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Sammanfattning  
 
De första fackliga organisationsförsöken på den svenska arbetsmarknaden gjordes redan år 

1869, men det var först under 1880-talet som fackföreningsrörelsen fick sitt egentliga 

genombrott. Anledningen till att arbetarna började bilda fackföreningar var för att frambringa 

ett skydd gentemot de rådande lönesänkningarna. Fackföreningsrörelsen var till en början 

nästan helt oreglerad och det fanns endast knapphändig lagstiftning på området. 

 Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger idag till övervägande del på 

självreglering, arbetsmarknadspartsreglering och kollektivavtal. Arbetsmarknaden har sedan 

länge symboliserats av ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsparterna LO på 

arbetstagarsidan och SN på arbetsgivarsidan. Den svenska huvudorganisationen 

Landsorganisationen, LO, grundades år 1898 och hade en stark koppling till det 

socialdemokratiska partiet. Fackföreningsrörelsen och partierna anses utgöra varsin gren, med 

rötter i en och samma arbetarrörelse, med förtroligt samarbete som utgångspunkt. 

 Arbetsmarknadsparterna reglerar stora delar av arbetsmarknaden, medan staten har 

intagit en passiv roll som lagstiftare inom den svenska arbetsmarknaden.  Den svenska 

arbetsmarknaden uppvisar en hög organisationsgrad där kollektivavtal utgör den mest 

betydelsefulla och centrala regleringsformen. Delar av arbetsmarknaden regleras också genom 

lagstiftning, varav MBL och LAS utgör de mest betydelsefulla lagarna. 

  Betydande delar av arbetslagstiftningen är semidispositiv, vilket innebär att 

arbetsmarknadsparterna kan göra avvikelser från dessa delar genom kollektivavtal.  
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Förord  
 
Inför uppsatsskrivandet hade jag en bild av den svenska arbetsmarknadsmodellens 

uppbyggnad och funktion, baserad på tidigare kunskaper. Mina kunskaper rörande 

arbetsmarknadsmodellens framväxt och arbetsmarknadsparternas roll på arbetsmarknaden var 

dock begränsade. 

 Enligt min mening finns det en generationsskillnad mellan den äldre och den yngre 

generationens inställning till arbetsmarknadsparternas roll på arbetsmarknaden. Den äldre 

generationen har, enligt min mening, ett större förtroende för arbetsmarknadsparterna än vad 

den yngre generationen har. Likaså anser jag att den äldre generationen besitter kunskaper, 

rörande arbetsmarknadsmodellens framväxt, som inte den yngre generationen gör. Den äldre 

generationen framhåller fackföreningsrörelsens och det socialdemokratiska partiets betydelse 

för den nuvarande svenska arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad och funktion.    

 Betydande delar av den svenska arbetslagsstiftningen är semidispositiv, vilket innebär 

att arbetsmarknadsparterna kan göra avvikelser från dessa delar genom kollektivavtal.  

  Den svenska arbetsmarknadsmodellen anses unik, i jämförelsen med andra länder, då 

den huvudsakligen är baserad på självreglering och endast knapphändig statlig reglering.  

 Med det här som utgångspunkt ämnar min uppsats att ge en bild av den svenska 

arbetsmarknadsmodellens framväxt och utveckling. Likaså syftar min uppsats till att 

undersöka vad den semidispositiva arbetslagstiftningen innebär för arbetstagares rättssäkerhet 

i anställningen.  

 Uppsatsskrivandet har varit en utvecklande och orienterande upplevelse rörande 

arbetsmarknadsmodellens framväxt och nuvarande funktion. Jag har fått en fördjupad 

kunskap och en ökad förståelse för fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiets 

anmärkningsvärda betydelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den ökade förståelsen 

har bidragit till att mitt förtroende och min medvetenhet för den svenska 

arbetsmarknadsmodellen och dess reglering har ökat.  

 Jag skulle vilja tacka min handledare, min familj och min pojkvän som har varit ett 

betydelsefullt stöd under uppsatsskrivandet.  

 

Växjö den 16 mars 2009 

Sanna Johansson
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Förkortningsförteckning  
 
AD Arbetsdomstolen 
 
ATL Arbetstidslagen (1982:673) 
 
EG Europeiska Gemenskapen  
 
EU Europeiska Unionen.  
 
FFL  Lag (1936:506) om förenings- och förhandlingsrätt 
 
KAL Lag (1928:253) om kollektivavtal 
 
LAD Lag (1928:254) om arbetsdomstol  
 
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd  
 
LO Landsorganisation i Sverige  
 
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
 
PTK Privata Tjänstemannakartellen  
 
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen  
 
SN Svenskt Näringsliv  
 
TCO Tjänstemännens Centralorganisation  
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1. Inledning 

 

etta kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för uppsatsens innehåll och 

disposition. 

 

De första fackliga organisationsförsöken på den svenska arbetsmarknaden gjordes redan år 

1869, men det var först under 1880-talet som fackföreningsrörelsen fick sitt egentliga 

genombrott. De kvinnliga arbetarna var till en början uteslutna ur fackföreningsrörelsen men 

under 1890-talet började även kvinnorna att organisera sig. Anledningen till att arbetarna 

började bilda fackföreningar var för att frambringa ett skydd gentemot de rådande 

lönesänkningarna. Fackföreningsrörelsen var till en början nästan helt oreglerad och det fanns 

endast knapphändig lagstiftning på området. Under 1890-talet fick socialisterna övertaget 

inom fackföreningsrörelsen, vilket innebar att det uppstod problem angående 

fackföreningsrörelsens förhållande till det socialdemokratiska partiet. 

 Den svenska arbetsmarknaden har sedan länge symboliserats av ett nära samarbete 

mellan arbetsmarknadsparterna, LO på arbetstagarsidan och SN (tidigare SAF) på 

arbetsgivarsidan. Dessa parter har gemensamt löst uppkomna motsättningar på 

arbetsmarknaden och på så sätt har viss statlig reglering kunnat undgås. Kollektivavtal är 

arbetsmarknadsparternas mest betydelsefulla och framträdande regleringsinstrument. Delar av 

regleringen sker också genom lagstiftning, varav MBL och LAS utgör de mest betydelsefulla 

lagarna.  

 Betydande delar av arbetslagstiftningen är semidispositiv, vilket innebär att 

arbetsmarknadsparterna kan göra avvikelser från dessa delar genom kollektivavtal. 

Arbetsmarknadsparterna reglerar stora delar av arbetsmarknaden, medan staten däremot har 

intagit en passiv roll som lagstiftare inom den svenska arbetsmarknaden.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellens 

framväxt och utveckling. Vidare syftar uppsatsen till att ge en ökad förståelse för 

arbetstagares rättsäkerhet i anställningen med bakgrund av den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. Mitt syfte är att fokusera på delar av den semidispositiva 

arbetslagstiftningen och undersöka vad arbetsmarknadsparternas möjlighet till 

kollektivavtalsreglering innebär för arbetstagares rättssäkerhet i anställningen.  

D 
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Mina frågeställningar blir således enligt följande:  

 

- Hur ser den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess framväxt ut? 

 

- Vad innebär den semidispositiva delen av arbetslagstiftningen för arbetstagares 

rättssäkerhet? 

 

- Vad innebär den kollektiva regleringen av den svenska arbetsmarknaden för 

arbetstagares rättssäkerhet? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka den svenska arbetsmarknaden med fokus på delar av den 

semidispositiva arbetslagstiftningen. De delar av den svenska arbetsmarknadsmodellen som 

jag har valt att belysa närmare anser jag utgör de mest väsentliga och betydelsefulla delarna 

utifrån mitt ämnesval. Med anledning av mitt ämnesområde har jag haft den svenska 

arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt då jag även undersökt andra delar inom rätten. 

  LAS och MBL utgör två grundläggande lagar inom arbetslagstiftningen, vilka jag har 

valt att belysa närmare. Fokus har också lagts på den reflexiva rätten med anledning av att den 

semidispositiva delen av arbetslagstiftningen bygger på diskussioner, vilket också den 

reflexiva rätten förespråkar. Rättssäkerhetsbegreppet har också belysts närmare, då jag har 

undersökt vad den semidispositiva delen av arbetslagstiftningen innebär för arbetstagares 

rättssäkerhet i anställningen.  

 Områdena i min rättsutredning valdes med hänsyn till att de tillhör den semidispositiva 

arbetslagstiftningen. Rättsfallen i rättsutredningen valdes med anledning av att de ger en bild 

av delar från den semidispositiva arbetslagstiftningen.  

1.3 Metod 

Jag har, i mitt uppsatsskrivande, använt mig av en kvalitativ rättsvetenskaplig metod och 

rättskällelära, för att analysera rätten. Med rättskällelära åsyftas att analysera gällande rätt, 

vilken vanligtvis består av lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. De rättskällor som jag 

har valt att använda är lagar, förarbeten, rättspraxis, direktiv, litteratur och Internetkällor. Den 
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kvalitativa rättsvetenskapliga metoden, där argumentationen vanligtvis utgör den centrala 

delen, kan även innefatta insikter från andra vetenskaper som kan öka kunskapen om rätten.1  

I kapitel två och tre har jag använt ett rättsteoretiskt perspektiv, som reflekterar kring teorin, 2 

då jag till övervägande del har använt litteratur inom ämnesområdet. Rättskällorna, som 

huvudsakligen består av litteratur, används här eklektiskt, vilket innebär att de argument som 

passar bäst används utan inbördes ordning.3 Anledningen till att jag valde denna metod var för 

att jag ansåg att den skulle ge mig det underlag som jag behövde. För att finna denna litteratur 

använde jag bibliotekskatalogen. Med mitt ämnesval som utgångspunkt använde jag den 

svenska modellen, kollektivavtal, fackförening, reflexiv rätt och rättssäkerhet som sökord.  

Jag har också använt en rättsdogmatisk metod i vissa delar av dessa kapitel, då jag använt 

lagar och förarbeten.4 Denna metod utgår från befintliga rättsskällor och syftar till att 

fastställa vilka rättsregler som finns eller bör skapas genom lagstiftning och likaså precisera 

deras tillämpningsområde.5 Enligt professor Aleksander Peczenik är rättsdogmatikens 

huvudsakliga uppgift att tolka och systematisera gällande rätt och sedan frambringa 

rättspraxis.6 Den rättsdogmatiska metoden utgår från att den information som dessa rättskällor 

förmedlar är den givna, vilket inte ska ifrågasättas.7  

 I kapitel fyra har jag till övervägande del använt en rättsdogmatisk metod.8 I vissa delar 

har också den rättsteoretiska metoden använts, 9 då det krävdes en komplettering av litteratur. 

Rättsfallen i rättsutredningen fann jag genom att använda databasen Rättsbanken. Jag sökte 

endast på AD, där tvister mellan arbetsmarknadsparterna gällande kollektivavtal löses. Till en 

början användes sökorden kollektivavtal och arbetstagare, vilket gav 1975 träffar.  Det här 

innebar att jag var tvungen att begränsa min sökning för att finna rättsfall till min 

rättsutredning. Jag använde mig av fem rättsfall från den semidispositiva delen av 

arbetslagstiftningen, med mitt ämnesområde som utgångspunkt. 

 Min rättsutredning inleds med ett rättsfall som har haft stor betydelse för den svenska 

arbetsmarknadsmodellen, C-341/05.9, det så kallade Lavalmålet. Efter den internationella 

                                                 
1Sandgren, Claes (2006). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 
Stockholm: Norstedts juridik s 36 ff. 
2Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria (2009). Genusrättsvetenskap. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s 97 ff. 
3Lehrberg, Bert (2006). Praktisk juridisk metod. 5., [uppdaterade och omarbetade] uppl. Uppsala: Institutet för 
bank- och affärsjuridik (IBA) s 226. 
4Lehrberg (2006) s 178. 
5Lehrberg (2006) s 178.  
6Peczenik, Aleksander (1995). Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. 1. 
uppl. Stockholm: Fritze s 313 ff. 
7Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur s 79.  
8Lehrberg (2006) s 178. 
9Gunnarsson & Svensson (2009) s 119 ff. 
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utblicken valde jag tre rättsfall från 22 § LAS, rörande turordningsreglerna vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Jag använde mig av sökorden LAS och turordning, där jag fick fram 205 

träffar och valde tre rättsfall som jag ansåg ge en bild av den semidispositiva delen av LAS. 

Jag valde AD 1992:90, AD 1993:220 och AD 1998:50.  

 Eftersom delar av ATL är semidispositiva och arbetsmarknadsparterna tillskrivs stort 

inflytande över denna lag, valde jag även att använda ett rättsfall från ATL. Jag valde AD 

2008:49, där tvistefrågan gällde dygnsvila enligt gällande kollektivavtal.  

1.4 Disposition  

Första kapitlet ger läsaren en inblick rörande uppsatsens ämnesområde, utgångspunkt och 

bakomliggande syfte. Andra kapitlet ger en beskrivning av den svenska 

arbetsmarknadsmodellens framväxt och utveckling, med fokus på betydande delar av 

utvecklingen. Likaså ges en beskrivning av den nuvarande svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Tredje kapitlet ger en beskrivning över vad reflexiv rätt och rättssäkerhet innebär, med den 

svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt. Fjärde kapitlet består av en 

rättsutredning som är grundad på fem rättsfall, där tvistefrågan rör delar av den 

semidispositiva arbetslagstiftningen. Femte kapitlet består av ett resonemang rörande 

kollektivavtalets för- och nackdelar med tidigare kapitel som utgångspunkt. Detta kapitel 

avslutas sedan med några slutord.    

