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Sammanfattning/Abstract 

_____________________________________________________________ 

 

Medlingsinstitutets roll och funktion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad medlingsinstitutet har för roll i arbetstvister. Vad är 

medlingsinstitutets befogenheter i tvister och vad har institutet för medel att lösa den 

uppkomna tvisten. Utifrån institutets befogenheter blir syftet att ta reda på vad 

arbetsgivare/organisationer har för skyldigheter i en uppkommen tvist gentemot 

medlingsinstitutet.  

Syftet med uppsatsen är också att undersöka vad medlingsinstitutet gör för att uppnå en mer 

jämställd lönebildning mellan könen.   

För att få en internationell utblick i uppsatsen blir syftet att titta närmare på grannlandet 

Norge. Finns något liknande institut där och vad skiljer i så fall instituten åt.  

Resultatet av min undersökning blev att institutet har en rad befogenheter både under en tvist, 

men även innan en tvist brutit ut. Skyldigheterna för arbetsgivaren/organisationen är inte lika 

många, men hänger ihop med institutets befogenheter.  

Att institutet jobbar för en mer jämställd löneutveckling blev ett mer överraskande resultat för 

mig. Med mitt resultat anser jag att institutet inte gör så mycket mer än tar reda på gällande 

fakta som skett under året och publicerar detta på sin hemsida.  

Med min internationella utblick blev resultatet att det även finns ett institut i Norge som i det 

stora hela har samma befogenheter som Medlingsinstitutet i Sverige, dock med några små 

skillnader gällande ny medling, medlemsomröstningar och koppling.  

 

Antal sidor: 37 

 

Sökord: Medlingsinstitutet, medling, arbetstvist 
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Role and function of the Mediation Institute 

The purpose of this paper is to examine the role of the Mediation Institute in labor disputes. 

What is the Mediation Institutes’s powers in disputes and what tools does the Institute use to 

resolve the dispute. Based on the authority of the Institute the aim is to find out what 

obligations employers / organizations have in a dispute arising in relation to the Mediation 

Institute. 

The purpose of this paper is further to examine what the Mediation Institute does to achieve 

more equal wages between genders. 

To acquire an international perspective the essay will aim to investigate whether the 

neighboring country of Norway have a similar type of institution, and in that case what the 

differences between these instititutions are. 

The investigation’s result was that the Mediation Institute has a number of powers both during 

a dispute, as well as before the erruption of a dispute. The obligations of the employer / 

organization are not as many, but are linked to the Institute's powers. 

The fact that the Mediation Institute is working for more equal wage was more of a surprising 

result for me. Based on my results, I believe that the institution does not do much more than 

finding out the facts that occurred during the year and publish it on the Institute’s website. 

Regarding my international outlook the result was that there is also an institute in Norway, 

which generally has the same powers as the Swedish Mediation Institute,  however with some 

small differences in new mediation, member polls and interconnection. 

 

No of pages: 37 

 

Keywords: Mediation Institute, mediation, labor dispute  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

 

Att ställas inför en förhandling är något vi människor oftast gör, ibland tänker vi på det och 

ibland slår inte ens tanken oss att vi befinner oss i en förhandlingssituation. Det kan vara när 

vi köper en ny soffa, planerar helgen med andra, eller när vi förhandlar om löneökning. 

Kanske har du varit med om att pruta på din vara, antingen i Sverige, men kanske mer 

vanligare när du befinner dig utomlands. Detta är en form av förhandling där båda parter vill 

nå ett ömsesidigt resultat. Och ett bra exempel på när du kanske inte tänker i just de banorna 

att det pågår en förhandling.  

När en förhandling inleds är det med en önskan att en överenskommelse ska nås eftersom att 

båda parter förhopningsvis har någonting att vinna på en uppgörelse. 

Vad händer om förhandlingen låser sig och inte kommer vidare? Allas behov i förhandlingen 

är inte tillgodosedda och då uppstår en konflikt. Kommer vi att ställas inför detta problem i 

arbetslivet? Hur kommer vi gå till väga för att lösa situationen? Kanske inte ett vanligt 

problem, men eventuellt kommer vi som personalvetare hamna i olika förhandlingssituationer 

någon gång under vår verksamma karriär och då kan det vara bekvämt att veta hur situationen 

bör lösas på bästa sätt.  

I Sverige har vi ett medlingsinstitut som hjälper till när sådana situationer uppstår. Institutet är 

relativt nytt, inrättat år 2000 och det finns inte mycket forskning kring detta.
1
 Innan 

medlingsinstitutet bildades fanns det i Sverige någonting som hette 

Förlikningsmannaexpeditionen och detta bildades redan 1906. Förlikningsmannaexpeditionen 

instiftades efter en väsentlig ökning av arbetsrättsinställelser och arbetskonflikter som varat 

under en längre tid och varit av betydande omfattning.
2
 Detta gör det intressant att forska 

närmare kring vad medlingsinstitutet har för roll och funktion i vissa lägen när det 

uppkommer konflikter på arbetsmarkanden.  

 

                                                 
1
 Holke D & Olauson E, Medbestämmandelagen – med kommentarer. 2012, s. 352-353 

2
 Nyström B, Medling – i arbetstvister. 1990, S.63 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att få en större inblick i förhandlingssituationer och hur dessa på ett 

smidigt sätt kan lösas då konflikter uppstår. Detta genom att titta närmare på 

medlingsinstitutets roll och funktion i dessa situationer. Mina frågeställningar blir då dessa:  

 Under vilka förutsättningar kan medlingsinstitutet träda in för att bistå i lösningen av 

en uppkommen konflikt?  

 Vilka befogenheter har medlingsinstitutet i dessa situationer?  

 Vilka skyldigheter har arbetsmarknadens parter i relation till medlingsinstitutet i dessa 

situationer? 

Vidare vill jag se närmare på om de finns liknande institut i andra länder och specifikt har jag 

valt att rikta in mig på Norge. Där vill jag även titta på vad som skiljer respektive institut åt. 

Ytterligare en aspekt i ämnet att titta närmare på och belysa är hur medlingsinstitutet agerat 

gällande strävan att uppnå en mer jämställd lönebildning. 

 

 

1.3 Metod  

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera metoden jag valt att använda mig av i uppsatsen. En 

viktig kugge i uppsatsen är att använda sig av den rättsdogmatiska metoden, genom att 

studera vad lagen är. Den rättsdogmatiska metoden är den vanligaste inom juridiken. Den har 

sin grund i rättskällor och går ut på att fastställa ”vad lagen är” (de lege lata). Ett annat 

begrepp som är vanligt inom rättsdogmatiken är ”hur lagen borde vara” (de lege ferenda). 

Detta är lagar som borde existera på grund av hur vårt samhälle ser ut och är uppbyggt. Ofta 

är detta mycket övergripande, här kan frågor inom många olika rättsområden behandlas 

parallellt eller så behandlas en fråga mycket ingående från ett visst synsätt. När den 

rättsdogmatiska metoden används är det lagstiftning, praxis och doktrin som tillämpas. För att 

få så hög dignitet som möjligt är det just denna ordning som följs.
3
  

                                                 
3
 Lehrberg B, Praktisk juridisk metod. I.B.A. Institutet för bank- och Affärsjuridik AB 2010, s. 167-168 
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I detta fall kommer jag att studera medbestämmandelagen och de paragrafer som rör medling. 

Vidare kommer jag att studera aktuell litteratur för att få en så bred teori om ämnet som 

möjligt och även relevant rättsfall.  

En viktig del i metoden blir att studera medlingsinstitutets hemsida och ta del av viktiga 

dokument som finns där.  

 

 

1.4 Källkritik och metodiska problem 

 

En bok som väger tungt är Birgitta Nyströms bok om medling i arbetstvister. Boken har varit 

bra att använda som grund, men eftersom den är skriven 1990 gör det att medlingsinstitutet 

inte är behandlat på önskat sätt. Något annat som gör det svårt är att parterna på 

arbetsmarknaden har ett intresse av att komma överens, vilket gör att praxis på området inte 

direkt finns. Medlingsinstitutet har bara haft en mer betydande roll i ett rättsfall, vilket gjorde 

urvalet angående rättsfall okomplicerat. 

