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Sammanfattning 

Genom att välja de länder inom EU som kan tänkas ha störst inverkan inför framtidens EU-rätt 

försöker vi urskilja genom arbetsrättshistorien vad det finns för traditioner när det gäller 

sedvänjor, arbetarrörelser och arbetsrätt. Uppsatsen är en komparativ studie för att belysa de fyra 

ländernas olikheter och likheter. Dessutom försöka analysera orsaker och orsakssamband. De 

länder som studeras närmare i uppsatsen är Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Ett 

av länderna var först med att lagstifta kollektivavtalet och det var redan i slutet av 1800-talet. 

Övriga länder följde efter i början av 1900-talet. Sedan hur de har valt på olika sätt tillämpa och 

utveckla arbetsrätten. Vissa har haft kraftig turbulens i form av krig, andra kanske har haft större 

inslag av socialism eller av liberalism. Det finns tänkbara förklaringar till varför det ser ut som 

det gör i modern arbetsrätt. Sverige har gett kollektivavtalet en tyngre funktion i samhället 

medan Frankrike har valt att tillämpa en minimilagstiftning. Storbritannien har valt att inte bruka 

kollektivavtalet, så avtalet kan sägas ha blivit obsolet. Tyskland har förmånlighetsprincipen 

vilket innebär att det mer fördelaktiga villkoret ska vara gällande. Sedan har vi 

allmängiltighetsförklaring av kollektivavtal som täcker en bransch eller geografiskt område och 

som även används på utländsk arbetskraft/företag. I och med den fria arbetskraftsinvandringen 

och EU-rätten, är den förenlig med de nationella sedvänjorna och arbetsrättskulturen. Det finns 

olika alternativa lösningar för att lösa anställningsvillkoren, med eller utan statlig inblandning. 

Sverige har överlåtit den delen till parterna att förhandla om, medan Tyskland och Frankrike 

väljer mer statliga interventioner och viss del förhandlingar och slutligen Storbritannien väljer 

man inget av dem. Det finns också skillnader och likheter i hur länderna tillämpar stridsåtgärder 

på arbetsmarknaden och den här studien behandlar frågan i olika avsnitt med avsikt att få en 

fördjupad kunskap om ämnet. 

 

Uppsatsen ger också en historisk bakgrund till de olika länderna rättsuppbyggnad, för att öka 

förståelsen för varför ser ut som det gör idag.  
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 1. Inledning 

 

Den här uppsatsen skrevs i syfte att jämföra fyra länders olika syner på arbetsrätten inom sitt 

eget territorium och gemenskapsrätten. Det finns inte mycket litteratur att tillgå, dels beror det på 

att EU inte har någon specifik arbetslagstiftning och dels beror det på att ämnet fortfarande är 

relativt nytt. Inom gemenskapen tillämpas för det mesta rättspraxis i förening med de direktiv 

som ska främja fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.  

Sverige har sedan länge satt stor tilltro till kollektivavtalen för att se till att arbets- och 

anställningsvillkoren blir så fördelaktiga som möjligt och den här studien gjordes för att 

undersöka hur förenlig den svenska arbetsrätten är med EU:s.  

Det är främst kollektivavtal och stridsåtgärder som behandlas i det här arbetet, men också en del 

grundläggande historia som är nödvändig för att förstå de olika ländernas syn på arbetsrätten. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Sverige uttalade i samband med sin medlemskapsansökan till EU att man förutsatte att svenska 

kollektivavtal skulle komma att respekteras. Den för tidpunkten ansvarige kommissionären 

försökte dämpa de svenska farhågorna genom att hänvisa till Maastrichtöverenskommelsen, 

avtalet om socialpolitik där löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt och lockout undantas. 

Arbetskraft som kommer till Sverige från andra medlemsländer kan välja om man vill söka 

medlemskap i svenska fackföreningar och kräva de villkor som normalt gäller i nationen. Detta 

gäller även när utländska företag kommer till Sverige medförande egna anställda för tillfälliga 

arbeten inom ramen för fri rörlighet för tjänster, samt utländska tjänsteföretag som bedriver 

uthyrning av arbetskraft och hyr ut anställda till företag som bedriver verksamhet i Sverige och 

dessa helt saknar kollektivavtal eller innehavande av gällande kollektivavtal. EG-domstolens 

dom i mål C-341/05 mellan det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd och Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet m.fl. innebar ett nederlag för den svenska fackföreningsrörelsen. De 

vidtagna fackliga stridsåtgärderna i form av blockad av arbetsplatser för att förmå det lettiska 

bolaget att teckna svenskt kollektivavtal, ansågs strida mot EG-fördragets bestämmelse och 

Sverige tvingades att se över sin lagstiftning. Rätten att vidta stridsåtgärder finns reglerat i 

svensk grundlag. Laval-rättegångarna blev en utdragen historia som vi kommer att behandla i ett 

senare kapitel. Då gemenskapen ännu är förhållandevis ung, sker den huvudsakliga 

lagstiftningen genom rättspraxis från tidigare domar.  Merparten av de arbetsrättsliga reglerna 

inom EU utfärdas dock i form av direktiv
1
. 

 

 

 

  
                                                 
1
 Nyström, B. Eu och arbetsrätten. Stockholm, 2002. s.33-66 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att försöka kartlägga hur den svenska arbetsrättsliga kulturen är förenlig 

med EU:s. Hur skiljer sig synen på arbetsrätten? Vilka möjligheter har de svenska 

fackföreningarna att framtvinga svenska villkor för utländska arbetstagare med anställning hos 

utländska företag, men som arbetar i Sverige? Hur ska de utstationerade arbetstagarna 

tillförsäkras skäliga anställnings- och arbetsvillkor?  

 

1.3 Metod 
 

Eftersom uppsatsen är en rättsvetenskaplig studie har en rättsdogmatisk metod använts. Då 

arbetets utgångspunkt var att försöka undersöka och fastställa gällande rätt i de fyra länderna 

Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland var en rättsdogmatisk metod det mest naturliga 

valet.  