1.5 Juridiska begrepp 

 
• Dispositiv lagstiftning innebär att parterna kan göra avvikelser från dessa delar av 

lagen genom avtal.10 12 § SemL är ett exempel på en dispositiv lagregel där avvikelser 

genom avtal få göras. 

 

• Semidispositiv lagstiftning innebär att parterna kan göra avvikelser från dessa delar av 

lagen genom kollektivavtal. Avvikelser kan ej göras genom personliga avtal.11 22 § 

LAS är ett exempel på en lagregel som är semidispositiv, där avvikelser genom 

kollektivavtal får göras.  

 

                                                 
10Melin, Stefan (2007). Juridikens begrepp. 3., [rev.] uppl. Uppsala: Iustus s 102.  
11Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2007). Svensk arbetsrätt. 13., omarb. och kompletterade uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik. s 82.  
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2. Den svenska arbetsmarknadsmodellens framväxt 

 

etta kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för den svenska 

arbetsmarknadsmodellens utveckling från slutet av 1800-talet till i dag. 

 

Innan år 1864 var kollektivt agerande, för att frambringa bättre anställningsvillkor, förbjudet 

enligt svensk lagstiftning.12 Under år 1869 gjordes fackliga organisationsförsök på den 

svenska arbetsmarknaden,13 men det var först under 1880-talets rådande högkonjunktur som 

fackföreningsrörelsen fick sitt egentliga genombrott. 14 De kvinnliga arbetarna var uteslutna 

vid de första organisationsförsöken. Under 1890-talet började även kvinnor att organisera sig, 

då både män och kvinnor hade insett att det fanns ett behov av en gemensam organisering. 

Under år 1900 uppsteg den kvinnliga organisationsgraden inom LO till endast 2,4 procent. 

Med anledning av att kvinnorna nu var en del av fackföreningsrörelsen kunde de föra fram 

viktiga kvinnofrågor. De främsta frågorna var bland annat krav på lika lön för lika arbete, 

hemarbete och nattarbete.15  

 Sveriges första fackförening anses vara den som murarna bildade i Stockholm år 1869. 

Den bakomliggande orsaken till fackföreningens bildande var att frambringa ett skydd 

gentemot de rådande lönesänkningarna.16  

 Arbetsgivarna var negativt inställda till de tidiga organisationsförsöken, vilket emellertid 

inte hindrade arbetarna från att organisera sig.17 Träarbetare i Stockholm blev de egentliga 

pionjärerna och år 1880 upprättades Stockholms snickeriearbetareförening, vars stadgar blev 

mönsterbildande för andra fackföreningar. Träarbetarna medverkade i utearbetarstrejken i 

Stockholm under år 1881. Denna strejk kom att få en betydande roll för fackföreningsrörelsen 

och kan anses utgöra fackföreningsrörelsens genombrott. Fackföreningsrörelsen var till en 

början nästan helt oreglerad och det fanns endast knapphändig lagreglering inom området.18 

 Under 1890-talet fick socialisterna övertaget inom fackföreningsrörelsen, vilket innebar 

att det uppstod problem angående fackföreningsrörelsens förhållande till det 

                                                 
12Nycander, Svante (2008). Makten över arbetsmarknaden: ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. 2. uppl. 
Stockholm: SNS Förlag. s 17. 
13Adlercreutz, Axel (1954). Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria. Avhandling. Lund: Univ. s 182. 
14Adlercreutz (1954) s 188. 
15Widerberg, Karin (1980). Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980. Stockholm: LiberFörlag s 60.  
16Schmidt, Folke & Adlercreutz, Axel (1966). Kollektiv arbetsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedt s 28. 
17Adlercreutz (1954) s 182. 
18Nycander  (2008) s 17 ff. 
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socialdemokratiska partiet. Fackföreningsrörelsen och partierna anses utgöra varsin gren, med 

rötter i en och samma arbetarrörelse, med förtroligt samarbete som utgångspunkt. 

Fackföreningsrörelsen var inte längre avskild från politiken, men blev däremot aldrig speciellt 

radikal och klasskampsbetonad. 19 Enligt det socialdemokratiska partiets mening, ett par år 

efter dess bildande, var det bättre att kvinnorna organiserade sig i speciella kvinnoklubbar 

som kunde vila på socialdemokratisk grund. Det egentliga initiativet, till att kvinnorna skulle 

organisera sig, kom från kvinnorna själva och inte från det socialdemokratiska partiet. År 

1920 bildades Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund som till största del arbetade med 

att inbegripa kvinnorna i allmänheten.20 

  Det uppstod strider angående arbetarnas rätt att organisera sig och 

fackföreningsrörelsen motarbetades. År 1899 uppdagades, vid sågverken i Sundsvall, en utav 

de största striderna rörande arbetarnas rätt att tillhöra en fackförening. Arbetsgivarnas 

agerande, under den dåvarande konflikten på sågverken, möttes av hård kritik från den 

offentliga sidan.21 Socialdemokraterna anordnade i maj år 1902 en demonstrationsstrejk som, 

enligt SAF:s dåvarande direktör, påvisade arbetsgivarnas isolerade maktlöshet gentemot 

arbetarnas kollektiva slagkraft. Enligt SAF:s dåvarande direktör var rösträttsstrejken en 

ingivelse för arbetsgivarna att bilda sammanslutningar.22  

 Den första motionen, angående politisk rösträtt för kvinnor, framlades i den svenska 

riksdagen år 1884 av Fredrik Borg, som var ledamot av andra kammaren. Förslaget innebar 

att ogifta kvinnor skulle ges rösträtt och möjlighet att bli invalda i riksdagens andra kammare. 

Motionen avslogs i båda kamrarna.23 Den generella uppfattningen inom arbetarrörelsen var att 

det inte förekom någon kvinnofråga inom arbetarklassen. Det påstods att ojämlikheten som 

rådde berodde på det kapitalistiska systemet och inte på männen. Arbetarrörelsen hade inget 

principiellt motstånd gentemot kvinnlig rösträtt. Under 1890-talet sköts kravet angående 

kvinnlig rösträtt åt sidan till förmån för den manliga rösträtten, som ansågs mer betydelsefull 

och skulle lösas i första hand.24 År 1902 lades återigen en ny motion fram, men också denna 

bemöttes med motstånd och avslogs. Det var först år 1921 som frågan avgjordes och allmän 

och lika rösträtt för både kvinnor och män infördes. 25  

                                                 
19Adlercreutz (1954) s 192 ff. 
20Widerberg (1980) s 62. 
21Nycander (2008) s 19 ff. 
22Nycander (2008) s 21. 
23Granström, Görel (red.) (1996). Kvinnorna och rätten: från stormaktstid till rösträttsstrid. Uppsala: Hallgren & 
Fallgren s 95 ff. 
24Granström (1996) s 105. 
25Granström (1996) s 95 ff. 
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Arbetsgivarna hade på lokal nivå samordnat sitt arbete, angående löner och 

anställningsvillkor, redan innan arbetarna började organisera sig. Det underlättade deras 

möjlighet att snabbt frambringa formella organisationer då påtryckningarna från arbetarsidan 

stegrades.26Den första arbetsgivarföreningen, Stockholms Bageriidkarförening, bildades år 

1873 i samband med en strejk. Föreningens ändamål var, enligt dess stadgar, att frambringa 

ett närmare samarbete mellan huvudstadens bageriidkare.27 

 Herman Lindqvist, fackföreningsman och socialdemokrat,28 samt hans kollega Ernst 

Blomgren frambringade grundläggande arbetsmetoder för fackföreningsrörelsen. Dessa 

metoder bestod bland annat av att organisationsarbetet skulle genomföras omsorgsfullt, med 

en sträng disciplin samt fokusering på de fackliga frågorna, saklighet och varsamhet. Likaså 

förespråkades en bestämdhet i förhållande till arbetsgivaren men också en strävan att uppnå 

en uppgörelse med fredliga medel och att endast vid viktiga principfrågor gå till öppen kamp. 

Dessa grundläggande arbetsmetoder visade sig medbringa bättre resultat än de tidigare 

använda metoderna, som exempelvis strejker, och blev sedan normgivande för framtiden.29 

  I slutet av 1880-talet började fackföreningarna även sammansluta sig till rikstäckande 

förbund, vilket innebar att vissa delar av fackföreningsrörelsen centraliserades. Ledningen 

förlades på förbundsnivå, som utgjorde grundorganisationen, medan de lokala avdelningarna 

däremot fungerade som osjälvständiga avdelningar inom förbundet.30 

 Den svenska huvudorganisationen Landsorganisationen, LO, grundades år 1898 och 

hade en stark koppling till det socialdemokratiska partiet.31 Det var under det 

socialdemokratiska partiets kongress år 1896 som det beslutades att LO skulle bildas. 

Organisationens första stadgar föreskrev att dess medlemsorganisationer skulle tillhöra det 

socialdemokratiska partiet.32 Enligt LO:s första stadgar var dess arbetsområde begränsat. 

Ansvarsområdet bestod av att samla in och bearbeta statistiskt material från fackföreningarna 

och att dela ut ekonomiskt stöd till fackförbunden vid uppkomna försvarsstrider. LO 

fungerade, vid dess begynnelse, som fackförbundens statistikcentral och 

återförsäkringsanstalt.33 LO är idag ett samarbete mellan femton fackförbund med den 

                                                 
26Nycander (2008) s 21. 
27Adlercreutz (1954) s 202 ff. 
28Åström, Kenneth, Engström, Christer & Marklund, Kari (red.) (1993). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk 

på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 12, [Käg-Malax]. Höganäs: Bra böcker s 
327. 
29Adlercreutz (1954) s 193. 
30Adlercreutz (1954) s 193. 
31Andersson, Anderz, Edström, Örjan & Zanderin, Lars (2006). Arbetsrätt. 2., rev. uppl. Malmö: Liber s 19. 
32Nycander (2008) s 18 ff. 
33Schmidt & Adlercreutz (1966) s 94. 
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gemensamma strävan att uppnå ett bättre arbetsliv och deras arbete bedrivs utifrån solidaritet 

och rättvisa och förespråkar att kollektivet är det starka.34 

 Industrialiseringen medförde att det uppstod en konkurrenssituation mellan män och 

kvinnor angående förvärvsarbetet. Det målades upp hotbilder att kvinnorna skulle ta över 

männens arbete, vilket skulle innebära att mannens roll som husfader hotades. Många 

socialdemokrater visade en negativ inställning gentemot kvinnligt förvärvsarbete. År 1886 

skrev socialdemokraten Axel Danielsson i tidskriften Socialdemokraten att kvinnan är 

mannens värsta fiende, då den späda kvinnohanden undantränger den muskulösa mansarmen. 

Det infördes arbetslagstiftning rörande förbud mot nattarbete, vilket motarbetade kvinnornas 

möjlighet till arbete. Den samtida rätten utgår från att alla i samhället är lika, trots det är 

mannen normgivande för den nuvarande svenska lagstiftningen. 35 

 Arbetsgivarna inom den privata sektorn sammanslöt sig år 1902 i Svenska 

Arbetsgivareföreningen, SAF.36 I föreningens begynnelse utgjorde SAF endast en 

försäkringskassa rörande strejker, men fick ganska snart även inflytande över medlemmarnas 

avtal.37 År 2001 bildades Svenskt Näringsliv, SN, genom en sammanslagning av SAF och 

Sveriges industriförbund.38 SN företräder de svenska företagen och arbetar utifrån att öka 

förståelsen för företagens verklighet. De arbetar också för att alla företag ska ha bästa möjliga 

villkor för att fungera och expandera.39  

 Arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer utgör tillsammans grunden för 

regleringen av förhållandena på arbetsmarknaden.40 Den svenska arbetsmarknaden har sedan 

länge symboliserats av ett nära samarbete mellan LO och SAF. Det bakomliggande syftet för 

samarbetet har varit att genom ömsesidig överenskommelse finna lösningar på uppkomna 

motsättningar på arbetsmarknaden. Det nära samarbete grundades på viljan att undgå statlig 

reglering, vilket skulle kunna leda till att parterna förlorade sin handlingsfrihet och möjlighet 

till påverkan.41 Arbetslagstiftningen ger arbetsmarknadsparterna möjlighet att genom 

förhandlingar ingå kollektivavtal och lösa tvister som uppstår på arbetsmarknaden.42  

                                                 
34www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/702BAB10A35C5A22C1256E3C004FED03 Hämtad 2009-02-13. 
35Schömer, Eva (1999). Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska 

kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem. Avhandling. Lund : Univ.s 66 ff.   
36Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 19. 
37Schmidt & Adlercreutz (1966) s 30. 
38Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2007). Svensk arbetsrätt. 13., omarb. och kompletterade uppl. 
Stockholm: Norstedts juridik s 20. 
39www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ Hämtad 2009-02-13. 
40Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 19. 
41Schmidt & Adlercreutz (1966) s 39. 
42Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 19. 
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Fackförbunden är idag inte anslutna till något visst parti men fackföreningsrörelsen har stöttat 

det socialdemokratiska partiet genom ekonomiska bidrag och likaså uppmanat sina 

medlemmar att göra detsamma.43 Fackförbunden var organiserade utifrån två olika principer. 