Ytterligare en bok som varit intressant är ”Hundra år av medling i Sverige” Boken är utgiven 

av medlingsinstitutet vilket kan medföra att den är partisk. Under arbetets gång är det därför 

viktigt att detta beaktas och tas i åtanke.  

Det material som jag har tagit del av på medlingsinstitutets hemsida måste ses med visst 

överseende eftersom att de kan vara partiska i sin bedömning. Materialet som jag tagit del av 

på medlingsinstitutets, www.mi.se, hemsida är taget ur ett historiskt perspektiv angående 

medlingsinstitutets uppkomst osv. vilket gör materialet korrekt.  

En annan viktig del i uppsatsen är att ta del av propositionen gällande institutet. Propositionen 

är en viktig källa som går på djupet och benar ut många frågor som är användbara och viktiga 

i uppsatsarbetet, bl. a varför medlingsinstitutet kom till.  

Vidare har artiklar på nätet varit användbara när jag studerat skillnader instituteten emellan. 

Detta för att jag inte funnit litteratur på just det ämnet. Nyström behandlar utförligt skillnader 

mellan institut i Norden, men eftersom boken är från 1990 ansåg jag mig inte kunna använda 

den informationen i någon större utsträckning.  

http://www.mi.se/
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1.5 Avgränsning  

 

I denna uppsats har jag valt att inrikta mig på medling i arbetstvister. Inriktningen blir att 

koncentrera sig på medlingsinstitutets roll i medlingssituationer. Jag kommer att behandla 

paragrafer rörande medling, vilka återfinns i medbestämmandelagen 46 – 53 §. Eftersom jag i 

min forskning även kommit fram till att medling har med varsel att göra behandlas även 45 § 

medbestämmandelagen. Medlingsinstitutet verkar även för fungerande lönebildning och att ta 

till vara på den officiella lönestatistiken. Jag kommer bara att undersöka medlingsinstitutets 

roll i frågor ur ett jämställdhetsperspektiv och bedöma vad medlingsinstitutet gör för att verka 

för löneutvecklingen, även där ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag kommer inte att gå närmare 

in på den frågan, utan min huvuduppgift är att undersöka medlingsinstitutets roll i olika tvister 

som behandlas i mina huvudfrågeställningar.  
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2. Teori  

 

2.1 Historia 

 

Även om medlingsinstitutet är relativt nytt som institution har lagstiftning rörande medling i 

arbetstvister funnits länge. År 1906 infördes en lag om medling i arbetstvister. Något som var 

utmärkande för denna lag var att anlitande av en förlikningsman var frivilligt. Lagen som 

infördes var mer en mall för hur det ansågs lämpligt att man betedde sig som förlikningsman i 

dessa uppkomna situationer. Vidare menade lagen att den tillsatta förlikningsmannen skulle 

vidta försiktighet vid medling och låta arbetstagare och arbetsgivare så långt som möjligt lösa 

konflikten själva.
4
 Under denna period fanns ingen lag om förhandlingar, kollektivavtal eller 

stridsåtgärder vilket betyder att detta var den första metoden som gjorde att samhället kunde 

agera i konflikter på arbetsmarknaden.
5
  

På grund av första världskriget och storstrejk m.m. kunde det konstatrats att lagen om medling 

från år 1906 var en effektiv lag, men att den behövde utvecklas en del. Under år 1920 gjordes 

en del förändringar, dock inga stora. Nu kunde en speciell förlikningsman med särskilda 

kvalifikationer utses, och förlikningsmannen var mer insatt i speciella områden och på ett 

lämpligt sätt kunna lösa en konflikt smidigare.
6
 Nästa förändring kom år 1931 och innebar att 

förlikningsmännen kunde ingripa i konflikter där önskemål om ingripande fanns från minst 

hälften av de berörda parterna. Detta innebar i sig ingen stor förändring, men var ett steg i rätt 

riktig mot att förlikningsmannen kunde ingripa även i de konflikter som inte var av största 

betydelse.
7
  

Fram till 1976 års lag om medbestämmande har en del större förändringar genomförts, vilket 

har påverkat medling i arbetstvister. År 1936 tillkommer lagen om förenings- och 

förhandlingsrätt. I och med denna lag görs vissa ändringar i lagen om medling, där det införs 

en otroligt viktig förändring som kom att kallas vite. Vite kan utdömas av arbetsdomstolen om 

någon av parterna nonchalerar sina uppdrag inför förlikningsmannen.
8
 

                                                 
4
 Egerö,A-E & Nyström, B.  Hundra år av medling i Sverige. 2006. Malmö. s. 148  

5
 Nyström, B. Medling i arbetstvister. 1990. Göteborg. s. 65  

6
 Ibid. s. 72  

7
 Bjermer, U. Nyström, B & Hammarström, O. Medling, två uppsatser om konfliktlösning på arbetsmarkanden. 

1983. Göteborg. s. 5-6 
8
 Ibid. s. 6-7  
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Under 1960–talet får arbetsrätten ta emot en del kritik, bland annat att den skulle vara 

gammalmodig och att parterna på arbetsmarkanden inte ansågs jämställda. År 1971 läggs det 

fram en motion där arbetsrättens utveckling inte anses hålla jämna steg med samhällets 

utveckling och en förändring behöver ske. Det tillstätts en arbetsrättskommitté som ska 

undersöka om vissa åtgärder krävs kring lagstiftningen som bland annat behandlar medling.
9
 

 

 

2.2 Medlingsinstitutet  

 

Statens förlikningsmannaexpedition fanns fram till år 2000 som då ersattes med 

medlingsinstitutet. Institutet fick en mer aktiv roll och har tre uppgifter att verka för, att ta till 

vara på den officiella lönestatistiken, att arbeta för en fungerande lönebildning, men även att 

medla i arbetstvister. De medlare som är anställda är i grunden samhällsvetare, jurister och 

statistiker alla med lång kunskap om arbetsmarknadsfrågor.
10

 

Lönebildningen hade under lång tid gett Sverige bekymmer med b.la. nominella löneökningar 

och en hög inflation. Även arbetslösheten ökade något oerhört under början på 1990-talet och 

många arbeten försvann. En tid senare, vid slutet på 1990-talet tillsatte regeringen en 

utredning som bland annat gällde lönebildning, regler vid medling och lagen kring 

stridsåtgärder. En del av förändringarna genomfördes, men detta först efter lönlösa försök att 

få parterna själva att vara eniga.
11

 

Med en fungerande lönebildning menas att reallöneutvecklingen kan sammanlänkas med 

sysselsättningsökningen och på så sätt behålla en bra konkurrens till olika länder. Med detta 

menas också att arbetsmarknadskonflikter som eventuellt kan skada tredje part i största 

möjliga mån ska motverkas. Eventuella löneökningar får heller inte riskera riksbankens 

inflationsmål på två procent per år. Något annat som är viktigt för medlingsinstitutet i 

lönebildningen är att ha överläggningar med arbetsmarknadens parter, olika seminarium, 

starta forskning på området och även offentliggöra en årlig rapport om lönebildningen.
12

  

                                                 
9
 Bjermer, U. Nyström, B & Hammarström, O. Medling, två uppsatser om konfliktlösning på arbetsmarkanden. 

1983. Göteborg. s. 6-7 
10

  http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf 130212 11.27 
11

 http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf 130212 11.27 
12

 http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf 130212 11.27 

http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf
http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf
http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf
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När det kommer till tvister på arbetsmarknaden är det medlingsinstitutets uppgift att tillsätta 

medlare som ska lösa konflikten. Detta kan vara tvister som handlar om löner eller allmänna 

anställningsvillkor mellan fackförbund och arbetsgivare. Medlarnas huvuduppgift är att 

parterna ska enas så att arbetsmarknadsfred nås, och att avtal sluts som är i harmoni med 

lönebildningen. Institutet har fyra stycken medlare som ansvarar för olika områden i Sverige. 

Oftast är de tvister som handlar om företag som bestämt säger nej till att teckna kollektivavtal 

med berörda fackförbund. Vid tvister av detta slag gör medlingsinstitutet en granskning av 

ärenedet och undersöker om en lösning går att nås med hjälp av en medlare. Anser 

medlingsinstitutet att så är fallet utser de sedan en medlare för att försöka lösa konflikten. 