Som tidigare nämnt består den europeiska arbetsrätten till stor del av rättspraxis och för att 

ytterligare belysa den arbetsrättsliga situationen inom EU har en empirisk metod använts i form 

av relevanta rättsfall. 

Det har inte funnits mycket litteratur att tillgå, men de böcker som har använts har visat sig vara 

mycket användbara. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att koncentrera denna komparativa studie på arbetsrätten i de fyra länderna som 

nämndes i föregående stycke. Då åtminstone de tre sistnämnda länderna tillhör de starkaste 

makterna inom EU anser vi att potentialen att nå fram till intressanta slutsatser och analyser är 

hög. Uppsatsen kommer inte heller behandla någon vidare lagstiftning inom länderna, förutom 

den bakgrund som behövs för att öka förståelsen hos läsaren. 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel där det första kapitlet presenterar inledning och 

tillvägagångssätt för uppsatsen, varje land har ett varsitt kapitel och det sista kapitlet visar de 

rättsfall som har ansetts viktiga för arbetet.  

Det första kapitlet börjar med en inledning där läsaren får en inblick om vad arbetet kommer att 

handla om. Senare i kapitlet behandlas problembakgrund, syfte, metod och avgränsningar och 

avslutas med en disposition som visar upplägget på uppsatsen. 
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I det andra kapitlet ges en presentation av den svenska arbetsrätten, med fokus på 

kollektivavtalets uppkomst och tillämpningsområden, och stridsåtgärdernas användande på 

arbetsmarknaden. 

Kapitel nummer tre behandlar Storbritanniens syn på arbetsrätten, med en tillbakablick som 

sträcker sig till år 1066 för att öka förståelsen om varför det arbetsrättsliga samhället ser ut som 

det gör idag. 

I det fjärde kapitlet får läsaren en djupare inblick i Frankrikes arbetsrättsliga historia och hur det 

går till när arbetarna går ut i strejk. 

Det femte kapitlet behandlar den tyska arbetsrätten och dess användande av kollektivavtal. 

Och i det sjätte och avslutande kapitlet behandlas olika rättsfall som är av betydande art, med 

speciellt fokus på Laval-domarna. I det sista kapitlet har också författarnas analyser och egna 

slutsatser fått rum.  
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2. Sverige 
 

I följande kapitel kommer kollektivavtalets tillkomst och tillämpningsområde beskrivas. Även 

vid vilken grad stridsåtgärder får tillämpas enligt svensk lagstiftning kommer att behandlas. 

 

2.1 Svensk arbetsrätt 
 

 

”Tänk er ett köksbord, runt bordet sitter fjorton smeder. Det är alla smeder i samma stad och de 

är upprörda över de låga lönerna. Det räcker inte till mat till barnen. 

Runt bordet lovar de varandra att ingen ska arbeta för en lön lägre än 22 öre i timmen och att 

ingen av dem ska arbeta på söndagar. 

Runt köksbordet bildade de, just då, sin första fackförening. 

På bordet lägger alla 25 öre i den tomma kakburken. För de förstår alla att de måste spara 

pengar för att stå starka om de ska kunna tvinga arbetsgivaren att acceptera deras krav. 

Kakburken är deras första strejkkassa. 

Men en av de fjorton är ändå osäker, han har inget arbete och tycker att kravet på 22 öre är för 

högt. Han måste nöja sig med mindre, annars kommer han inte få något arbete. 

Då tar en av de övriga och ställer sin tomma kaffekopp mitt på 

bordet. I den lägger alla en krona. Det räcker till en veckas lön för den som inget arbete har. 

Den urdruckna kaffekoppen är deras första arbetslöshetskassa. 

De tar ett brevpapper och skriver ned sina krav och går alla nästa dag till sina arbetsgivare och 

kräver att de ska skriva under deras villkor. Arbetsgivarna accepterar 20 öre i timmen och de 

skriver alla på. 

De har genomfört sin första förhandling och brevpappret är deras första avtal. 

Det är detta som är en fackförening, löftet till varandra om priset och villkoren för vårt arbete. 

Och insikten om att vi bara kan nå detta om alla är eniga. Och att vi tillsammans måste ha 

ekonomiska resurser för att kunna skydda detta löfte till varandra. Det är det, som vi gör i 

facket. Lovar varandra
2
.” 

 

 

Den första fackföreningen i Sverige bildades redan år 1846. 1850-talet präglades av 

demonstrationer, strejker och oroligheter på grund av hungersnöd och en av de tidigaste 

strejkerna i modern historia är förmodligen hamnbyggnadskonflikten i Vadstena. Arbetarrörelsen 

ökade i omfattning och utvecklade sedermera en riksomfattande organisation. År 1897 samlades 

24 fackförbund och bildade en gemensam huvudorganisation, Landsorganisationen (LO). LO:s 

ändamål skulle vara att få en fullständig översikt över den fackliga verksamheten inom landet 

samt understödja varandra vid konflikt med arbetsgivarsidan. 1900-talets början var fylld av 

fackliga strider inom föreningsrätten, vilket resulterade i att arbetsgivarsidan organiserade sig 

och år 1902 bildades Svenska arbetsgivarföreningen (SAF). Därefter antogs en lag om medling i 

arbetskonflikter
3
.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Göransson, I och Holmgren, A. Kollektivavtal – det skrivna löftet. Malmö, 2006, s. 7 

3
 Göransson, I och Holmgren, A. Kollektivavtal – det skrivna löftet. Malmö, 2006, s. 7 
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År 1906 enades LO och SAF om spelregler för den större delen av den privata sektorn och den 

kom sedermera att kallas för ”decemberkompromissen”. Innebörden av den uppgörelsen var att 

arbetstagarna erkände arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och i utbyte erkändes 

arbetstagarnas föreningsfrihet
4
.  

