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Abstract 
 
Declining union memberships are a fact in both Sweden and Finland. At the same time, 
the autonomous labour market parties and the high membership rates are the most 
significant factors for the two countries compared to Europe and the rest of the world. 
These two factors have in turn been developed and strengthened since the beginning of 
the twentieth century. By autonomous labour market parties I refer to the fact that the 
labour market parties themselves through collective bargaining are agreeing on the labour 
market conditions, without interference from the government. 
This paper is therefore taking it’s stance in the question of what happens with the 
autonomous labour market parties when the membership rates are in decline. 
 
With this in mind, this paper describes the judicial development, the collective agreement 
and labour market structures, the legal consequences of collective agreements and the 
opportunities of industrial and sympathy action in both Sweden and Finland. The two 
countries’ systems of labour law have caught some negative attention, hence two of the 
most discussed cases of recent years are given some attention as well. 
 
The collective judicial conditions are very similar in both Sweden and Finland regarding 
the labour market main actors’ collaboration, the collective agreement structures and 
legal consequences and the opportunities of industrial and sympathy action. The Finnish 
regulations regarding industrial action are somewhat more unconstrained compared to the 
Swedish ones. The Swedish opportunities of sympathy action are on the other hand more 
intricate and contain more exceptions. The Finnish union density is almost as high as in 
Sweden, although the Finnish employees are more willing to use industrial action. The 
labour market structures are relatively similar between the countries and so are the effects 
of the legislation and traditions surrounding them. The differences are found in the larger 
gender pay gaps present in Finland. While the differences are also present in Sweden, 
they are smaller. The similarities are found in the effects of the labour market structures 
and the labour market main actors’ collaboration. Both are contributing to strengthening 
the present conditions. 
 
Key words: Labour law, Sweden, Finland, Collective agreement, legal consequences, 
Labour market, Distribution by sex, Industrial action, Sympathy action. 
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Abstrakt 
 
Gemensamt för Sverige och Finland är att medlemstalen i de fackliga organisationerna 
minskar. Samtidigt är det den fackliga autonomin och den höga anslutningsgraden som i 
jämförelse med Europa och resten av världen är utmärkande för de båda länderna. Dessa 
två faktorer har i de båda länderna utvecklats och befästs sedan början av 1900-talet.  
Den fackliga autonomin bygger på att de centrala parterna utan inblandning från staten 
själva kommer överens om arbetsmarknadens villkor. Uppsatsen utgår därför från den 
övergripande frågan om vad som händer med den fackliga autonomin när medlemstalen 
minskar.  
 
Med detta i åtanke redogör uppsatsen för Sveriges och Finlands rättsliga utveckling, 
deras kollektivavtals- och arbetsmarknadsstrukturer, kollektivavtalens 
bindningsmekanism och rättsverkningar samt möjligheten till strids- och sympatiåtgärder. 
De båda ländernas arbetsrättsliga system har heller inte undgått kritik, varför två av de 
mest omtalade rättsfallen på senare tid också ges en redogörelse. 
 
Sveriges och Finlands kollektiva arbetsrättsliga system är mycket lika, både avseende de 
centrala parternas samrådsförfaranden, kollektivavtalens bindningsmekanism, 
rättsverkningar och arbetskonfliktsreglering. Den finska regleringen kring stridsåtgärder 
är dock något friare, medan den svenska innehåller fler intrikata undantag. De finska 
arbetstagarna är medlemmar i fackliga organisationer i nästan lika hög grad som de 
svenska. De finska arbetstagarna är dock betydligt mer benägna att ta till arbetsstrid. 
Arbetsmarknadsstrukturerna i Sverige och Finland är relativt lika och likaså effekterna av 
dem. Skillnaden ligger i de stora löneskillnader mellan män och kvinnor som föreligger i 
Finland. Även i Sverige förekommer det skillnader, om än något mindre. Effekterna, som 
är liknande i de båda länderna, består i att befintliga särfördelningar av löne- och 
anställningsvillkor befästs genom rådande arbetsrättsliga reglering och 
huvudavtalsparternas samrådsförfaranden. 
 
Nyckelord: Arbetsrätt, Sverige, Finland, Kollektivavtal, Arbetsmarknad, Könsfördelning, 
Bindningsmekanism, Stridsåtgärder, Kampåtgärder, Rättsverkningar. 
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Tiivisäminen 
 
Yhteistä Ruotsin ja Suomen ammattiliitoille on jäsenmäärän supistuminen. 
Samanaikaisesti ammattiliittojen itsenäisyys ja korkea järjestäytymisaste ovat ominaisia 
molemmille maille verrattuna Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Nämä kaksi tekijää 
ovat molemmissa maissa kehittyneet ja vahvistuneet 1900-luvun alusta alkaen. 
 
Ammattiyhdistysten itsenäisyys rakentuu sille että keskeiset osapuolet ilman valtiovallan 
sekaantumista sopivat itse työmarkkinoiden ehdoista. Opinnäytteen lähtökohta on mitä 
tapahtuu ammattiyhdistysten itsenäisyydelle jäsenmäärän supistuessa. 
 
Opinnäyte selvittää Ruotsin ja Suomen yhteiskuntien oikeudellista kehitystä, 
työehtosopimus- ja työmarkkinarakennetta, työehtosopimusten sitomismekanismia ja 
oikeudellisia vaikutuksia sekä mahdollisuuksia työtaistelu- ja myötätuntotoimenpiteisiin. 
Molempien maiden työoikeudellinen järjestelmä ei ole välttynyt arvostelulta, josta syystä 
aineisto sisältää selostuksen kahdesta viime aikojen puhutuimmasta oikeustapauksesta.  
 
Ruotsin ja Suomen työoikeudellinen järjestelmä on hyvin samankaltainen sekä keskeisten 
osapuolten kuulemismenettelyn, työehtosopimusten sitomismekanismin, oikeudellisten 
vaikutusten että työtaistelujen säätelyn osalta. Suomalainen työtaistelusäätely on 
jonkunverran vapaampi, ruotsalainen sisältää useita monimutkaisia poikkeuksia. 
Suomalaiset työntekijät ovat ammattiliitojen jäseniä melkein yhtä usein kuin ruotsalaiset. 
Suomalaiset työntekijät ovat kuitenkin paljon useammin mukana työtaisteluissa 
Työmarkkinoiden rakenne Ruotsissa ja Suomessa ovat suhteellisen samanlaisia kuten 
myös niiden vaikutukset. Erot ovat Suomen suurissa palkkaeroissa miesten ja naisten 
kesken. Myös Ruotsissa on eroja, joskin pienempiä. Vaikutukset jotka ovat samanlaisia 
molemmissa maissa, koostuvat vallitsevan jaon palkka- ja palkkaamisehtojen 
vahvistamisesta vallitsevasta työoikeudellisesta sääntelystä ja pääsopijaosapuolten 
kuulemismenettelystä.  
 
 
Avainsanoja: Työoikeus, Ruotsi, Suomi, Työehtosopimus, Työmarkkina, Sukupuolijako, 
Sitomismekanismi, Työtaistelutoimenpide, Taistelutoimi, Oikeusvaikutus. 
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Förord 

 

Det ligger ett stort arbete bakom denna uppsats. Jag hoppas därför att den, förutom att 

klargöra förhållandena definierade i frågeställningarna, också kan bidra litet till läsarens 

allmänbildning och ge ökad förståelse för de båda länderna som är föremål för 

granskning.   

 

Som det skrivits om den tysta kunskapen inom juridisk forskning förhåller det sig så att 

sluttexten bara representerar toppen av ett isberg. Arbetet med föreliggande uppsats 

bygger på en aldrig sinande, strid ström av artiklar, webbsidor, rättsfall, lagkommentarer 

och litteratur. Den mängd information jag, och troligen också alla andra som skrivit 

uppsats, tillskansat mig under arbetet vore nära nog omöjlig att sortera och sammanställa 

på ett bra och begripligt sätt. Denna information fyller dock ett annat syfte, nämligen att 

skapa förståelse och känsla för det område som undersöks. Det lite tråkiga i 

sammanhanget är bara att den största delen av isberget befinner sig under vattenytan och 

är osynlig. Det hade varit illa roligt, om än omöjligt, att i uppsatsen kunnat visa all den 

kunskap jag tillgodogjort mig under arbetets gång. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

I både Finland och Sverige finns en lång tradition av att arbetsmarknadens parter, utan 

iblandning från staten, själva gör upp villkoren för nästkommande avtalsperiod genom att 

göra överenskommelser och träffa avtal. Dessa har sedan de självständiga förbunden och 

arbetsgivarna att rätta sig efter.  

   Att träffa lokala och centrala kollektivavtal får mellan arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation ett antal olika rättsverkningar, där fredsplikten är en av dem. 

Många gånger talas det om att denna fredsplikt är dyrköpt. För arbetsgivaren innebär det 

att denne ger upp en stor del av sin fria rätt att leda och fördela arbetet. För 

arbetstagarorganisationen innebär fredsplikten att de mister sitt främsta 

påtryckningsmedel för att åstadkomma förändringar i medlemmarnas 

anställningsförhållanden.  

   De fackliga organisationerna tappar medlemmar.1 I takt med de minskande 

medlemstalen blir det relevant att diskutera vilka resultat detta får i olika frågor.     

   Regleringen kring kollektivavtal är i både Finland och Sverige till stora delar relativt 

ålderdomlig. Kollektivavtalens bindningsmekanism bygger traditionellt sett på 

antagandet att ”alla” är med i (rätt) facklig organisation, som i sin tur är bunden av 

kollektivavtal.  

   Vad händer med detta antagande om de fackliga organisationerna inte har några 

medlemmar som blir bundna av kollektivavtalet? Vad händer med de samarbetsmodeller 

som arbetats fram under 1900-talet? Risken är att de samrådsförfaranden som byggts upp 

under årtionden urholkas. 

   Av denna anledning har jag valt att göra en komparativ studie av två nordiska länder, 

Sverige och Finland, och den gällande rätten avseende förhållandena kring kollektivavtal 

och stridsåtgärder. För att detta skall låta sig göras på ett bra sätt krävs också en 

redogörelse för den rättsliga utvecklingen, avtalsstrukturerna, arbetsmarknadsstrukturerna 

och den fackliga organisationsgraden. 

                                                 
1 Eurofund, ”Industrial relations developments in Europe 2007”, (Elektronisk) publicerad 2009-03-11 via 
<http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803029s/tn0803029s_6.htm>, (2009-03-11). 
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1.2 Frågeställningar 

Jag avser besvara och diskutera kring följande frågeställningar för respektive land: 

- Hur ser kollektivavtalets bindningsmekanism ut? 

- Vilka möjligheter till stridsåtgärder och sympatiåtgärder finns? 

- Vad får könsfördelningen i arbetsmarknadsstrukturerna för effekter? 

- Hur påverkas dessa faktorer i takt med fackens minskade anslutningsgrad? 

För att kunna besvara dessa frågeställningar på ett bra sätt ges även en redogörelse för 

den rättsliga utvecklingen, avtalsstrukturerna samt rättsverkningar av kollektivavtal i 

respektive land. 

1.3 Metod 

Materialet har jag angripit enligt traditionell juridisk metod, eller närmare bestämt efter 

de principer Lehrberg beskriver i sin bok.2 Även Sandgren har gett mig en bättre 

förståelse för den juridiska metoden.3  

   Föreliggande arbete kan, avseende den komparativa delen, vidare beskrivas som en 

bilateral rättsdogmatisk studie på mikronivå, skriven efter komparativa metodprinciper.4 

Denna beskrivning innebär i praktiken att jag studerat två olika länders rättsliga regler 

och rättstillämpning. Dessutom ämnar jag till viss del beskriva den rättsliga utvecklingen, 

lagarnas tillämpning och rekvisit samt särskilda undantag. 

   För avsnitten 3.2 och 4.2 tillsammans med avsnitt 5.3 har jag sökt tillämpa 

genusrättsvetenskaplig metod på den redovisade empirin.5 

   I den mån det är möjligt har jag sökt kommentarer till förhållanden i respektive land i 

utländska källor. Jag tror att detta tillvägagångssätt är bra eftersom utländska författare 

inte naturligt kopplar diskussionen till samma faktorer som en svensk eller finsk 

författare gör. 

                                                 
2 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Femte upplagan, I.B.A, Uppsala, 2006. s. 40f. 
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006. s. 35f. 
4 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2:a upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003. s. 56f. 
5 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, Studentlitteratur AB, Lund, 2009. 
Särskilt s. 119f, men även s. 92f. 
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   Vidare bygger arbetet på en mängd, ej redovisade, källor. Dessa har, förutom att stilla 

min nyfikenhet, tjänat som underlag för ytterligare förståelse för området jag undersökt 

och har inte alltid handlat om precis rätt ämne.6 

1.3.1 Om finska rättskällor 

De finska rättskällornas hierarki kan delas in i tre kategorier: Starkt förpliktande, svagt 

förpliktande och tillåtna. Rättskällorna är här redovisade i hierarkisk ordning. Noteras bör 

att gemenskapsrätten alltid har företräde framför nationell rätt i händelse av lagkollision. 

Andra principer som gäller vid konflikt mellan rättsnormer är lex Superior, lex Specialis 

och lex Posterior.7 

   Den viktigaste finska rättskällan, som är starkt förpliktande, är skriven lag. Detta 

inbegriper grundlag, lag, förordning samt normer som utfärdas av lägre myndigheter. 

