraven, men fallet togs ändå till EU-

domstolen för att få klarhet i om konflikten i Vaxholm stred mot EUs reglering.78. En 

omfattande rätt att vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som är utanför det kollektiva 

förhandlingssystemet är av stor betydelse för funktionen av den svenska modellen. Därför 

utmanades legitimiteten för den svenska modellen  i Vaxholmsfallet, med andra ord fick EU 

domstolen avgöra mellan två fundamentala rättigheter, det vill säga strejkrätten kontra den fria 

                                                
76 Ahlberg, Kerstin, Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal.. EU & arbetsrätt Nr 2 (2013):1 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/13-02/NR%20213%20färg.pdf 
77 Ahlberg, Kerstin, Sveriges transportbransch ser på allmängiltiga kollektivavtal, 2013, 
http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2013/article.2013-12-09.6323225578?searchterm=Ahlberg 

78	  C-341/05 Laval un Partneri	  
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etableringsrätten.79   

 

Enligt EU domstolen ska arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare, 

fastställas i bestämmelser i lagar eller andra författningar eller i allmängiltiga kollektivavtal80, 

det har däremot utretts att Sverige inte har ett sådant system. Ett tjänsteföretag som är etablerad 

i andra medlemsstater har endast skyldigheter i lönehänseende när det rör minimilöner, därför 

kan inte de fackliga organisationerna i det här fallet kräva en skyldighet att betala löner enligt 

deras villkor som är i enlighet med det svenska systemet, dessa löner är inte minimilöner eller 

fastställda i allmängiltiga kollektivavtal.81. Domstolen har konstaterat att den form att vidta 

stridsåtgärder som de fackliga organisationerna gjort i Sverige kan göra det mindre lockande 

och till och med svårare för andra företag att utföra tjänsteuppdrag i Sverige, och den utgör 

därmed en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster.82 

Eftersom Sverige inte har allmängiltiga kollektivavtal eller lagstiftad minimilön fastslog EU-

domstolen att företaget inte var skyldig att betala kollektivavtalets minimilöner eftersom det 

istället ses som en norm ett företag med utländskt kollektivavtal behövde uppfylla.83. Det största 

argumentet i Sverige var att, fackförbunden i den svenska modellen har ansvar för att skydda 

en allmän nivå av löner och anställningsvillkor. De gör detta genom att försöka tvinga inhemska 

eller utländska arbetsgivare som inte hör till någon arbetsgivarorganisation att ingå hängavtal, 

med andra ord kollektivavtal där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa kollektivavtal som 

täcker branschen i fråga.84. Däremot ansåg EU-domstolen att det inte är acceptabelt att tvinga 

arbetsgivaren att förhandla om lönen i varje enskilt fall, i Laval-domen betonades vikten av 

transparens och förutsebarhet.85. Reaktionerna av Laval-domen föll i en debatt om hur den 

traditionella rätten till kollektivavtal skulle behållas och/eller förändras. Ett av argumenten var 

att utländska arbetare kommer att får jobba under sämre villkor än svenska arbetstagare, vilket 

avviker från principen om att alla arbetare inom EU ska behandlas lika och att reglerna måste 

                                                
79 Ahlberg, Kerstin, Bruun, Niklas and Malmberg, Jonas, The Vaxholm case from a Swedish and European 
perspective, 2006, European Review of Labour & Research, s.158 
80	  C-341/05 Laval un Partneri, p.64, samt 96/71/EG ”Direktivet om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster”	  
81	  C-341/05 Laval un Partneri, p.70	  
82 C-341/05 Laval un Partneri p.99 
83 C-341/05 Laval un Partneri 
84Ahlberg, Kerstin, Bruun, Niklas and Malmberg, Jonas, The Vaxholm case from a Swedish and European 
perspective, 2006, European Review of Labour & Research, s.158 
85 Malmberg, Jonas och Öman, Sören, Lex Laval - Nedslag i den nya arbetsrätten, 2012, Malmö, s.51 
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vara densamma för alla.86. EU-domstolen och Arbetsdomstolen har enligt facklig synpunkt i 

stället bidragit till ett sämre skydd för utstationering av arbetare.87   

Efter Laval-domen och EU-domstolens kritik startades en utredning kring att förändra delar av 

arbetsrätten. I utstationeringsdirektivet anvisas allmängiltiga kollektivavtal som en metod, 

däremot har Laval-utredningen ansett att den här metoden bör undvikas som en lösning 

eftersom ett införande av ett sådant system skulle innebära ett angrepp i den svenska modellen. 