Under 20- och 30-talen utspelades en kamp mellan företagarsidan och arbetarrörelsen vilket 

resulterade i att kollektivavtalslagen genomdrevs och lagen om arbetsdomstol tillkom. En 

demonstration i Ådalen den 14 maj 1931, där militär besköt en obeväpnad deltagare i en fredlig 

demonstration bidrog till att socialdemokratin kom till makten som sedermera genomförde 

sociala reformer. Riksdagen antog en lag om arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling. År 

1938 hade arbetslösheten minskat och halva den svenska arbetarklassen hade uppnått 

löneförhöjningar. Men på borgerligt håll kulminerade nu den demagogiska kampanjen mot 

fackföreningsrörelsen som förts sen lång tid tillbaka. Man krävde till och med en lagstiftning mot 

den vilket bidrog till att LO och SAF enades i en överenskommelse 1938 och som efter platsen 

där den tillkom fick namnet Saltsjöbadsavtalet. Parterna förband sig till att tillråda sina 

medlemsorganisationer. Huvudavtalet innebar att parterna skulle medverka i 

arbetsmarknadsnämnden, med uppgift att behandla frågor om uppsägningar och permitteringar, 

konflikter rörande samhällsviktiga funktioner och avgörande i tvister om begränsning i 

ekonomiska stridsåtgärder
5
. 

Före 1970-talet fanns det inom svensk arbetsrättslig lagstiftning endast ett fåtal lagar att tillgå. 

Istället spelade kollektivavtalet avgörande huvudroll som rättskälla. Emellertid kom under 1970-

talet ett flertal arbetsrättsliga frågor att regleras i lag. Eftersom lagstiftningen i många avseenden 

är semidispositiv tillåts kollektivavtal att frångå lagen, lagreglerna förutsätter preciseringar och 

kompletterande regler genom kollektivavtal. Andra delar, som till exempel den enskilda 

anställningsrätten, är inte lagreglerad
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Andersson, A, Bejstam, L, Edström, Ö och Zanderin, L. Kommunal arbetsrätt. Lund, 2006. s. 98 

5
 Göransson, I och Holmgren, A. Kollektivavtal – det skrivna löftet. Malmö, 2006, s. 7 

6
 Källström, K. och Malmberg, J. Anställningsförhållandet. Uppsala, 2009, s. 23-24 
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2.2 Indelning 
 

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär att arbetstagaren är underordnad på ett 

sådant sätt att arbetet utförs efter arbetsgivarens anvisningar och under dennes ledning och 

kontroll. En central del av avtalsförpliktelsen är arbetstagarens lydnads-och lojalitetsplikt. 

Anställningsförhållandet utmärker en grundläggande obalans genom att arbetstagaren överlåter 

beslutanderätten rörande sin prestation till motparten och arbetsrättens funktion är ytterst att 

återskapa en balans i avtalsförhållandet. De arbetsrättsliga reglerna syftar till en avvägning 

mellan kravet på effektivitet i produktion, med hänsyn till det sociala och ur humanitärt 

synpunkt. 

 

Arbetsrätten kan delas in i tre delar: 

 

 

1. Individuell arbetsrätt rör förhållandet mellan en enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren, 

och reglerar exempelvis frågor om anställningsavtalets ingående, innehåll och 

upphörande. Anställningsförhållandet regleras genom lagstiftning, parterna emellan. 

Lagstiftningen är regelmässigt tvingande till arbetstagarens förmån, dvs. den ger 

rättigheter som inte kan avtalas bort genom överenskommelse med den enskilde 

arbetstagaren. Dispositiva lagregler förekommer men är ovanliga. 

 

 

2. Kollektiv arbetsrätt rör förhållandet mellan fackföreningen och 

arbetsgivaren/arbetsgivarorganisationen. Större delen av regleringen av 

anställningsvillkor på kollektiv nivå i form av kollektivavtal träffas mellan 

arbetsmarknadens parter. Den kollektiva arbetsrätten rör fackliga förhandlingar och 

kollektiv reglering. När arbetstagarna sluter sig samman och förhandlar kollektivt ökar 

möjligheter till balans mellan parterna. En hel del lagar har stiftats med syfte att förstärka 

förutsättningarna för den här typen av kollektiv självreglering. I regeringsformen 

garanteras rätten till att vidta fackliga stridsåtgärder i 2 kap. 17 § och i MBL garanteras 

rätten att sluta samman i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt rätten till 

förhandling. Huvuddelen av den arbetsrättsliga lagregleringen är semidispositiv, dvs. att 

reglerna kan åsidosättas genom kollektivavtal men inte genom individuella 

överenskommelser. 

 

 

3. Arbetsrätt med offentligrättsliga inslag, reglerar exempelvis frågor om arbetsmiljö, 

arbetstid och diskriminering och balansen mellan parterna i anställningsavtalet återskapas 

genom medbestämmanderegler. Den ensidiga beslutanderätt som innehas av 

arbetsgivaren gällande frågor i anställningsförhållandet balanseras genom lagregler som 

garanterar att den fackliga organisationen får information och möjlighet att förhandla 

med arbetsgivaren, före viktiga beslut om verksamheten eller anställningsförhållanden. 

Sådan medbestämmande regler är förhandlingsreglerna i 11-13 §§ MBL samt reglerna för 

information i 19 § MBL, vilka ger fackligt inflytande på arbetsgivarbeslut. 
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2.3 Kollektivavtal 

2.3.1 Det svenska kollektivavtalet 

 

Utan tvekan är kollektivavtalet det viktigaste instrumentet för reglering av anställningsvillkoren i 

Sverige. Man räknar med att arbetstagares anställningsvillkor är över 90 % 

kollektivavtalsreglerade och inom den offentliga sektorn täcks alla arbetstagare av kollektivavtal. 

Rättsverkningar kom att slås fast genom 1928 års lag om kollektivavtal, vilket innehöll en 

stomme till ett regelsystem som med tiden kom att utvecklas i Arbetsdomstolens praxis. 

Innebörden definierades vidare under det följande decenniet. Regler som tillkom var t.ex. 

fredsplikt, medlemsbundenhet, kollektivavtalets tvingande verkan och regler om påföljder för 

kollektivavtalsbrott. Denna lagreglering återfinns sedan år 1976 i MBL
7
. 

I MBL uppställs tre kriterier för att ett kollektivavtal skall föreligga: 

 

1. Första kriteriet gäller vilka parter som kan sluta ett kollektivavtal. Från 

arbetsgivarsidan kan det vara en arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare. 