Etablerad praxis, eller landssed, är en annan rättskälla på samma nivå. Denna definieras i 

1 Kap. 11 § Rättegångsbalken. Den skrivna lagen är relativt heltäckande, men detta 

resonemang blir ändock ibland aktuellt, i synnerhet inom avtalsrätten.8 

   Till rättskällorna hör också lagförarbeten och rättspraxis, vilka är svagt förpliktande. 

Precis som i Sverige stadgas lagstiftarens syfte i förarbetena. Avseende rättspraxis är det 

avgöranden från högsta domstolarna som blir prejudicerande. Prejudikaten från 

överrätterna är inte tvingande för lägre instanser. Lägre instansers avgöranden kan få 

prejudicerande verkan, förutsatt att saken inte har, eller kan, överklagas.9  

   På den lägsta rättskällenivån, den tillåtna, befinner sig doktrin, allmänna 

rättsgrundsatser och reella argument.10 

   Utöver de ovan nämnda rättskällorna finns också andra källor att ”ösa rätt ur”. Avtal i 

olika former innebär att parterna själva definierar vilka regler de skall följa inom 

                                                 
6 Lernestedt, Claes, Att besvärja döden, i Asp, Petter & Nuotio, Kimmo (ed.) Konsten att Rättsvetenskapa, 
Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004. s. 129f. 
7 ERN, ”Rättsordningen – Finland”, (Elektronisk) via 
<http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_fin_sv.htm>, (2009-03-05). 
8 Ibid. 
9 Eurofund, ”Finland -  Source of law”, (Elektronisk) publicerad 2007-10-31 via 
<http://www.eurofound.europa.eu/emire/FINLAND/ANCHOR-OIKEUSL-Auml-HDER-Auml-TTSK-
Auml-LLA-FI.htm>, (2008-03-05). 
10 ERN, ”Rättsordningen – Finland”, (Elektronisk) via 
<http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_fin_sv.htm>, (2009-03-05). 
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avtalsförhållandet. Kollektivavtal och anställningsavtal är exempel på rättskällor som går 

utanför de ovan nämnda källorna.11 

   På arbetsrättens område är de viktigaste rättskällorna lag, kollektivavtal och 

individuella arbetsavtal.12 

1.4 Avgränsning och Disposition 

Denna uppsats diskuterar bara förhållandena för den privata sfären om annat inte särskilt 

anges. Många gånger är regleringen för det offentliga anställningsförhållandet subsidiär 

till allmän reglering, varför en viss överblick ändå går att tillgodogöra sig. 

   Vidare finns inga ambitioner att beskriva andra länders rättsordningar än Sverige och 

Finlands när så inte särskilt anges. 

   Uppsatsen redogör för läget i respektive land. Först följer en inledande resumé av 

historiska händelser som är signifikanta för förståelsen av dagens läge i respektive land. 

Därefter följer en redogörelse för avtalsstrukturerna och arbetsmarknadsstrukturerna. 

Vidare följer en redogörelse för kollektivavtalets bindningsmekanism och rättverkningar. 

Särskild vikt läggs där vid fredsplikt, stridsåtgärder och sympatiåtgärder samt vilka 

konsekvenser dessa förhållanden fått. Slutligen kommer en redogörelse för antalet 

stridsåtgärder i respektive land under ett antal valda år. Syftet med detta är att söka finna 

svar på frågan om facklig organisationsgrad hänger samman med benägenheten att vidta 

stridsåtgärder. 

   Slutligen följer den komparativa analysen, där jag lyfter frågeställningarna och 

diskuterar dem för respektive land. 

1.5 Definitioner 

Facklig anslutningsgrad. Beroende på var information sökes redovisas olika siffror. Detta 

beror på att vissa organisationer utan omsvep redovisar sina medlemstal och låter det 

representera verkligheten. Andra organisationer väljer däremot att redovisa justerade 

medlemstal, där endast anställda är upptagna. Pensionärer, arbetssökande eller 

                                                 
11 Eurofund, ”Finland -  Source of law”, (Elektronisk) publicerad 2007-10-31 via 
<http://www.eurofound.europa.eu/emire/FINLAND/ANCHOR-OIKEUSL-Auml-HDER-Auml-TTSK-
Auml-LLA-FI.htm>, (2008-03-05). 
12 Bruun, Niklas & von Koskull, Anders, Allmän arbetsrätt, 3:e upplagan, Schildts Förlags AB, 
Helsingfors, 2002. s. 10. 
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stödmedlemmar är alltså inte med i beräkningen. Detta beror på vad syftet med den 

redovisade data är och var den redovisas.13 Internationellt benämns de olika sätten att 

redovisa anslutningsgrad ofta Union Membership kontra Union Density, där det senare 

innebär ett justerat fackligt medlemsantal så att endast anställda är medräknade.  

   Värt att notera är att siffrorna över anslutningsgrad bara är en ögonblicksbild över 

verkligheten. Inte sällan redovisas siffrorna på årsbasis, varför det går att räkna med ett 

visst mått av variation under perioden. I synnerhet eftersom anslutningsgraden är justerad 

och därmed inte innehåller antalet arbetssökande.   

   Vidare varierar jag mellan uttrycken organisationsgrad, anslutningsgrad och 

medlemstal i syfte att få ett mer varierat och behagligt språk. Jag åsyftar dock hela tiden 

samma förhållande, nämligen antalet anställda medlemmar i de fackliga organisationerna. 

   Partsautonomi innebär att arbetsmarknadens avtalsslutande parter är autonoma. Med 

autonom menas självständig eller oberoende. Det är alltså parterna som själva råder över 

de villkor som skall prägla arbetsmarknadsrelationerna under aktuell avtalsperiod, utan 

statlig inblandning i så stor utsträckning det är möjligt.14  

   Det blir härigenom kollektivavtalen som faktiskt avgör de verkliga kollektiva 

spelreglerna på de svenska och finska arbetsmarknaderna. Mekanismerna som styr 

tillämpningen varierar dock. 

   Industriförbundsprincipen innebär att både arbetare och tjänstemän inom en viss 

näringsgren tillhör samma fackliga organisation oavsett vilka yrken de har.15 Denna 

princip förekommer i både Sverige och Finland. 

2. Historisk utveckling – Sverige och Finland 

Sedan 1100-talet var Finland en del av Sverige och lydde därmed under svenska lagar. År 

1809 förlorade Sverige och Finland varandra genom den ryska invasionen med Tsar 

Alexander I i spetsen. Finland blev då ett autonomt storfurstendöme under rysk 

administration. Ryssland garanterade dock att Finland skulle få behålla sina egna 

                                                 
13 Se ytterligare härom i Visser, Jelle, ”Union membership statistics in 24 countries”, artikel i Monthly 
Labour Review Januari 2006, (Elektronisk) via  <http://www.bls.gov/opub/mlr/2006/01/art3full.pdf>. 
(2009-03-11). 
14 För ytterligare om partsautonomi rekommenderas Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och 
processrätt, 7:e upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004.  s. 282f. 
15 Glavå, Mats, Arbetsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2001. s. 67. 
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författningar. Dessa var från början svenska, vilket ledde till att de bevarades även 

framgent.16 År 1917 blev Finland självständigt och år 1918 utbröt finska inbördeskriget.17  

   Finland var något mer progressivt än Sverige avseende kvinnors rättigheter. Kvinnlig 

rösträtt infördes redan 1906 medan det i Sverige dröjde ända till år 1921. 

   Sverige och Finland har genom sin gemensamma historia flera gemensamma 

förhållanden, där partsautonomin och den höga fackliga anslutningsgraden idag är de 

mest signifikanta.18 Mycket av den kollektiva arbetsrätten har utvecklats på olika sätt i de 

båda länderna. Normgrunderna, dvs. kollektivavtalen, ser dock i stor utsträckning väldigt 

lika ut.19 

2.1 Sverige - Näringsfrihet och decemberkompromiss 

I samband med industrialismens genombrott under mitten av 1800-talet krävdes 

förändringar i rådande reglering på det arbetsrättsliga området. År 1864 infördes en 

näringsfrihetsförordning, samtidigt som avtalsfriheten hamnade i fokus. Att fritt få ingå 

(arbets-) avtal var, och är, en förutsättning för ett fungerande arbetsliv. Avtalen i fråga 

innehöll dock stora mått av osäkerhet i fråga om anställningen, varför den nyvunna 

näringsfriheten också blev grogrunden för kollektiva sammanslutningar bland 

arbetstagarna. År 1898 slog sig ett antal fackliga arbetstagarorganisationer samman i en 

stor gemensam organisation, LO20. Ett antal år senare gjorde arbetsgivarföreningarna 

samma sak och bildade Svenska arbetsgivareföreningen, SAF21.  

   Föreningsrätt och kollektivavtal var vid den här tiden heta frågor. SAF hade efter dansk 

modell infört en 23 § i sina stadgar. Denna slog fast att det i varje kollektivavtal skulle 

ingå en klausul om arbetsgivarens prerogativ, dvs. rätten att leda och fördela arbetet, samt 

fritt antaga och avskeda arbetstagare. Samtidigt hade fackföreningarna sitt strejkvapen att 

utnyttja i händelse av att oegentligheter skulle förekomma.  

                                                 
16 Tapani Klami, Hannu, Studier rörande svensk och finsk rätt, Åbo Akademis förlag, Åbo, Finland, 2002. 
s. 165f. 
17 Arbetsministeriet, Arbetslivsrelationer och arbetslagstiftning i Finland 2006, (Elektronisk) publicerad år 
2006 via <http://www.mol.fi>, (2009-03-15). 
18 Ahlberg Kerstin & Bruun, Niklas, Kollektivavtal i EU. Om allmängiltiga avtal och social dumping, 
Juristförlaget, Stockholm, 1996. s. 135. 
19 Tapani Klami. s. 199. 
20 Landsorganisationen i Sverige. 
21 SAF gick sedermera samman med Sveriges Industriförbund och skapade år 2001 SN, Svenskt Näringsliv. 
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   Av denna anledning träffades i december år 1906 en uppgörelse mellan SAF och LO. I 

denna slogs det fast att arbetsgivarna fritt skulle få leda och fördela arbetet samt fritt 

avskeda, antaga och använda arbetstagare oavsett om de var organiserade eller ej. I 

gengäld kom parterna överens om att föreningsrätten från båda sidor skulle lämnas 

okränkt. Dessutom fick arbetstagare genom avtalet rätt att påkalla undersökning om det 

fanns anledning att anta att ett avskedande inneburit ett brott mot föreningsfriheten. 

Denna överenskommelse kom härefter att kallas för decemberkompromissen.22 Delar av 

överenskommelsen upptogs sedermera också i SAF:s stadgar under 32 §.23  

2.2 Sverige - Saltsjöbadsavtalet till MBL    

Under tiden efter decemberkompromissen kom ett antal nya lagar på arbetsrättens 

område.  

   Medlingslagen, vars syfte var att ställa en möjlighet till frivillig förlikning eller 

skiljedom till parternas förfogande, kom 1906. Genom denna lag underströks parternas 

självständiga ställning ytterligare.24 

   1928 infördes kollektivavtalslagen, i vilken kollektivavtalets funktion och verkningar 

kom att klarläggas. Bland annat slogs fredsplikten fast definitivt. Den gällde förutom för 

redan träffade kollektivavtal nu också vid rättstvister.25  

   År 1936 kom förenings- och förhandlingsrättslag som fastslog föreningsrätten och 

rätten till förhandlingar.26 

   Huvudorganisationerna SAF och LO träffade sitt första verkliga avtal 1938, kallat 

Huvudavtalet eller Saltsjöbadsavtalet. Detta avtal reglerade samarbetet mellan 

organisationerna och kom att innebära en ny tid för relationerna organisationerna emellan 

och för arbetsmarknaden som helhet. Avtalet innehöll bestämmelser om inrättandet av 

Arbetsmarknadsnämnden, vars syfte bland annat var att handlägga frågor om de 

begränsningar i stridsrätten som stadgades i avtalet. Vidare innehöll avtalet bestämmelser 

om underrättelse inför uppsägningar och bestämmelser om möjligheten att i 

                                                 
22 Glavå. s. 25f. 
23 Följaktligen begreppet ”§ 32-befogenheterna”. 
24 Bergqvist, Olof, ”Samhällsfarliga arbetskonflikter” i Det 30:e nordiske juristmötet, Oslo, 1984, s. 362, 
(Elektronisk) via <http://jura.ku.dk/njm/30/30_15.pdf>, (2009-03-15). 
25 Glavå, s. 28. 
26 Ibid. 
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Arbetsmarknadsnämnden pröva skäligheten av uppsägningar.27 Men det kanske ännu 

viktigare resultatet av avtalet var den förändrade attityd till arbetslagstiftning som följde. 