Ett införande av allmängiltiga kollektivavtal skulle innebära att ansvaret istället åläggs staten 

än dagens system där parterna på arbetsmarknaden styr. Med andra ord blir det ett politiskt 

beslut istället för att det ska ske genom förhandlingar med fackförbund och arbetsgivare eller 

arbetsgivarorganisationer.88. Ett sådant system skulle också kunna bidra till att förstöra balansen 

mellan parterna samt förstöra det system som finns idag.89. Såvida regler om allmängiltiga 

kollektivavtal saknas är det dock enligt EU-domstolen tillåtet att utgå från kollektivavtal som 

gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet. 

Denna regel tillkom för att tillgodose det svenska systemet som saknar regler om allmängiltiga 

kollektivavtal.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Thörnqvist, Christer & Woolfson, Charles. Dog den svenska modellen i Vaxholm? Laval-målet och den 
svenska arbetsmarknaden, 2011, Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstad, s.16 
87 Thörnqvist & Woolfson, 2011, s.20	  
88 SOU 2008:123, s.27 
89 SOU 2005:89, s.151 
90 SOU 2005:89, s.107 
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4. Analys 

 
Svenska modellen erbjuder ett omfattande skydd för arbetstagare både i MBL samt i AvtL91, 

exempelvis är det fastslaget i 27§ MBL att arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av 

kollektivavtal inte kan med giltig verkan träffa överenskommelse som avviker mot avtalet. 

Kollektivavtal har med andra ord en tvingande verkan för personliga avtal, det vill säga 

arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtal på sina anställda före personliga avtal. I praxis är det 

även fastslaget att kollektivavtal på arbetsplatsen ska vara det centrala, samt att kollektivavtal 

har en normerande verkan för utomstående arbetstagare92. Dock kan arbetsgivaren kringgå ett 

par bestämmelser, vilket kan påverka arbetstagare negativt genom att de inte får lika rättigheter 

och i led med det ett lika starkt skydd. AD 2014 är ett fall där en arbetstagare inte fått ut samma 

rättigheter som de arbetstagare som är bundna av kollektivavtal, exempelvis har arbetstagaren 

gått miste om kompensationsersättning, övertidsersättning och obekvämlighetstillägg. Skyddet 

för utomstående arbetstagare brister även genom att arbetsgivaren kan kringgå vissa regler som 

är normerande, exempelvis ska kollektivavtalet anses som sedvänja och bruk på arbetsplatsen 

för att det ska ses som normerande samt ha en utfyllande verkan. Om arbetsgivaren bevisar 

motsatsen behövs inte kollektivavtalsreglerna tillämpas som framgår av AD 2014:31. Däremot 

kan arbetsgivaren dömas för kollektivavtalsbrott ifall denne inte tillämpat bestämmelser på den 

utomstående arbetstagaren93. Resonemang kan föras vid att dessa arbetstagare har mindre 

kunskap om hur det egentligen ska gå till, att vara medlem i ett fackförbund får man sina 

rättigheter tillsedda vilket kan bli svårt för oorganiserade att bevaka. 