Från arbetstagarsidan är det däremot bara en fackförening som har rätt att vara part i 

ett kollektivavtal. 

 

2. Det andra kriteriet gäller vilket innehåll ett kollektivavtal kan ha. Enligt svensk 

lagtext skall det vara frågan om ”anställningsvillkor för arbetstagare eller om 

förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare”. Sådan formulering täcker 

in alla varianter av kollektivavtal. Flera olika varianter av avtal kan vara gällande 

löner och anställningsvillkor, även medbestämmandeavtal, ett arbetsmiljöavtal, ett 

pensionsavtal eller ett s.k. huvudavtal med regler om förhandlingsordning, 

samhällsfarliga konflikter m.m. 

 

3. Tredje kriteriet är att kollektivavtalet måste vara skriftligt. Det finns tre olika sätt att 

uppfylla detta formkrav. Vanligt är att innehållet nedtecknas i en överenskommelse 

som skrivs under av båda parterna. Men det kan också vara ett anbud från ena parten 

och ett accept från den andra parten, dvs. skilda skrifter. Slutligen kan innehållet tas 

in i ett justerat protokoll. 

 

 

Förutom dessa tre kriterier så krävs det även en avtalsavsikt hos parterna. Parter som slutit avtal 

och uppfyller kriterierna enligt 23 § MBL kan inte undkomma de rättsverkningarna som följer av 

att ett kollektivavtal slutits. En annan viktig och avgörande faktor för kollektivavtalets giltighet 

är att parterna har behörighet att träffa avtal i likhet med normala avtalsrättsliga regler. 

Hängavtal innebär att arbetsgivaren förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa det centrala avtal 

som gäller för branschen. Arbetsgivare som inte är medlem i arbetsgivarorganisationen tecknar 

ibland ett s.k. hängavtal och har samma rättsverkningar som kollektivavtal i allmänhet
8
. 
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2.3.2 Kollektivavtalssystemet 

 

Kollektivavtalsregleringen sker på tre olika nivåer: 

 

1. Nationella branschöverskridande avtal vilka företräds för arbetstagarsidan av 

huvudorganisationerna LO, SACO och TCO eller av förhandlingskarteller. Arbetsgivarsidan 

representeras på nationell nivå främst av Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket samt Sveriges 

kommuner och landsting. Det förekommer att avtal sluts av flertal fackförbund och 

arbetsgivarorganisationer i förening. Det mest kända är det s.k. industriavtalet, vilket träffades av 

tolv arbetsgivarorganisationer inom dåvarande SAF och åtta fackförbund inom LO. Vad gäller 

den branschöverskridande nivån finner man i första hand huvud-eller samarbetsavtal vilka ger 

spelregler för avtalsförhandlingar. Avtalen har ofta karaktären av rekommendationer vilka ska 

antas på branschnivå för att bli bindande. 

 

2. Nationella förbundsavtal (centralt) är de viktigaste kollektivavtalen som sluts på branschnivå 

genom förbundsavtal. Avtalen sluts mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera 

rikstäckande förbund. Det finns ungefär 600 förbundsavtal. Förbundsavtalen innehåller en 

ingående reglering av anställningsvillkoren och ger bestämmelser om flertalet av de frågor som 

kan uppkomma i ett anställningsförhållande. Innehållet i dessa avtal har under det senaste 

decenniet i väsentliga avseenden utvecklats i riktning från detaljreglering mot ramavtal som ger 

generöst utrymme för lokala anpassningar och avvikelser. Avtalen är regelmässigt 

tidsbegränsade och sluts vanligen för ett, två eller tre år. 

 

3. Lokalt eller på företagsnivå sluts avtal mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare som 

är bundna av förbundsavtal enligt 26 § MBL. Avtalen reglerar hur förbundsavtalen ska tillämpas 

eller anpassas till visst företag. Avtalen kan även reglera frågor som inte behandlas i 

branschavtalen. På lokal nivå träffas även hängavtal. Ett tredje och högst ovanligt är 

företagsavtalet vars innehåll specifikt har förhandlats fram mellan fackförening och en 

arbetsgivare som inte är bunden av något förbundsavtal
9
. 

 

2.3.3 Tillämpningsområde 

 

Kollektivavtalet binder medlemmar enbart inom sitt tillämpningsområde 26 § MBL. Vilka frågor 

och personer som faller under kollektivavtalets område får lösas genom tolkning av avtalet. I 

arbetsdomstolens praxis har en del schablontolkningar uppställts vilka belyser gränserna för 

kollektivavtalets tillämpningsområde när konkreta hållpunkter av det aktuella avtalet saknas. 

Kollektivavtalet är endast tillämpligt på arbete som utförs av arbetstagare och omfattar alltså inte 

arbete som utförs av uppdragstagare som anlitats av företag. Ett företag som anlitar uthyrd 

arbetskraft är inte skyldig att tillämpa kollektivavtalsreglerna på denna. De inhyrda arbetstagarna 

omfattas istället av de kollektivavtal som gäller för sin arbetsgivare, dvs. uthyrningsföretaget
10

. 
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2.3.4 Kollektivavtalets verkan för utanförstående arbetsgivare 

 

I flera länder finns regler om att representativa kollektivavtal ska tillämpas av alla arbetsgivare i 

samma bransch, oavsett om de är medlemmar i någon avtalsslutande organisation eller inte. Man 

talar då om allmängiltiga kollektivavtal. Syftet med regler om allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal är i första hand att förhindra utanförstående arbetsgivare skaffar sig 

konkurrensfördelar genom att tillämpa lägre löner eller i övrigt lägre arbetsrättsliga skyddsnivåer 

än kollektivavtalsbundna arbetsgivare. Detta kallas även för social dumpning. I Sverige saknas 

helt regler om allmängiltiga kollektivavtal. Istället är den främsta metoden för att motverka låg 

lönekonkurrens på den svenska arbetsmarknaden att fackföreningar genom hot om stridsåtgärder 

försöker tvinga oorganiserade arbetsgivare att teckna hängavtal. Att metoden bedöms tillräckligt 

effektiv sammanhänger med att fackföreningarna är starka och har relativt vidsträckta 

möjligheter att vidta åtgärder
11

. 