Hädanefter kom lagstiftningen i andra hand och båda huvudorganisationerna arbetade för 

att avtalsvägen lösa problem på arbetsmarknaden. Parterna hade kommit överens om att 

lösa tvister fredligt i så stor utsträckning det var möjligt samt vidta stridsåtgärder endast 

efter att tvisten försökt lösas fredligt. Med ett sådant förfarande kunde parterna undvika 

att staten lade sig i tvisten, med hot om att åtgärder för att bevara arbetsfreden.28 

Kollektivavtalet kom att bli det huvudsakliga styrmedlet för att uppnå förändring, vilket 

innebar ett stort mått av självstyre och utbredd arbetsfred.29 

   Lagstiftningen på den kollektiva arbetsrättens område låg härefter oförändrad fram till 

att Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet infördes år 1976.30 Denna bygger 

huvudsakligen på ovan nämnda lagar och är idag gällande rätt på området.31 

   Den 1 juni 1995 anslöt sig Sverige till EU. Inför inträdet antogs en lag som hade till 

syfte att säkra gemenskapsrättens fulla giltighet i svensk rätt, den sk. EU-lagen.32 Häri 

stadgas att gemenskapsrätten gäller fullt ut i Sverige, tillsammans med de rättsverkningar 

som tillkommer gemenskapsrätten enligt de principer som utvecklats av EG-domstolen,  

t ex företrädesrätt, direkt tillämplighet och direkt effekt.33 Genom medlemskapet blev 

primärrättsliga gemenskapsakter direkt gällande i Sverige och vi har samtidigt förbundit 

oss att implementera sekundärrättsliga akter. Gemenskapsrätten har till relativt stor del 

påverkat den svenska arbetsrättsliga området och gör så fortfarande.34 

2.3 Finland – Den tidiga utvecklingen 

Den moderna finska arbetsrätten kan dateras till slutet av 1800-talet.  

                                                 
27 Glavå. s. 29. 
28 Edström, Örjan, The free Movement of Services and the Right to Industrial Action in Swedish Law – in 
the Light of the Laval Case,  i Rönnmar, Mia (ed.), EU Industrial Relations v. National Industrial 
Relations, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, Nederländerna, 2008. s. 178. 
29 Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Svensk Arbetsrätt, 13:e upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2003. s. 22. 
30 Härefter medbestämmandelagen eller MBL. 
31 Adlercreutz, Mulder. s. 53. 
32 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
33 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 3:e upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2007. Sid. 207. 
34 Glavå. s. 98f. 
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   År 187935 infördes näringsfrihet vilket blev slutet på tjänstetvånget som främst gällde 

hjon. Tio år senare infördes en förordning om skydd för de industriella yrkena och 1895 

infördes en försäkring av arbetare mot olycksfall i arbetet.36 

   År 1908 framlades ett lagförslag vars syfte var att reglera arbetsavtalet.37 Genom att 

den industriella produktionen slog igenom på allvar kom lönearbete att bli allmänt 

utbrett. Detta ställde högre krav på avtalsfrihet och fri rörlighet för arbetskraften. Detta 

lagförslag kom dock först att realiseras efter det finska inbördeskriget, år 1922. 

Utgångspunkten var att arbetstagare och arbetsgivare ingick ett avtal om lön och andra 

villkor, som sedan gällde tills dess att avtalsförhållandet upphörde.38 År 1917 fastslogs 

åtta timmars arbetsdag i lag.39 

2.4 Finland - Januariförlovning och kollektivavtalsreglering 

Reglering avseende kollektivavtal infördes år 1924 men fick ingen praktisk tillämpning 

förrän långt senare.40 Lagen byggde till stora delar på den tyska arbetsrättsexperten Hugo 

Sinzheimers arbete och gör så än idag. 

   Mitt under brinnande vinterkrig i januari 1940 kom de centrala organisationerna SAK-

FFC41 och STK42 överens om att rekommendera kollektivavtal för alla sina 

medlemsorganisationer. Denna överenskommelse kom att kallas för Januariförlovningen. 

Här var det svenska Saltsjöbadsavtalet modellen, men Januariförlovningen var inget 

formellt avtal utan snarare en rekommendation eller överenskommelse.43 

   Regleringen kring kollektivavtal vann formell tillämpning först år 1946.44 Detta 

berodde på det motstånd mot kollektivavtal som arbetsgivarna uppvisade. Arbetsgivarna 

blev dock mer eller mindre tvingade att acceptera kollektivavtal då det stora 

krigsskadestånd som ålåg Finland mer eller mindre hade lamslagit ekonomin. Detta i 

                                                 
35 Ett annat årtal som nämns är 1864, i Tapani Klami, s. 181. 
36 Tapani Klami. s. 176. 
37 Arbetsavtalet motsvarar det svenska anställningsavtalet. 
38 Bruun, Niklas, von Koskull, Anders, Allmän arbetsrätt, 3:e upplagan, Schildts Förlags AB, Helsingfors, 
2006. s. 11f. 
39 Tapani Klami. s. 176. 
40 Ahlberg, Bruun. s. 120. 
41 Den finska socialdemokratiska landsorganisationen. 
42 Arbetsgivarnas centralorganisation. 
43 Tapani Klami. s. 201f. 
44 Genom Lag om kollektivavtal 1946/436. Härefter kollektivavtalslagen eller KollavtL. 
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kombination med auktionsmässiga löneökningar tvang arbetsgivarparten att på ett eller 

annat sätt åstadkomma ordning och reda samt arbetsfred.45 

   Finland blev 1995 medlemmar i EU vilket kom att ställa nya internationella 

harmoniseringskrav på lagstiftaren. Precis som för Sverige har Finland att anpassa sin 

lagstiftning till gällande gemenskapsrätt. Anpassning till gemenskapsrätten utgör idag 

lejonparten av det finska arbetsrättsliga lagstiftningsarbetet.46 

3. Avtalsstrukturerna i Sverige 

3.1 Den svenska avtalsstrukturen 

I Sverige sluter vi på den privata sektorn kollektivavtal på tre nivåer. 

   På den översta nivån, central nivå, sluts förbundsavtal mellan arbetsmarknadens 

huvudorganisationer, till exempel LO eller TCO å ena sidan, och Svenskt Näringsliv eller 

Arbetsgivarverket å andra. Dessa avtal är i princip endast rekommendationer som 

organisationerna på lägre nivå kan anta som kollektivavtal, varpå innehållet i det centrala 

avtalet blir gällande. Avtalen är till sin karaktär strategiskt utformade och drar upp 

riktlinjerna för framtiden. Centrala avtal som reglerar lönefrågor har i allt större 

utsträckning övergetts på central nivå, till förmån för uppgörelser på lägre nivå.47  

   En form av avtal som träffas på central nivå är huvudavtal. Vägledande för denna typ 

av avtal är t ex huvudavtalet som träffades i Saltsjöbaden 1938. Huvudavtal omfattar ofta 

en stor del av arbetsmarknaden och innehåller förhållningsregler avseende slutande av 

kollektivavtal, förhandlingsordning och fredspliktsregler. Dessa avtal måste antas på 

lägre nivå för att bli gällande.  

   En annan form av avtal träffat på central nivå är så kallade ramavtal, vilka innehåller 

regler om särskilda avtalsförmåner, t ex tilläggsförsäkringar, som fungerar som ett 

komplement till socialförsäkringsregleringen.48  

   På nästa lägre nivå finns Riksavtalen, som reglerar förhållanden för hela branscher eller 

förbund. Dessa innehåller den grundläggande regleringen av anställningsvillkor i form av 

                                                 
45 Tapani Klami. s. 202f. 
46 Bruun, von Koskull, 2006. s. 14. 
47 Adlercreutz, Mulder. s. 83f. 
48 Ibid. s. 84. 
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semester, arbetstid och löneersättning. Riksavtalens innehåll anpassas därför ofta för att 

passa den lokala verksamheten där kollektivavtal sluts.49 

   På lägsta nivån träffas lokala avtal vilka styr tillämpningen av avtalen som träffats på 

högre nivå. De lokala avtalen träffas mellan lokal fackförening eller -avdelning och en 

enskild arbetsgivare. Även hängavtalen faller under denna avtalsnivå. 

   Finns det inte särskilt reglerat i det centrala avtalet, gäller det centrala avtalet före det 

lokala.  Är inte eventuellt kvardröjande konflikträtt reglerat i det centrala avtalet förs 

förhandlingar på lokal nivå under fredsplikt.50  

3.2 Dagens svenska arbetsmarknadsstruktur med tonvikt på kön 

Den senaste arbetskraftsundersökningen51 visar att antalet arbetande kvinnor är färre än 

antalet män.52 Vidare arbetade kvinnor under samma period i mycket större utsträckning 

deltid.53 Antalet långvarigt sjuka kvinnor var ca 27 % fler än antalet män under 

perioden.54 

   Andra intressanta fakta är att kvinnor i väldigt mycket större omfattning än män arbetar 

inom vård och omsorg samt yrken utan krav på särskild yrkesutbildning.55 Vidare arbetar 

kvinnor inom kommunal sektor i mycket större omfattning än män.56 Även på 

hemarbetets område är kvinnorna kraftigt överrespresenterade. Männen utgör endast ca 

4,5 % av det totala antalet hemarbetande.57 Kvinnor önskar samtidigt att de kunnat arbeta 

fler timmar i större utsträckning än män.58  

                                                 
49 Adlercreutz, Mulder. s. 84. 
50 Ibid. s. 85f. 
51 AKU 2008, (Elektronisk) via SCB 
<http://www.scb.se/statistik/_publikationer/AM0401_2008A01G_TI_AM102TI0901.pdf>, (2009-03-06). 
52 Ibid. Tabell 1:2 & 1:3. 
53Ibid. Tabell 2:2 & 2:3. Antalet anställda i kategorin ”upp till 35 timmars arbetsvecka” är ca 265 800 män 
och ca 750 500 kvinnor. 
54 Det skall noteras att dessa siffror i AKU 2008 baseras på uppgifter från en referensvecka. 
55 Ibid. Tabell 7:2 & 7:3. 
56 Ibid. Tabell 9:2. Antalet kommunalt anställda i kategorin ”16 – 64 år” är ca 223 600 män och ca 856 700 
kvinnor. 
57 Ibid. Tabell 16. 
58 Ibid. Tabell 18:2 & 18:3. 
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   Skillnaden mellan könen i rörlighet på arbetsmarknaden är relativt liten. Fler män har 

varit anställda i upp till ett år i sin befintliga anställning. Samma sak gäller för antalet 

män som har varit anställda i upp till tre år i sin befintliga anställning.59 

   Den genomsnittliga lönen för samtliga sektorer var 23 500 kr för kvinnor och 28 000 kr 

för män år 2007.60 Inom kommunal sektor var genomsnittslönen under samma år 21 400 

kr för kvinnor och 23 500 kr för män.61 

   Avseende den fackliga organisationsgraden är kvinnor i större utsträckning med i facket 

än män, med ca 71 % organisationsgrad mot männens ca 66 %.62 

3.3 Kollektivavtalet och dess bindningsmekanism 

Kollektivavtalets legaldefinition återfinns i 23 § MBL som ett skriftligt avtal mellan 

arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation. Avtalet skall 

reglera anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt som rör relationen 

arbetsgivare och arbetstagare. Genom 26 § MBL binder avtalet även medlem i 

avtalsslutande organisation. Denna bundenhet uppstår när en arbetstagare redan är, eller 

blir, medlem i avtalsslutande arbetstagarorganisation och fortsätter under avtalets 

giltighetstid även om arbetstagaren utträtt ur avtalsslutande organisation.63  

   Det krävs att antingen arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation med syfte att sluta 

avtal, sluter ett skriftligt avtal med en arbetstagarorganisation om sådant som rör 

anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet mellan dem i övrigt. Varje fråga 

som har betydelse för förhållandet mellan arbetsgivare och anställda kan regleras i 

kollektivavtal, med vissa begränsningar. Kollektivavtal som strider mot tvingande lag är 

inte bindande och eventuell gemenskapsrätt på området kan också påverka bindningen.64 

                                                 
59 Job Tenure Intervals, (Elektronisk) via OECD Stat Extracts <http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx>, 
(2009-03-06). Senaste uppgiften stammar från 2007. 
60 Lönestrukturstatistik 2007, (Elektronisk) via SCB 
<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____149077.aspx>, (2009-03-15). Senaste uppgiften stammar 
från 2007. 
61 Ibid. 
62 Tabell 11:2 AKU 2008. 
63 Holke, Dan, Erland, Olauson, Medbestämmandelagen:  Med kommentar, 4:e upplagan, Norstedts 
Akademiska Förlag, Stockholm, 2008. s. 227. 
64 Holke, Olauson. S. 204f. 
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3.4 Kollektivavtalets rättsverkningar   

När parterna träffat kollektivavtal får det ett antal rättsverkningar: bindande och 

tvingande verkan för medlemmarna, fredsplikt, skadeståndsansvar vid avtalsbrott, rätt till 

medbestämmande för arbetstagarorganisation, förhandlingsskyldighet för arbetsgivare, 

förmåner för förtroendeombud och rätt till styrelserepresentation för arbetstagare.65 

   Rättsverkningarna ger båda parter fördelar. Arbetsgivarens största fördel torde vara 

fredsplikten, medan arbetstagarorganisationerna drar störst fördel av rätten till 

medbestämmande och förmånerna för förtroendeombud.66 

   I min mening är det en grundförutsättning att kollektivavtalet får bindande och 

tvingande verkan för att det över huvud taget skall vara lönsamt att sluta kollektivavtal.  

     Värt att notera i sammanhanget är att konstruktionen av MBL innebär en legalfullmakt 

åt arbetstagarorganisationerna att för medlemmarnas räkning träffa avtal. Vidare innebär 

kollektivavtalet ett tvingande tredjepartsavtal för medlemmarna, vilket är ganska ovanligt 

i svensk rätt.67   

3.5 Stridsåtgärder och sympatiåtgärder 

Rätten att vidta stridsåtgärder är i grundlag skyddad genom 2 kapitlet 17 § 

Regeringsformen68. Denna rätt gäller arbetstagarförening, arbetsgivarförening samt 

enskild arbetsgivare, eller med andra ord, de som kan vara part i kollektivavtal. Andra 

meningen av samma lagrum stadgar att rätten föreligger så länge inget annat stadgas i lag 

eller avtal.  