Den äldre principen innebar att de som arbetade inom samma yrkeskategori bildade ett 

gemensamt riksförbund. Den moderna principen utgick istället från att arbetarna inom en 

industri, oberoende av yrkesutbildning eller sysselsättning, anslöts till ett gemensamt 

fackförbund.44 

2.1 Decemberkompromissen 1906  

1905 införlivade SAF i sina stadgar att medlem i SAF ska införa följande § 23 bestämmelser i 

kollektivavtalen: ”att arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, leda och 

fördela arbetet och begagna arbetare från vilken förening som helst eller arbetare, stående 

utanför föreningen”.45 Dessa bestämmelser skulle sedan kallas § 32, med anledning av dess 

senare placering i SAF:s stadgar. Föreskriften uppfattades av fackföreningarna som ett hot för 

deras möjlighet till existens. Det uppstod konflikter med anledning av att SAF vägrade att 

göra avvikelser från § 23.46 SAF hotade med att genomföra en lockout för ett stort antal 

arbetstagare om en överenskommelse inte kunde uppnås och strejkerna upphörde.47    

 Vid årsskiftet 1906-07 inleddes förhandlingar mellan LO och SAF, under ledning av en 

opartisk ordförande. Dessa förhandlingar resulterade sedan i den så kallade 

Decemberkompromissen, 48 som innefattade arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet och 

att fritt anställa och avskeda sina anställda. Likaså inbegrep den rätten för LO att teckna 

kollektivavtal med arbetsgivare och att bilda fackföreningar.49 Det här innebar att 

föreningsrätten erkändes och skulle hädanefter gälla för båda parterna.50 

Decemberkompromissen innefattade en kollektivavtalsreglering för arbetarna medan det 

däremot inte fanns någon liknande reglering för tjänstemän. År 1928 infördes 

arbetslagstiftning rörande kollektivavtal och arbetsdomstolen.51  

                                                 
43Schmidt & Adlercreutz (1966) s 93. 
44Schmidt & Adlercreutz  (1966) s 91 ff. 
45Schmidt, Folke (1997). Facklig arbetsrätt. 4., rev. uppl. Stockholm: Juristförl.s 106. 
46Schmidt (1997) s 106 ff. 
47Nycander (2008) s 24. 
48Schmidt (1997) s 106. 
49Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 10. 
50Adlercreutz (1954) s 347. 
51Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 11. 
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2.2 Saltsjöbadsavtalet 1938 

I början av 1930-talet uppsteg arbetskonflikterna till ungefär 700 per år och allt fler ansåg att 

det fanns ett behov av ett lagstadgat skyddssystem. Diskussioner uppstod om hur 

arbetskonfliktfrågan skulle lösas. En arbetsfredskommitté diskuterade 

arbetsmarknadsparternas uppbyggnad och beslutsvägar och enligt kommittén borde problemet 

i första hand lösas på arbetsmarknadsnivå. Var detta inte möjligt krävdes det en reglering i 

lagstiftningen. Arbetsfredskommittén utformade en agenda angående partsförhandlingen, som 

kom att kallas mammututredningen.52  Denna utredning framhöll att problemet i första hand 

skulle lösas på arbetsmarknadsnivå och i andra hand genom en reglering i lagstiftningen. 

SAF: s verkställande direktör Gustaf Söderlund, framlade i ett föredrag sommaren 1935, att 

ingen av parterna skulle få statligt skydd för sina respektive intressen och samtidigt bibehålla 

sin möjlighet till inflytande. Gustaf Söderlund ansåg att parterna själva borde uppnå en 

överenskommelse utan samhällsinblandning. 53 Både SAF och LO var ense om att de ville 

undgå lagstiftning.54  

 Sommaren 1936 inleddes förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna i Saltsjöbaden 

och i december 1938 ingick SAF och LO ett huvudavtal, Saltsjöbadsavtalet. Parterna 

förmedlade till sina förbund att de skulle införa huvudavtalets innehåll i respektive 

kollektivavtal. Huvudavtalet var uppdelat i fem kapitel och bestod av att parterna skulle utse 

en Arbetsmarknadsnämnd, upprätta en förhandlingsordning vid uppkomna tvister, 

inskränkningar av § 23, reglering av stridsåtgärder och konfliktåtgärder mot funktioner som är 

viktiga för samhället.55  I och med Saltsjöbadsavtalet hade en form av anställningsskydd 

skapats på den svenska arbetsmarknaden. Efter huvudavtalet uppkom även andra specialavtal 

och en efterföljande period i samarbetets tecken.  Saltsjöbadsandan, vars benämning uppstod 

under förhandlingarnas gång, symboliserade samverkan och god vilja. 56 

 Saltsjöbadsavtalet innebar en förändring inom arbetsrätten med anledning av att staten 

intog en mer passiv roll som lagstiftare till förmån för arbetsmarknadsparterna LO och SAF. 

De problem som uppkom på arbetsmarknaden skulle därefter i första hand lösas av 

arbetsmarknadsparterna och då främst genom kollektivavtal.57    

                                                 
52Nycander (2008) s 65 ff. 
53Nycander (2008) s 72 ff. 
54Nycander (2008) s 89. 
55Nycander (2008) s 74 ff. 
56Nycander (2008) s 76 ff. 
57Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 75 ff. 



 16 

2.3 Kollektivavtal  

Den bakomliggande visionen till att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

förmodas härstamma från näringslivsregleringen, med utgångspunkt att i möjligaste mån 

frambringa en begränsning rörande bundenheten av arbetsgivarens godtycke.58 Till en början 

ingicks en anställning, mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, på ett formlöst sätt och 

kunde upplösas utan angivande av de bakomliggande skälen eller någon uppsägningstid. 

Likaså fanns det inte heller några uppställda förbud rörande strejker på arbetsmarknaden. 59 

 Ett avtal, rörande förhållandet mellan en arbetsgivare och enskild arbetstagare, bestäms 

vanligtvis inte genom en överenskommelse parterna emellan. Avtalet får vanligtvis sitt 

innehåll från det kollektivavtal som vid tidpunkten är gällande mellan arbetsgivare eller 

arbetsgivarförening och arbetstagarorganisationen.  Det här har resulterat i att det rättsliga 

förhållandet, mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationen, har blivit allt mer 

betydelsefullt.60   

 Arbetsvillkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare har sedan länge reglerats på olika 

sätt och genom olika sorters avtal. Med anledning av att det tidigare inte förekom någon 

lagreglering inom arbetsmarknadsområdet började det, i slutet av 1800-talet, användas 

arbetsreglementen. Denna ensidiga arbetsgivarreglering utgjordes av uppställda generella 

normer och ett reglerande av arbetsvillkoren. Det utarbetades en relativt fast praxis angående 

arbetsreglementets innehåll.61  Ett utmärkande drag för arbetsreglementen var att de 

innefattade förhållningsregler för arbetstagarna. Arbetsreglementena innehöll vanligtvis de 

ordningsregler som, från företagets sida, ansågs mest väsentliga och som de ytterligare ville 

tydliggöra för sina arbetstagare. Det här utgjorde i regel huvuddelen i arbetsreglementena.62  

 När arbetsgivarna började sammansluta sig uppstod en tydligare samverkansform. De 

använde sig av enhetliga bestämmelser angående arbetsvillkoren i så kallade ringavtal. Det 

här resulterade i en effektiv metod för att bekämpa fackföreningsrörelsens framfart och för att 

etablera de uppställda principerna angående regleringen av arbetsvillkor.63 Arbetsgivarna 

hade vid denna tidpunkt varken erkänt föreningsrätten eller godkänt kollektivt agerande från 

arbetstagarsidan. Den enda möjligheten för arbetstagarna att frambringa en ensidig reglering 

                                                 
58Schmidt & Adlercreutz (1966) s 35. 
59Nycander (2008) s 17. 
60Schmidt & Adlercreutz (1966) s 27. 
61Adlercreutz (1954) s 268 ff. 
62Adlercreutz (1954) s 272. 
63Adlercreutz (1954) s 273. 
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var genom samverkan med arbetsgivarna. Däremot krävdes det starka organisationer för att 

möjliggöra denna ensidiga reglering.64  

 Det första kollektivavtalet i Sverige anses vara murarprislistan som ingicks i Stockholm 

år 1869. Avtalet innefattade de priser som murarna skulle utföra arbete för och som de sedan 

skulle hålla fast vid. Arbetsgivarsidan skrev på avtalet och en kommitté tillsattes, vars uppgift 

var att övervaka att överenskommelsen beaktades av respektive part. Avtalet innefattade en 

reglering angående minimilöneprincipen, vilket kom att utgöra ett av fackföreningsrörelsens 

grundläggande krav vid fastställande av löner. Det fastslogs också en giltighetstid för avtalet. 

Med anledning av att ordformen ”bör” användes i avtalet, var förmodligen det bakomliggande 

syftet att avtalet inte var bindande för parterna. 65Vid kollektivavtalets begynnelse reglerades 

endast lönefrågan medan det senare utvecklades och reglerade även frågor om arbetstid, 

föreningsrätten, förhandlingsordningen samt fredsplikt.66 Kollektivavtalen fungerade, till en 

början, som ett fredsdokument för att förhindra arbetskonflikter.67   

 Ett kollektivavtal grundas på att det förekommer ett anbud och en accept. Med 

kollektivavtal åsyftas ett, mellan parterna, gemensamt framarbetat avtal.68 Enligt 23 § lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, är kollektivavtal ett skriftligt avtal 

mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation, gällande 

anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. 26 § MBL föreskriver att kollektivavtal som är slutet av arbetsgivar- eller 

arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. 

Enligt 27 § MBL kan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal inte med 

giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.  

 Användandet av kollektivavtal har blivit det mest betydelsefulla instrument för att 

bemästra uppkomna motsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Kollektivavtal har också 

fungerat som ett bra instrument för att uppnå arbetsfred på arbetsmarknaden, med 

utgångspunkt i jämlikhet mellan parterna, dock ej jämställdhet mellan könen. Dess uppkomst 

grundas i facklig praxis som är oberoende av lagstiftning. 69   Kollektivtavtalet utgör idag, vid 

sidan av arbetslagstiftningen, arbetsrättens mest betydelsefulla rättskälla.70 Likaså har 

kollektivavtalen sin givna betydelse vid modifiering och kompletteringen av 

                                                 
64Adlercreutz (1954) s 278 ff. 
65Adlercreutz (1954) s 299. 
66Schmidt (1997) s 177. 
67Nycander (2008) s 18. 
68Schmidt & Adlercreutz (1966) s 117 ff. 
69Schmidt & Adlercreutz (1966) s 36. 
70Thoursie (2008) s 119.  
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arbetslagstiftningen. Enligt arbetsgivares mening innebär kollektivavtalen en möjlighet att 

anpassa lagen så den fungerar i praktiken. En strikt tillämpning av lagen skulle, enligt 

arbetsgivares mening, resultera i en oacceptabel byråkratisk beslutsprocess.71   

 Svensk lagstiftning innehåller ingen lönereglering utan denna reglering sker vanligtvis 

genom avtal. Det finns inte heller någon lagstadgad minimilön i svensk lagstiftning.72 

 Stora delar av arbetslagstiftningen är semidispositiv, vilket innebär att det kan göras 

avsteg från dessa delar genom kollektivavtal. Det här används i stor utsträckning på 

arbetsmarknaden. Kollektivavtalets rättsverkningar utgörs av medlemsbundenhet, fredsplikt, 

allmänt skadestånd vid avtalsbrott och främjande av medbestämmande. Rättsverkningarna är 

konstruerade så att arbetsmarknadsparterna har intresse att ingå kollektivavtal.73  

 Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger huvudsakligen på självreglering, 

arbetsmarknadspartsreglering och kollektivavtal. Arbetsmarknadsparternas förhållande har 

sedan länge kännetecknats av samarbete och samförstånd. Parterna har vid väsentliga 

tidpunkter i utvecklingen kunnat enas och funnit gemensamma överenskommelser. Den 

svenska arbetsmarknaden uppvisar en hög organisationsgrad, där kollektivavtal utgör den 

mest betydelsefulla och centrala regleringsformen. Kollektivavtal har vanligtvis fungerat som 

den viktigaste rättskällan inom arbetsrätten.74   

2.3.1 De svenska kollektivavtalen ur ett EU-rättsligt perspektiv  

EU ställer krav på att arbetstagarna inom medlemsländerna ska garanteras vissa 

minimistandarder. I enlighet med den svenska arbetsmarknadsmodellen förutsätts 

kollektivavtal garantera att regelverket efterlevs.  För att kollektivavtalet ska tillförsäkra att 

samtliga arbetstagare omfattas av dessa minimistandarder krävs det närmast full 

avtalstäckning och likaså följsamhet mot kollektivavtalen. Det här förutsätter hög facklig 

organisationsgrad och en hög facklig medvetenhet.75 

 EU:s medlemsländer har ungefär två till tre år på sig att införa ett direktiv, som utfärdats 

inom unionen, i den nationella lagstiftningen. I Sverige finns det två möjligheter att införa 

direktiven i nationell lagstiftning, antingen genom statlig reglering eller genom kollektivavtal. 

Det är viktigt att direktiven är rättsligt förpliktande och att samtliga medborgare ska kunna 

åberopa dem inför domstolar och myndigheter. Arbetsrättsliga regleringar inom EU fastställer 

                                                 
71SOU 1994:141 s 15.  
72Adlercreutz & Mulder (2007) s 300 ff.  
73Glavå, Mats (2001). Arbetsrätt. Lund: Studentlitteratur s 137 ff.  
74Thoursie (2008)  s 118.  
75Thoursie (2008) s 68. 