2.3.5 Kollektivavtal och EU 

 

I den traditionella svenska arbetsrätten har kollektivavtalet en väldigt stor roll som rättskälla. 

Före den s.k. nya arbetsrätten, som genom lagstiftning tillkom under 1970-talet, fanns det 

begränsad lagstiftning inom arbetsrätten. Flertalet arbetsrättsliga frågor kom att regleras i lag 

under 1970-talet. Dock är kollektivavtalet en betydande rättskälla eftersom lagstiftningen i 

många avseenden är semidispositiv och därmed tillåter att lagen frångås genom kollektivavtal. 

De arbetsrättsliga lagarna förutsätter ofta preciseringar och kompletterande regler genom 

kollektivavtal. Till exempel är anställningsrätten, som är en viktig del av arbetsrätten, inte 

lagreglerad överhuvudtaget. Merparten av de arbetsrättsliga reglerna inom EU utfärdas i form av 

direktiv. EU-domstolen har i ett par utslag underkänt traditionella kollektivavtal som ett sätt att 

genomföra direktiv. Kollektivavtal genom beslut av regering eller myndighet som är tillämplig 

för alla anställda inom en bransch eller region accepteras av EU-domstolen som uppfyllelse av 

direktiv, men det räcker inte med ett vanligt kollektivavtal för att uppfylla EU:s direktiv. 

Villkoren för allmängiltighetsförklaringen och hur de är utformade varierar väsentligt mellan de 

medlemsstater som har ett sådant institut. De medlemsstater som saknar möjlighet till 

allmängiltighetsförklaring eller liknande förfaranden är Italien, Storbritannien, Danmark och 

Sverige. I samband med att Sverige lämnade in sin medlemsansökan förutsattes att svenska 

kollektivavtal skulle komma att respekteras. Kommissionären som var ansvarig vid tidpunkten 

för arbetsmarknadsfrågor vid namn, Padraig Flynn, försökte i ett brev dämpa de svenska 

farhågorna beträffande arbetsmarknadsparternas roll och kollektivavtalets ställning. Flynn 

hänvisade; 

 

1. till Maastrichtöverenskommelsen och avtalet om socialpolitik, där löneförhållanden, 

föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout undantas, 

 

2. till att avtalet om socialpolitik nära ansluter till svensk praxis genom möjligheten till att 

genomföra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter på europanivå kan ersätta 

lagstiftning, t.ex. direktiv. Närhetsprincipen är av stor betydelse i detta sammanhang, 

 

 

3. till att direktiv kan genomföras genom kollektivavtal på nationell nivå. Endast som sista 

utväg och som säkerhetsventil måste nationell lagstiftning utfärdas. 
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Enligt Flynn skulle dessa tre punkter försäkra Sverige om att några förändringar av svensk praxis 

på arbetsmarknadsområdet inte fordras. Uppmärksammas bör artikel 2.4 i avtalet om 

socialpolitik, hänvisningen i sitt andra stycke ålägger medlemsstaterna att se till att 

arbetsmarknadens parter senast då ett direktiv skall vara genomfört enligt artikel 189 i 

samförstånd har vidtagit de åtgärder som behövs; den berörda medlemsstaten skall vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att hela tiden kunna säkerhetsställa de resultat som föreskrivs i 

direktivet. De krav för direktivets genomförande som uppställs, liksom EU-domstolens praxis 

förefaller gå utöver vad traditionella svenska kollektivavtal kan uppfylla och fordra någon form 

av allmängiltigförklaring. I några EU-direktiv finns en klausul som anger möjligheter för 

bestämmelserna att införas i nationell rätt genom kollektivavtal. Enligt uttryckliga villkor i 

direktiven fråntar detta dock inte skyldigheten för medlemsstaterna att vidta de åtgärder som 

behövs för att kunna garantera de resultat som föreskrivs i direktivet
12

. 

 

2.4 Stridsåtgärder i Sverige 
 

Stridsåtgärderna tog sin början i Sverige i början av 1900-talet och utvecklades främst av 

arbetstagarorganisationerna. Vid den här tiden fanns ingen inblandning av lagen när det gällde 

stridsåtgärder, utan det fick vänta till år 1928 då lagen om kollektivavtal tillträdde. Mönstret för 

stridsåtgärder var då redan klart, även om kollektivavtalslagen kom att påverka mönstret i ganska 

hög grad. Regeringsformen 1974 och lagen om medbestämmande i arbetslivet 1976 bekräftade 

bara vad som redan gällde. Även när det gäller sympatiåtgärder är rättsläget i dag i stort sett det 

samma som arbetstagarorganisationerna kom fram till i början av 1900-talet. Inom svensk rätt 

finner man huvudregeln för stridsåtgärder i 2 kap. 14 § RF: 

 

 
 14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av 

 arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte 

 annat följer av lag eller avtal. Lag (2010:1408) 

 

 

 

Utgångspunkten i RF är dock att ett gällande kollektivavtal saknas och om så är fallet är lagen 

tillämplig med full kraft, men vad som avses med fackliga stridsåtgärder anges inte. I MBL finns 

de regler och definitioner som används vid tolkningen av huvudregeln i RF och även de 

undantag från regeln som kan vara aktuella. MBL behandlar ”arbetsinställelse (lockout eller 

strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd”. Vad som menas med annan 

därmed jämförlig stridsåtgärd är det upp till domstolarna att tolka. Domstolarnas uppgift är att 

lyfta fram alla olika typer av åtgärder som kan uppfattas som stridsåtgärder, även de som är 

föremål för andra lagar som till exempel Brottsbalken. 
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Förutom de två definitionerna i 2 kap. 14 § RF finns inga övriga preciseringar för primära 

stridsåtgärder i den svenska lagstiftningen. Det gör att Sverige skiljer sig i ganska hög grad från 

övriga Europa. Det finns till exempel inga krav på att det ska finnas någon sorts proportion 

mellan målet som stridsåtgärden eftersträvar och medlen som används för att uppnå målet. I 

Tyskland krävs att stridsåtgärden ska vara socialt berättigad och att ett visst mått av ”fair play” är 

av betydelse. 