   I 41 § MBL finns de grundläggande reglerna om fredsplikt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Paragrafen stiftar ett principiellt förbud mot att en part bunden av 

kollektivavtal vidtar stridsåtgärder. Förutom direkt part i kollektivavtal omfattas också de 

som är anslutna genom hängavtal, de som är bundna genom 26 § MBL samt arbetsgivare 

som genom verksamhetsövergång blivit bundna av kollektivavtal.69 

   För att en stridsåtgärd skall betraktas som lovlig måste följande kriterier vara uppfyllda: 

                                                 
65 Glavå, s. 138. 
66 Ibid, s. 139. 
67 Ibid, s. 396. 
68 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
69 Bergqvist, Olof & Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Medbestämmandelagen - Lagtext med kommentar, 
2:a upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999. s. 418f. 
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   Avtalslöst tillstånd. Är parterna bundna av kollektivavtal råder det enligt 41 § 1 st. 

MBL fredsplikt.70  

   Beslut om stridsåtgärd är taget i behörig ordning. Med behörig ordning menas att 

beslutet är organisationsmässigt fattat och är taget enligt organisationens stadgar. På det 

sättet blir också åtgärden kollektiv.71 

   Föreligger ett avtalslöst tillstånd och ett beslut om kollektiva stridsåtgärder är taget i 

behörig ordning, blir det relevant att vidta någon slags åtgärd. Vad som är en stridsåtgärd 

kan definieras enligt följande: 

   Objektiv åtgärd i subjektivt syfte.72 Vad som är en stridsåtgärd definieras inte i lagen. 

Dock radar 41 § MBL upp ett antal förbjudna stridsåtgärder, men är inte uttömmande. I 

förarbetena till MBL diskuteras möjligheterna att definiera stridsåtgärdsbegreppet. Det 

fastslås dock att det inte torde vara önskvärt att definiera dem för att dra slutsatser om 

enskilda stridsåtgärder.73  Kortfattat skall den objektiva åtgärden, t ex strejk eller lockout, 

ha som subjektivt syfte att utöva påtryckning mot motparten, för att t ex träffa 

kollektivavtal.74  

   Avseende sympatiåtgärder stiftar 41 § 1 st. 4 p. MBL att det är förbjudet att stödja 

annan som själv inte får vidta stridsåtgärd. En e contrario-tillämpning av bestämmelsen 

ger då för handen att en sympatiåtgärd till en lovlig primärkonflikt är tillåten.75 En andra 

förutsättning för sympatiåtgärder är att de skall vara av tillfällig natur. Saknas 

tidsbegränsning innebär det att arbetsgivarens näringsfrihet och arbetsledningsrätt 

inskränks.76 

   Vidare får det inte finnas några dolda motiv till sympatiåtgärden som i praktiken 

innebär en självständig åtgärd mot rådande kollektivavtal. Att beakta i sammanhanget är 

också att en sympatiåtgärd kan komma att utvecklas på ett sådant sätt att det strider mot 

övriga punktförbud i 41 § MBL.77  

                                                 
70 Holke, Olauson. s. 309. 
71 Ibid. s. 312. 
72 Bergkvist, Lunning, Toijer. s.419. 
73 SOU 1975:1, Demokrati på arbetsplatsen. s. 351. 
74 Adlercreutz, Mulder. s. 128. 
75 Bergkvist, Lunning, Toijer. s.428. 
76 Holke, Olauson. s. 319. 
77 Adlercreutz, Mulder. s. 133f. 
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3.5.1 Lex Britannia – ett undantag i fredsplikten 

Med lex Britannia menas de lagregler som 1991 infördes och förändrades i svensk rätt. 

Dessa justeringar och tillägg gjordes med anledning av bland annat det sk. 

Britanniamålet78 där arbetsdomstolen slog fast att stridsåtgärder vidtagna i Sverige, mot 

en organisation som är bunden av ett utländskt kollektivavtal, var olovliga.79 Just namnet 

Britannia kommer från det fartyg vars besättning var föremål för stridsåtgärder i fallet. 

   Efter Britanniadomen befarade de svenska facken att lågavlönad utländsk arbetskraft 

skulle komma att utnyttjas i Sverige under skydd av utländska kollektivavtal, utan att de 

svenska facken hade några medel att ta till. Medbestämmandelagen kom därför efter 

massiv kritik att förändras.80   

   Ändringarna innebar att 42 § MBL fick ett tredje stycke, som tillåter stridsåtgärder i fall 

där MBL inte är direkt tillämplig. Den nya 25 a § infördes, vari stadgas att ett utländskt 

kollektivavtal som är ogiltigt utomlands, grundat på att det tillkommit efter en olovlig 

stridsåtgärd, trots detta är giltigt i Sverige om stridsåtgärden är tillåten enligt MBL.81  

    Slutligen infördes också 31 a §, där det fastslås att svenskt kollektivavtal får företräde 

om två kollektivavtal konkurrerar och det ena inte går att tillämpa MBL på.82   

   Resultatet blev att stridsåtgärder tilläts mot utländska arbetsgivare som tillfälligt var 

verksamma i Sverige, i fall där MBL inte är direkt tillämplig.  

   Det ”större syftet” med detta förhållande var att motverka sk. social dumping, dvs. att 

utländska arbetsgivare får konkurrensfördelar genom att tillämpa sämre 

anställningsvillkor och sociala förmåner än vad som är brukligt i värdlandet.83 

3.5.2 Undantaget i fredsplikten innebär en inskränkning 

Lavalmålet, mål C-341/05, handlade om det lettiska byggföretaget Laval un Partneri 

Ltd84 som med utstationerade lettiska byggnadsarbetare utförde ombyggnadsarbete på en 

skola i Vaxholm. I syfte att förmå Laval att teckna ett svenskt kollektivavtal blev Laval 

utsatta för stridsåtgärder av Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, 

                                                 
78 AD 1989:120. Se även AD 1989:130 där väldigt lika förhållanden diskuteras. 
79 Glavå. s. 163. 
80 Adlercreutz, Mulder. s. 138. 
81 Bergkvist, Lunning, Toijer. s.308f. 
82 Glavå. s. 164f. 
83 Bergkvist, Lunning, Toijer. s. 309. 
84 Härefter Laval. 
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som med stöd av lex Britannia både primärt och i form av sympatiåtgärder vidtog 

blockader mot Laval.  

   Frågan gick till Arbetsdomstolen, som i sin tur begärde ett förhandsavgörande av EG-

domstolen. 

   Första frågan EG-domstolen hade att avgöra var huruvida de vidtagna stridsåtgärderna 

var förenliga med de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster, 

enligt art. 49 EG, och om de var förenliga med förbudet mot diskriminering pga. 

nationalitet, enligt art. 12 EG, samt om stridsåtgärderna var förenliga med 

utstationeringsdirektivet85. Andra frågan gällde huruvida lex Britannia var förenlig med 

artiklarna 12 EG och 49 EG samt utstationeringsdirektivet. 

   EG-domstolen slog fast att art. 49 EG och utstationeringsdirektivet innebär ett hinder 

för de företagna stridsåtgärderna. Vidare slog domstolen fast att de svenska 

avtalstraditionerna försvårade möjligheterna att träffa kollektivavtal om lön. 

   Eftersom vi i Sverige inte har möjlighet att förklara ett kollektivavtal allmänt bindande 

och saknar lagstiftad minimilön kunde inte utstationeringsdirektivets grundläggande 

skydd uppfyllas. Stridsåtgärderna, som var ett resultat av att det inte träffats 

kollektivavtal om bland annat lön, innebar alltså ett hindrande av den fria rörligheten för 

tjänster.  

   Gällande lex Britannia-frågan slog EG-domstolen fast att detta förhållande innebär en 

diskriminering som inte kan motiveras. Diskrimineringen består i att utländska företag 

med kollektivavtal behandlas på samma sätt som inhemska företag utan kollektivavtal.86     

   Diskriminerande bestämmelser kan enligt EG-domstolen endast motiveras med hänsyn 

till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.87 Trots att lex Britannia har till syfte att motverka 

social dumpning kunde alltså stridsåtgärderna inte motiveras.88 

   EG-domstolen slog vidare fast att rätten till stridsåtgärder är en grundläggande 

rättighet, fastslagna i stadgan om de grundläggande rättigheterna.89 Denna rättighet måste 

                                                 
85 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
86 Punkt 116, Mål C-341/05 Laval. 
87 Punkt 117, Mål C-341/05 Laval. 
88 Punkt 113, Mål C-341/05 Laval. 
89 Art. 28, Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna C 303/01. 
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dock utövas i samklang med övriga rättigheter som är skyddade genom fördraget samt 

med beaktande av proportionalitetsprincipen.90 

   Lavaldomen skapar flera frågor om nationell rätt, gemenskapsrätt och förhållandet 

mellan dessa.  

   Det svenska arbetsrättssystemet bygger på en lång tradition av partsautonomi som i sin 

tur verkat gentemot lagstiftaren. Kärnan i den svenska arbetsrätten bygger på balansen 

mellan procedurregler och rätten att vidta stridsåtgärder. Procedurreglerna ställer upp 

förutsättningarna under vilka arbetsmarknadens parter arbetar. Resultatet av detta arbete 

blir kollektivavtalet, som i sin tur reglerar arbetsmarknaden.91  

   Rätten att vidta stridsåtgärder påverkar etableringen av kollektivavtal och därmed 

innehållet och villkoren i anställningsavtalet.92  

   Lavaldomen illustrerar vad som händer när denna balans ruckas. Det svenska systemet 

erbjuder inte idag någon alternativ lösning när det kommer till att fastslå minimilön som 

föreskrivs enligt utstationeringsdirektivet.93 

3.6 Trender i organisationsgrad och arbetskonflikter
94

 

Tabell 3:1 

Årtal Organisationsgrad Antal arbetskonflikter Förlorade arbetsdagar 
1990 80 % 126 770 356 
1991 80,1 % 23 21 724 
1992 82,9 % 20 27 997 
1993 83,9 % 33 189 828 
1994 83,7 % 13 52 398 
1995 83,1 % 36 627 291 
1996 82,7 % 9 61 348 
1997 82,1 % 14 23 579 
1998 81,3 % 13 1677 

                                                 
90 Punkt 3 sammanfattningen, Mål C-341/05 Laval. 
91 Edström, Örjan, The free Movement of Services and the Right to Industrial Action in Swedish Law – in 
the Light of the Laval Case,  i Rönnmar, Mia (ed.), EU Industrial Relations v. National Industrial 
Relations, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, Nederländerna, 2008. s. 181f. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Data om Arbetskonflikter kommer från Medlingsinstitutet. Organisationsgrad från OECD Statistics 
Portal, dessa uppgifter är justerade. Antalet arbetskonflikter inkluderar både lovliga och olovliga konflikter. 
2002 och 2006 kommer uppgiften om antalet medlemmar från ett frågeformulär från de fackliga 
organisationerna. År 2008 kommer uppgiften om facklig organisationsgrad från 
Arbetskraftsundersökningen 2008, via SCB <http://www.scb.se>, (2009-03-09).  
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1999 80,6 % 10 78 735 
2000 79,1 % 2 272 
2001 78 % 20 11 098 
2002 77,9 % 10 838 
2003 77,9 % 11 627 541 
2004 77,3 % 9 15 282 
2005 76,5 % 14 568 
2006 75,1 % 9 1971 
2007 70,8 % 14 13 666 
2008 68,9 % 5 106 801 

Tabellen visar att organisationsgraden har minskat med 16,6 procentenheter sedan 1990. 

Toppen nåddes år 1993 vartefter organisationsgraden sjunkit. Detta visat att 

organisationsgrad och benägenhet till stridsåtgärder inte hänger samman på ett tydligt 

sätt. 

4. Avtalsstrukturerna i Finland 

4.1 Den finska avtalsstrukturen 

I Finland kan avtalssystemet ses som en hierarki bestående av fyra nivåer. På den översta 

nivån, centralorganisationsnivån, ingås inkomstpolitiska och allmänna avtal. 

   De inkomstpolitiska avtalen innehåller helhetsuppgörelser som rör löner, frågor om den 

ekonomiska politiken och skattefrågor. Inblandade i dessa avtal är de centrala 

arbetsmarknadsorganisationerna, andra intresseorganisationer samt i de flesta fall staten 

och Finlands bank. Inkomstpolitiska avtal fungerar som ramar och riktlinjer för de 

kollektivavtal som träffas på lägre nivåer. 

   Allmänna avtal träffade på centralorganisationsnivå är avtal vars syfte är att reglera 

frågor under en längre tidsperiod. I Finland har parterna t ex ingått avtal om 

förtroendeombuds ställning på arbetsplatsen, uppsägningsskydd samt rationalisering och 

samarbete inom företag. Ett exempel på praktisk tillämpning av allmänna avtal är när 

arbetsmarknadens parter kommer överens om att rationalisera flera mindre avtal till ett 

stort, mera generellt tillämpligt avtal. 