 19 

vanligtvis en miniminivå som skydd för arbetstagarna. Med det här som grund är det 

omtvistat om kollektivavtalet kan anses utgöra en godkänd metod för att implementera 

direktiv.76 

  I Sverige finns det idag inte någon möjlighet att allmängiltigförklara de svenska 

kollektivavtalen, vilket det däremot gör i andra länder inom EU.77 Att allmängiltigförklara 

kollektivavtal innebär att ett ledande kollektivavtal ges, genom beslut av myndighet, bindande 

verkan inte endast för medlemmarna i de avtalsslutande organisationerna utan också för 

oorganiserade arbetstagare och arbetsgivare som tillhör andra fackföreningar än de som har 

slutit avtal.78  

2.4 Arbetslagstiftning  

År 1899 inrättades Åkarpslagen som för myndigheternas del innebar att de tilldelades ett 

försvarsmedel gentemot strejkare. Lagen upphörde år 1938 med anledning av att den inte 

längre hade någon verkan.79 En utav de första åtgärderna, från statligt håll, för att upprätthålla 

arbetsfreden var 1906 års införande av lagreglering angående medling i arbetstvister.80 

 År 1928 infördes lag (1928:253) om kollektivavtal, KAL, och lag (1928:254) om 

arbetsdomstol, LAD. Lagarna infördes på initiativ från den borgliga sidan medan 

arbetstagarsidan däremot hade en negativ inställning till deras införande. Lagarna godkändes 

sedan även från arbetarsidan och anses ligga till grund för kollektivavtalets utveckling och 

skapande av arbetsfred.81  

 Med anledning av upphörandet av 1864 års näringsfrihetsförordning fanns det ingen 

lagreglering angående fackföreningsrörelsens rättsliga ställning.82 Förhandlingarna mellan 

SAF och LO, som år 1906 ledde fram till decemberkompromissen,83 innebar en avgörande 

epok för fackföreningsrörelsen. Vid 1930-talets begynnelse aktualiserades frågan rörande 

införandet av lagstiftning inom föreningsrättsområdet. År 1936 infördes lag (1936:506) om 

förenings- och förhandlingsrätt, FFL, vars enda syfte var att skydda rätten att tillhöra en 

förening. Lagens innehåll uppfattades som otydligt och bristfälligt, vilket ledde till att den 

omarbetades och infördes i omarbetad form år 1940, med en ytterligare precisering av 

                                                 
76Zandén, Margareta (red.) (2007). Parterna & EU. Stockholm: Bilda förlag s 33 ff.  
77Thoursie (2008) s 119. 
78Thoursie (2008) s 119. 
79Schmidt & Adlercreutz (1966) s 31. 
80Schmidt & Adlercreutz (1966) s 185 ff. 
81Adlercreutz (1954) s 496. 
82Schmidt  & Adlercreutz (1966) s 156. 
83Schmidt (1997) s 106. 
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föreningsrättens innebörd.84 Lagen reglerar också förhandlingsrätten och innefattar 

preciserade allmänna regler angående förhandlingens utförande.85 

 Svante Nycander menar att ingen annan lag har haft så stor påverkan på 

arbetsmarknaden som lagen om anställningsskydd, LAS, som infördes år 1974. 86 Denna lag 

var den första övergripande lagstiftningen inom anställningsskyddsområdet.87 Lagen bestod 

av en semidispositiv del, som arbetsmarknadsparterna kunde göra avvikelser från genom 

kollektivavtal. Anledningen till den semidispositiva delen var för att arbetsmarknadsparterna 

skulle kunna anpassa dessa delar till branschen. Däremot var lagens viktigaste frågor av 

tvingande karaktär.88 Lagen innebar två genomgripande förändringar gentemot tidigare 

regleringar. Den första förändringen var ett lagstadgat krav att det skulle föreligga saklig 

grund då en arbetsgivare sade upp en arbetstagare. Likaså innebar lagen att den normala 

anställningsformen skulle utgöras av en tillsvidareanställning. Lagen bemöttes med kritik från 

arbetsgivarsidan då den inte innebar någon möjlighet till användandet av tidsbegränsade 

anställningar. Den ursprungliga lagen har omarbetats ett flertal gånger sedan den trädde i 

kraft. År 1982 infördes lag (1982:80) om anställningsskydd i omarbetad form i svensk 

arbetslagstiftning. 89 

 Enligt 2 § 3 st LAS är delar av lagen semidispositiv, vilket innebär att det får göras 

avvikelser från dessa delar genom kollektivavtal.   

 Syftet med LAS är att öka anställningstryggheten, vilket uppnås genom en begränsning i 

rätten att säga upp och avskeda arbetstagare, långa uppsägningstider med lön, inskränkningar 

vid användandet av permittering för lönebesparingar, turordningsregler vid uppsägning, 

permittering och återintagning av arbetstagare samt företrädesrätt vid nyanställning. Lagen är 

genomgripande och syftar till att anställningstryggheten ska öka i takt med arbetstagarens 

anställningstid.90  

 MBL utgör en fundamental del av arbetslagstiftningen.91 Enligt 4 § 2 st MBL är delar av 

lagen semidispositiv och tillåter avvikelser genom kollektivavtal. Det finns däremot inga krav 

på vilken nivå kollektivavtalet måste vara slutet, vilket det vanligtvis gör i andra lagar.92 

Anledningen till detta är att bestämmelserna i MBL är bundna eller beroende av kollektivavtal 

                                                 
84Schmidt & Adlercreutz (1966) s 156 ff. 
85Schmidt & Adlercreutz (1966) s 180. 
86Nycander (2008) s 272. 
87Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 76 ff. 
88Proposition 1973:129 s 1.  
89Andersson Edström & Zanderin (2006) s 76 ff. 
90Adlercreutz & Mulder (2007).s 55 ff. 
91Adlercreutz & Mulder (2007) s 37. 
92Adlercreutz & Mulder (2007) s 53. 
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som framarbetats vid lokala förhandlingar.93 Likaså föreskriver 4 § 2 st MBL att 

kollektivavtal inte får innebära mindre förmånliga regler än vad som följer av EG-direktiven. 

Enligt praxis kan ett kollektivavtal, som är formellt korrekt upprättat enligt lag, få ogiltig 

verkan om den avtalsenliga ordningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller är 

olämplig (AD 1983:107).94  

 MBL bygger på övertygelsen att förhållanden på arbetsmarknaden bör präglas av 

demokratiska principer, samverkan och ömsesidigt ansvar.95Lagens grundtanke är att 

arbetstagare, som representeras av sin arbetstagarorganisation, ska tilldelas insyn och 

möjlighet till medverkan rörande ledningen av företaget på alla nivåer. Däremot tillskriver 

inte lagen den enskilde arbetstagaren några medbestämmandebefogenheter utan möjliggör ett 

inflytande för arbetstagarorganisationer. Vilka frågor som ska innefattas av 

bestämmanderätten och dess utförande regleras i kollektivavtal. Lagen reglerar däremot 

medbeslutanderätten i viktiga frågor så som förhandlingsskyldighet och 

informationsskyldighet. MBL innehåller också regleringar angående föreningsrätt, 

förhandlingsrätt och kollektivavtal.96 MBL åsyftar att uppnå en demokrati i arbetslivet.97  

 Jag syftar att lägga fokus vid den semidispositiva delen av arbetslagstiftningen, som 

arbetsmarknadsparterna får göra avsteg från genom kollektivavtal. 

2.5 Sammanfattning 

Jag har i det här kapitlet beskrivit den svenska arbetsmarknadsmodellens framväxt och hur 

regleringen av arbetsmarknaden sker idag. 

 Innan år 1864 var kollektivt agerande, för att frambringa bättre anställningsvillkor, 

förbjudet enligt svensk lag. Arbetarna på den svenska arbetsmarknaden började organisera sig 

redan i mitten på 1800-talet och det första kollektivavtalet tecknades år 1869. Det 

socialdemokratiska partiet har sedan länge haft ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen. 

Arbetsgivarna hade till en början en negativ inställning till att arbetarna organiserade sig, men 

när trycket från arbetarna blev för stort bildade även de föreningar.  

 Arbetsmarknaden har sedan länge symboliserats av ett nära samarbete mellan 

arbetsmarknadsparterna LO och SN (tidigare SAF). Deras nära samarbete grundas på en 

                                                 
93Schmidt, Folke (1994). Löntagarrätt. Rev. uppl., 1994 Stockholm: Juristförl. s 37. 
94 Schmidt, Folke (1994). Löntagarrätt. Rev. uppl., 1994 Stockholm: Juristförl. s 38. 
95Proposition 1975/76:105 (bil. 1). 
96Adlercreutz & Mulder (2007) s 53 ff. 
97Adlercreutz & Mulder (2007) s 37. 
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gemensam strävan att genom ömsesidiga överenskommelser lösa uppkomna motsättningar på 

arbetsmarknaden och på så sätt undgå statlig reglering.  

 Vissa delar av arbetslagstiftningen är semidispositiv, vilket innebär att 

arbetsmarknadsparterna kan göra avsteg från dessa delar genom kollektivavtal. Däremot kan 

ett kollektivavtal som är formellt korrekt upprättat enligt lag, få ogiltig verkan om den 

avtalsenliga ordningen strider mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt anses 

olämplig.  

 MBL och LAS utgör de främsta och mest betydelsefulla lagarna inom 

arbetslagstiftningen. Lagstiftningen sätter ramar för förhållanden på arbetsmarknaden som 

sedan preciseras i kollektivavtalen och kan då anpassas till branschen.  
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3. Reflexiv rätt och rättssäkerhet 

 

etta kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för vad reflexiv rätt och 

rättssäkerhet innebär, med den svenska arbetsmarknadsmodellen som 

utgångspunkt.  

3.1 Reflexiv rätt 

Gunther Teubner, tysk professor i privaträtt och rättssociologi,98 utvecklade ett nytt perspektiv 

på rätten reflexiv rätt.99 Med reflexiv rätt åsyftas att med rättens hjälp möjliggöra en garanti 

för individerna att själva kunna vara med och skapa sina egna rättigheter i en kommunikativ 

process som i möjligaste mån är fri från maktanspråk och förtryck. Det var under arbetet 

tillsammans med rättssociologerna Philippe Nonet och Philipp Selznick, vilka lanserade den 

responsiva rätten, som Teubner utvecklade den reflexiva rätten. Enligt Teubner innehöll 

rättsutvecklingen drag av vad han beskrev som reflexiv rätt.100 

 Den reflexiva rätten utgår från tesen att rätten ska kunna hantera externa uppgifter 

genom förändringar i de interna relationerna. Likaså syftar den till att återspegla de berördas 

intressen på sådant sätt att självreglering möjliggörs. Den reflexiva rätten kan ses som en 

behovsmodell, där den politiska rättsliga styrningen upprätthålls genom en policy, men utan 

inblandning av institutioner. Den ideala utgångspunkten är att styrningen ska ske genom 

diskussioner med de interna intressena i fokus. Det här innebär att den fria diskussionen 

ersätter det som tidigare förmedlades av statliga myndigheter och domstolar. Med det här som 

grund blir rättens enda funktion att skapa arenor där den reflexiva rätten kan användas, vilket 

främst kommer att ske genom förutbestämda regler.101  

 Den reflexiva rätten utgår från att de berördas intressen ska iakttas i ett tidigt stadium 

och förespråkar att lösa latenta konflikter i ett tidigt skede redan innan de blivit uppenbara. 

Likaså bidrar den reflexiva rätten till att gränserna mellan det offentliga och det civila 

samhället, systemet och livsvärlden blir mindre tydliga. En förutsättning för att det här ska 

fungera är att företrädare från det civila samhället får en jämbördig ställning gentemot dem 

som företräder systemet.102 

                                                 
98www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/teubner/Person/index.html s 242 Hämtad 2009-01-26. 
99www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/teubner/dokumente/reflexive_elements_1983.pdf Hämtad 2009-01-26. 
100Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur s 131. 
101Hydén (2002) s 132 ff. 
102Hydén (2002) s 132 ff. 
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I arbetslagstiftningen finns det idag inslag av den reflexiva rätten som förespråkar 

diskussioner. MBL, som infördes i svensk lagstiftning år 1977, innehåller bestämmelser om 

primär förhandlingsskyldighet. Det bakomliggande syftet är att på ett tidigt stadium låta 

parterna deltaga i beslutsprocessen för att på så sätt ge de möjligheter att påverka besluten och 

därmed uppnå konsensus.103  

 Den primära förhandlingsskyldigheten bygger på den reflexiva rättens tankegångar men 

kan däremot inte anses uppfylla alla de krav som den reflexiva rätten uppställer. Anledningen 

är att MBL inte bygger på jämbördiga förhållanden mellan parterna. MBL föreskriver att om 

parterna inte kan komma överens om en gemensam lösning så har arbetsgivaren den 

slutgiltiga bestämmanderätten. Den reflexiva rätten bygger på idealet att beslut inte få tas 

förrän samtliga är överens eftersom det är först då som den sanna kompromissen kan nås. 

Diskussionen, där överenskommelsen är tänkt att nås, ska enligt den reflexiva rätten vara fri 

och obunden och bygga på jämbördiga förhållanden mellan parterna.104 

 Med anledning av att rätten inte själv kan kommunicera med sin omgivning kan den inte 

heller diskutera de rättsliga strukturer som den förespråkar. Likaså kan den inte heller 

diskutera de effekter som den får för rätten som struktur och rättens förhållande till andra 

system i omgivningen. Ett sätt att åstadkomma det skulle kunna vara att överlåta till parterna 

att själva utveckla rätten i institutionerna.105    

3.2 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet utgör en av juridikens grundläggande hörnpelare och är ett omdiskuterat 

begrepp. Anledningen till att det uppstår diskussioner om begreppet beror, enligt Håkan 

Gustafsson, på att den utgör en grundläggande och central del av rätten. 