 

Av min utredning kan det utläsas att arbetstagargruppen ungdomar är en utsatt grupp i samhället 

när det kommer till skyddet i den svenska modellen. Ungdomar har en låg organisationsgrad 

och en inställning om att de vill få ut något av den fackliga medlemsavgiften vilket leder till 

färre organiserade. Enligt professor Anders Kjellberg, har det i Sverige visats att 

organisationsgraden påverkas av konjunkturerna samt vilket politiskt parti som styr, det vill 

säga när det var regeringsskifte år 2007 höjdes medlemsavgiften och likaså höjdes A-kassorna, 

vilket fick många att avbryta sitt medlemskap94. För att den svenska modellen ska fungera 

behövs en hög organisationsgrad, om den istället sjunker kraftigt kan även fackförbunden 

                                                
91 23 och 24 §§ MBL och 26 och 27§§ MBL, 36§ AvtL 
92 AD 2006:76 och AD 2014:31 
93 AD 2009:3 
94 Kjellberg, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling, 2015, s.5	  
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förlora sin makt vilket på så sätt påverkar arbetstagarna95. En hög avgift drabbar främst 

arbetstagare i låglönebranscher så som städ och restaurangbranschen vilket medför att dessa 

grupper väljer att inte organisera sig på grund av för hög avgift. En låg organisationsgrad kan 

leda till svagare skydd för dessa arbetstagare eftersom med ett kollektivavtal samt en facklig 

anslutning får arbetstagare ett säkrare och starkare skydd på arbetsplatsen, det fackliga 

förbundet ser till att arbetstagares rättigheter bevakas och de slipper utsättas för orättvisa. Det 

framgår att den privata sektorn har låg täckningsgrad, främst bland tjänstemän eftersom det inte 

är vanligt med hängavtal bland dessa grupper.96. En låg täckningsgrad har betydelse för 

arbetstagares skydd eftersom, som tidigare nämnt kan kollektivavtal vara ett säkrare skydd för 

arbetstagare med fler möjligheter. Med en låg täckningsgrad kan arbetsgivare kräva sämre 

anställningsvillkor på arbetstagaren vilket i längden kan leda till att de blir mer utsatta. 

Koppling kan dras vid att arbetstagare i den privata sektorn kan bli mer utsatta och utnyttjade 

än arbetstagare i den offentliga sektorn, eftersom i den sistnämnda omfattas samtliga av 

kollektivavtal97. Utomstående arbetstagare kan ha svårare att bevaka sina rättigheter eftersom 

dessa grupper inte har fackförbund som kan tillse deras rättigheter samt få de inkluderade i 

kampen om att påverka samt förbättra anställningsvillkor. Att vissa grupper av arbetstagare är 

mer utsatta än andra i den svenska modellen kan anses som en orättvisa samt leda till skillnader 

antingen ekonomiskt eller social. Det kan uppstå klyftor mellan olika grupper i samhället vilket 

kan bidra till missförhållanden, genom att vissa blir utsatta för social dumpning och sämre 

anställningsvillkor, vilket i sin tur kan leda till sämre levnadsvillkor.  

 

Bland parterna på arbetsmarknaden råder en enighet om att att den svenska modellen är att 

föredra och att den bör bevaras. Parterna anses kunna reglera arbetsmarknaden bättre utan 

ingrepp av staten, samt att kollektivavtalet anses som den mest lämpade regleringsmetoden av 

arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare. Ett förfarande av allmängiltigförklaring skulle 

innebära ett ingrepp på den traditionella svenska modellens grundtanke98, det vill säga att staten 

ska hållas utanför regleringen på arbetsmarknaden där ingångna avtal är en angelägenhet för 

arbetsmarknadens parter. I betänkandet av Laval-utredningen ansågs allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal vara en lösning som bör undvikas då metoden skulle innebära en ingripande 