Medlingsinstitutet kan även pressa till tvångsmedling, även om detta är väldigt ovanlig.
13  

Medlingsinstitutet sysslar även med jämställdhet, där dess uppgift b.la är att utreda 

löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare har medlingsinstitutet en rad andra 

uppgifter som att föra statistik, publicera rapporter om konflikter som förekommit och 

varsel.
14

  

 

 

2.3 Medlingsinstitutets överskådliga uppgifter 

 

I paragraferna 46-47  i medbestämmandelagen ges det en övergripande bild av vad 

medlingsinstitutet har för uppgifter och befogenheter. För att institutet ska kunna bedriva sina 

huvuduppgifter som medling, lönebildning och jämställdhet krävs det att institutet skaffar 

information som anses nödvändig för att åstadkomma öppenhet och jämförbarhet mellan olika 

avtal.
15

 Att en öppen dialog främjas mellan alla parter på arbetsmarkanden tillhör en av 

medlingsinstitutets uppgifter, detta för att lättare lösa konflikter och tvister. Forskning på 

andra länder har gett resultat som vittnar om att öppenhet ger ekonomiska framgångar.
16

 

En annan av medlingsinstitutets befogenheter är att motverka stridsåtgärder på 

arbetsmarkanden. Detta inte bara för att det kan drabba de olika parterna som är inblandade 

utan att det drabbar ofta tredje part. Institutets uppgift är att aktivt arbeta med att 

                                                 
13

 http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf 130212 11.27 
14

 http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf 130212 11.27 
15

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland s. 252-353  
16

 Prop. 1999/2000:32. s. 45 

http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf
http://www.mi.se/files/PDF-er/Om%20MI/presentation.pdf
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stridsåtgärder inte bryter ut utan att konflikter löses innan. Institutet har till uppgift att tillstå 

med kompetenta medlare, skiljemän och även andra personer som kan vara viktiga i lösningen 

av en konflikt.
17

 Hur medlingsinstitutet ska lösa en konflikt står det inte till punkt och pricka 

utan mer att vissa regler ska följas så som hur det ska arbetas för att lösa uppkomna 

situationer, utan de ska agera med respekt och auktoritet hos de avtalsslutande parterna. 

Institutet ska agera efter lagtexten genom att kalla parterna till överläggningar eller på annat 

sätt lösa situationen.
18

  

Om så skulle behövas har institutet befogenheter att ge råd och informera marknadens parter 

om förhandlingar och kollektivavtal, detta enligt 47 § MBL. Om en part träffar ett 

kollektivavtal är denna skyldig att, om medlingsinstitutet skulle efterfråga detta, lämna in en 

kopia av avtalet till institutet. Om så inte skulle ske kan medlingsinstitutet begära in 

kollaktivavtal vid vite.
19

 

Medlingsinstitutet ska ha ett bra perspektiv över de förhållanden som råder på 

arbetsmarkanden, allt för att förhindra och förebygga eventuella stridsåtgärder. I institutets 

befogenheter ingår också att sammanställa och tolka statistik, utvärdera träffade 

kollektivavtal, och följa arbetsmarkanden i Europa.
20

 Varje år publicerar medlingsinstitutet en 

rapport om lönestatistiken ur ett jämställdhetsperspektiv för att visa hur löner mellan könen 

utvecklats under året.
21

 Institutet ska också bistå med stor kompetens på just områden med 

jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor.
22

  

 

 

2.3.1 Tystnadsplikt  

 

Tystnadsplikt för medlaren gäller om den som lämnar uppgifterna begär detta. Om så är fallet 

får medlaren inte röja några som helst uppgifter vare sig i olika handlingar i ärendet eller 

muntligen. Med medgivande från part får medlaren lämna vidare uppgiften till annan statlig 

myndighet och då omfattas den av sekretess även hos den nya myndigheten. Om det 

                                                 
17

 Prop. 1999/2000:32. s. 43 
18

 Prop 1999/2000:32. s. 45 
19

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 353 
20

 Prop 1999/2000:32. s. 43 
21

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 353 
22

 Prop. 1999/2000:32. s. 43 
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eventuellt finns uppgifter om en parts förhållande rörande ekonomi, driftsförhållande m.m. i 

ett kollektivavtal får medlaren inte under några omständigheter röja detta. Det kan vara att 

organisationen kan ta stor skada om de skulle bli offentliga. Om medlaren skulle bryta 

tystnadsplikten kan det leda till sanktioner enligt BrB 20 kap. 3§.
23

  

 

 

2.4 Verka för jämställdhet 

 

En av medlingsinstitutets uppgift är att följa med i och att utreda löneutvecklingen mellan 

män och kvinnor.
24

 Alltså utreda utvecklingen av löner ur ett jämställdhetsperspektiv och 

även vara uppdaterad på området som handlar om diskriminering i lönesättningen på grund av 

kön.
25

 Medlingsinstitutet har som skyldighet att publicera dessa rapporter som handlar om 

löneutveckling i olika perspektiv. På regeringens uppdrag bör rapporterna innehålla ett avsnitt 

som analyserar löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det ingår i medlingsinstitutets 

uppgift att tillgodoskaffa sig kompetenta medarbetare som är väl insatta inom 

jämställdhetsområdet.
26

  

För att medlingsinstitutet ska kunna verka för jämställdhet i löner mellan män och kvinnor 

förutsätts att allt kan sparas för analys. Anledningen till detta är att forskning skall kunna 

bedrivas på området och att det ska kunna utrönas vad som verkligen är av betydelse för 

löneutvecklingen i ett jämställdhetsperspektiv. Forskningen som kommer fram ska sedan 

publiceras i medlingsinstitutets publikation; Vad säger den officiella lönestatistiken om 

löneskillnaden mellan kvinnor och män?
27

 Här är det medlingsinstitutets ansvar att det 

publiceras i ett särskilt kapitel och att den nya forskningen framställs.
28

  

Eftersom medlingsinstitutets uppgift är att verka för en väl fungerande lönebildning önskar 

medlingsinstitutet att detta ger ökad sysselsättning för alla grupper på arbetsmarkanden. 

                                                 
23

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 361 
24

 Prop. 1999/2000:32 s. 70 
25

 Glavå, M. Arbetsrätt. 2012. Ungern. s. 192  
26

 Prop. 1999/2000:32. s. 70 
27

 Medlingsinstitutet. Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan män och kvinnor 2011? 

2011 
28

 Prop. 1999/2000:32. s. 70 
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Rutiner som detta stärker speciellt de grupper som är svaga på arbetsmarkanden och det 

främjar även en god reallöneutveckling för många grupper.
29

  

Medlingsinstitutets roll är även att utreda vad som kan ligga bakom skillnaderna i lön. Det 

kan bero på olika komponenter, som yrke, erfarenhet, vilken utbildning löntagaren genomgått 

under åren och inom vilken del på arbetsmarkanden arbetet utförs. Institutet jämför och 

publicerar även i vilken sektor löneskillnaderna är som störst.
30

  

 

 

2.5 Verka för en god lösning på arbetsmarknaden  

 

Hur medlaren ska arbeta har inte reglerats i detalj då detta inte ansetts lämpligt utan medlaren 

ska självklart försöka jobba för att få till en överenskommelse mellan parterna och på så sätt 

förhindra att stridsåtgärd vidtas.
31

  

Viktigt för medlaren är att få en lösning på konflikten och se till att parterna kommer överens. 

För detta syfte ska medlaren kalla till förhandling eller företa annan åtgärd för syftet att 

komma överens. Om medlaren ser det som en god lösning i konflikten kan han komma med 

egna förslag för att lösa den uppkomna situationen och om stridsåtgärd uppstår ska medlaren 

verka för att part uppskjuter eller ställer in en sådan åtgärd, enligt 48 § MBL.
32

  

Hur exakt en medlare bör vara och hur en medlare bör handla är inte utvecklat på vidare nivå 

då detta inte anses vara nödvändigt och inte heller effektivt. Huvuduppgiften är att få till stånd 

en lösning och att det inte ska behöva gå så pass långt att en stridsåtgärd bryter ut. Medlaren 

ska ta upp det som anses vara av vikt för situationen och som kan främja en lösning på 

konflikten. Det kan innebära att medlaren lyfter fram vissa frågor eller resonemang för att nå 

en effektiv lösning.
33

 Dessa förslag bör vara underlag för berörda parter i konflikten så att 

parterna vet innebörden.
34

  

                                                 
29

 Prop. 1999/2000:32. s. 71 
30

 Medlingsinstitutet. Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan män och kvinnor 2011? 