   Gemensamt för avtalen på denna nivå är att de inte ger samma rättsverkningar som ett 

traditionellt avtal, utan mer skall ses som ett ”gentlemen’s agreement”.95 

                                                 
95 Bruun, von Koskull, 2006. s. 144. 
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   På den andra nivån, förbundsnivån, sluts de avtal som kollektivavtalslagen direkt är 

tillämplig på. Parter på denna nivå är branschförbund och arbetsgivarorganisationer. 

Avtalen som sluts här är i regel både detaljerade och omfattande och får stor betydelse för 

villkoren på arbetsplatserna.  

   Lokala nivån är den tredje nivån. Här sluts oftast avtalen mellan arbetstagarförening 

och större företag som inte är organiserade i någon arbetsgivarorganisation. Lokala avtal 

sluts i första hand med stöd av förbundsavtal, med vissa avvikelser beroende på behov.  

   Den fjärde och lägsta nivån är den individuella nivån. Här ingås arbetsavtal som 

reglerar den enskildes anställningsförhållanden. Kollektivavtalet fastslår miniminivån och 

genom arbetsavtalet är det möjligt att avtala om förmånligare villkor. Här går det också 

att reglera frågor som inte alls är reglerade genom kollektivavtalet. 

4.2 Dagens finska arbetsmarknadsstruktur med tonvikt på kön 

Den senaste arbetskraftsundersökningen96 visar att fördelningen mellan kvinnor och män 

i den totala arbetsstyrkan är relativt jämn, med ca 1,26 miljoner män och 1,18 miljoner 

kvinnor.97 Anställningsgraden är dock något lägre för kvinnor, med 69,4 % för män och 

67,1 % för kvinnor.98 Samtidigt är arbetslösheten lägre bland kvinnor.99 

   Av den totala arbetsstyrkan arbetar ca 36 % inom offentlig sektor, varav ca 30 % inom 

staten och 70 % inom kommunal sektor.100  

   Data från år 2006 visar att kvinnor i mycket större utsträckning arbetar inom kommunal 

sektor än män.101 Vård och omsorg är den bransch inom offentlig sektor med flest antal 

anställda. Av det totala antalet anställda inom vård och omsorg utgör kvinnor ca 90 %.102 

   Den genomsnittliga totallönenivån inom kommunal sektor ligger ca 9,1 % lägre än den 

totala genomsnittliga lönenivån.103 Denna information finns tyvärr inte uppdelad efter 

kön.  

                                                 
96 Labour Force Statistics 2009-01, (Elektronisk) via Statistikcentralen <http://www.stat.fi>, (2009-03-09). 
97 Ibid. Tabell 1.2. 
98 Ibid. Tabell 3.1. 
99 Ibid. Tabell 5.1.  
100 Ibid. Tabell 3.4. 
101 Public Sector Employment, (Elektronisk) via ILO <http://laborsta.ilo.org/>, (2009-03-09). Antalen 
uppgår till ca 392 000 kvinnor och 115 000 män. 
102 Ibid. 
103 Lönestrukturstatistik 2007, (Elektronisk) via Statistikcentralen  <http://www.stat.fi>, (2009-03-09). 
Senaste uppgiften är från 2007. 
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   Inom privat sektor var medianlönen 2281 Euro för kvinnor och 2994 Euro för män år 

2007.104  

   En härledning ur dessa data ger för handen att lönen är lägre för kvinnor inom privat 

sektor. De kommunala lönerna ligger i sin tur ca 9,1 % lägre än inom privat sektor och 

inom kommunal sektor arbetar betydligt fler kvinnor än män. Av detta törs jag i alla fall 

kunna dra en försiktig slutsats om att kvinnolönerna inom kommunal sektor är låga. 

   Andra fakta är att finska kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än män. 

Av det totala antalet anställda har 19 % av kvinnorna och 9 % av männen en 

deltidsanställning.105  

   Tittar vi på rörligheten på arbetsmarknaden visar det sig att av den totala arbetsstyrkan 

år 2007 har 532 000 individer varit anställda i upp till ett år i sin aktuella anställning. Av 

dessa utgörs 273 000 av kvinnor. Av den totala arbetsstyrkan har 861 000 varit anställda i 

upp till 3 år, av vilka 436 000 är kvinnor.106 Detta visar att kvinnor och män är ungefär 

lika benägna att byta arbete inom såväl en ettårsperiod som en treårsperiod. 

   Angående den fackliga organisationsgraden har jag inte funnit data uppdelad efter kön. 

4.3 Kollektivavtalet och dess bindningsmekanism 

Parter i kollektivavtal är, enligt 1 § KollavtL, alltid en arbetstagarförening å ena sidan och 

en eller flera arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar å andra. Vidare skall 

kollektivavtalet reglera villkor som skall tillämpas i arbetsavtal eller arbetsförhållanden i 

övrigt. Även i Finland är skriftlighet, enligt 2 § KollavtL, ett formkrav för kollektivavtal.   

   I kollektivavtalslagens 4 § stadgas att avtalsparterna är bundna av avtalet. Vem som är 

avtalspart slås också fast. Dessa är, förutom de direkta avtalsparterna, även organisationer 

som med avtalsparternas samtycke anslutit sig till avtalet, samt registrerade 

underorganisationer till organisationerna som är parter i avtalet. Vidare kan även 

arbetstagare eller arbetsgivare bli bundna om de under avtalets giltighetstid är eller har 

varit medlem i bunden organisation.107 

                                                 
104 Lönestrukturstatistik 2007, (Elektronisk) via Statistikcentralen  <http://www.stat.fi>, (2009-03-09). 
Senaste uppgiften är från 2007. 
105 Tabell 3.6 Labour Force Statistics 2009-01, (Elektronisk) via Statistikcentralen <http://www.stat.fi>, 
(2009-03-09). 
106 Job Tenure Intervals, (Elektronisk) via OECD Stat Extracts <http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx>, 
(2009-03-06). Senaste uppgiften stammar från 2007. 
107 Bruun, von Koskull, 2006. s. 145f. 
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   En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att tillämpa villkoren i detta 

även på arbetstagare som inte är organiserade eller medlemmar i annan organisation som 

är part i avtalet. Denna skyldighet är dock möjlig att avtala bort.108 

   Kollektivavtalet utgörs av obligatoriska bestämmelser och normbestämmelser. De 

senare utgörs av individual- och solidarnormer. 

   De obligatoriska bestämmelserna handlar om de rättigheter och skyldigheter 

avtalsparterna skall ha gentemot varandra, t ex avtalets giltighetstid, hur det skall sägas 

upp eller var uppgörelser skall ske. Individualnormerna rör de enskilda villkoren i 

arbetsavtalet, t ex lön och annan ersättning, föräldraledighet och semester. 

Solidarnormerna är de normer som styr förhållandena i nedåtstigande led och reglerar de 

kollektiva arbetstagarintressena, såsom bestämmelser om tvisteförhandlingar och 

förtroendeombuds ersättning.109 

4.4 Kollektivavtalets rättsverkningar 

Kollektivavtalets huvudsakliga syfte är dels att garantera minimivillkor i 

anställningsförhållandet och dels att garantera arbetsfred mellan parterna.110 

   Som en första rättsverkan får, enligt 6 § KollavtL, kollektivavtalets individualnormer en 

automatisk och tvingande verkan. Villkor i arbetsavtalet som strider mot kollektivavtalet 

blir ogiltiga och ersätts av innehållet i kollektivavtalet.  

   För att säkerställa att kollektivavtalets normbestämmelser efterföljs finns det två 

metoder. Den första metoden innebär plikt.111 En arbetsgivare som medvetet bryter mot 

kollektivavtalet kan dömas att betala plikt. På samma sätt kan också en arbetstagare som 

bryter mot kollektivavtalet dömas att betala plikt. Den plikt en arbetsgivare kan dömas till 

är dock betydligt större än den som kan drabba en arbetstagare. Vidare är det relativt 

svårt för en enskild arbetstagare att bryta mot normbestämmelserna i kollektivavtalet, 

eftersom det är arbetsgivaren som har merparten av åliggandena genom avtalet.112 

                                                 
108 Bruun, von Koskull, 2006. s. 146. 
109 Ibid. s. 147f. 
110 Ibid. s. 155. 
111 Pliktbestämmelserna kan liknas vid regleringen kring skadestånd i svenska MBL. Plikt och skadestånd i 
den finska rätten är dock formellt olika saker. 
112 Bruun, von Koskull, 2006. s. 151. 
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   Den andra metoden är den tillsynsskyldighet som ålagts de bundna organisationerna 

genom 8 § KollavtL. Tillsynsskyldigheten innebär att de bundna organisationerna har en 

skyldighet att tillse att medlemmarna alltid iakttar bestämmelserna i kollektivavtalet. 

Denna skyldighet gäller organisationerna som är direkt part i avtalet och deras 

medlemsorganisationer.113 Tillsynsskyldigheten är hierarkisk på respektive sida. 

Huvudorganisationen har alltså att tillse att underföreningarna och alla medlemmar följer 

avtalet.  

   Skulle endera parten brista i sin tillsynsskyldighet kan denna av arbetsdomstolen dömas 

att betala plikt. Om plikten kan sägas att det i regel är skadelidande part plikten 

tillfaller.114 

   En andra rättsverkan av kollektivavtalet är arbetsfred. Båda parter i 

kollektivavtalsförhållandet kan vidta stridsåtgärder för att få till förändring, givet att detta 

inte begränsas i lag eller att stridsåtgärderna riktar sig mot hela eller delar av gällande 

kollektivavtal. Stridsåtgärder som riktar sig mot frågor som inte reglerats i kollektivavtal 

omfattas inte av 8 § KollavtL och är således lovliga. Inte heller enskilda kan enligt 

samma paragraf bryta mot fredsplikten. Istället blir det arbetsgivar- eller 

arbetstagarorganisationen som kan dömas till plikt eftersom de brustit i sin 

tillsynsskyldighet.115 

4.5 Allmänt bindande kollektivavtal 

Grundhållningen avseende kollektivavtal är att det binder två kontrahenter. Bindningen 

uppstår antingen direkt mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation eller genom att 

en arbetsgivare är medlem i en arbetsgivarorganisation som i sin tur träffat kollektivavtal. 

Motsvarande gäller för arbetstagarorganisationer.  

   För icke organiserade arbetstagare och arbetsgivare kan dock skyldighet att underkasta 

sig ett kollektivavtal ändå uppstå vilket sker genom ett allmänt bindande kollektivavtal. 

Detta regleras i 2 kap 7 § Arbetsavtalslagen.116 

   De allmänt bindande kollektivavtalens funktion tar främst sikte på att säkra 

minimivillkoren i anställningsförhållandet för den enskilde arbetstagaren som arbetar hos 
                                                 
113 Se vidare härom under avsnitt 3.3.2. 
114 Bruun, von Koskull, 2006. s. 151f. 
115 Ibid.  
116 Arbetsavtalslag 2001/55. Härefter arbetsavtalslagen eller ArbavtL. 
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en arbetsgivare utan kollektivavtal, samt att motverka social dumpning.117 Vidare ger de 

allmänt bindande kollektivavtalen vissa fördelar avseende implementering av EU-direktiv 

på arbetsrättens område.118 

   Ett allmänt bindande kollektivavtal innebär att ett kollektivavtal träffat på förbundsnivå 

fastslås, av Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, att 

täcka en hel bransch. Denna nämnd arbetar under Social- och Hälsovårdsministeriets 

försorg och kan förklara ett kollektivavtal allmänt bindande med befogenhet i lag.119 

   Det är alltså inte fråga om att det uppstår flera avtal, utan det handlar om ett och samma 

kollektivavtal som får olika effekter i två olika dimensioner.120 För att ett kollektivavtal 

skall bli allmänt bindande måste följande kriterier vara uppfyllda: 

Kollektivavtalet skall vara riksomfattande. Kollektivavtalets geografiska 

tillämpningsområde skall inte vara inskränkt och avtalet skall vara träffat på 

förbundsnivå. Parterna utgörs av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom 

respektive branschsektor, till exempel metall, papper eller livsmedel. Dessa avtal är ofta 

mycket omfattande och reglerar arbetsförhållanden i detalj, vilket har stor inverkan på 

anställningsförhållandena för arbetstagarna som omfattas av avtalen. 121 

   Kollektivavtalet skall vara representativt för branschen. Detta kriterium kan sägas bestå 

av två delar: representativitetsrekvisitet och branschrekvisitet. Representativitetsrekvisitet 

definieras inte i lag, däremot redogörs för tillämpningen av representativitet i lagens 

förarbeten. Här föreskrivs att representativiteten delvis bestäms på statistiska grunder. 

Omfattas omkring, eller fler än, 50 % av arbetstagarna i en bransch av ett kollektivavtal 

skall det anses vara representativt. Härtill räknas även dem som omfattas av häng- och 

associeringsavtal122 och dem som anslutit sig till kollektivavtalet efter dess uppkomst. 