                                                
95	  SOU 2015:83, s.43	  
96	  Kjellberg, Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning, 2015, s.28 
97	  Ibid. s.28 
98	  SOU 2008:123, s.25-27	  
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förändring av förhållandena på den svenska arbetsmarknaden.99.  Däremot har det framkommit 

av Laval-domen att den svenska modellen brister i situationer med utstationerade arbetstagare, 

exempelvis fastslog EU-domstolen att det endast går att kräva arbets- och anställningsvillkor 

om dessa villkor är reglerade i allmängiltiga kollektivavtal100. Eftersom Sverige inte har ett 

sådant system kan därför inte fackföreningar kräva sådana löneförhandlingar som fastställs i 

den svenska modellen, eftersom det utgör diskriminering mot tjänsteföretaget som etablerar sin 

verksamhet där, vilket betyder att det bryter mot den fria rörligheten. Sveriges system för att 

motverka social dumpning framgår genom att fackföreningar tvingar på kollektivavtal på 

arbetsgivare, däremot visar det sig att ett sådant system inte fungerar för utländska företag. Med 

ett sådant system som i den svenska modellen blir inte alla arbetstagare omfattade av skyddet, 

vilket kan bidra till fler utsatta grupper i samhället eftersom deras rättigheter inte bevakas på 

samma sätt som inhemska.  

 

Arbetsmarknadens parter har länge varit emot allmängiltiga kollektivavtal och en majoritet 

verkar fortfarande vara det. En del fackförbund, framförallt inom de utsatta branscherna, menar 

att ett avsteg från den svenska modellen genom allmängiltigförklaring kan vara en lösning för 

att nå konkurrens på lika villkor101. Den största rädslan med allmängiltigförklaring verkar vara 

att förlora partsautonomin och makten över arbetsmarknaden.102. Den andra stora farhågan som 

uppmärksammats är att organisationsgraden skulle sjunka eftersom fler kanske väljer att inte 

organisera sig, eftersom de ändå får tillgång till förmåner av det allmängiltiga 

kollektivavtalet.103. Konsekvensen kan bli att fackförbunden i vissa branscher inte behåller 

makten de har idag, vilket i sin tur kan leda till att arbeten inom fackförbunden förloras. Enligt 

professor Niklas Bruun beror effekterna för organisationsgraden på hur allmängiltiga 

kollektivavtal kopplas till kollektivavtalssystemet, och hur dess övervakning och 

implementering hanteras.104. Med allmängiltiga kollektivavtal är arbetsmarknadens parter 

rädda att förlora makten på arbetsmarknaden, däremot kan det ske utan ett införande av 

allmängiltiga kollektivavtal. Exempelvis har det framförts att organisationsgraden i Sverige 

sjunker eftersom medlemsavgift höjdes samt att det råder en negativ inställning bland 

                                                
99 SOU 2008:123, s.26-27 
100  C-341/05 Laval un Partneri, p.64, samt 96/71/EG ”Direktivet om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster” 
101 Ahlberg, Kerstin, Sveriges transportbransch ser på allmängiltiga kollektivavtal, 2013, 
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102  SOU 2008:123, s.25-26 
103	  Ahlberg & Bruun, 1996, s.39	  
104 Bruun, Niklas, EG, Kollektivavtal och ”erga omnes”-verkan, I: Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa: 
Vänbok till Sten Edlund (red Nyström, Birgitta), Carlssons, Stockholm 1993. S.50-51 
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arbetstagare när det gäller facklig anslutning105, vilket kan bidra till att fackförbunden blir en 

svagare part på arbetsmarknaden. Fördelen med allmängiltiga kollektivavtal är däremot att 

oavsett förändringar i exempelvis organisationsgraden så kommer allmängiltiga kollektivavtal 

alltid att binda arbetsgivare och arbetstagare, detta kan betraktas som att skyddet består oavsett 

förändringar. För utsatta grupper som exempelvis utomstående, unga samt arbetstagare med 

låga löner tillför systemet ett skydd som alltid är bindande och ett kollektivavtal som inte går 

att frångås eller avtalas bort106. 