  Sveriges Advokatsamfund definierar rättssäkerhet enligt följande: 106 

 

”Skyddet för grundläggande mänskliga rättigheterna sådana dessa berörs i grundlagar och 

konventioner. Den berör enskildas rätt mot riksdag, regering och myndigheter. Den innefattar krav på 

rättsregler och deras utformning och innehåll, tolkning och tillämpning. Den skall ge enskilda 

människor och privata organisationer trygghet, både så att de är skyddade mot myndigheternas 

godtycke och så att de kan förutse, såväl de rättsliga verkningarna av sina egna handlingar, som 

myndigheternas handlingssätt under givna omständigheter. Den skall ge den enskilde möjlighet att 

                                                 
103Hydén (2002) s 134 ff. 
104Hydén (2002) s 134 ff. 
105Torpman, Jan (2002). Rättssystemets lärande. Avhandling. Stockholm: Univ., 2002 s 29. 
106Gustafsson, Håkan (2002). Rättens polyvalens: en rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och 
rättssäkerhet. Avhandling. Göteborg: Univ., 2003 s 301 ff. 
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tillvarata den rätt som tillkommer honom enligt principerna för ett demokratiskt samhälle, och den skall 

utgöra kännetecknet för de spelregler som statsmakten underkasta sig i ett sådant samhälle.” 
107

 

 

När rättssäkerhetsbegreppet diskuteras blir följande tre punkter aktuella: 

 

Rättsordningen 

 

 

 

 

                           Individen                         Staten 108 

 

Ovanstående tre punkter är ständigt återkommande i diskussioner rörande rättssäkerhet och 

ger sinsemellan upphov till följande rättsliga relationer: 

 

1. Regleringen av förhållandet mellan statsmakten och rättsordningen rörande statens rättsliga 

maktutövning och den egentliga maktfördelningens rättsprinciper.  

2. Förhållandet mellan statsmakten och individen rörande frågan vilket rättsligt skydd 

rättsordningen garanterar individen vid statliga åtgärder. 

3. Förhållandet mellan rättsordningen och individen, det vill säga vilken säkerhet rätten ger 

gällande missbruk och godtycke i rättstillämpningen.109  

 

För att precicera rättssäkerhetsegreppet ytterligare kan följande figur användas. Den innefattar 

tre centrala rättsbegrepp som i sin tur uttrycker olika rättsliga relationer: 

 

                              Rättssäkerhet                              Legalitet 
                

 

 

 
 

 

               Rättsskydd 
110
 

                                                 
107Gustafsson (2002) s 302. 
108Gustafsson (2002) s 303. 
109Gustafsson (2002) s 303. 
110Gustafsson (2002) s 304. 
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Enligt Gustafsson kan rättssäkerhet definieras enligt följande: 

 

”Rättssäkerhet består i att på rättslig väg skydda individen och dennes rättigheter genom att motverka 

eventuellt godtycke och skönmässighet i rättsligt beslutsfattande. Detta innebär att besluten 

(rättstillämpningen) skall vara så beskaffade, att den enskilde därigenom har möjlighet att förutse 

konsekvenserna av det egna handlandet eller det rättsliga beslutet.” 111 

 

Den förutsägbarhet som åsyftas med rättssäkerhetsbegreppet, utgörs vanligtvis av tydliga och 

precisa rättsregler. Inom rättssäkerheten finns det, enligt professor Nils Jareborg, extern 

respektive intern säkerhet. Den externa säkerheten innebär säkerhet gentemot rättsordningen 

och åsyftar behovet av individens säkerhet rörande godtycke och skönmässighet angående 

rättsordningen. Det finns ett behov att det ska föreligga rättssäkerhet. 

 Den interna säkerheten åsyftar säkerheten i rättsordningen som syftar på behovet av 

individens förmåga att uppfatta förutsebarhet i rättsliga angelägenheter.  Den interna 

rättssäkerheten innefattar krav rörande hur rättssäkerheten ska tillgodoses och hur den 

enskilda ska kunna erhållas rättssäkerhet.112  

 Enligt Gustafsson bör rättssäkerheten ha individen i fokus och inte rättsordningens 

egenskaper. Garantin för rättssäkerhet förändras beroende på hur relationen mellan individen, 

rätten och staten förhåller sig. Med det här som grund kan rättssäkerhetsbegreppet ses utgöra 

ett kontextuellt begrepp vars innebörd skiljer sig åt i olika 

situationer.113Rättssäkerhetsbegreppet är av dubbel karaktär. Den utgör ett juridisk neutralt 

begrepp som avser att trygga förutsebarheten genom att frambringa koherens i rättsordningen. 

Likaså utgör den en social del rörande individens förhållande till rätten och staten. 114 

 För att en arbetstagare ska bli medlem i en fackförening förutsätts att arbetstagaren 

upplever någon nytta av fackföreningen. Då en arbetstagare blir medlem i en fackförening 

företräder sedermera fackföreningen arbetstagaren gentemot arbetsgivaren. Vid 

medlemskapet övergår arbetstagarens rättigheter till fackföreningen, som sedan förfogar över 

dess rättigheter och agerar i arbetstagarens ställe.115  

 MBL reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare/arbetstagarorganisation 

men fokuserar däremot inte på förhållandet mellan arbetstagarorganisationen och 

                                                 
111Gustafsson (2002) s 306. 
112Gustafsson (2002) s 306 ff. 
113Gustafsson (2002) s 313.  
114Gustafsson (2002) s 313 ff. 
115Flodgren, Boel (1985). Det lokala facket och medbestämmandet. 1. uppl. Malmö: LiberFörlag s 111. 
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arbetstagare. MBL innehåller inga regleringar som uttryckligen föreskriver några skyldigheter 

för fackföreningen gentemot arbetstagaren.116 

 Fackföreningen har till syfte att främja sina medlemmars intressen. Att företräda den 

enskilde arbetstagarens intresse innebär inga större svårigheter om dess intresse 

överensstämmer med det kollektiva arbetstagarintresset. Skiljer sig däremot den enskilde 

arbetstagarens intresse gentemot det kollektiva intresset eller om fackföreningen väljer att inte 

beakta det enskilda intresset, kan det leda till att den enskilde arbetstagaren hamnar i en utsatt 

situation. Den enskilde arbetstagarens rättssäkerhet kan ifrågasättas då bestämmanderätten i 

och med medlemskapet är överförd till fackföreningen.117  

3.3 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag beskrivit vad reflexiv rätt och rättssäkerhet innebär, med den svenska 

arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt. 

 Med reflexiv rätt åsyftas att med rättens hjälp möjliggöra skapandet av en garanti för 

individerna att själva kunna vara med och skapa sina egna rättigheter i en kommunikativ 

process som i möjligaste mån är fri från maktanspråk och förtryck. Den reflexiva rätten utgår 

från att rätten ska kunna hantera externa uppgifter genom förändringar i de interna 

relationerna. Likaså syftar den till att återspegla de berördas intressen på ett sådant sätt att 

självreglering möjliggörs. Idealet är att styrningen ska ske genom diskussioner med de interna 

intressena i fokus. Den reflexiva rätten förespråkar att de berördas intressen ska iakttas på ett 

tidigt stadium och att latenta konflikter ska försöka lösa redan innan de blivit uppenbara. 

MBL innehåller inslag av den reflexiva rätten då den i vissa delar av lagen förespråkar 

diskussioner rörande rättens roll och innehåll.  

 Rättssäkerhet utgör en av juridikens grundläggande hörnpelare och är ett omdiskuterat 

begrepp. Med rättssäkerhet åsyftas att på rättslig väg skydda individen och dess rättigheter 

genom att motverka eventuellt godtycke och skönmässighet vid rättsliga beslut. 

Rättstillämpningen ska vara utformad så att individen kan förutse konsekvenserna av sitt 

handlande eller rättsliga beslut. Likaså ska rättssäkerheten ha individen i fokus. Rättssäkerhet 

är ett kontextuellt begrepp, vilket innebär att dess innebörd skiljer sig beroende på vilken 

situation den befinner sig i.  

                                                 
116Flodgren (1985) s 111. 
117Flodgren (1985) s 132. 
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4. Rättsutredning 

 

etta kapitel ämnar ge läsaren en djupare förståelse rörande den 

semidispositiva arbetslagstiftningen, med utvalda rättsfall som utgångspunkt.  

 

Som framkommit tidigare är vissa delar av arbetslagstiftningen semidispositiv och 

arbetsmarknadsparterna kan göra avsteg från dessa delar genom kollektivavtal. 

 Att välja hur den svenska arbetsmarkanden ska regleras, antingen genom avtal eller 

lagstiftning, innebär ett val mellan en reglering av arbetsmarknadsparterna eller mellan 

regeringen och riksdagen. De frågor inom arbetslagstiftningen som regleras i kollektivavtal 

kan i princip regleras i lag. Den semidispositiva delen av arbetslagstiftningen utgör en 

kompromiss rörande statsmakternas intressen av reglering och en önskan att bevara 

arbetsmarknadsparternas frihet att sluta avtal.118 

 Lag respektive kollektivavtal utgör två skilda sorters regleringar och det finns både för- 

och nackdelar med båda regleringsinstrument. Sådant som talar för lagstiftning kan 

exempelvis vara om alla i samhället bör behandlas lika utan kompromiss, vid konfliktfrågor 

där det inte finns något gemensamt intresse mellan parterna eller vid partsförhållanden med 

ojämna förhandlingspositioner. Det som talar för kollektivavtal kan exempelvis vara om det 

finns både gemensamma och motstridiga intressen mellan parterna. Reglerar parterna frågan 

kan den göras mindre detaljerad och likaså tar parterna då ansvar för tillämpningen och 

regleringen förväntas kunna justeras i takt med utvecklingen.119 

 Vid kollektivavtalsreglering är det arbetsmarknadsparterna som dominerar frågan, vilket 

innebär att arbetsmarknadsparternas möjlighet till påverkning och inflytande över regleringen 

ökar. Men om arbetsmarknadsparterna inte kan lösa uppkomna motsättningar på 

arbetsmarknaden kan lagstiftning bli aktuellt. Ur statlig synvinkel är partsreglering mindre 

kostnadskrävande i förhållande till lagstiftning. 120 

                                                 
118Thoursie (2008) s 90 ff. 
119Thoursie (2008) s 90 ff.  
120Thoursie (2008) s 97 ff. 
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4.1 Internationell utblick 

 
Följande rättsfall från AD och EG-domstolen illustrerar den svenska arbetsmarknadsmodellen 

ur ett EU-rättsligt perspektiv med C-341/05 Lavalmålet som utgångspunkt. 

 

C-341/05 Lavalmålet 

Parter: Laval un Partneri Ltd (Laval) mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), Svenska 

Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerförbundet). 

Laval är ett lettiskt bolag som hyrde ut lettisk arbetskraft till företag som bedrev verksamhet i Sverige. Målet 

gällde uthyrd lettisk arbetskraft inom byggbranschen som utförde byggnadsarbete i Vaxholms stad. Laval var 

bundet av två kollektivavtal i Lettland men däremot inget i Sverige. Med anledning av att Laval inte ville ingå 

kollektivavtal med Byggnads, gällande arbets- och lönevillkor, vidtog Byggnads stridsåtgärder. 

Elektrikerförbundet vidtog också sympatiåtgärder gentemot Laval.  

 Laval väckte talan i AD och yrkade att stridåtgärderna och sympatiåtgärderna skulle anses olovliga och 

strida mot EG-rätten. Med det här som grund ville Laval att stridsåtgärderna och sympatiåtgärderna skulle hävas 

och att de fackliga organisationerna skulle utge skadestånd till bolaget. AD begärde, som vägledning i 

utredningen, ett förhandsavgörande från EG-domstolen, rörande hur de EG-rättsliga reglerna skulle tolkas.  

 Den 18 december år 2007 kom domen från EG-domstolen där det fastslogs att stridsåtgärderna inte var 

förenliga med gemenskapsrätten och därmed var olovliga. Anledningen var att de stred mot Artikel 49 EG och 

artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Direktivet föreskriver ett hinder för en facklig 

organisation att vidta sådana här stridsåtgärder för att förmå ett tjänsteföretag, från en annan medlemsstat, att 

inleda förhandlingar med den fackliga organisationen rörande löner och att ansluta sig till ett kollektivavtal.  

 EG-domstolen underkände lex Britannia, 42 § 3 st MBL, då den inte är förenlig med gemenskapsrätten 

och anses diskriminerande mot utländska företag.  Artiklarna 49 EG och 50 EG utgör ett hinder för förbud i en 

medlemsstat för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att undanröja eller åstadkomma ändring i 

ett mellan parterna träffat kollektivavtal, när stridsåtgärder vidtas med anledning av arbets- och 

anställningsvillkor som den nationella lagen är direkt tillämplig på.  

 Med förhandsavgörandet från EG-domstolen som utgångspunkt, som har bindande verkan, kommer sedan 

AD avgöra tvisten och utge den slutgiltiga domen.  