Andra bedömningsgrunder för representativitet är i vilken utsträckning 

kollektivavtalsverksamhet allmänt förekommer i branschen, allmän organiseringsgrad på 

                                                 
117 Kap 2, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till arbetsavtalslag och till vissa lagar som 
har samband med den. Nummer 157/2000. Härefter Regeringens proposition 157/2000. Se även Bruun, von 
Koskull, 2006. s. 171. 
118 Bruun, von Koskull, 2006. s. 171. 
119 Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan 2001/56. 
120 Bruun, von Koskull, 2006. s. 170. 
121 Bruun, von Koskull, 2002. s. 122f. 
122 Bruun, von Koskull, 2006. s. 165. 
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bägge sidor samt själva syftet med kollektivavtalets bindande verkan i fråga om att trygga 

anställningsvillkoren för enskilda arbetstagare hos oorganiserade arbetsgivare.123 

   Avseende branschrekvisitet diskuteras detta som var gränsen går för branschen. Denna 

definieras enligt huvudregeln efter tillämpningsområdet för respektive kollektivavtal. Är 

tillämpningsområdet helt eller delvis oklart kan substans hittas i 

medlemsorganisationernas stadgar. Tanken är att arbetstagarorganisationer verkligen 

skall representera de arbetstagare som naturligt faller under avtalets tillämpningsområde 

och att arbetsgivare enkelt skall kunna ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 

träffat kollektivavtalet.124 

   Kollektivavtalet skall normera sådant arbete som ifrågavarande arbetstagare utför 

(eller därmed närmast jämförbart arbete). Kring detta kriterium måste det resoneras 

utifrån begreppet vederbörande bransch. Grundmönstret i Finland är att de flesta arbeten 

inom industrin genom industriförbundsprincipen regleras i branschkollektivavtalet för 

vederbörande bransch. Eftersom arbetstagare inom de olika industribranscherna i regel 

omfattas av industriförbundsprincipen kommer därför arbetstagarna omfattas av 

branschkollektivavtalets tillämpliga delar. Genom principen kommer även underhålls- 

och lokalvårdspersonal på t ex en gjuterifabrik omfattas av metallbranschens 

kollektivavtal, medan personalen i gjuteriets kafé kan komma att omfattas av hotell, 

restaurang och kafébranschens, givet att kaféet utför normal kaféverksamhet. Inom 

servicesektorn definieras branschen efter yrkestillhörighet och i vissa fall utbildning.125 

4.5.1 Effekter av allmänt bindande kollektivavtal    

Är ovan nämnda kriterier uppfyllda och är kollektivavtalet förklarat allmänt bindande får 

det ett antal varierande effekter på följande områden: 

   Automatisk och tvingande verkan. I arbetsavtalslagens 7 § slås det fast att 

individualnormer får en automatisk och tvingande verkan. Detta innebär att ett villkor i 

arbetsavtalet som är mindre förmånligt än motsvarande villkor i allmänt bindande 

kollektivavtal blir ogiltigt. Det mindre förmånliga villkoret ersätts då av villkoret i 

kollektivavtalet. En arbetsgivare är dock bara skyldig att följa det allmänt bindande 

                                                 
123 Kap 2, Regeringens proposition 157/2000. 
124 Ibid. Se även Bruun, von Koskull, 2006. s. 164. 
125 Bruun, von Koskull, 2006. s. 166f. 
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kollektivavtalet i situationer en objektiv bedömning av förmånligheten i avtalsvillkoren 

kan göras. Vad som är mest förmånligt baseras då inte på personliga, utan objektiva 

hänsyn. Till exempel är kortare arbetstid med bibehållen lön mer förmånligt än att slippa 

arbeta skift även om det senare innebär en olägenhet för somliga.126 

   Skyldigheten att följa ett allmänt bindande kollektivavtal gäller bara arbetsgivaren, 

dessutom oberoende av om han är organiserad eller ej. Motsvarande skyldigheter finns 

inte för arbetstagare. Arbetstagarna får bara rättigheter genom det allmänt bindande 

kollektivavtalet. Inte heller de delar av ett allmänt bindande kollektivavtal som innehåller 

skyldigheter för arbetstagare är giltigt.127 

   Skulle arbetsgivaren vara bunden av både allmänt bindande kollektivavtal och ett 

ordinärt kollektivavtal kan arbetsgivaren välja att tillämpa det senare. Det förutsätter dock 

att arbetsgivaren tecknat kollektivavtalet med en riksomfattande organisation som är 

representativ på ungefär samma sätt som ett allmänt bindande kollektivavtal skulle 

vara.128 

   Tvister och fredsplikt. Skulle oenighet kring ett avtalsvillkor uppstå löses denna tvist 

slutligt i allmän domstol och inte i arbetsdomstolen. Detta beror på att allmänt bindande 

kollektivavtal hänförs till arbetsavtalslagen medan det bara är tvister med grund i 

kollektivavtalslagen som går till arbetsdomstolen. Problemet med detta förfarande är 

dock att detaljkunskapen om riksomfattande kollektivavtal finns hos Arbetsdomstolen. 

Av denna anledning finns det fastslaget i Arbetsdomstolslagen129 att Arbetsdomstolen på 

begäran får göra ett utlåtande om saken i händelse av att avgörandet kräver särskild 

sakkunskap om kollektivavtalsförhållanden.130 

   Det följer ingen fredsplikt av allmänt bindande kollektivavtal. Varken för arbetsgivare 

eller arbetstagare. Det går heller inte att utnyttja bestämmelser om avsteg från 

kollektivavtalslagen som eventuellt regleras i kollektivavtalet som är allmänt bindande. 

                                                 
126 Bruun, von Koskull, 2002. s. 126f. 
127 Ahlberg, Bruun. s. 122. 
128 Bruun, von Koskull, 2006. s. 166f. 
129 39 § Lag om arbetsdomstolen 646/1974. 
130 Ahlberg, Bruun. s. 123. 
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   Det finska Arbets- och Näringsministeriet uppskattar att 87 % av Finlands arbetstagare 

omfattas av kollektivavtal, varav 5-7 % har kommit att omfattas till följd av allmänt 

bindande kollektivavtal.131 

4.6 Stridsåtgärder och sympatiåtgärder 

Rätten att organisera sig och att vidta stridsåtgärder är i Finland skyddade enligt 13 § 

Finlands grundlag132 och det förekommer relativt få begränsningar i denna rätt.133 De 

finska fredspliktsreglerna definieras i 8 § KollavtL.  

   Begreppet stridsåtgärd, eller kampåtgärd som det även kallas i finsk rätt, definieras inte 

i lagstiftning. I praxis definieras dock stridsåtgärder som en kollektiv påtryckningsåtgärd 

i syfte att förmå motparten till eftergifter kopplade till anställningsförhållandet.134 

Stridsåtgärderna får dock inte inbegripa våldshandlingar eller andra rättsstridiga medel. 

Vidare bedömer domstolarna stridsåtgärders lovlighet genom termer om god sed samt 

klandervärd ur rättsordningens synvinkel. 135 

   Avseende sympatiåtgärder är förutsättningarna för deras lovlighet att primärkonflikten 

är lovlig, samt att det inte finns några egna, dolda, motiv till åtgärderna i syfte att 

åstadkomma ändring i det egna avtalet.136 

   Det största ansvaret ligger på arbetstagarorganisationerna som genom 

tillsynsskyldigheten tillser att det inte förekommer några stridsåtgärder som riktar sig mot 

kollektivavtalet.137 

4.6.1 Viking Line-målet illustrerar inskränkningar i stridsrätten. 

I Viking Line målet, C-438/05, utsattes Viking Line ABP för fackliga stridsåtgärder av 

ITF138 och FSU139, med anledning av att Viking Line hade för avsikt att flagga ut ett 

fartyg till Estland, trots att fartyget ägdes i Finland. Anledningen till planerna på att 

                                                 
131 SOU 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 
132 Finlands grundlag 11.6.1999/731.  
133 Shelin, Johan, Föreningsfrihet och stridsåtgärder- Rättsläget i Danmark, Finland och Norge, i Agell, 
Anders (ed.), Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1999. s. 
89. 
134 Bruun, von Koskull, 2006. s. 155f. 
135 Agell. s. 83. 
136 Bruun, von Koskull, 2006. s. 157f. 
137 Agell. s. 83. 
138 Internationella transportarbetarefederationen. 
139 Finska Sjömansunionen. 
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flagga ut fartyget var att lönekostnaderna på fartyget enligt arbetsgivaren var för höga. 

Att då flagga ut fartyget till ett annat land innebar att arbetsgivaren kunde teckna ett nytt 

kollektivavtal som innebar lägre kostnader. 

   ITF motiverade stridsåtgärderna med att de länge arbetat för att motverka sk. 

bekvämlighetsflagg, vilket enligt dem är ett sätt för redare att komma undan rådande 

skyldigheter i ursprungslandet. ITF: s policy är att det skall finnas samband mellan 

fartygets ägares nationalitet och vilken flagg fartyget går under. 

   Fallet anhängiggjordes ursprungligen brittisk domstol, som begärde ett 

förhandsavgörande av EG-domstolen. Den brittiska domstolen framförde tio frågor, vilka 

EG-domstolen sammanfattade till fyra mindre områden. 

   Första frågan för avgörande var huruvida stridsåtgärder av det slag som vidtogs i 

förevarande fall, som gjorde det meningslöst att flagga ut ett fartyg till ett annat land, föll 

utanför tillämpningsområdet för Artikel 43 EG. Domstolen slog fast att artikeln hindrar 

organisationer från att vidta stridsåtgärder av det slag som var aktuella i fallet. 

Stridsåtgärderna utgjorde en inskränkning i den fria etableringsrätten även om rätten till 

stridsåtgärder är av grundläggande karaktär.140  Detta eftersom de fackliga 

organisationerna omfattas av den rättsliga autonomin som kommer genom 

föreningsfriheten samt det hänvisas till i artikeln, och stridsåtgärderna har ett oupplösligt 

samband med kollektivavtalet organisationerna försökte få till stånd.141    

   Den andra frågan rörde huruvida Artikel 43 EG kan innebära horisontell direkt effekt. 

Eller med andra ord, om artikeln kan innebära rättigheter för företag, som företaget i sin 

tur kan göra gällande gentemot fackföreningar. Domstolen fastslog att artikeln i likartade 

fall kan innebära direkt horisontell effekt och medföra rättigheter som företaget kan göra 

gällande mot fackföreningar.142 

   Den tredje frågan143 gällde huruvida de vidtagna stridsåtgärderna innebar 

inskränkningar i Artikel 43 EG, om politiken som förs av fackföreningarna i fråga 

innebar en diskriminerande inskränkning av Artikel 43 EG, om det subjektiva syftet med 

stridsåtgärderna innebar en diskriminerande inskränkning av Artikel 43 EG, huruvida 

                                                 
140 Punkt 37 & 55, Mål C-438/05 Viking Line. 
141 Punkt 1 sammanfattningen, Mål C-438/05 Viking Line. 
142 Punkt 66, Mål C-438/05 Viking Line. 
143 Frågorna tre till tio ställda av den brittiska domstolen, sammanfattade av EG-domstolen. Jag har vidare 
utelämnat en fråga med anledning av att den föll utanför EG-domstolens behörighet. 
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detta syfte var relevant vid bedömningen eller om de objektiva effekterna istället skulle 

beaktas om stridsåtgärderna kan motiveras med det allmänna intresset i att skydda 

arbetstagare samt slutligen, när det råder balans mellan den grundläggande rättigheten att 

vidtaga stridsåtgärder å ena sidan, och friheten till etablering och friheten att 

tillhandahålla tjänster å andra.  

   EG-domstolen slog fast att stridsåtgärderna innebär en inskränkning av 

etableringsfriheten och att den politik som fackföreningarna för även måste tillämpas om 

ett fartyg skall flaggas ut till ett land där det råder bättre144 villkor. Vidare kan 

stridsåtgärderna i princip vara motiverade med hänsyn till det tvingande allmänintresset i 

att skydda arbetstagare.145 Detta givet att det går att visa att inskränkningarna i friheten 

till etablering verkligen har det legitima syfte som eftersträvas och att inskränkningen står 

i proportion till syftet. 

 

4.8 Trender i organisationsgrad och arbetskonflikter
146

 

Tabell 4:1 

Årtal Organisationsgrad Arbetskonflikter Förlorade arbetsdagar 

1990 72,5 % 455 935 150 

1991 75,3 % 284 458 340 

1992 78,3 % 168 76 090 

1993 80,6 % 126 17 310 

1994 80,3 % 171 525 700 

1995 80,4 % 112 869 422 

1996 80,4 % 94 20 077 

1997 79,4 % 91 103 712 

1998 78 % 98 133 203 

1999 76,3 % 65 18 953 

                                                 
144 Egen kursivering 
145 Punkt 77, Mål C-438/05 Viking Line 
146 Data från Statistikcentralen, (Elektronisk) via 
<http://www.tilastokeskus.fi/til/tta/2008/02/tta_2008_02_2008-10-23_tau_001_sv.html>, samt OECD 
Statistics Portal, (Elektronisk) via <http://www.oecd.org/dataoecd/25/42/39891561.xls>, (Båda 2009-03-
09). 
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2000 74,9 % 96 253 838 

2001 74,5 % 84 60 652 

2002 73,4 % 76 74 985 

2003 72,8 % 112 66 136 

2004 73,2 % 84 42 385 

2005 72,4 % 365 672 904 

2006 71,7 % 97 85 075 

2007 70,3 % 91 94 579 

2008 Q2 N/A 51 4 564 

 

Jag redovisar här hur organisationsgrad147, antalet arbetskonflikter och antalet förlorade 

arbetsdagar förhåller sig till varandra sedan 1990. Som synes har organisationsgraden 

först ökat för att sedan minska från år 1996.  

   Det finns inget tydligt samband mellan organisationsgrad och benägenheten att vidta 

stridsåtgärder. Tabellen visar dessutom att den finska arbetsstyrkan är mer benägen till 

arbetsstrid än den svenska. 