2011. s. 6 
31

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 357 
32

 48 § MBL 
33

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 356-357  
34

 Prop. 1999/2000:32 s. 75 
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Medlaren kallar de berörda parterna till förhandling, och om någon mot förmodan inte skulle 

komma till förhandling och vägra inställa sig kan medlingsinstitutet förelägga parten att 

infinna sig till förhandling vid vite.
35

 

 

 

2.6 Vite 

 

Om det skulle vara så att en part är kallad till förhandling och inte skulle anlända kan 

medlingsinstitutet, enligt 52 § MBL, lägga fram vite för att parterna ska närvara vid 

förhandling. Det kan även vara så att parter på annat sätt inte fullgör sin skyldighet och även 

det kan leda till vite för part eller parterna som inte närvarar vid förhandling.
36

 I och med att 

medlingsinstitutet har rätt att kalla parter till förhandling vid vite anser regeringen i 

propositionen att det underlättar förhandlingar som fastnat i låsta lägen och har svårt att 

komma vidare. I vissa situationer har medlingsinstitutet befogenhet att ta till tvångsmedling, 

detta innebär att berörda parter är skyldiga att närvara vid förhandling.
37

  

Sanktionen vite är kopplad till 10 § MBL som säger att arbetstagarorganisation har rätt till 

förhandling med arbetsgivare i frågor som rör omständigheter mellan arbetsgivare och 

berörda medlemmar i arbetstagarorganisationen som är anställd eller varit anställd hos 

vederbörande organisation.
38

 Gällande vite är 15 § i MBL en mycket viktigt paragraf. 15 § 

MBL stadgar att den part som är skyldig att förhandla skall infinna sig själv eller genom 

ombud, då arbetstagarorganisation kallar till förhandlingen. Det skall även vid samma tillfälle 

läggas fram motiverande förslag till en lösning parterna mellan.
39

  

Vitesanktioner är inget som kan användas för att pressa fram medling där berörda parter är 

kritiska till medling. Om parterna vid gällande situationen inte skulle infinna sig till 

förhandling och därmed vägrar att förhandla, krävs en anmälan från motparten om 

förhandlingsvägran för att vite ens ska bli aktuellt. Motparten till den som vägrar förhandla 

enligt förhandlingsskyldigheten ska yrka på att medlaren ska anmäla detta till 

                                                 
35

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, men kommentar. 2012. Finland. s. 357 
36

 52 § MBL 
37

 Prop. 1999/2000:32 s. 76 
38

10 § MBL  
39

15 § MBL 
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arbetsdomstolen. Medlaren i sin tur bedömer om det anses nödvändigt att det ska anmälas 

eller inte. Arbetsdomstolen dömer utifrån medlarens anmälan ut vitet. Med de omständigheter 

som råder på den svenska arbetsmarkanden är de inte vanligt, inte ens troligt att det på en 

central nivå skulle hamna i ett sådant läge med förhandlingsvägran från någon part. Det är 

väldigt ovanligt i det svenska rättssamhället att någon av de berörda parterna inte skulle 

ansluta till utsatt förhandling och ännu mer ovanligt att det anmäls till arbetsdomstolen. Det 

ses som en självklarhet att med hjälp av medlaren försöka lösa den uppkomna konflikten.
40

  

Att medlingsinstitutet kan presentera vite för berörda parter som inte kommer till förhandling 

ses som ett tvångsmedel för institutet.
41

 Även till sitt förfogande kan institutet utse medlare 

utan samtycke från berörda parter, detta om någon inblandad skulle vara negativt inställd till 

medling.
42

 

 

 

2.7 Tvångsmedling i arbetstvister 

 

Om tvångsmedling återfinns i 47 b § MBL som säger att om det finns en konflikt där det kan 

komma att blossa upp stridsåtgärder eller om stridsåtgärderna redan börjat, är en av 

medlingsinstitutets befogenheter att utnämna medlare i tvisten. Det är också 

medlingsinstitutets uppgift att bedöma om det behövs en eller flera medlare i konflikten. Dock 

finns en inskränkning i 47 b § MBL som säger att om det finns en överenskommelse gällande 

en förhandlingsordning som innehåller tidsplaner för förhandlingar, regler för tillsättandet av 

medlare, regler om vad medlarna får göra och inte göra och regler om uppsägning av avtalet, 

och detta finns registerat hos medlingsinstitutet får inte institutet utse medlare utan tillstånd 

från parterna.
43

  

Ytterligare en inskränkning finns genom förhandlingsavtal. Medlaren kan inte skjuta på 

varslade stridsåtgärder på de områden där parterna har registrerat ett förhandlingsavtal.
44

 

Medlingsinstitutet uppgift är således att registrera förhandlingsordningen, enligt 47b § MBL. 

                                                 
40

 Nyström, B. Medling i arbetstvister. 1990. Göteborg. s. 224.225  
41

 Prop. 1999/2000:32 s. 76 
42

 Prop. 1999/2000:32 s. 73 
43

 47b § MBL  
44
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Om det skulle uppstå en konflikt när det gäller tolkningar av en förhandlingsordning ska 

arbetsdomstolen fälla avgörande.
45

  

Reglerna om tvångsmedling har varit otydliga genom åren och tolkats olika. När det under år 

1999 arbetades fram regler om tvångsmedling satte sig olika fackförbund emot och ansåg att 

detta inskränker den fria förhandlings- och strejkrätten och att det eventuellt kan hindra 

utvecklingen gällande samarbetsavtal. Även om båda parterna som ligger i konflikt med 

varandra är negativt inställda till medling anser regeringen i propositionen att tvångsmedling 

stärker medlingsinstitutets ställning och anser det vara positivt. När det handlar om 

stridsåtgärder skadar och berör inte detta bara parterna i konflikt utan även tredje part.
46

   

 

 

2.8 Varselskyldigheten från arbetsgivarorganisation, arbetsgivare eller 

arbetstagarorganisations sida 

 

Enligt 45 § MBL har den som ämnar använda stridsåtgärd, utvidga redan pågående 

stridsåtgärd
47

 eller vidta sympatiåtgärder
48

 skyldighet att skriftligen meddela det till motparten 

och medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg.
49

 Vad som menas med arbetsdagar 

tydliggörs i lagtextens 45 § MBL, närmare bestämt, varje dag utom lördag, söndag, annan 

allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
50

 Om en stridsåtgärd skall inledas 

klockan 11.00 en fredag måste det varslas om det senast onsdagen klockan 11.00 veckan 

innan för att det ska vara inom tidsfristen för sju arbetsdagar. Med förutsättning att inga 

övriga helgdagar infaller under denna period, förutom lördag och söndag.
51

 

Enligt 45 § MBL är arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation alla 

skyldiga att varsla om de avser att vidta stridsåtgärder. Medlemmarna inom en organisation 

behöver inte varslas utan det räcker med att varsla den berörda organisationen. Om fallet 

skulle vara så att den kommande stridsåtgärden rör arbetstagare som inte är medlemmar i 

                                                 
45

 Prop. 1999/2000:32 s. 73-74 
46

 Prop. 1999/2000:32. s. 73 
47

 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 350 
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 Holke, D & Olauson, E. Medbestämmandelagen, med kommentar. 2012. Finland. s. 349-350 
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arbetstagarorganisationen bör det göras synligt på arbetsplatsen att varsel skett. Detta genom 

väl synliga anslag eller på annat sätt sprida informationen.
52

 Varselskyldigheten omfattar alla 

slag av stridsåtgärder, även sympatiåtgärder. Dock förekommer ett undantag i lagrummet, 

som säger att varselskyldigheten inte föreligger om de finns giltigt hinder mot att varsla.
53

 Ett 

exempel på ett sådant undantag kan vara om ett skjutande på en stridsåtgärd skulle göra att 

åtgärder skulle bli helt ineffektiva och meningslösa.
54

  

Sista stycket i 45 § MBL innehåller bestämmelser om anledningen till den kommande 

stridsåtgärden och i hur stor omfattning den kommer att ske.
55

 Omfattningen av stridsåtgärden 

kan vara vilka arbetstagare som berörs och eventuellt vilka arbetsuppgifter som berörs. 