Inom området stridsåtgärder skiljer man på offensiva och defensiva stridsåtgärder. Inom den 

svenska lagstiftningen finns dock inga sådana skillnader och medan man i stor del av det övriga 

Europa begränsar rätten till offensiva stridsåtgärder, som till exempel offensiva lockouter, har vi i 

Sverige inga sådana restriktioner överhuvudtaget. 

Sedan år 2000 innehåller MBL regler om tvingande medling, men det är inga regler som kan 

utmynna i bindande förlikning. Regleringen innebär dock att tillsammans med 2 kap. 14 § RF 

har parterna på arbetsmarknaden ett eget ansvar att utforma regler för stridsåtgärder. 

I de fall ett kollektivavtal finns att tillgå mellan parterna är möjligheterna för tillåtna 

stridsåtgärder begränsade. Då är inte RF direkt tillämplig längre utan då gäller de regler som RF 

nämner, främst MBL. Som en huvudregel i MBL används den princip som kallas 

”kollektivavtalets fredsverkan” som innebär att stridsåtgärder inte är tillåtna. I 41 § MBL 

regleras i fyra punkter olika förbud mot stridsåtgärder: 

 

 

1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta 

innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot 

denna lag, 

 

2. att åstadkomma ändring i avtalet, 

 

3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört 

att gälla, eller 

 

4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd. 
 

 
 

Det finns dock undantag för när fredsplikten i kollektivavtal får undanröjas. Sympatiåtgärder kan 

under vissa förutsättningar utgöra undantag, och likaså kan primära stridsåtgärder ibland försätta 

fredsplikten ur spel. Till exempel om de stridande parterna tvistar om ett kollektivavtals 

ingående, samtidigt som ett annat avtal reglerar andra frågor kan fredsplikten undantas
13

. 
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2.5 Sympatiåtgärder 

 
Med sympatiåtgärder menas enligt 41 § 1 st. p.4 i MBL att någon har till ändamål att stödja 

någon annan genom stridsåtgärd. Regeln säger också att ingen av parterna får vidta stridsåtgärder 

för ”att stödja någon annan, när denne själv inte får vidta stridsåtgärd”. Den tvist som 

sympatiåtgärderna ska stödja kallas vanligtvis för ”den primära konflikten” medan själva 

sympatiåtgärden kallas för ”den sekundära konflikten”. 

Om man utgår från 2 kap. 17 § RF innebär 41 § MBL att sympatiåtgärder som inte faller under 

förbuden är lovliga och således är sympatiåtgärder ett tillåtet medel som stridsåtgärd. Detta 

gäller både för arbetstagar- och arbetsgivarsidan
14

. 

2.6 Sammanfattning Sverige 
 

Redan i slutet av 1800-talet hade ett 20-tal fackföreningar bildats och arbetarrörelsen växte sig 

landsomfattande. En nationsövergripande organisation skapades för effektiv facklig verksamhet, 

dvs. LO. De strider som utspelades i början av 1900-talet mellan arbetsgivare och 

fackföreningsrörelser gjorde att även arbetsgivarsidan organiserade sig och bildade SAF.  Under 

20- och 30-talen utspelades en kamp mellan företagssidan och arbetarrörelsen vilket resulterade i 

att kollektivavtalslagen genomdrevs och lagen om arbetsdomstol antogs. Sedermera kom 

arbetsrättsliga frågor att regleras i lagar, med semidispositiv karaktär, dvs. möjlighet att genom 

kollektivavtal frångå lagen om det skulle visa sig mer fördelaktigt för arbetstagaren. 

Kollektivavtal är utan tvekan det viktigaste instrument för reglering av anställningsvillkoren i 

Sverige, över 90 % av anställningsavtalet regleras i kollektivavtal för arbetstagare inom den 

offentliga sektorn. Arbetsgivarens har rätt att leda och fördela arbetet, vilket innebär att 

arbetstagaren är underordnad dennes ledning. Detta utmärker en obalans och genom arbetsrättens 

funktion återskapas balansen i avtalsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Kollektivavtalsregleringen sker på tre olika nivåer; nationella branschöverskridande avtal, 

förbundsavtal och lokala avtal. . I Sverige saknas helt regler om allmängiltiga kollektivavtal, 

istället är den främsta metoden att motverka låglöne konkurrens på den svenska arbetsmarknaden 

att fackföreningar genom hot om stridsåtgärder söker tvinga oorganiserade arbetsgivare att 

teckna hängavtal. De arbetsrättsliga lagarna förutsätter ofta preciseringar och kompletterande 

regler genom kollektivavtal, anställningsrätten som är en viktig del av arbetsrätten är dessutom 

inte alls lagreglerad. I samband med att Sverige lämnade in sin medlemsansökan till EU 

förutsattes att svenska kollektivavtal skulle komma att respekteras. Arbetskraft som kommer från 

andra EU- eller EES-länder för att arbeta kan välja att söka medlemskap i svenska 

fackföreningar och kräva de villkor som normalt gäller i Sverige. De situationer som kan vara av 

större praktisk betydelse är när utländska företag, som medför egna anställda för att tillfälligt 

utföra arbete inom ramen för fri rörlighet för tjänster och/eller att utländska tjänsteföretag och 

som bedriver uthyrning av arbetskraft hyr ut anställda till företag som bedriver verksamhet i 

Sverige. Åtgärder mot social dumpning har främst hittills varit aktuella i samband med 

stridsåtgärder. Om ett gästande entreprenadföretag saknar kollektivavtal med personalen, finns 

inte några hinder för svenska fackföreningar att genom stridsåtgärder framtvinga svenska villkor. 