                                                 
147 Organisationsgraden är här justerad. Se härom under avsnitt 1.5 facklig anslutningsgrad. 
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5. Komparativ analys 

De båda länder som är föremål för studier i denna uppsats har som synes många likheter.  

Det faktum att länderna fram till år 1809 var ett land med gemensam rättsordning spelar 

en viss roll i sammanhanget. Men även efter Finlands självständighet hämtades 

inspiration från den svenska rätten i viss mån.148  

   Den finska rätten har på vissa områden utvecklats mer progressivt än den svenska, 

samtidigt som det omvända även gäller på andra områden. Att Finland var förhållandevis 

tidigt med kvinnlig rösträtt är enligt mig ett exempel på modernitet för sin tid. Det 

svenska lex Britannia är ett exempel på hur de centrala organisationerna arbetar hårt för 

att värna om de svenska förhållandena och genom påtryckningar förmår lagstiftaren till 

att fastslå detta i lag. Huruvida effekterna blev de önskade är en annan fråga. 

   Jag skall här försöka besvara de frågeställningar jag definierat tidigare genom att 

analysera de svenska och finska förhållandena. 

5.1 Kollektivavtalets bindningsmekanism och dess rättsverkningar 

Kollektivavtalet binder på nästan identiskt sätt i de båda länderna. Legaldefinitionerna för 

kollektivavtal är även de närmast identiska. I de båda länderna krävs skriftlighet, 

alternativt ett justerat protokoll, varpå de direkta avtalsparterna blir bundna. Det finska 

lagrummet som definierar kollektivavtalets parter är dock något vidare än den svenska. 

Här anges explicit att organisationer som anslutit sig till avtalet senare, samt registrerade 

underorganisationer blir bundna av avtalet. Effekten av kollektivavtalet blir dock 

liknande i Sverige, genom kollektivavtalets normerande verkan, reglerad i 26 § MBL. 

   Den tydligaste skillnaden ligger dock i min mening i möjligheten att förklara ett 

kollektivavtal allmänt bindande i Finland. Någon direkt motsvarighet finns inte i det 

svenska systemet. I Sverige har det istället överlåtits åt arbetsmarknadens parter att själva 

komma överens om villkoren. Detta har dock visat sig innebära vissa problem. I 

synnerhet i samband med utländska utstationerade arbetstagare. 

   Det skall dock påpekas att det enligt mig finns likheter mellan de resonemang som 

används för att avgöra om ett kollektivavtal kan förklaras allmänt bindande och de 

                                                 
148 Tapani Klami. s. 178. 
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resonemang som används av svenska arbetsdomstolen för att avgöra huruvida 

kollektivavtal är tillämpligt.149 

   Ytterligare en skillnad är den finska avsaknaden av lagstadgad förhandlingsrätt som i 

Sverige kommer genom kollektivavtalet. I Sverige får arbetstagarparten i 

kollektivavtalsförhållandet förhandlingsrätt gentemot motparten, enligt 10, 11 och 12 §§ 

MBL. Det finns förvisso flertalet lagar på området i det finska systemet150, men det 

saknas reglering som uttryckligen pekar ut de fackliga organisationerna som 

förhandlingspart.  

   Även om denna rättighet skulle saknas i nationell rätt är den emellertid skyddad genom 

stadgan om de grundläggande rättigheterna151, vari bland annat föreningsfrihet, 

förhandlingsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder stadgas.152 

5.2 Möjligheter till stridsåtgärder och sympatiåtgärder 

I både Sverige och Finland är rätten att organisera sig och vidta stridsåtgärder av 

grundläggande karaktär, som är skyddad i grundlagen. 

   Jag upplever att det finns färre begränsningar i den finska rätten att vidta stridsåtgärder. 

Fredsplikten omfattar endast åtgärder som är riktade mot rådande kollektivavtal. I 

Sverige gäller fredsplikten på samma sätt, men är utökad med de punktförbud som 

återfinns i 41 § MBL.  

   Även, de genom praxis utvecklade, stridsåtgärdsbegreppen är likartade i de båda 

länderna. Det skall i båda länderna röra sig om en kollektiv åtgärd i syfte att förmå 

motparten till eftergifter kopplade till anställningsförhållandena. 

   Sympatiåtgärder regleras inte uttryckligen i finsk rätt på samma sätt som den gör i den 

svenska. Min slutsats är att finska sympatiåtgärder går utanför förbuden i 8 § KollavtL, 

varför de också blir tillåtna. I Sverige regleras sympatiåtgärderna uttryckligen och blir 

tillåtna genom en E contrario-tillämpning av 41 § 4 p. MBL.  

                                                 
149 Se t ex AD 2007:1. Arbetsdomstolen fastslog att två utländska säsonganställda arbetstagare skulle 
erhålla löneersättning enligt jordbruksavtalet.  
150 Se t ex Lag om samarbete inom företag 2007/334, Lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och 
grupper av gemenskapsföretag 335/2007, Lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning 
725/1990, Lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar 758/2004, 
Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006 samt 
Lagen om företagshälsovård 1383/2001 mfl. 
151 Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna C 303/01. 
152 Bruun, von Koskull, 2002. s. 15. 
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   Det lite oortodoxa undantaget från fredsplikten genom lex Britannia är ett unikum för 

Sverige. I Finland har troligen inte behov av dylika undantag uppstått på samma sätt, eller 

så saknar de fackliga organisationerna kanske den protektionistiska ådra som de svenska 

organisationerna hade.  

   Det större syftet med lex Britannia är delvis att motverka social dumpning. Detta är 

också syftet med de finska allmänt bindande kollektivavtalen. Genom att utländska 

utstationerade arbetstagare kommer att omfattas av allmänt bindande kollektivavtal 

uppfylls också kraven i utstationeringsdirektivet. Det är bara vägen dit som skiljer 

länderna åt.  

   Om utstationeringsdirektivet kan sägas att det förekommer olika åsikter om huruvida 

minimikraven som förespråkas verkligen blir minimikrav i Sverige, och i min mening 

även i Finland.153 Denna åsikt baseras på att det inom svensk rätt saknas ett enhetligt sätt 

att stadga minimilön. Förhållandet i Sverige blir snarare att utländska utstationerande 

arbetsgivare kan krävas att utbetala standardlön enligt gällande kollektivavtal vilket inte 

var tanken med utstationeringsdirektivet. 

   För Finlands del innebär utstationering att dessa arbetstagare kan komma att omfattas 

av allmänt bindande kollektivavtal. Dessa har i sin tur uppkommit efter sedvanliga 

avtalsrundor varför det också här i praktiken torde röra sig om standardlön och inte 

minimilön. 

   Avseende strids- och sympatiåtgärder mot utstationerade arbetstagare bör här dock ett 

varningens finger höjas. Alltför vidlyftiga strids- och sympatiåtgärder ogillas av både 

Generaladvokat Mengozzi och EG-domstolen.154 

5.2.1 Lavalutredningen kommenterar de svenska förhållandena 

Lavalutredningen kom ut med en mycket omfattande rapport i december 2008.155     

   Utredningsgruppen hade till uppgift att lämna förslag till förändringar av den svenska 

lagstiftningen till följd av Lavaldomen. Detta inbegrep bland annat en utredning av lex 

                                                 
153 Reich, Norbert, ”Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union: The Laval and Viking Cases 
before the European Court of Justice”, elektronisk artikel i German Law Journal Vol 9. No. 2, 1 Februari 
2008, via < http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=891>, (2009-03-15). 
154 Se härom under p. 233 och p. 245f i förslag till avgörande av generaladvokaten Mengozzi i Laval samt 
p. 111 och p. 120 i mål C-341/05 Laval. 
155 SOU 2008:123, Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. 
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Britannia, utstationeringslagen och åtgärder som kan vidtas av arbetsmarknadens parter 

för att lösa det föreliggande problematiska förhållandet. 

   Om lex Britannia ansåg utredningen, med hänvisning till Lavaldomen, att förhållandet 

vid utstationering inom EES-området fortsatt inte kan bestå. Att tillämpa lex Britannia 

innebär en inskränkning av den fria rörligheten för tjänster samt diskriminering pga. 

nationalitet.156 Utredningen föreslår att stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare med 

kollektivavtal fortsatt skall få vidtagas. Dock endast i fall där arbetsgivaren inte kan 

styrka att arbetstagarna har likvärdiga villkor som de fackliga organisationerna har rätt att 

kräva. 

   Utstationeringslagen157 är ett resultat av implementeringen av utstationeringsdirektivet. 

Denna lag föreskriver en hård kärna av minimivillkor som skall tillämpas av varje 

arbetsgivare för utstationerad arbetstagare. Lagen innehåller dock inga regler om 

minimilön. Detta regleras istället genom kollektivavtal.  

   I förarbetena till utstationeringslagen sades det att inställningen från arbetsmarknadens 

parter var att det befintliga kollektivavtalssystemet inte borde förändras.158 Utredaren 

bedömde att eftersom systemet fungerade på ett så bra sätt, blev det önskvärt att lämna 

delarna om minimilön utanför lagstiftningen.159 

   Detta visade sig dock i fallet Laval innebära problem. Lösningen på problemet 

minimilönevillkor skulle enligt Lavalutredningen vara något av alternativen lagstiftning, 

ett system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal, en lösning som bygger på art. 

3.8160 i utstationeringsdirektivet eller i princip behålla den modell vi har idag.  

   Utredningen påpekar att EG-domstolen endast fann att åtgärderna som vidtogs mot 

Laval bröt mot Art. 49 EG, eftersom kollektivavtalet innehöll fler villkor än lön, samt att 

lönevillkoren inte var tillräckligt tydliga. Att behålla det befintliga förhållandet i lex 

Britannia skulle därför gå bra om det endast utnyttjades i frågor som rör minimilön.161 

                                                 
156 SOU 2008:123. s. 32 & 294. 
157 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 
158 Prop. 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare. s. 27. 
159 Ibid. s. 52. 
160 Medlemsstaten kan antingen besluta att sträcka ut ett kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade 
företag inom sektorn, för samma arbetsuppgifter eller inom samma geografiska område, alternativt skall 
kollektivavtalet ha ingåtts av de mest representativa organisationerna på nationell nivå och gälla hela 
nationen. 
161 SOU 2008:123. s. 259f. 
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   Utredningens bedömning blir att stridsåtgärder endast bör får vidtas i syfte att träffa 

avtal om villkor om en tydligt definierad minimilön och/eller tydligt angivna 

minimivillkor som är mer förmånliga än lagregleringen i utstationeringslagen.162 

   I min mening innebär förslaget att arbetsmarknadens parter även fortsatt får handha 

villkoren på arbetsmarknaden utan inblandning från staten. Huruvida den lilla 

inskränkning i lex Britannia som detta förslag innebär är bra eller ej går att diskutera.  

   Jag anser att det hade varit att föredra att helt slopa lex Britannia och ersätta det 

systemet med en beslutsnämnd för utstationeringsfrågor. Denna nämnd skall ha till 

uppgift att fastslå minimilön för aktuell bransch och bestå av representanter från 

arbetsmarknadens parter. Detta leder till bred förankring av besluten samt att framtida 

scenarier av samma slag som i Lavalmålet undviks. 

5.2.2 Nytt Saltsjöbadsavtal 

Hösten 2007 bjöd Svenskt Näringsliv, SN, in de fackliga organisationerna LO och 

Privattjänstemannakartellen, PTK, till samtal om framtida samrådsförfaranden mellan 

arbetsmarknadens centrala parter. Den 5:e maj 2008 övergick samtalen i förhandlingar 

som enligt parterna skall utmynna i ett modernt huvudavtal.  

   Ett första förslag till huvudavtal från LO/PTK, daterat till 17:e oktober 2008, stadgar i 

ingressen att syftet med huvudavtalet är att erbjuda arbetsmarknadens parter en grund för 

gemensamma lösningar och att avtalet är ett uttryck för den gemensamma uppfattningen 

att det är arbetsmarknadens parter själva som skall ansvara för regler och villkor på 

arbetsmarknaden. Vidare stadgas det att EU-regler i första hand skall genomföras genom 

kollektivavtal.163 

   I själva förslaget till avtal, som bygger på bidrag från både LO/PTK och SN, finns en 

definition av god sed på arbetsmarknaden. Vidare följer ett förslag på en 

Huvudavtalsnämnd, liknande den i det ursprungliga Saltsjöbadsavtalet. Underställda 

Huvudavtalsnämnden skall en avtalskommitté och statistikkommitté vara. 

Huvudavtalsnämnden skall bestå av sex ledamöter, två från varje huvudorganisation, och 

har bland annat att bedöma huruvida vissa stridsåtgärder är att betrakta som 

                                                 
162 SOU 2008:123. s. 265. 
163 Parternas förslag till huvudavtal (Egen betitling), (Elektronisk) via 
<http://lotidningen.lo.se/media/lotidningen/media/dokument/vt2009/forslagen.pdf>, (2009-03-11). 
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samhällsfarliga och göra bedömningar kring god sed på arbetsmarknaden. 