Varslet skall vara skriftligt och ha nått fram till motparten minst sju dagar innan tilltänkt 

stridsåtgärd inleds. Av praxis har det framgått att anledningen till stridsåtgärden kan vara 

relativt allmän i tonen och man behöver inte gå så långt ner på djupet i den frågan.
56

 

Om det planeras för att ändra omfattningen på stridsåtgärden, antingen minska den eller utöka 

den, skall detta meddelas med nytt varsel där samma principer gäller. Dock finns ett undantag, 

om en part med hjälp av medlare skjuter på en stridsåtgärd
57

 får detta meddelas genom nytt 

varsel och låta stridsåtgärderna träda i kraft om förhandlingarna skulle stranda. Den som 

bryter mot varselskyldigheten i förhållande till medlingsinstitutet kan dömas att betala en 

varselavgift till staten på högst 100 000 kronor.
58

 Medlingsinstitutet har än så länge inte haft 

en betydande roll i något rättsfall, förutom i ett fall, här var det Elektrikerförbundet mot 

medlingsinstitutet som just handlade om varselplikten enligt 45 § MBL. Här blev utfallet en 

fällande dom i tvisten och Elektrikerförbundet tvingades att betala en varselavgift till svenska 

staten.
59
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2.8.1 Dom  

 

Enligt 45 § i MBL var medlingsinstitutet drivande i detta fall och följande dom utfärdades. 

Berörda parter i fallet var medlingsinstitutet och Svenska elektrikerförbundet.
60

  

På våren 2001 enades Elektriska Installatörsorganisationen och Svenska Elektriker Förbundet 

att en del ändringar skulle ske gällande deras kollektivavtal. Kollektivavtalet kallas 

installationsavtalet och gäller till den 31 mars 2004. Sista året kan man förhandla eller säga 

upp avtalet. Den sistnämnda möjligheten utnyttjades av Svenska Elektrikerförbundet sista året 

med att man ville göra vissa ändringar och begärde då förhandlingar. Eftersom Svenska 

Elektriker Förbundet ansåg att förhandlingar inte ledde någonstans sades avtalet upp och 

varslade samtidigt om stridsåtgärder. Man utfärdade varslet den 30 april 2003 och 

stridsåtgärden skulle träda i kraft den 13 maj samma år. Stridsåtgärden riktades mot 

kommuner, landsting och kommunala bolag. Samma dag som varslet utfärdades utsåg 

medlingsinstitutet tre medlare att medla i tvisten och få till en lösning mellan parterna, 

Elektriska Installatörsorganisationen och Svenska Elektriker Förbundet. Medlarna från 

medlingsinstitutet avbröt snart medlingsförsöken eftersom man ansåg att det saknades 

förutsättningar att lägga fram ett konkret bud för medling. Den varslade stridsåtgärden trädde 

då i kraft den 13 maj.
61

  

Dock tog Elektriska Installationsorganisationen och Medlingsinstitutet emot ett nytt varsel 

från Svenska Elektriker Förbundet den 19 maj 2003 som handlade om ytterligare 

stridsåtgärder under en vecka och skulle innebära fullständig arbetsinställelse för tre olika 

företag. Stridsåtgärderna skulle träda i kraft kommande dag den 20 maj. Detta skedde också 

för de tre berörda företagen. Med detta har Svenska Elektrikerförbundet åsidosatt sina 

skyldigheter enligt 45 § MBL som säger att Medlingsinstitutet ska ta emot varslet minst sju 

arbetsdagar innan man vill utvidga en pågående stridsåtgärd. Här blev varseltiden bara en dag. 

I fallet döms det att något giltigt hinder inte har funnits för att inte observera de sju 

lagstadgade dagarna. Därför döms Svenska Elektriker Förbundet att utge en varselavgift till 

Svenska staten på 40 000 kronor.
62
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2.9 Varselregler för medlare 

 

I detta avsnitt kommer jag att behandla vilka varselregler som gäller för medlare som anser 

det vara aktuellt att skjuta på varslade stridsåtgärder av olika anledningar. Finns det en 

möjlighet att främja en god lösning i tvisten har medlaren möjlighet att skjuta upp varseltiden.  

Vidare finns regler i 49 § MBL som gäller varseltiden. Det som gäller är att medlingsinstitutet 

på medlarens begäran skjuter upp de varslade stridsåtgärderna med högst 14 dagar. Detta 

gäller oavsett om det planeras att utvidga stridsåtgärden eller om det gäller helt nya 

stridsåtgärder. Vid varje medlingsuppdrag kan denna åtgärd endast användas en gång. Dessa 

14 dagar ska räknas från den dag tanken var att utvidga eller påbörja stridsåtgärden. Om det 

ses som möjligt ska detta självklart göras i samråd med de berörda parterna.
63

 Vid samråd 

med berörda parter bör det redas ut vad konflikten handlar om, vilka villkor som gäller för att 

nå en lösning men även vilka följder konflikten kommer att bidra till. Om det skulle vara så 

att medlaren inte får kontakt med någon av de berörda parterna rörande stridsåtgärderna ska 

beslutet kunna meddelas även om någon kontakt inte skett.
64

 

Anledningen till dessa 14 dagar, istället för som tidigare 7 dagar är att ge medlaren bästa 

möjliga läge för att göra ett så bra jobb som möjligt, för att i slutändan kunna lösa den 

uppkomna konflikten och att uppskjutandet av konflikten ska gynna en mycket god lösning i 

slutändan. Vilket även förtydligas lagtexten. Under dessa 14 dagar ges det möjlighet för 

medlaren att sätta sig in i problemställningarna och även att hålla samtal med de inblandade 

innan en eventuell stridsåtgärd bryter ut.
65

 Det ger även medleren möjlighet att kontrollera 

huruvida alla möjligheter till en lösning på konflikten är uttömda. Vidare är fördelen stor när 

medlaren får möjlighet till att utarbeta förslag till avtal och inga missförstånd borde uppstå i 

samband med avtal och liknande eftersom medlaren inte arbetat under så stor tidspress. Detta 

ger även tid till alla parter som är inblandade att reflektera över vad en eventuell stridsåtgärd 

kan få för konsekvenser.
66

  

Medlingsinstitutet kan ta beslutet att skjuta upp en förhandling på alla nivåer. Det vill säga om 

en av parterna varslar att en stridsåtgärd ska infalla en specifik dag och åtgärden skjuts upp till 
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en annan dag kan beslutet om uppskjutandet gälla båda dessa nivåer i stridsåtgärderna. Varje 

åtgärd kan skjutas upp från den dag då stridsåtgärden skulle brutit ut och 14 dagar framåt.
67

 

Även nackdelar finns med uppskjutandet på hela 14 dagar. Eftersom en stridsåtgärd håller 

nere produktionen kan inga pengar tjänas vilket drabbar anställda och även eventuellt tredje 

part.
68

 Exempel där tredje part drabbas kan vara ett bolag som säljer biljetter till olika 

evenemang. Hamnar bolaget i en situation där det råder strejkvarsel kommer kunder troligtvis 

att boka om sina biljetter till ett annat bolag, vilket medför stor ekonomisk skada.
69

 

En annan stor nackdel är att det kan ta längre tid innan förhandlingar och medlingen kommer 

igång på allvar. Men kanske den största nackdelen är att parter varslar för trygghetens skull. 