 

När Sverige anslöt sig till EU upprättades i anslutningsfördraget en ensidig deklaration där 

Sverige ansåg sig ha blivit tilldelade en försäkran att den svenska arbetsmarknadsmodellen 

och kollektivavtalssystemet skulle få bibehållas. Kollektivavtal täcker en stor del av den 

svenska arbetsmarknaden, vilket innebär att de i praktiken är effektivare än lagstiftning då de 
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har högre legitimitet och efterlevs i större utsträckning. Likaså reglerar kollektivavtal 

vanligtvis vad som ska gälla på de arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal.121  

 Enligt EU-direktiven är medlemsländer skyldiga att garantera att direktiven efterlevs 

och täcker samtliga arbetstagare. Med anledning av att de svenska kollektivavtalen kan sägas 

upp och inte täcker alla arbetstagare på arbetsmarknaden, har systemet ifrågasatts. Skulle fler 

regler införlivas i svensk lagstiftning skulle kollektivavtalets betydelse försvagas.122  

 C-341/05 det så kallade Lavalmålet är ett nederlag för fackföreningsrörelsen med 

anledning av att den svenska arbetsmarknadsmodellen har ifrågasatts och likaså vad gäller 

den svenska strategin rörande lönedumpning. Enligt Gösta Torstensson kommer den svenska 

arbetsmarknadsmodellen gå förlorad utan någon möjlighet att begränsa konkurrensen från 

företag i lågavlönade länder inom EU.123 Ronnie Eklund, professor i arbetsrätt, menar att EG-

domstolen i stort sätt redan har avgjort målet. Han framhåller också att svenska kollektivavtal 

förmodligen inte kommer att kunna krävas av utländska företag som befinner sig tillfälligt i 

Sverige. Enligt Eklund innebär domen att företag från andra EU-länder, som tillfälligt 

befinner sig i Sverige, kan betala ut löner som ligger långt under de svenska. Det här innebär, 

enligt Eklund, att social dumpning regelfästs inom EU. Enligt Ingemar Hamskär, chefsjurist 

på TCO, motverkas fackföreningarnas möjlighet att genom kollektivavtal kräva 

likabehandling av utländska företag. Hamarskär anser att det krävs en förändring i både 

utstationeringsdirektivet och medbestämmandelagen för att motverka lönedumpning.124  

 Den höga organisationsgraden medför att kollektivavtalssystem är starkt i Sverige. Med 

det som grund behövs det, enligt Mats Glavå, ingen minimilagstiftning om löner och 

anställningsvillkor.125 EG-domstolen har kritiserat den svenska arbetsmarknadsmodellen med 

anledning av att minimilönen varken finns reglerad i lag eller avtal. Örjan Edström, professor 

i arbetsrätt, tror att Lavaldomen kommer att leda till tydligare minimilöner för respektive 

avtalsområde. Regleringen av minimilöner kan ske antingen genom lagstiftning eller genom 

att arbetsmarknadsparterna enas om tydligare nivåer gällande minimilöner.126 EG-domstolen 

framlade, att med anledning av kollektivavtalets höga täckningsgrad i Sverige och att företag 

vanligtvis tecknar kollektivavtal, behöver stridsåtgärder i regel inte vidtas.127   

                                                 
121Zandén (2007) s 71. 
122Zandén (2007) s 71. 
123Torstensson, Gösta (2008). Så faller den svenska modellen. Skogås: Gausta s 35. 
124Torstensson (2008) s 36 ff. 
125Glavå (2001) s 69. 
126Torstensson (2008) s 40 ff.  
127Kommittédirektiv 2008:38 s 8. 
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Enligt 2 kap 17 § regeringsformen (1974:152) är stridsåtgärder grundlagsskyddade i Sverige, 

däremot kan inskränkningar göras gällande denna rätt i lag eller avtal.128 Enligt 41 § MBL 

råder det fredsplikt i kollektivavtalsförhållanden och enligt praxis är i princip stridsåtgärder, i 

syfte att tränga undan rådande kollektivavtal, förbjudet. Lex Britannia, 42 § 3 st MBL, 

föreskriver däremot en möjlighet att tränga undan utländska kollektivavtal till förmån för 

svenska. Det bakomliggande syftet med Lex Britannia är att fackliga organisationer i Sverige 

ska kunna motverka social dumpning på den svenska arbetsmarknaden. Bestämmelsen syftar 

också till att de fackliga organisationerna ska kunna arbeta för att alla arbetsgivare, både 

svenska och utländska, ska använda de löner och anställningsnivåer som gäller på den 

svenska arbetsmarknaden.129  

 En möjlighet för att bemöta EG-domstolens kritik skulle kunna vara att reglera 

minimilönen i lagstiftningen eller att allmängiltigförklara kollektivavtalen. Däremot innebär 

båda dessa metoder att bestämmanderätten övergår från arbetsmarknadsparterna till staten.130  

4.2 Lag (1982:80) om anställningsskydd 

Enligt 2 § LAS ska föreskrifter i annan lag eller förordning, som avviker från lagen och som 

antagits med stöd av lag, gälla istället för denna lag. Däremot är ett avtal ogiltigt om det 

upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt lagen. Denna inskränkning gäller 

endast vid avtal mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare.131 Enligt 2 § 3 st LAS, får 

det bland annat göras avvikelser från 22 § LAS genom kollektivavtal.  

 Anledningen till att turordningsreglerna i 22 § LAS är semidispositiva beror på att en 

lagstadgad turordning kan vara svår att tillämpa på vissa branscher och vissa arbetstagare. 

Lagen föreskriver inte några krav rörande det sakliga innehållet i det kollektivavtal som 

ersätter den semidispositiva delen av lagen. Den semidispositiva delen av lagen syftar till att 

ge arbetsmarknadsparterna handlingsutrymme, som förutsätts ta till vara på medlemmarnas 

intressen. Avtal som ersätter lagen förutsätts inte komma till stånd utan ömsesidigt 

godkännande från respektive part. 132 En annan bakomliggande orsak till att 

turordningsreglerna har gjorts semidispositiva är att arbetsgivaren, i samstämmighet med 

berörda arbetstagarorganisationer, ska ha möjlighet att göra driftförändringar utan de 

konsekvenser som lagstiftningen skulle kunna leda till.133  

                                                 
128Kommittédirektiv 2008:38 s 9. 
129Kommittédirektiv 2008:38 s 9 ff. 
130SOU 2008:123 s 27. 
131Calleman, Catharina (1999). Turordning vid uppsägning. Avhandling. Umeå : Univ. s 207. 
132SOU 1973:7 s 169. 
133SOU 1973:7 s 189. 
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Enligt 2 § 6 st LAS har arbetsgivaren rätt att tillämpa det kollektivavtal som denne är bunden 

av, även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen (AD 

1978:163). Dessa bestämmelser följer grundsatsen att arbetsvillkoren ska vara enhetligt 

reglerade på arbetsplatsen. 134  

 En turordning kan antingen vara lagenlig och följa det som föreskrivs i 22 § LAS eller 

följa en framarbetad turordning i kollektivavtalet. För att avvikelser genom kollektivavtal 

skulle vara tillåtna krävdes det tidigare att kollektivavtalet hade ingåtts eller godkänts på 

förbundsnivå. Från och med 1 juli år 1997 godkändes även lokala kollektivavtal, om 

arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal rörande löner och allmänna 

anställningsvillkor, med en central arbetstagarorganisation.135  

 Avvikelser från 22 § LAS genom kollektivavtal förekommer inom de flesta branscher 

och turordningarna kan skilja sig avsevärt från lagen. Kollektivavtalen kan innehålla 

materiella bestämmelser så som exempelvis turordningarnas tillämpningsområde eller 

indelningen av turordningskretsar. Likaså kan ett lokalt kollektivavtal vara en 

överenskommelse gällande turordning för ett enskilt fall då uppsägningar har aktualiserats, en 

så kallad avtalsturlista.136  

 Med avtalsturlista åsyftas ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den lokala 

arbetstagarorganisationen om en turordning som ingås för ett tillfälle då arbetstagare ska 

sägas upp på grund av arbetsbrist. En arbetstagare kan inte ogiltigförklara eller erhålla 

skadestånd enligt LAS rörande en uppsägning som grundas på en avtalsturlista. Innehållet i 

avtalsturlistan kan bara prövas på vissa särskilda grunder. Uppförs en avtalsturlista innebär 

det att reglerna i LAS inte längre är tillämpliga utan det är då kollektivavtalets rättsliga 

principer som är gällande. För att en avtalsturlista ska få rättsligt bindande verkan krävs det 

att den är i samma form som ett kollektivavtal, vilket bland annat kräver skriftlig form (AD 

1983:77). 137 

 Enligt AD måste en arbetsgivare, som särbehandlar en eller fler arbetstagare med 

likvärdiga arbetsuppgifter i uppförandet av en turordning, kunna påvisa att åtskillnaden varit 

befogad (se AD 1993:220 nedan).138 En arbetsgivare som vill dela in arbetstagare i 

turordningskretsar med endast få arbetstagare i varje, måste på ett övertygande sätt kunna 

redogöra för de bakomliggande motiven om så efterfrågas (se AD 1998:50 nedan). 

                                                 
134Proposition 1973:129 s 192. 
135Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
136Calleman (1999) s 207 ff.  
137Calleman (1999) s 246 ff.  
138Calleman (1999) s 225. 
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Upprättande av avtalslistor, som särbehandlar arbetstagare som inte är med i den organisation 

som har kollektivavtal med arbetsgivaren, behandlas i AD 1983:12.139  

 Följande tre rättsfall från AD illustrerar 22 § LAS, där avvikelser från 

turordningsreglerna gjorts genom kollektivavtal mellan parterna.  

 

AD 1992:90 

Parter: SACO, c/o DIK-förbundet mot Staten genom Statens Arbetsgivarverk  

Enligt det kollektivavtal som är gällande mellan parterna ska turordningen, vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist, omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Gunilla Spens, medlem i DIK-

förbundet som tillhör SACO, har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist enligt kollektivavtalet. Uppsägningen av 

Gunilla Spens har lett till att det har uppstått en tvist mellan parterna och SACO har väckt talan i AD. 

Tvistefrågan gällde uppdelningen av arbetstagare i turordningskretsar.   

 SACO har yrkat att AD ska ogiltigförklara uppsägningen av Gunilla Spens och förplikta Staten att till 

henne utge 20 000 kr som allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtal.    

 AD fann att Gunilla Spens arbetsuppgifter var jämförbara med de arbetsuppgifter som arbetstagarna i den 

andra turordningskretsen hade. Med det här som grund borde Gunilla Spens ha ingått i samma turordningskrets 

som de andra arbetstagarna, vilket hade lett till att hon inte hade blivit uppsagd.   

 AD fann att uppsägningen av Gunilla Spens stod i strid med gällande kollektivavtal och ska därmed 

ogiltigförklaras. AD förpliktade Staten att till Gunilla Spens utge 20 000 kr som allmänt skadestånd.  

   

AD 1993:220 

Parter: Statsanställdas Förbund (SF) mot Staten genom Televerket 

Enligt det kollektivavtal som är gällande mellan parterna ska turordningen, vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist, omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.  Fem arbetstagare som är 

medlemmar i SF har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna av dessa arbetstagare har lett till 

att det har uppstått en tvist mellan parterna och SF har väckt talan i AD. Tvistefrågan gällde uppdelningen av 

arbetstagarna i turordningskretsarna.  

  SF har yrkat att uppsägningarna av dessa fem arbetstagare ska ogiltigförklaras och att Staten ska utge 

allmänt skadestånd på 80 000 kr till respektive arbetstagare. SF har också yrkat att Staten ska utbetala allmänt 

skadestånd på 100 000 kr för brott mot kollektivavtal till samtliga arbetstagare. Likaså har ränta enligt 6 § 

räntelagen yrkats. 

 AD fann att uppsägningar av fyra av arbetstagarna, har stått i strid med gällande kollektivavtal och ska 

därmed ogiltigförklaras. AD avslog däremot SF:s talan angående uppsägningen av den femte arbetstagaren, då 

dess placering i turordningskretsen inte stred mot gällande kollektivavtal.   

 Staten förpliktades av AD att utbetala allmänt skadestånd med 50 000 kr till envar av de fyra 

arbetstagarna som blivit felaktigt uppsagda och ränta enligt 6 § räntelagen. Likaså förpliktades Staten att utbetala 

allmänt skadestånd med 25 000 kr till SF och ränta enligt 6 § räntelagen.   

 

                                                 
139Calleman (1999) s 260. 
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AD 1998:50 

Parter: Skogsakademikerna (Förbundet) mot Staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

Enligt det kollektivavtal som är gällande mellan parterna ska turordningen, vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist, omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Per-Håkan Magnusson, medlem i 

Förbundet, har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Uppsägningen av Per-Håkan Magnusson har lett till att det 

har uppstått en tvist mellan parterna och Förbundet har väckt talan i AD. Tvistefrågan gällde om uppsägningen 

kan anses strida mot kollektivavtalet. Likaså gällde tvistefrågan om SLU har fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet. 

 Förbundet har i första hand yrkat att SLU ska utbetala allmänt skadestånd med 75 000 kr till Per-Håkan 

Magnusson och 50 000 kr till Förbundet för brott mot kollektivavtal. Likaså yrkades ränta enligt 6 § räntelagen. I 

andra hand har Förbundet yrkat att SLU ska utbetala allmänt skadestånd till Per-Håkan Magnusson med 75 000 

kr för brott mot 7 § LAS. Vidare har förbundet yrkat att Per-Håkan Magnusson, i mån av befogenheter, senare 

skulle kunna framställa yrkanden angående ekonomisk skada. 

 AD fann att turordningsreglerna har åsidosatts vid uppsägningen av Per-Håkan Magnusson. Anledningen 

var att Per-Håkan Magnusson har sagts upp istället för Per Nilsson, som har kortare anställningstid, även då de 

hade jämbördiga arbetsuppgifter och Per-Håkan Magnusson hade tillräckliga kvalifikationer.   

 AD förpliktade Staten att utge 50 000 kr i allmänt skadestånd till Per-Håkan Magnusson och ränta enligt 6 

§ räntelagen.  Per-Håkan Magnusson bibehöll också rätten att i mån av befogenhet senare framställa yrkanden 

avseende ekonomiska skada. Staten förpliktades också att utge 25 000 kr i allmänt skadestånd till Förbundet.  