Huvudavtalsnämnden skall även avgöra proportionaliteten i förekommande 

stridsåtgärder, dvs. om de vidtagna åtgärderna står i proportion till skadan som uppstår.164 

   Kring strids- och sympatiåtgärder stadgas också ett antal förslag. Dessa är i sin 

utformning dock relativt lika befintliga regler på området, dock med vissa undantag.165 

Dessa är att sympatiåtgärder bara skall få vidtagas på uttrycklig begäran av part i 

primärkonflikten, att sympatiåtgärder skall få vidtagas först sju/tjugoåtta166 dagar efter 

primärkonfliktens utbrott samt att sympatiåtgärder blir olovliga om denna frist inte 

respekteras.167 

   I februari i år överlämnade LO/PTK ett komplett förslag på huvudavtal till SN. Detta 

gillades inte av SN som kallade förslaget för besvikelse som saknade positivt 

nytänkande.168 SN överlämnade ett motförslag den 3 mars. Detta skall av motparten 

analyseras, varpå ytterligare motförslag förväntas komma.169 

   Parterna tycks i min mening vara överens om att det föreligger behov av en mer flexibel 

arbetsmarknad som är lättare att förändra. Globaliseringen bidrar till att den svenska 

konkurrenskraften måste öka, vilket ställer högre krav på både arbetsgivare och 

arbetstagare. Ett led i arbetet med att uppnå flexibilitet och enklare förändring är alltså att 

göra spelreglerna kring stridsåtgärder något stramare, att införa en gemensam 

Huvudavtalsnämnd samt att fastslå god sed som en av grundplåtarna på den svenska 

arbetsmarknaden. 

   Generellt tycker jag att det ligger i tiden att de centrala parterna sätter sig ned och 

diskuterar framtiden. Det enligt SN mest progressiva avtalet idag är industriavtalet, som 

trots allt stammar från 1997. 

   Till min stora förvåning noterade jag dock på kvällen den 11:e mars att förhandlingarna 

mellan LO/PTK och SN brutit samman. Det visade sig att parternas kärnfrågor var 

                                                 
164 Parternas förslag till huvudavtal (Egen betitling), (Elektronisk) via 
<http://lotidningen.lo.se/media/lotidningen/media/dokument/vt2009/forslagen.pdf>, (2009-03-11). 
165 Ibid.  
166 LO/PTK föreslår sju dagars frist medan SN föreslår 28 dagar. 
167 ”Facken backar om sympatiåtgärder – i förhandlingarna om huvudavtalet”, artikel på LO-Tidningen 
webbplats publicerad 2009-02-13, via <http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=22079>, (2009-03-11). 
168 ”Förslag från LO och PTK en besvikelse”, artikel på Svenskt Näringslivs webbplats publicerad 2009-
02-18, via <http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/article72658.ece>, (2009-03-11). 
169 ”Svenskt Näringsliv visar korten”, artikel på LO-Tidningen webbplats publicerad 2009-03-03, via 
<http://lotidningen.lo.se/?id_site=8&id_item=22304>, (2009-03-11). 
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oförenliga på ett sådant fundamentalt sätt att inte gick att jämka samman, varför 

förhandlingarna avslutades. 

   Nederlaget efterföljdes som brukligt av försiktig pajkastning och domedagsprofetior 

från båda sidor. LO/PTK anser SN varit helt orubbliga i sina ståndpunkter och att deras 

intresse har varit att stärka arbetsgivarprerogativen. Vidare pratar LO/PTK om stora 

åskmoln snarare än ljusglimtar vid horisonten.170  

   SN anser att å sin sida LO/PTK:s förslag till största delen innehöll krav som skulle 

innebära stora kostnader för företagen. Vidare beklagar SN att den fackliga sidan saknar 

den kraft och förmåga till nytänkande som krävs för att ta Sverige ur den rådande 

krisen.171 

   Båda sidor beklagar att det nu blir politikerna som lagstiftningsvägen får till uppgift att 

ordna arbetsmarknadens regelsystem och funktionssätt.  

   Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin beklagar förhandlingarnas sammanbrott 

men försäkrar dock att ingen lagstiftning blir aktuell förrän parterna är överens om att det 

är nödvändigt.172 

5.3 Könsfördelningen i arbetsmarknadsstrukturerna 

Fördelningen mellan antalet arbetande kvinnor och män är jämn mellan länderna relativt 

sett. Samtidigt arbetar kvinnor i mycket större utsträckning deltid i de båda länderna. I 

Sverige är det intressant att notera att kvinnor i större utsträckning än män önskar att de 

kunde arbeta mer än de gör. Motsvarande data insamlas tyvärr inte i Finland. 

   Även avseende könsfördelningen per sektor och bransch är länderna lika. I både 

Sverige och Finland arbetar betydligt fler kvinnor än män inom kommunal sektor, och 

inom sektorn i vård- och omsorgsyrken. Inom kommunal sektor är lönerna betydligt lägre 

i både Sverige och Finland. 

   I de båda länderna är både kvinnor och män ungefär lika benägna att byta anställning 

inom en treårsperiod. 

                                                 
170 ”Strejkrätt och anställningsskydd stjälpte huvudavtalet”, artikel på LO-Tidningen webbplats publicerad 
2009-03-11, via <http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_item=22385>, (2009-03-13). 
171 ”Inget nytt huvudavtal”, artikel på Svenskt Näringslivs webbplats publicerad 2009-03-11, via 
<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/huvudavtal/article73758.ece>, (2009-03-13). 
172 ”Littorin: Vi ändrar inte LAS”, artikel på Dagens Industris webbplats publicerad 2009-03-11, via 
<http://www.di.se>, (2009-03-13). 
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   Endast i Sverige går det att säga något om facklig organisationsgrad per kön. Här är 

kvinnor i högre grad medlemmar i en facklig organisation än män. Den fackliga 

organisationsgraden i Finland uppgick totalt sett till 70,3 % år 2007. 

5.3.1 Möjliga effekter av könsfördelningen 

I Sverige är möjligheterna till stridsåtgärder för arbetstagare hos kommuner och landsting 

begränsade genom lag.173 På samma sätt är möjligheterna begränsade i Finland.174  

   Kan stridsåtgärderna innebära fara för medborgarnas liv och hälsa är det antingen inte 

möjligt att vidta stridsåtgärder alls, eller så är denna möjlighet kraftigt begränsad. 

   Vidare innebär stridsåtgärder inom offentlig sektor inte att arbetsgivaren går miste om 

intäkter på samma sätt som inom den privata sfären. Snarare är det så att stridsåtgärderna 

sparar pengar genom att arbetsgivaren, dvs. staten, kommunen eller landstinget, slipper 

betala ut lön. 

   De fackliga organisationernas främsta påtryckningsmedel är traditionellt strejkvapnet. 

Detta vapen blir emellertid ganska verkningslöst när det dels begränsas genom lag och 

dels inte innebär en direkt förlust för arbetsgivaren. 

    Resultatet inom kommunal sektor kan därmed bli att lönerna hålls nere, ofördelaktiga 

avtalsvillkor består och att befintliga strukturer befästs. Vidare förhåller det sig så, som 

jag redovisat ovan, att både kommunal sektor och yrken inom vård och omsorg är 

kvinnodominerande områden, där det alltså inte är särskilt lönsamt att ta till strejkvapnet. 

   Tittar vi istället på mansdominerade sektorer och yrken, som i både Sverige och 

Finland är bygg- och industribranschen inom privat sektor175, visar det sig att både antalet 

arbetskonflikter och antalet förlorade arbetsdagar är betydligt större.176 Inom privat sektor 

är dessutom lönerna högre. 

   De finska löneskillnaderna mellan könen är bland de högsta i Europa. I Sverige är 

skillnaderna inte fullt så stora, men vi finns inte med bland länderna med max 10 % 

skillnad mellan könen.177 

                                                 
173 2 § Lag (1994:260) om offentlig anställning. 
174 8 och 12 §§ Lag om kommunala tjänstekollektivavtal 1970/669. 
175 Total employment, by occupation, (Elektronisk) via ILO, <http://laborsta.ilo.org>, (2009-03-11). 
176 Strikes and lockouts – Days not worked, by economic activity, (Elektronisk) via ILO, 
<http://laborsta.ilo.org>, (2009-03-11). 
177 Eurofund, Indistrial relations developments in Europe 2007. s. 36. (Elektronisk) via 
<http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0803029s/tn0803029s.pdf>, (2009-03-11). 
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   Det förefaller föreligga en form av strukturell orättvisa inom både de svenska och 

finska arbetsmarknadsstrukturerna.178 

   Även om de svenska och finska rättssystemen till största delen är könsneutrala179 och 

alla individer är skyddade mot diskriminering180, blir effekterna i 

arbetsmarknadsstrukturerna att orättvisor uppstår. 

5.4 Fackens minskade medlemstal 

Varken i Sverige eller Finland finns det något tydligt samband mellan frekvensen i 

arbetskonflikter och organisationsgrad. Tabellerna 3:1 och 4:1 visar att höga och låga 

antal arbetskonflikter likväl kan sammanfalla med hög som låg organisationsgrad i både 

Sverige och Finland.181  

   Sammanställningen i tabellerna visar vidare att de finska arbetstagarna är betydligt mer 

benägna att ta till arbetsstrid än de svenska. Även om den finska organisationsgraden 

traditionellt har varit något lägre än de svenska står den dock inte i proportion till antalet 

konflikter. 

   Även i andra europeiska länder sjunker de fackliga medlemstalen.182 Men inte heller 

här hänger organisationsgraden samman med antalet konflikter.183 

   En förklaring till ett ökat antal arbetskonflikter är i både Sverige184 och Finland185 

stundande avtalsrörelse där många avtal skall omförhandlas.  

   Under dessa perioder spelar det inte så stor roll om organisationsgraden är hög, 

eftersom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna så att säga tar chansen att uttrycka 

sitt missnöje varpå antalet konflikter ökar. 

                                                 
178 Gunnarsson, Åsa, Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, Studentlitteratur AB, Lund, 2009. s. 229. 
179 Med att rättssystemen är könsneutrala till största delen menar jag att det i både MBL och 
Arbetsavtalslagen talas om ”Förtroendeman” t ex. 
180 Genom t ex Diskrimineringslag (2008:567) i Sverige och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 
1986/609 i Finland. 
181 Jag avser här åren 1994 och 2007 i Sverige och åren 1996 och 2007 i Finland. 
182 Eurofund, Indistrial relations developments in Europe 2007. s. 31.(Elektronisk) via 
<http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0803029s/tn0803029s.pdf>, (2009-03-11). 
183 De länder jag tittat särskilt på är Danmark, Polen och Spanien. (Elektroniska) Medlemstal från OECD 
via <http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?QueryName=251&QueryType=View>, konfliktstatistik från 
ILO via <http://laborsta.ilo.org/>. (Båda 2009-03-11). 
184 Medlingsinstitutet, ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008”, (Elektronisk) via 
<http://www.mi.se/pdfs/pdfs_2009/sv_smft_arsrapp_jan_2009.pdf>, (2009-03-12). 
185 Statistikcentralens offentliggörande ”365 arbetskonflikter 2005”, publicerad 2006-05-12, (Elektronisk) 
via <http://www.tilastokeskus.fi/til/tta/2005/04/tta_2005_04_2006-05-12_tie_001_sv.html>, (2009-03-12). 
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   Förklaringar till de minskade medlemstalen går att finna i ett flertal olika faktorer. 

Följer vi den relativa arbetslösheten i respektive land finner vi att medlemstalen ökar, om 

än med viss eftersläpning, i samband med ökad arbetslöshet.186 

   Andra faktorer som sammanfaller med minskad organisationsgrad är växande 

servicesektor, ökad globalisering, privatisering av offentlig sektor, i hur stor utsträckning 

flexibla anställningsavtal används samt låg inflation. Vidare spelar den allmänna synen 

på facken, förekomsten av fackliga representanter och facklig representation i 

avtalsrörelser roll för organisationsgraden.187  

   I Sverige och Finland handhar de fackliga organisationerna dessutom a-kassorna vilket 

är en faktor som ökat, eller åtminstone bibehållit, medlemskapen.188 

5.5 Sammanfattande reflektioner 

För att förstå de rådande förhållandena i Finland och Sverige bör de i min mening ses i 

sitt sammanhang av rättslig tradition, lagstiftning, tradition på arbetsmarknaden, 

domstols- och myndighetspraxis samt aktuell utveckling på arbetsmarknaden.  

   De rättsliga systemen på den kollektiva arbetsrättens område är i de båda länderna till 

stora delar ganska gamla. Mycket har hänt sedan kollektivavtalslagen kom år 1946 och 

medbestämmandelagen kom år 1974. Även om båda dessa lagrum uppdaterats flera 

gånger bygger grundtankarna på rådande förhållanden för minst 35 år sedan och både 

Saltsjöbadsavtalet och Januariförlovningen ligger nästan, för mig, ofattbart långt tillbaka i 

tiden.  

   Så istället för att blicka bakåt och försöka befästa gamla och omoderna strukturer, bör 

arbetsmarknadens parter i både Sverige och Finland sätta sig ned och komma till 

konklusion kring ett avtal som blickar framåt och emottager framtiden med öppna armar. 

Både de samtida och framtida finska och svenska samhällena ser betydligt mer 

annorlunda ut än vad de gjorde på 30- och 40-talen. 

                                                 
186 Harmonised unemployment rate, (Elektronisk) via OECD <http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx>, 
(2009-03-12). 
187 McKay, Sonia, ”Union membership and density levels in decline”, (Elektronisk) via EIROnline 
publicerad 2006-09-01, <http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/03/articles/eu0603029i.htm>, (2009-
03-12). 
188 Visser, s. 42. 
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