 

Ett rättssystem likt Norges kan vara en lösning till införande av allmängiltiga kollektivavtal i 

Sverige. Eftersom med ett sådant system kan möjligheten till allmängiltigförklaring begränsas 

till att gälla de utsatta branscherna av social dumping, exempelvis städ, transport och 

restaurangbranschen, där professor Anders Kjellberg påvisat en låg täckningsgrad samt 

organisationsgrad, i dessa branscher förekommer det även många yngre arbetstagare som anses 

vara utsatta.107.  Ett system likt det norska skulle kunna utformas i Sverige för de branscher som 

inte kan klarar av att motverka den konkurrensen samt social dumpning. Ett sådant system 

skulle resultera i en restriktiv användning av allmängiltigförklaring, där det endast kan tillämpas 

i de branscher som bevisligen behöver det, vilket kan ses som ett inte för ingående ingrepp i 

den svenska modellen.108. Frågan är ifall det verkligen behövs ett införande av allmängiltiga 

kollektivavtal i den svenska modellen eller inte, det framgår dock att det finns brister i skyddet, 

däremot är det oklart ifall bristerna kan förklaras som en orättvisa. Balansen mellan orättvisan 

är svår att framställa däremot finns det både för och nackdelar med införandet. Trots allt har 

Sverige ändå en hög täckningsgrad samt organisationsgrad trots frånvaro av allmängiltiga 

kollektivavtal. Vilket innebär att majoriteten av arbetstagarna i Sverige har ett säkert skydd i 

form av kollektivavtal och kan bevaka sina rättigheter. Det är även individens fria val att vara 

med i facket vilket är av stor betydelse för den svenska modellen, där vi har föreningsrätt samt 

negativ föreningsrätt, med andra ord, rättigheten att inte gå med i ett fackförbund. Individens 

fria val kan tolkas som att individer väljer själva ifall de tycker det är nödvändigt för dem att 

gå med eller inte, samt att vara med att påverka eller inte.  

 

                                                
105 Kjellberg, Det svenska kollektivavtalssystemets utveckling, 2015, s.5 
106 Ahlberg & Bruun, 1996, s.80 
107 Kjellberg, 2000, s.55 
108 Ahlberg & Bruun, 1996, s.157-159.	  
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5. Slutsatser 

Den svenska modellen som reglerar våra arbetsmarknadsvillkor och lönebildning har genom 

föreliggande studie fastslagits att det finns en viss problematik med modellen. Med 

internationella domar som exempelvis Laval-domen har det uppstått en problematik i att det 

inte endast är den svenska staten som har kommit att förändra och påverka förhållandena på 

arbetsmarknaden utan det har även skett genom inflytande av EU-domstolen. Den svenska 

modellen befinner sig därför i en situation där den integrerar med internationell lagstiftning. 

För att den svenska modellen ska fungera krävs en hög organisationsgrad hos både arbetstagare 

och arbetsgivare men organisationsgraden har sedan 2007 tenderat att minska vilket innebär en 

fara för en väl fungerande modell. Modellen bygger på att arbetstagarna är organiserade för att 

de skall kunna påverka förhållandet på arbetsplatsen. En problematik kan avses med de 

oorganiserade arbetstagarna som befinner sig i en bransch där det saknas kollektivavtal och 

hängavtal eftersom arbetsgivaren inte tillämpa de villkor som de är förpliktigade till att göra. 

Utsatta grupper som kan urskiljas är de utomstående arbetstagarna, utstationerade arbetstagarna 

men också de unga arbetstagarna som oftast är oorganiserade. Dessutom finns det arbetstagare 

som exkluderar sig själva från arbetsrättsligt skydd eftersom de väljer att avstå från att 

organisera sig på grund av att medlemsavgiften anses för hög. Ett införande av allmängiltiga 

kollektivavtal som komplement till det system vi har idag hade varit en bra lösning för att kunna 

inkludera fler arbetstagare samt att fler arbetstagare kan utnyttja skyddet fullt ut. Dock kan det 

även anses som ett ingrepp i den svenska modellen eftersom makten på så sätt lämnas till staten 

istället för arbetsmarknadens parter, och partsautomin försvinner. Vidare hade det varit av 

intresse att studera olika EU länders system för skyddet av arbetstagare och vilka grupper som 

är utsatta, samt deras erfarenhet av allmängiltiga kollektivavtal. 
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