Finns det däremot ett gällande kollektivavtal blir lag (1976:580) om medbestämmande aktuell. 
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3. Storbritannien 
 

I detta kapitel ges en inblick i engelsk historia som sträcker sig tillbaka till slaget vid Hastings år 

1066. Anledningen är att försöka ge en bild om varför det engelska rättsystemet ser ut som det 

gör idag. 

 

3.1 Bakgrund 
 

Vid slaget vid Hastings den 14 oktober 1066 tog normanderna över makten i England genom att 

besegra de anglosaxiska styrkorna. Även om normanderna avgick med segern försökte de inte 

påtvinga befolkningen sin egen sedvanerätt. Istället gjordes tappra försök att centralisera 

administrationen i landet eftersom England nu var samlat under en krona. Både den lagstiftande 

och den verkställande makten låg vid den här tiden på kungen och hans rådgivare. Rådgivarna 

ingick i ett råd, Curia Regis, som under 1100-talet bland annat utvecklade de kungliga 

domstolarna i Westminster som skipade rättvisa i brottsmål i kungens namn. Ganska snart hade 

tre domstolar vuxit fram med både olika och överlappande behörigheter, Court of Exchequer, 

Court of King´s Bench och Court of Common Pleas. De kungliga domstolarna föredrogs av 

folket och konkurrerade så småningom ut de traditionella instanserna. Även om det fanns 

permanenta högkvarter för domarna, reste de ofta runt i landet och dömde. De resande domarna 

kallades för itinerant justices. När domarna träffades i London kunde de tack vare sina 

erfarenheter av de lokala sedvanerätterna diskutera och rådfråga varandra och kom således att 

tillämpa samma rättsregler i hela landet. Detta ledde i sin tur till att den gemensamma rätten, 

common law, såg dagens ljus. Common law anses ha blivit etablerad i mitten av 1200-talet då en 

av de viktigaste skrifterna inom engelsk lag kom till nämligen: De legibus et consuetudinibus 

Angliae av Henricus de Bracton. En del av den lokala sedvanerätten användes dock fortfarande 

och kan till och med vara relevant än idag under förutsättning att den kan påvisas att ha existerat 

sen urminnes tider, så kallat immemorial custom. Definitionen av urminnes tider specificerades 

år 1275 då kung Richard I tillträdde tronen och fastställde att en lokal sedvanerättslig regel anses 

uppfylla villkoret om den kan spåras tillbaka till 1189. Common law uppkom således inte genom 

lagstiftning utan genom domstolarnas prejudikatbildande verksamhet. Mycket snart utvecklades 

principen att man vid rättskipningen bör följa tidigare avgjorda liknande fall och att prejudikat 

bör respekteras genom den så kallade stare decisis-principen. Det dröjde dock till början av 

1600-talet innan stare decisis-principen började bli tvingande, och genom en successiv 

utveckling som skedde fram till mitten av 1800-talet blev resultatet att principen då ansågs som 

formellt bindande
15

.  
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3.2 Historia 
 

I samband med att andra världskriget avslutades eskalerade den sociala utvecklingen i 

Storbritannien. Arbetarpartiet vann överlägset över Winston Churchills konservativa parti i valet 

1945 och även om Labour bara fick sex år vid makten kunde de tack vare majoritet i underhuset 

genomföra vilka reformer de ville. Grunderna till en omfattande socialreform hade lagts redan 

under krigsåren vilket underlättade arbetet med socialförsäkringssystemet. Staten tog över 

järnvägar, gasverk och kolgruvor och många nya städer grundades. 1948 infördes ett 

sjukvårdssystem som finansierades av statliga medel. Det kostade naturligtvis en hel del pengar 

för att genomföra reformerna, vilket resulterade i skyhöga skatter. Det var främst 

höginkomsttagarna som drabbades och därmed minskade avgrunden mellan rika och fattiga 

något. Detta ändrades dock igen när den konservativa Margaret Thatcher valdes till 

premiärminister år 1979. Hon var av uppfattningen att en välfärdspolitik inte var av brittiskt 

intresse ur en ekonomisk synpunkt och styrde därför landet med en nyliberal inriktning. 

Nyliberalism innebär bland annat att vissa statliga uppdrag bör privatiseras. De flesta av de 

områden som Labour hade låtit staten överta tog Thatcher tillbaka till staten. Hon skar dessutom 

ner på de sociala förmånerna och kunde således sänka skatterna för dem som tjänade mest 

pengar. Det blev under Margaret Thatchers tid som premiärminister en hel del bråk med 

fackföreningar i allmänhet och kolgruvearbetarna i synnerhet. En uppfattning som delades av 

många var att fackföreningarna hade missbrukat sina positioner och infört förhållanden som var 

alldeles för gynnsamma för att kallas rimliga. Kolgruvearbetarna hade dessutom klarat av att 

störta en konservativ regering så sent som 1974 genom en landsomfattande strejk. Men vid ett 

nytt strejktillfälle 1984 förlorade kolgruvearbetarna och detta ledde till att gruvorna stängdes och 

kolen ersattes till stor del av naturgas från Nordsjön. Grundprinciperna för den brittiska 

socialförsäkringspolitiken förblev oförändrade, trots alla nedskärningar. Inte heller blev det 

några förändringar när Labour åter kom till makten genom Tony Blair 1997. Blair gjorde flera 

genuina försök att åstadkomma fred i Nordirland, men olikheterna i landet gjorde han inte 

mycket åt.
16

  

 

3.3 Det brittiska kollektivavtalet 
 

Kollektivavtalen sågs länge som ett hinder för den fria konkurrensen i England. Eftersom man 

strävade efter det allmännas bästa ansåg man att kollektivavtalen stod i vägen för läran om 

hinder i näringsutövningen, restraint of trade. Detta belyses också i ett berömt rättsfall från 1721 

(R v Journeymen Tailors of Cambridge) där skräddargesäller strejkade för att få högre löner, de 