För att få lite extra tid att tänka. Eftersom en lösning vanligtvis nås i slutet på varseltiden är en 

öppen konflikt väldigt nära till hands under denna tid.
70

  

Om en konflikt inte skulle komma till en lösning har medlaren till sitt förfogande att föreslå 

att konflikten kan lösas genom ett skiljeförfarande.
71

 

 

 

2.10 Skiljeförfarande och skiljenämnd  

 

En medlare har som befogenhet enligt 51 § MBL att genom skiljeförfarande lösa en 

uppkommen konflikt. Om konflikten blossat upp i en stridsåtgärd kan medlingsinstitutet 

uppmana de inblandade att lösa konflikten genom skiljeförfarande. Medlingsinstitutets 

befogenhet är att medverka vid valet av skiljemän. En enskild medlare får inte förplikta sig 

skiljemannauppdrag i en konflikt utan att medlingsinstitutets i speciella fall medger det.
72

 

När medlare ger förslaget till att konflikten kan lösas genom skiljeförarande ska alla 

möjligheter till medling vara uttömda. Anledningen till att skiljeförfarande skall vara ett sista 

steg i processen är att ordningen dit bör vara påtryckande för att en lösning önskas uppnås 

innan processen kommit så pass långt. D v s att ordningen innan ska sätta press på parterna 
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för att lösa konflikten innan det tas till skiljeförfarande. Det ses inte som sed på den svenska 

arbetsmarknaden att använda sig av skiljeförfarande, detta eftersom ett skiljeförfarande är 

frivilligt och medlingsinstitutet bara kan ge förslag till att lösa en konflikt blir 

medlingsinstitutets roll något oklar. Dock ses inget problem med detta eftersom en 

uppkommen konflikt sällan behöver lösas genom skiljeförfarande och behovet av en fast 

skiljenämnd finns inte. Om det skulle införas något så kallat tvång till skiljeförfarande kan 

detta leda till att de berörda parterna kan se detta som ett led i hela procesen för att lösa 

konflikten. Detta undviks genom att inte tvinga parterna till skiljedom, utan konflikten löses 

oftast innan det gått så pass långt. En annan nackdel med en fast skiljenämnd är att den inte 

passar alla konflikter. Som det ser ut idag sätts en passande skiljenämnd samman för det 

tillfälliga ändamålet och det leder till en bättre lösning på konflikten.
73

 

 

  

2.11 Medlingsinstitut i Norge  

 

Medlingsinstitutet i Norge bildades i samband med arbetstvistlagen som kom 1915. I 

jämförelse med de andra nordiska länderna har Norge gjort den minsta förändringen. Dock 

skedde förändringar under 1934 och 1958. 1958 införde Norge lagen om offentliga 

tjänstetvister. De statligt anställda fick då en egen lag som skiljde sig på vissa punkter kring 

medling bortsett från den ursprungliga lagen, arbetstvistlagen.
74

  

1934 rörde förändringen medlemsomröstningar. Vilket innebär att medlemmarna i den 

berörda organisationen kunde rösta om förslag som medlaren tog fram. Ytterligare 

förändringar på detta plan sker på 1980-talet, då det avgjordes i arbetsdomstolen gällande 

medlemsomröstningar angående medlarnas rätt till koppling. Frågan som berördes var om 

medlaren kunde ålägga de berörda parterna att medlemsrösta gällande framtagna 

medlingsförslag. Dock blev resultatet att arbetsdomstolen inte godkände 

medlemsomröstningar gällande koppling. Utfallet av detta resultat har blivit att 

medlemsröstningar rörande olika medlingsförslag avsevärt har försvagats, eftersom att en 
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organisation i teorin kan vägra att genomföra en medlemsomröstning och direkt förkasta 

medlingsförslaget.
75

    

Under 2002 pågick en diskussion om att resultatlösa förhandlingar skulle fortsätta pågå i ett 

visst antal dagar innan man kallade till medling.
76

 Vilket också ledde till en förändring i lagen. 

Förändringen gick ut på att inskränka rätten för statens medlare att ansluta omröstningar för 

att en konflikt ska kunna lösas. Här avgör det sammanlagda röstresultatet om 

medlingsförslaget ska godkännas eller förkastas, dock är detta bara möjligt om förhandlande 

parter är överrens och medlarens andra möjligheter är uttömda.
77

  

Medlingsinstitutets befogenheter i Norge handlar om varsel, plikt för part att delta i medling 

och rätt att förlänga varseltiden. Dock skiljer sig innebörden av varslet gentemot 

medlingsinstitutet i Sverige. I Norge används tiden mellan inlämning och stridsåtgärd åt att 

Riksmedlingsmannen ska avgöra om ett tidsbegränsat förbud mot stridsåtgärd är aktuellt.
78

 I 

Norge är varsel om stridsåtgärder förenade med uppsägningar. Under tiden är alla 

anställningsförhållanden upphävda under själva tvisten. Det pågår alltså inget arbete under 

tiden för varslet.
79

 Bryter man mot varselplikten i Norge blir stridsåtgärden olovlig. I Norge är 

varseltiden fyra dagar, med undantag för anställningar i det statliga området.
80

 Även i Norge 

har medlingsinstitutet rätt att förlänga varseltiden i 10 dagar, plus ytterligare fyra dagar vid 

konflikt. Grunden för varsel i Norge är att eventuella skadeverkningar ska tas i beaktning.
81

  

Norge har regler om ny medling där ny medling ska ske senast en månad efter att den första 

medlingen avslutats. Ny medling kan även inledas innan tiden fortlöpt om båda parter är 

överens.
82

 Detta enligt 30 § Lag om arbetstvister.
83
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 Norge 

Etablering  1915 

Varselplikt X 

Plikt för part att delta i 

medling 

X 

Rätt att förlänga 

varseltiden 

X 

Medlemsomröstning X 

Koppling (X) 

Ny medling X 

Tabell 1. Tabellen visar medlingsinstitutets befogenheter i Norge.
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3. Analys / Resultat 

 

3.1 Medlingsinstitutet 

 

Medlingsinstitutets huvudsakliga uppgift regleras i 46 - 47 §§ MBL. Institutet skall medla i 

arbetstvister parter emellan, informera sig om pågående förhandlingar, ge råd och 

upplysningar till parter på arbetsmarkanden m.m.
85

 Det kritiska i detta är att medlingsinstitutet 

i ett tidigt stadie kan gå in och ta ett stabilt grepp om förhandlingen/konflikten. Detta kan göra 

att arbetsmarkanden och de berörda parterna blir mer styrd åt ett visst håll som inte är 

gynnsamt eftersom en utomstående person kommer in i tvisten.
86

 Dock anser jag inte att detta 

håller i längden eftersom medlingsinstitutet skall vara väl informerade om pågående eller 

kommande förhandlingar av detta slag.
87

 Organisationer kan avtala om en 

förhandlingsordning, vilket inte ger institutet möjlighet att utse medlare i en konflikt utan 

samtycke från organisationen.
88

 Det ska även hela tiden pågå en öppen dialog institutet 

emellan och de berörda parterna, detta för att skapa öppenhet och för att olika misstag inte ska 

ske.
89

  

 

 

3.2 Vite 

 

Att sanktionen om vite skulle vara av betydelse för den svenska arbetsrätten och för 

medlingsinstitutet är jag utan tvekan säker på att så är fallet. Jag anser att vite inte är av stor 

betydelse om man ser ur en praktisk synvinkel eftersom den i princip inte utnyttjas. På svensk 

arbetsmarknad väger seder tungt och att inte inställa sig när en medlare kallat till förhandling 

är ovanligt. Det ligger i parternas intresse att enas och komma överens. Det finns i vårt 

beteende på arbetsmarkanden att lösa konflikter som uppstår.
90

 Vidare kan man även fundera 
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på om vite inte blir aktuellt på grund av att det kräver en komplicerad process. Eftersom en 

anmälan från motparten om förhandlingsvägran måste ske och för att sedan ta det vidare till 

AD skall anmälan ske genom medlaren är detta att anses som komplicerat.
91

 Något som 

stödjer medlingsinstitutets opartiska ställning och att intuitionens roll inte skall vara att medla 

med makt är att vite inte kan utdömas där förhandlingsskyldighet inte föreligger.
92

  

 

 

3.3 Varseltider 

 

Av 45 § MBL är part skyldig att varsla motparten och även medlingsinstitutet om man avser 

att vidta en stridsåtgärd. Detta skall ske minst sju arbetsdagar innan. Anledningen till dessa 

sju dagar anser jag vara av betydelse för medlingsinstitutet. I propositionen yttrar regeringen 

att dagarna behövs för att ge medlaren en god tid på sig att förbereda medlingsarbetet och jag 

kan inte se annat än detta främjar en god lösning på konflikten och i slutändan gynnar alla 

inblandade parter. Men det finns svårigheter gällande detta också eftersom man måste ha 

medlingsinstitutets regel om att kunna skjuta upp varslande stridsåtgärder med fjorton dagar i 

beräkningen.
93

 

Om medlaren anser att det gynnar en god lösning på den aktuella tvisten kan medlaren skjuta 

upp de varslade stridsåtgärderna med högst 14 dagar enligt 49 § MBL. Ett sådant beslut fattas 

av medlingsinstitutet men på begäran av medlaren.
94

 En stridsåtgärd berör så pass många 

olika parter, dels de inblandande, men även tredje man. Detta gör att skador kan bli många 

och omfattande, framförallt kan detta drabba parterna ekonomiskt. Det vill säga att om en 

medlare vill skjuta upp en stridsåtgärd skall han se till att alla möjligheter för att lösa en 

konflikt är uttömda och att stridsåtgärden blir sista utvägen. Eftersom denna regel finns 

betyder detta i praktiken att man som medlare kan skjuta på stridsåtgärden med ca tre veckor. 