 

4.4 Arbetstidslagen (1982:673) 

I enlighet med 3 § arbetstidslagen (1982:673), ATL, får avvikelser från 13 § ATL göras 

genom kollektivavtal. 13 § ATL förskriver att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars 

sammanhängande ledighet under varje period av 24 timmar, dygnsvila. Däremot får tillfälliga 

avvikelser göras vid särskilda skäl. Likaså föreskriver 13 § ATL att dygnsvilan ska innefatta 

tiden mellan midnatt och klockan fem, dock får avvikelser göras även här under särskilda 

omständigheter.  

 Den semidispositiva delen av lagen är enligt proposition 1981/82:154, en förutsättning 

för att uppnå medbestämmande för arbetstagare gällande arbetstid. Likaså bygger reglerna i 

ATL på normer att hänvisa till och bygga vidare på vid förhandlingar mellan 

arbetsmarknadsparterna. ATL ger möjlighet för fackligt medbestämmande och möjligheten att 

göra avvikelse från vissa delar av lagen utgör en förutsättning för medbestämmande för 

arbetstagare. 140 

 Följande rättsfall från AD illustrerar 13 § ATL, där avvikelser gjorts genom 

kollektivavtal mellan parterna. 

                                                 
140SOU 1981:5 s 133 ff.  
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AD 2008:49 

Parter: Svenska Pappersindustriarbetarförbundet (Pappers) mot Föreningen Sveriges Skogsindustrier 

(Skogsindustrierna) och Metsä Tissue Aktiebolag Mariestad. 

Enligt det kollektivavtal som är gällande mellan parterna, rörande allmänna anställningsvillkor, föreskrivs rätt till 

minst elva timmars ledighet per 24-timmarsperiod, så kallad dygnsvila. Metsä Tissue AB bedriver verksamhet 

som producerar pappersprodukter och som bedrivs dygnet runt. Bolaget är medlem i Skogsindustrierna och är 

därmed bundet av kollektivavtalet. Det har uppstått en tvist mellan parterna och Pappers har väckt talan i AD. 

Tvistefrågan gällde huruvida bolaget har gjort sig skyldig till brott mot dygnsvilan i gällande kollektivavtal. 

 Pappers har yrkat att AD ska förplikta arbetsgivarparterna att utge allmänt skadestånd och ränta till 

Pappers och ett antal arbetstagare för brott mot bestämmelserna i kollektivavtalet. 

 Med ledning av avtalstexten och övriga omständigheter fann AD att innebörden av dygnsvilan inte 

medger att den behöver vara förlagd mellan kl. 06.00 och 06.00. Likaså fann AD att dygnsvilan inte behöver 

vara sammanhängande under en 24-timmarsperiod.  

4.5 Sammanfattning 

Den semidispositiva delen av arbetslagstiftningen utgör en kompromiss mellan statsmakternas 

intressen av reglering och en önskan att bevara arbetsmarknadsparternas frihet att sluta avtal. 

Lag respektive kollektivavtal utgör två skilda regleringar, där det finns för- och nackdelar 

med båda regleringsinstrument. 

 Jag har i detta kapitel beskrivit fem rättsfall från den semidispositiva delen av 

arbetslagstiftningen. C-341/05.9 Lavalmålet, handlar om bolaget Laval, som hyrde ut lettisk 

arbetskraft till en byggnation i Sverige. Tvistefrågan uppstod då Laval inte ville teckna 

kollektivavtal med Byggnads, vilket ledde till att Byggnads vidtog stridsåtgärder. En 

bidragande orsak till att tvistefrågan uppstod var den svenska arbetsmarknadsmodellen, där 

kollektivavtal utgör det viktigaste regleringsinstrument. Med det här som grund ville 

Byggnads att Laval skulle teckna svenskt kollektivavtal för att på så sätt vara bunden av de 

svenska anställningsvillkoren, där vissa delar endast finns reglerade i kollektivavtal.   

 De tre nästkommande rättsfallen berör 22 § LAS, där parterna har gjort avvikelser 

genom kollektivavtal. En turordning har upprättats enligt gällande kollektivavtal och det 

uppstår tvister med anledningen av turordningarna. Kollektivavtalen som är gällande i 

rättsfallen föreskriver att turordningen, som ska gälla vid uppsägning på grund av arbetsbrist, 

ska omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.    

 Enligt 3 § ATL, får avvikelser göras genom kollektivavtal från 13 § ATL som rör 

dygnsvila. 13 § ATL föreskriver att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars ledighet under 

varje 24 timmarsperiod. Tiden mellan midnatt och klockan fem ska ingå i dygnsvilan. En 

tvistefråga har uppstått rörande förläggningen av dygnsvilan.  
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5. Kollektivavtalets för- och nackdelar 

 

etta kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för kollektivavtalets för- och 

nackdelar utifrån ett resonemang med tidigare kapitel som utgångspunkt.  

 

Jag anser att det finns både för- och nackdelar med kollektivavtal och lagstiftning som 

regleringsinstrument av den svenska arbetsmarknaden.  

 Kollektivavtal innebär att regleringen sker genom förhandlingar mellan 

arbetsmarknadsparterna som sedan leder fram till ett gemensamt framarbetat avtal.141 Det är 

en fördel att diskussioner, rörande kollektivavtalets utformning, sker på arbetsmarknadsnivå 

och inte på statlig nivå. Kollektivavtalen kan då anpassas till varje enskild bransch. Likaså 

kan extra fokus läggas på de delar som anses mest väsentliga utifrån branschen. Enligt min 

mening är det en fördel att regleringen av arbetsmarknaden sker genom 

arbetsmarknadsparterna, eftersom besluten då tas på den nivån där de sedan ska gälla.   

 Kollektivavtalets oförutsebarhet, tillgänglighet och rättsverkningar kan, enligt min 

mening, innebära ett åsidosättande av arbetstagares rättssäkerhet. Då delar av 

arbetslagstiftningen är semidispositiv innebär det att kollektivavtalets innehåll inte behöver 

följa det som stadgas i dessa delar av lagen. Kollektivavtalets innehåll skiljer sig åt beroende 

på vad som har avtalats och vad det är för bransch, därmed är kollektivavtalen inte enhetliga 

inom samtliga branscher. Vanligtvis finns det ett specifikt kollektivavtal för varje bransch, 

vilket innebär en svårighet att bilda sig en uppfattning av vad som egentligen gäller.  

 Arbetslagstiftningen innehåller en enhetlig bild för samtliga arbetsmarknadsområden, 

vilket ger en tydligare bild av vad som gäller i anställningen.  Eftersom stora delar av 

arbetslagstiftningen är semidispositiv innebär det att det som föreskrivs i lagen inte behöver 

vara det som är gällande på arbetsplatsen. Avvikelser kan ha gjorts och ersätter då lagen. 

Denna bristande tillgänglighet och förutsebarhet, vad som gäller på arbetsplatsen då 

arbetslagstiftningen inte är tillämplig, innebär, enligt min mening, att arbetstagares 

rättssäkerhet äventyras. Ett sätt för att öka arbetstagares rättssäkerhet i anställningen skulle 

kunna vara ett tydliggörande av det kollektivavtal som är gällande på respektive arbetsplats. 

Det här skulle kunna möjliggöra en ökad medvetenhet bland arbetstagarna och på så sätt ge en 

ökad rättssäkerhet i anställningen. 

                                                 
141Schmidt & Adlercreutz (1966) s 117 ff.  

D 
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Kollektivavtalsregleringen innebär att arbetsmarknadsparterna kan anpassa lagstiftningen till 

den bransch där det ska gälla. Enligt min mening kan det innebära en osäkerhet för 

arbetstagare då deras anställningsskydd kan förändras genom förhandlingar. Dessa 

förändringar kan ske relativt snabbt, i förhållande till lagstiftningen, beroende på 

kollektivavtalets giltighetstid. Det här kan leda till ett åsidosättande av arbetstagares 

rättssäkerhet i anställningen. Anledningen till detta är att förändringarna kan innebära att 

arbetstagaren inte vet vad som är gällande enligt kollektivavtalet. 

 I enlighet med praxis kan ett kollektivavtal, som enligt lagen är formellt korrekt 

upprättat, få ogiltig verkan om den avtalsenliga ordningen strider mot god sed på 

arbetsmarknaden eller anses olämplig.142 Enligt min mening påvisar det här att det finns 

begräsningar i utformningen av de kollektivavtal som ersätter de semidispositiva delarna av 

lagen. Det här innebär att ett kollektivavtal inte fritt kan utformas utan måste vara förenligt 

med god sed och anses godtagbart på arbetsmarknaden, vilket jag anser leder till en ökad 

rättssäkerhet för arbetstagarna. Anledningen till detta är för att de avvikelser som görs genom 

kollektivavtal måste följa vissa riktlinjer på arbetsmarknaden. 

 Kollektivavtalets rättsverkningar utgörs av medlemsbundenhet, fredsplikt, allmänt 

skadestånd vid avtalsbrott och främjande av medbestämmande.143 Vid en arbetstagares 

medlemskap i en fackförening går dennes rättigheter över till fackföreningen, som sedan 

företräder arbetstagaren gentemot arbetsgivaren.144  

 Enligt 2 § 6 st LAS har arbetsgivaren rätt att tillämpa det kollektivavtal som han är 

bunden av även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen. 

Enligt min mening är det en fördel att samtliga arbetstagare på arbetsplatsen blir bundna av 

gällande kollektivavtal. Däremot anser jag att medlemsbundenhet innebär en fara, för de 

arbetstagares rättssäkerhet, som väljer att inte organisera sig. Detta synliggörs exempelvis i 

AD 1978:163, där kollektivavtalets innehåll även tillämpades på en arbetstagare som inte var 

organiserad. Eftersom ett kollektivavtal även binder medlem i organisationen, kan en 

arbetstagare inte välja att stå utanför den kollektiva regleringen till förmån för lagstiftningen. 

Det här anser jag är en negativ sida av den kollektiva regleringen av arbetsmarknaden.  

 Vid medlemskap i en fackförening övergår arbetstagarens rättigheter till fackföreningen 

som sedan förfogar över dennes rättigheter och agerar i arbetstagarens ställe.145Att företräda 

den enskilda arbetstagarens intresse innebär inga större svårigheter om dess intresse 

                                                 
142Schmidt, Folke (1994). Löntagarrätt. Rev. uppl., 1994 Stockholm: Juristförl. s 38. 
143Glavå (2001) s 137 ff.  
144Flodgren (1985) s 111. 
145Flodgren (1985) s 111. 
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överensstämmer med det kollektiva arbetstagarintresset. Skiljer sig däremot arbetstagarens 

intresse gentemot det kollektiva intresset eller om fackföreningen väljer att inte beakta det 

enskilda intresset, kan det leda till att den enskilda arbetstagaren hamnar i en utsatt 

situation.146 Med det här som grund anser jag att eftersom arbetstagarens rättigheter ligger i 

fackföreningens händer, kan det i vissa situationer innebära ett åsidosättande av dennas 

rättssäkerhet. Det här synliggörs exempelvis när avtalsturlistor uppförs vid arbetsbrist. En 

arbetstagare har ingen möjlighet att ogiltigförklara eller erhålla skadestånd enligt LAS, 

rörande en uppsägning som grundas på en avtalsturlista. Uppförs en avtalsturlista innebär det 

att reglerna i LAS inte längre är tillämpliga utan det är kollektivavtalets rättsliga principer 

som är gällande.147 Med anledning av att arbetstagaren inte har någon möjlighet att motsätta 

sig en avtalsturlista innebär det, enligt min mening, att dennes rättssäkerhet kan åsidosättas. 

Det här anser jag är en negativ sida av den svenska arbetsmarknadsmodellen då 

avtalsturlistorna kan innehålla mindre förmånliga villkor än vad som följer enligt lagen.  

  Den samtida rätten utgår från att alla i samhället är lika, trots det är mannen 

normgivande för den nuvarande svenska lagstiftningen.148 Med det här som grund ställer jag 

mig frågande till varför inte kvinnan kan vara normgivande för lagstiftningen. Hade 

lagstiftningen sett annorlunda ut då? Detta är två frågor som är svåra att besvara eftersom den 

nuvarande lagstiftningen är uppbyggd utifrån den normgivande mannen. Lagstiftningen utgår 

från mannen, vilket i sin tur kan medföra att anställningsskyddet inte är anpassat efter 

kvinnan. Arbetslagstiftningen har utvecklats och anpassats utifrån arbetsmarknadsparterna, 

vilket borde betyda att även kollektivavtalen är uppbyggda med mannen som utgångspunkt. 

Vid de tidiga fackliga organisationsförsöken uteslöts kvinnorna,149 vilket medförde att 

fackföreningarna byggdes upp med mannen som utgångspunkt. Kvinnorna tvingades arbeta i 

motvind då de till en början inte accepterades i fackföreningsrörelsen och fick bilda egna 

fackförbund avskilda från männen.150 Jag tycker att det här påvisar att den svenska 

arbetsmarknadsmodellen, som till övervägande del bygger på arbetsmarknadsparternas 

reglering, tog sin utgångspunkt i manlig praxis. I rättsfallet AD 1992:90 resulterade 

uppdelningen av turordningskretsar i att en kvinnlig arbetstagare blev placerad i en egen 

turordningskrets, vilket ledde till att hon blev uppsagd. Jag ställer mig frågande till om 

uppdelningen hade blivit annorlunda om det hade varit en manlig arbetstagare. På samma sätt 

                                                 
146Flodgren (1985) s 132. 
147Calleman (1999) s 246 ff.  
148Schömer (1999) s 66 ff.    
149Widerberg (1980) s 60. 
150Widerberg (1980) s 62. 
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ställer jag mig frågan till om händelseförloppet i Lavalmålet hade fått samma slagkraft om det 

hade gällt lettisk kvinnlig arbetskraft inom hemtjänst.  

 Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger huvudsakligen på diskussioner mellan 

arbetsmarknadsparterna, vilket också utgör grunden för regleringen. Enligt min mening är den 

svenska arbetsmarknadsmodellen uppbyggd på liknande tankegångar som den reflexiva 

rätten, då den förespråkar diskussioner som grund för regleringen. Motsättningar på 

arbetsmarknaden syftar i första hand till att lösas genom förhandlingar mellan 

arbetsmarknadsparterna.151 Däremot förutsätter den reflexiva rätten att det ska vara 

jämbördiga förhållanden mellan parterna, vilket det dock inte är mellan 

arbetsmarknadsparterna.  Likaså utgår den reflexiva rätten från tesen att rätten ska kunna 

hantera externa uppgifter genom att göra förändringar i de interna relationerna.152 Den 

svenska arbetsmarknadsmodellen grundas på att de externa problemen, exempelvis den kritik 

som Lavaldomen medförde angående den svenska arbetsmarknadsmodellen, löses genom 

förändringar i arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad. Jag anser att det här påvisar att den 

svenska arbetsmarknadsmodellen syftar i första hand till att försöka lösa externa konflikter 

genom att göra förändringar i de interna relationerna.  

 De förhandlingar som år 2007 inleddes mellan SN, LO och PTK angående ett nytt 

huvudavtal, med Saltsjöbadsavtalet 1938 som utgångspunkt, har upphört. Enligt SN avbröts 

diskussionerna då LO och PTK inte ville diskutera förslagen rörande begränsningar i 

konfliktreglerna och turordningsreglerna i LAS. LO och PTK var inte villiga att göra några 

förändringar på dessa områden.153 Då den svenska arbetsmarknaden huvudsakligen bygger på 

förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna SN och LO, innebär det här, enligt min mening, 

ett nederlag för den svenska arbetsmarknadsmodellen då parterna inte kan enas om ett nytt 

huvudavtal. Med anledning av att något huvudavtal inte har slutits sedan Saltsjöbadsavtalet 

1938 anser jag att det hade varit positivt, för den svenska arbetsmarknaden, om ett nytt 

huvudavtal hade kunnat ingås. Jag anser att oenigheten gällande ett nytt huvudavtal påvisar en 

minskad samarbetsvilja mellan arbetsmarknadsparterna, vilket jag anser är oroväckande för 

den svenska arbetsmarknadsmodellen.     

 Lavalmålet har medfört att den svenska arbetsmarknadsmodellen har ifrågasatts, då den 

anses strida mot EG-rätten. Med Lavalmålet som utgångspunkt anser jag att kollektivavtalet 

inte är en godkänd metod för att implementera direktiv i den svenska lagstiftningen. Det här 

                                                 
151Andersson, Edström & Zanderin (2006) s 75 ff. 
152Hydén (2002), s 132 ff.  
153www.dn.se/ekonomi/inget-nytt-huvudavtal-1.818145  Hämtad 2009-03-13. 
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grundar jag på att kollektivavtalet inte täcker samtliga arbetstagare och då inte heller 

arbetstagare från andra EU-länder, som tillfälligt befinner sig i Sverige och inte tecknat 

svenskt kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknadsmodellen behöver omarbetas för att 

bemöta kraven från EU. De arbetsrättsliga regleringarna från EU innefattar vanligtvis en 

miniminivå angående vad som ska gälla som skydd för arbetstagarna.154 För att anpassa den 

svenska arbetsmarknadsmodellen till de EU-rättsliga kraven, skulle de svenska 

kollektivavtalen kunna allmängiltigförklaras alternativt införa en minimilagstiftning. Det här 

skulle innebära att samtliga arbetstagare omfattades av denna reglering. Ett annat sätt för att 

bemöta den EU-rättsliga kritiken skulle kunna vara att införa miniminivåer i lagstiftningen 

inom samtliga områden inom anställningsskyddet. Dessa skulle kunna fungera som den lägsta 

gällande nivån på den svenska arbetsmarknaden och det skulle inte kunna gå och göra 

oförmånligare avvikelser från dessa i kollektivavtalen. Det här skulle innebära att samtliga 

arbetstagare, både organiserade och oorganiserade, skulle omfattas av de miniminivåer som 

föreskrivs i lagstiftningen. Miniminivåerna skulle sedan kunna förbättras genom 

förhandlingar och kollektivavtal men dock inte försämras. Med det här som grund skulle 

kollektivavtalens utformning och funktion inte behöva förändras. Den enda skillnaden skulle 

bli att det fanns miniminivåer inom samtliga områden i lagstiftningen. Enligt min mening 

skulle det här kunna leda till en möjlighet att bibehålla den svenska arbetsmarknadsmodellens 

tankegångar och uppbyggnad, samtidigt som den är anpassad till de EU-rättsliga kraven.  

 Enligt min mening är anställningsskydd en rättighet som borde omfatta samtliga 

arbetstagare, vare sig de är fackligt anslutna eller inte. Med anledning av att kollektivavtal 

gäller alla arbetstagare i organisationen, både organiserade och oorganiserad, omfattas 

samtliga arbetstagare av anställningsskyddet. Då fackföreningen endast företräder sina 

medlemmar gentemot arbetsgivaren innebär det att om en tvist uppstår så för fackföreningen 

endast sina medlemmars talan. Med det här som grund får en organiserad och en oorganiserad 

arbetstagare inte likvärdigt anställningsskydd. En arbetstagare ska inte behöva välja om denna 

ska omfattas av ett bra anställningsskydd eller inte. Det borde vara en förutsättning att 

samtliga arbetstagare ska omfattas av ett anställningsskydd som ger en trygghet i 

anställningen. En idé för att möjliggöra det här i praktiken skulle kunna vara att den svenska 

arbetsmarknadsmodellen och dess funktion bibehålls, men finansieringen sker däremot inte 

genom medlemsavgifterna utan av staten. Det här skulle kunna innebära att 

fackföreningsrörelsen kunde arbeta på samma sätt som idag men däremot sker dess 

                                                 
154Zandén (2007) s 33 ff. 
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finansiering av staten istället för medlemmarna. Förslaget skulle medföra ett enhetligt 

anställningsskydd med full täckning och på så sätt vara anpassat till EU. 

 Vid rättsfallsökningen i Rättsbanken med sökorden kollektivavtal och arbetstagare och 

en avgränsning att endast söka på arbetsdomstolen, fick jag 1975 träffar. Det här anser jag är 

en anmärkningsvärt hög siffra. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att 

motsättningar på arbetsmarknaden ska lösas på partsnivå men ändå upptas ett stort antal fall i 

arbetsdomstolen. Uppkomna motsättningar löses också mellan arbetsmarknadsparterna och 

tas då inte upp i arbetsdomstolen. Ovannämnda sökord ger dock inte en representativ bild av 

samtliga motsättningar på arbetsmarknaden, med anledning av att alla motsättningar inte tas 

upp i arbetsdomstolen. Jag anser att den omfattande träfflistan är en indikation på att den 

svenska arbetsmarknadsmodellen innehåller brister.  

5.1 Slutord 

Under uppsatsskrivandets gång har det blivit allt tydligare vilken betydande roll 

fackföreningsrörelsen har haft för den svenska arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad. 

Fackföreningsrörelsen har, genom hårt arbete och stridande gentemot arbetsgivaren men 

också under samarbete parterna emellan, framarbetat ett anmärkningsvärt anställningsskydd. 

Vi har den hårt arbetande fackföreningsrörelsen att tacka för det anställningsskydd som vi har 

i dag, där regleringen sker både genom lagstiftning och också genom kollektivavtal. 

 Arbetsmarknadsparternas möjlighet till avvikelser från vissa delar av lagen genom 

kollektivavtal, innebär enligt min mening inte ett åsidosättande av arbetstagares kollektiva 

intresse och rättssäkerhet i anställningen. Däremot kan den enskilde arbetstagarens 

rättssäkerhet äventyras då fackföreningsrörelsen har det kollektiva intresset i fokus. 

Fackföreningen förutsätts ta tillvara på medlemmarnas intressen och frambringa bästa möjliga 

arbetsvillkor.  

 Jag anser att den svenska arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad och funktion ger ett bra 

anställningsskydd för arbetstagarna och bör i möjligaste mån bevaras. Den svenska 

arbetsmarknadsmodellen behöver däremot genomgå en EU-anpassning för att den ska kunna 

fungera även i framtiden. Enligt min mening är det viktigt att de tankegångar, som präglar 

arbetsmarknadsmodellen framväxt, även beaktas i framtiden.  

 Med tidigare nämnd teori och ovanstående resonemang anser jag att mina 

frågeställningar har besvarats. Jag har även fått en djupare förståelse för den svenska 

arbetsmarknadsmodellens funktion. 



 42 

6. Källförteckning 
 
Litteratur  
 
Adlercreutz, Axel (1954). Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria. Avhandling. 

Lund: Univ. 

 

Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann (2007). Svensk arbetsrätt. 13., omarb. och 

kompletterade uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Andersson, Anderz, Edström, Örjan & Zanderin, Lars (2006). Arbetsrätt. 2., rev. uppl. 

Malmö: Liber 

 

Calleman, Catharina (1999). Turordning vid uppsägning. Avhandling. Umeå : Univ. 

 

 Flodgren, Boel (1985). Det lokala facket och medbestämmandet. 1. uppl. Malmö: 

LiberFörlag. 

 

Glavå, Mats (2001). Arbetsrätt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Granström, Görel (red.) (1996). Kvinnorna och rätten: från stormaktstid till rösträttsstrid. 

Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria (2009). Genusrättsvetenskap. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, Håkan (2002). Rättens polyvalens: en rättsvetenskaplig studie av sociala 

rättigheter och rättssäkerhet. Avhandling. Göteborg: Univ., 2003. 

 

Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lehrberg, Bert (2006). Praktisk juridisk metod. 5., [uppdaterade och omarbetade] uppl. 

Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA). 

 



 43 

Melin, Stefan (2007). Juridikens begrepp. 3., [rev.] uppl. Uppsala: Iustus 

 

Nycander, Svante (2008). Makten över arbetsmarknaden: ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. 

2. uppl. Stockholm: SNS Förlag.  

 

Peczenik, Aleksander (1995). Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation. 1. uppl. Stockholm: Fritze 

 

Sandgren, Claes (2006). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation. Stockholm: Norstedts juridik 

 

Schmidt, Folke (1997). Facklig arbetsrätt. 4., rev. uppl. Stockholm: Juristförl. 

 

Schmidt, Folke (1994). Löntagarrätt. Rev. uppl., 1994 Stockholm: Juristförl. 

 

Schmidt, Folke & Adlercreutz, Axel (1966). Kollektiv arbetsrätt. 5. uppl. Stockholm: 

Norstedt. 

 

Schömer, Eva (1999). Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig 

studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem. Avhandling. 

Lund: Univ. 

 

Thoursie, Anna (red.) (2008). Vems ordning och reda?: framtidens kollektivavtal och fackligt 

samarbete. Stockholm: Agora. 

 

Torpman, Jan (2002). Rättssystemets lärande. Avhandling. Stockholm: Univ 2002. 

 

Torstensson, Gösta (2008). Så faller den svenska modellen. Skogås: Gausta. 

 

Widerberg, Karin (1980). Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980. Stockholm: LiberFörlag. 

 

Zandén, Margareta (red.) (2007). Parterna & EU. Stockholm: Bilda förlag. 

 



 44 

Åström, Kenneth, Engström, Christer & Marklund, Kari (red.) (1993). Nationalencyklopedin: 

ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 12, 

[Käg-Malax]. Höganäs: Bra böcker 

 
Offentligt tryck 

 
Direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering 

av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 

 

Regeringens kommittédirektiv 

Dir. 2008:38  Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen.  

 

Propositioner 

Prop.1981/82:154 om ny arbetstidslag m.m. 

Prop. 1975/76:105 (bil.1) med förslag till arbetsrättsreform m.m. 

Prop.1973:129   med förslag till lag om anställningsskydd, m.m. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 2008:123  Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen  

SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar 

SOU 1981:5 Ny arbetstidslag 

SOU 1973:7 Trygghet i anställningen. Anställningsskydd och vissa   

                                                 anställningsfrämjande åtgärder. 

 

Rättsfallsregister 

 

EG-domstolen 

C-341/05.9  

Parter: Laval un Partneri Ltd (Laval) mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), 

Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska 

Elektrikerförbundet (Elektrikerförbundet). 

 

 



 45 

Arbetsdomstolen 

AD 2008:49  

AD 1998:50 

AD 1993:220 

AD 1992:90 

AD 1983:107 

AD 1983:77 

AD 1983:12 

 

Elektroniska källor  

 

www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/teubner/Person/index.html Hämtad 2009-01-26 

 

www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/teubner/dokumente/reflexive_elements_1983.pdf  Hämtad 

2009-01-26 

 

www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/702BAB10A35C5A22C1256E3C004FED03 Hämtad 

2009-02-13 

 

www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ Hämtad 2009-02-13. 

 

www.dn.se/ekonomi/inget-nytt-huvudavtal-1.818145 Hämtad 2009-03-13 