Det vill säga att eftersom organisationen måste varsla sju arbetsdagar innan man har tänkt 
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börja en stridsåtgärd kan medlingsinstitutet skjuta ytterligare fjorton dagar på åtgärden, vilket 

betyder ca tre veckor.
95

 I och med detta kan stridsåtgärder bli en aning verkningslösa.  

Dock betonas i lagen att om man anser skjuta upp de varslade stridsåtgärderna skall detta 

främja en god lösning av konflikten. Det måste vara av betydande mening att stridsåtgärden 

skjuts upp, och får inte användas som ett obligatoriskt led i en stridsåtgärd.
96

 Ett skydd för att 

de inte blir obligatoriskt att skjuta på stridsåtgärder är att man endast kan skjuta på en varslad 

stridsåtgärd en gång per medlingsuppdrag.
97

 Ett annat skydd som finns under detta 

sammanhang är att medlingsinstitutet bör inte vidta åtgärderna innan samtal med berörda 

parter ägt rum. Man bör vid ett sådant möte bena ut vad tvisten gäller, vilka följder en 

stridsåtgärd kommer att få och vilka förutsättningar som finns för en lösning.
98

 Emellertid 

finns en inskränkning. Om organsationen är bundna av förhandlingsavtal kan inte 

medlingsinstitutet skjuta upp en stridsåtgärd.
99

  

 

 

3.4 Tvångsmedling  

 

Om medlingsinstitutet gör bedömningen att i en tvist finns risk för stridsåtgärder eller om så 

fallet är att stridsåtgärder redan påbörjats har medlingsinstitutet befogenheten att utse medlare 

i konflikten utan medgivande från de berörda parterna.
100

 När man har en sådan regel reglerad 

i lag kan detta hindra parterna från att komma överens i ett tidigare stadie och på så sätt går 

miste om ett smidigare sätt att lösa konflikten. Ett annat sätt att reglera tvångmedling kan ske i 

avtal. I och med det inskränker detta inte i den fria förhandling- och strejkrätten. Det är dock 

viktigt att medlare kan utses även om någon av parterna skulle vara negativt inställda till 

medling. Detta för att stridsåtgärder drabbar så många andra än inblandade parter, dvs. tredje 

man. Den part som lämnar varsel om stridsåtgärd måste ha en vilja om att tvisten skall lösas 

och måste vara öppen för olika åtgärder. Självklart anser jag att regeln om att tillsätta medlare 

utan samtycke från inblandade parter skall ske på ett sådant sätt att en lösning av tvisten är att 
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prioritera. Något som är viktigt för medlingsinstitutet i denna fråga är att tvångsmedling ger 

dem aktoritet på arbetsmarkanden och detta leder förhoppningsvis till att tvister aldrig når 

detta stadie.
101

   

 

 

3.5 Verka för en god lösning på arbetsmarknaden 

 

Medlarens huvudsakliga uppgift är att verka för en god lösning på arbetsmarkanden och 

främja en lösning på tvisten. Medlaren ska tillta lämpliga åtgärder för att nå önskat resultat. 

Medlaren är inte styrd av vissa omständigheter utan kan helt agera på så sätt att han anser att 

de stödjer utvecklingen av konflikten. Jag anser att detta gynnar alla inblandade i konflikten 

eftersom de skapar förtroende för medlaren eftersom han inte är skyldig att agera utifrån en 

speciell mall utan kan styra uppdraget så att det är lämpligt utefter varje situation.
102

  

 

 

3.6 Medlingsinstitutet ur ett jämställdhetsperspektiv  

 

Medlingsinstitutets uppgift är att analysera löneutvecklingen för män och kvinnor. Ett kapitel 

i den årliga rapporten skall handla om löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta 

skall ske under ett års tid och publiceras varje år på medlingsinstitutens hemsida.
103

 Den 

huvudsakliga avsikten med rapporten är att på papper kunna se hur utvecklingen sett ut under 

året. Medlingsinstitutets roll i detta blir att förse sig med så pass kompetenta medarbetare på 

området så att riksdag och regering kan ta del av relevant underlag för att arbeta vidare med 

frågan och utvecklingen.
104

 Ännu klarare blir medlingsinstitutests roll när man i propositionen 

utveckalar institutets funktion för detta arbete, där man betonar att institutets ansvar är att 

publicera och analysera löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.
105

 Problemen med en 
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sådan jämförelse är att bedöma vad som anses vara likvärdiga arbeten för att på bästa sätt 

kunna jämföra löneutvecklingen. Då behövs mer detaljerad information som i sin tur kräver 

mycket omfattande arbete som inte anses vara möjligt. Den aspekten bör tas i beaktning, 

vilket min forskning inte visat att den gör i speciellt stor utsträckning. Detta kan leda till att 

jämförelsen inte blir tillräckligt trovärdig.
106

 Å andra sidan ger det årliga arbetet ett bra 

underlag för regeringen att arbeta vidare med.
107

 

 

 

3.7 Medlingsinstitut i Norge 

 

I detta avsnitt blir mer relevant att diskutera vad skillnaderna instituten emellan är. Den första 

skillnaden institutet emellan är att Sverige var först med att utveckla särskilda regler för 

medling. Norge var några år efter för att vara ett grannland och lika i lagen vad gäller 

arbetsrätt, 9 år efter.
108

 Norge är även det institut som genomgått minst förändringar fram till 

idag och Sverige kan ses som mer moderna i jämförelse med Norge.
109
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I en tydlig tabell nedan illustreras de viktigaste skillnaderna länderna emellan som jag valt att 

koncentrera mig på.
110

  

 

 Sverige  Norge 

Etablering  1906 1915 

Varselplikt X X 

Plikt för part att delta i 

medling 

X X 

Rätt att förlänga 

varseltiden 

X X 

Medlemsomröstning  X 

Koppling  (X) 

Ny medling  X 

Tabell 2. Tabellen visar skillnader mellan medlingsinstitutet i Sverige och medlingsinstitutet i 

Norge.
111

 

 

I båda länderna Sverige och Norge gäller varselplikt, plikt att delta i medling och rätten att 

förlänga varseltiden. Dock skiljer det sig i antal dagar att skjuta upp varslet.
112

 Om 

medlingsinstitutet i Norge skall varsla om stridsåtgärder gäller att göra detta med fyra dagars 

varsel med undantag för anställningar inom det statliga området, i Sverige är regeln att varsla 

med sju arbetsdagar som grund.
113

 En varslad konflikt kan i Norge skjutas upp av 

medlingsinstitutet med tio plus fyra dagar, medan svenska medlingsinstitutet kan skjuta upp 

varslet med fjorton dagar. Dock skiljer sig inte bara dagarna i fråga utan vad tiden under 

uppskjutandet skall användas till. I Sverige skall detta ge medlaren tid för att gå igenom 

konflikten och ta fram bra lösningar. I Norge skall man bara ta hänsyn till eventuella skador 

som kan ske på grund av att medlaren skjuter på varslet.
114

  

Den största skillnaden är att Norge har regler om när en ny medling skall äga rum efter att en 

konflikt brutit ut, vilket inte finns i Sverige. Svårt blir att överhuvudtaget föra något 
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resonemang kring detta eftersom det i Norges förarbeten inte går att finna om ny medling är 

av tvingade natur. Det har heller aldrig hänt att parter som kallats till ny medling vägrat att 

ställa upp.
115

 En annan skillnad finns i att det till 80-talet spelat roll om medlemsomröstningar 

i Norge, innan det bestämdes i arbetsrätten att en medlare inte kan tvinga en organisation att 

rösta om ett medlingsförslag. Detta har satt hela regeln ur spel och har inte prövats sedan dess. 

Vilket har lett till att den är helt verkningslös och jag finner ingen tyngd i regelns verkan.
116
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4. Slutsats 

 

Svaret på min första frågeställning var att ta reda på när medlingsinstitutet kan träda in under 

en konflikt. Jag anser att den frågeställningen hänger samman med ytterligare frågeställningar 

som berör befogenheter för medlingsinstitutet. Jag kan då dra slutsatsen att förutom att det 

hänger ihop med medlingsinstitutets befogenheter så spelar sunt förnuft, seder och viljan att 

lösa konflikter stor roll på svensk arbetsmarknad.  

Medlingsinstitutet har en rad befogenheter enligt MBL. En av de kanske tyngsta 

befogenheterna finns i 47b § MBL där medlingsinstitutet får utse medlare utan samtycke från 

berörda parter om man bedömer att det finns en risk för stridsåtgärder eller om man redan 

påbörjar en stridsåtgärd. Det är en regel av tvingande karaktär för parter att rätta sig efter 

enligt vad jag kan få fram i min forskning. Andra befogenheter för medlingsinstitutet känns 

som att det är regler som är bra om man rättar sig efter för berörda parter. Anledningen till att 

det inte uppstår problem är att medlaren har stor auktoritet och att institutet inger stor respekt 

på svensk arbetsmarknad. Däremot är det svårt att analysera mer på djupet hur stor inverkan 

på konflikter som medlingsinstitutet har då de inte direkt har satts på sin spets. Det finns bara 

ett rättsfall som har haft någon slags betydelse för medlingsinstitutet sedan de inrättade sin 

verksamhet och det är tvisten mellan Elektrikerförbundet och medlingsinstitutet.  

En annan viktig regel för medlingsinstitutet är att de kan skjuta upp varslade stridsåtgärder 

med högst 14 dagar. Dessa dagar skall ge medlaren tid att sätta sig in i konflikten så den kan 

lösas på bästa sätt för alla inblandade. Problemet med detta är att eventuella stridsåtgärder kan 

bli verkningslösa eftersom de kan dröja lång tid innan en stridsåtgärd överhuvudtaget bryter 

ut. Att ha i åtanke är att varslade stridsåtgärder skall ske sju arbetsdagar innan den är tänkt att 

bryta ut vilket resulterar i att en stridsåtgärd kan skjutas på sig med ca tre veckor. Mycket kan 

hända på tre veckor vilket kan ge resultat i att stridsåtgärden förlorar sin verkan. Dock anser 

jag att ge medlaren tid att förbereda sitt arbete är en viktigt poäng för att få ett så bra resultat 

som möjligt som förhoppningsvis gynnar också tredje man som är berörd av konflikten. Detta 

kan även avskräcka att konflikter mynnar ut i stridsåtgärder och istället löses innan det 

behöver gå så pass långt.  

Skyldigheterna för arbetsgivaren och medlingsinstitutet är också kopplat till vad 

medlingsinstitutet har för befogenheter. Den stora skillnaden är ingen befogenhet, men 
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frivilligt att registrera en förhandlingsordning hos medlingsinstitutet. Detta gör att 

befogenheter som att utse medlare utan samtycke för medlingsinstitutet går förlorad. Detta gör 

att det blir en trygghet för arbetsgivaren att institutet inte kan gå in med några som helst 

tvingade regler under en konflikt. Arbetsgivarens skyldigheter är också att lämna kopior av 

avtal till institutet och ha vissa handlingar tillgängliga, vilket ger medlingsinstitutet stor 

inblick i när eventuella konflikter kan bryta ut.  

Ytterligare en befogenhet för medlingsinstitutet är att på begäran av medlaren kan förelägga 

vite när part inte fullgör sin förhandlingsskyldighet. Detta är ett tvångsmedel 

medlingsinstitutet har till sin befogenhet, men utefter min forskning utnyttjas befogenheten i 

princip inte. Anledningen är att befogenheten skall gå igenom institutet till AD och blir då 

väldigt komplicerad. Visserligen är det bra att på detta sätt betona medlarens opartiska 

ställning, för jag anser inte att man kan göra det på något annat sätt. Slutsatsen man kan dra av 

detta är att på grund av att vite finns hamnar oftast inte konflikter i låsta lägen utan situationer 

löses innan.  

Slutsatsen jag kan dra av detta är att seder på svensk arbetsmarkand väger tungt och att alla 

parter ser det som en vinst att lösa en konflikt. Det är ovanligt att ta en part inte närvarar vid 

en förhandling och att det behöver tas vidare och utdöma vite. Vite kan även utdömas om en 

part som kallats till överläggning inte infinner sig, detta enligt 47 § MBL. 

Medlingsinstitutets arbete kring strävan att uppnå jämställd lönebildning för män och kvinnor 

är att analysera löneutvecklingen och även då titta på utvecklingen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Vad jag kan få fram från min forskning är att det låter bättre än vad 

de faktiskt är. Medlingsinstitutet gör just bara så att analysera det och sedan sammanställer 

man forskningen och har till uppgift att publicera den på sin hemsida. Analysen är egentligen 

bara ett arbete för att sedan lämna över resultatet till regeringen som då ska arbeta för detta 

aktivt. Jag har inte fått fram att man på något annat sätt arbetar för detta mer aktivt utan man 

sammanställer egentligen bara skillnaderna och sedan publicerar detta. Jag anser inte att detta 

inger någon respekt och kanske är detta en del i att löneskillnaderna fortfarande är stora 

mellan könen.  

Den största skillnaden mellan institutet i Norge och Sverige är att Norge kan kalla till ny 

medling, vilket inte finns i Sverige. Om detta skulle ge mer lösningar på arbetsmarkaden är 

svårt att säga. Jag skulle dra slutsatsen att även om vi i Sverige hade den regeln i vår arbetsrätt 
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hade vi nog inte behövt utnyttja den eftersom det ligger i parternas intresse att konflikten löses 

innan.  

I övrigt är medlingsinstitutet en relativt ny inrättad organisation och det finns inte så mycket 

tidigare forskning att ta del av vilket har försvårat sökningen. Jag anser att jag besvarat mina 

frågeställningar bra utifrån det material jag tagit del av. Jag känner att medlingsinstitutet fyller 

en viktig roll på arbetsmarkanden och även om de inte har så mycket att göra finner jag att 

viss auktoritet finns, vilket hjälper till att skapa en bra stämning på arbetsmarknaden och bidra 

till att färre konflikter blossar upp.  

Medlingsinstitutets roll för en jämnare löneutveckling ur ett jämställdhetsperspektiv anser jag 

vara lite diffus. Att institutet skulle verka för en jämnare utveckling anser jag inte stämma 

utefter min forskning. Jag anser att de arbetar för att ta fram fakta, jämföra vilka skillnader 

som skett under året, publicerar detta och skickar det sedan vidare till regeringen. När jag tog 

mig an den frågan trodde jag att medlingsinstitutet hade en mer central roll i den frågan och 

arbetade mer aktivt än vad min forskning visat.  

Skillnader mellan de olika instituten i norden, och i mitt fall Norge anser jag att mitt svar på 

frågeställningen var i likhet med vad jag trodde. Det skiljer inte mycket, förutom reglerna om 

ny medling, koppling och medlemsomröstning.  

Det som lämnar min uppsats med vidare frågeställningar är om inte institutet borde verka mer 

för en jämnare utveckling i löner ur ett jämställdhetsperspektiv? Borde man arbeta mer aktivt 

med detaljerad information gällande likvärdiga arbeten för att få ett tydligare resultat 

angående löneskillnaden? Kan det även vara av vikt att Svenska medlingsinstitutet ser över 

eventuella regler om ny medling?     
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