åtalades för ”a conspiracy amongst themselves to raise their wages” och befanns vara skyldiga. I 

ett något senare mål (R v Mawbey år 1796) hänvisade man till domen mot skräddargesällerna 

och fastslog följande: ”each may insist on raising his wages, if he can; but if several meet for the 

same purpose, it is illegal, and the parties may be indicted for a conspiracy.” Vad som var tillåtet 

för en kunde alltså vara förbjudet för två eller flera i samråd. 
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Det var tillåtet för arbetare att komma med gemensamma krav avseende löner och arbetstid, men 

alla effektiva medel för att kunna genomdriva dessa krav gentemot arbetsgivarna var förbjudna i 

början av 1800-talet. Lagstiftning som genomfördes år 1871 möjliggjorde effektiva kollektiva 

förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor. Genom denna lagstiftning förklarades 

fackföreningarna immuna mot ingripanden baserade på läran om restraint of trade. Därigenom 

blev kollektivavtalet en utomrättslig företeelse som inte kunde angripas vid någon domstol. En 

ytterligare förklaring till att kollektivavtalen inte var rättsligt gällande var att avtalsparterna 

ansågs binda sig endast moraliskt och inte rättsligt. I Trade union act 1871 infördes två 

grundläggande bestämmelser av stor betydelse för möjligheten att sluta kollektivavtal. 

 

1. Den första innebar att en fackförening inte skulle anses vara olaglig, även om det 

innebar hinder för handeln, och att medlemmarna i en sådan fackförening inte skulle 

straffas för sin verksamhet. 

 

2. Den andra innebar att överenskommelserna inte heller skulle förklaras ogiltiga. 

Därmed skulle i princip fackföreningarnas rättshandlingar såsom kollektivavtal, som 

uppenbarligen är konkurrensbegränsande, ge underlag för rättsliga åtgärder. Men detta 

förebyggdes genom föreskriften att sådana avtal inte kunde läggas till grund för 

tvångsuppfyllelse eller skadestånd.  

 

100 år senare infördes, genom Industrial Relations Act, en bestämmelse som innebar att 

kollektivavtalen skall vara rättsligt bindande om inget särskilt föreskrivits, men ingen av parterna 

visade något intresse av att få lagen att fungera och den kom därför att bli obsolet. Detta rättsliga 

system avskaffades i stort sett helt av genom införandet av Trade Union and Labour Relations 

Act 1974 av Labourregeringen. Då det gäller samarbetssträvanden på företagarsidan utvecklades 

en lära om reasonable restraints, som innebar att domstolarna godtog inte alltför långtgående 

konkurrensbegränsningar, beroende på omständigheterna. Först 1948 infördes en lagreglering av 

monopol och konkurrensbegränsningar och det inrättades en myndighet för att utföra 

undersökningar och skapa rekommendationer. 

Fackföreningarna är svaga både politiskt och vad gäller kollektivavtalens täckning. Facken valt 

en liberal strategi gentemot arbetskraftsinvandringen kombinerat med en social 

organiseringsapproach, med fokus på språkkurser och sociala aktiviteter
17

. 

Engelsk rätt är inte lätt att överblicka. Redan i början av 1980-talet bestod uppskattningsvis den 

gällande engelska rätten av 350000 publicerade rättsfall, över 3000 av parlament antagna lagar 

och oräkneliga sekundära författningar
18

.   
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3.4 Stridsåtgärder i Storbritannien 
 

När de första kollektivavtalen presenterades i Storbritannien på 1800-talet var de ett nytänkande 

som inte alls passade in i det övriga traditionella rättssystemet. På grund av detta blev inte 

kollektivavtalen juridiskt bindande och så har det förblivit än i dag. Ett kollektivavtal i 

Storbritannien är ”binding in honour only” och således innefattas inte heller fredsplikt av lagen. 

Sedan 70-talet har kampen om stridsåtgärder varit omfattande och dramatisk, och speciellt har 

maktkampen mellan fackföreningar och de konservativa regeringarna som har varit styrande i 

Storbritannien mellan åren 1979 och 1997 satt sin prägling på utvecklingen. Under ledning av 

Margaret Thatcher under åren 1979 till 1990 blev det flest inskränkningar i möjligheterna att 

vidta stridsåtgärder. 

Någon positiv rätt att gå ut i strejk i Storbritannien finns inte, utan den möjlighet att strejka som 

existerar i landet är negativ på så sätt att den innebär en undantagsrätt av ansvar enligt common 

law. För det mesta ser det dock inte ut så här för en vanlig arbetstagare. Arbetstagaren anses 

bryta mot sitt anställningsavtal om han eller hon går ut i strejk och i enlighet med common law 

kan arbetstagaren avskedas från sin anställning och saknar dessutom rätt till återanställning efter 

strejkens slut.  Med common law menas det engelska rättssystemet som syftar på den 

gemensamma rätten och bygger på rättspraxis
19

.  

Om en stridsåtgärd ska anses lovlig måste det förekomma en arbetsmarknadstvist, och först då 

tar man ställning till om det föreligger skäl för undantagsrätt av ansvar enligt common law. Det 

krävs inte heller att parterna tillhör någon organisation för att vidta åtgärder, men en arbetstagare 

som går ut i strejk och inte är sluten till någon organisation får ingen strejkersättning från sin 

fackförening. Dessutom försvinner skyddet mot osaklig uppsägning. I ett kollektivavtal finns 

ofta regleringar om fredsplikt, men eftersom kollektivavtalet inte är juridiskt bindande kan det 

aldrig åberopas i domstol. I samband med Employment Act 1990 försvann alla typer av 

sekundära stridsåtgärder, och inte heller efter den konservativa regeringens intågande 1997 med 

Tony Blair i spetsen har det blivit någon skillnad. Sekundära handlingar såsom sympatiåtgärder 

är fortfarande olovliga. Ungefär 35 procent av arbetstagarna i Storbritannien innefattas av 

kollektivavtal, medan siffran för tillhörighet till någon organisation är något lägre
20

. 

 

3.5 Sammanfattning Storbritannien 
 

Englands rättsliga historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den gemensamma rätten, common 

law, blev allmänt accepterad i mitten av 1800-talet men den etablerades redan på 1200-talet. Än 

idag tillämpas common law både i Storbritannien och i en stor del av alla före detta brittiska 

kolonier. 
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I England uppfattades kollektivavtalet som konkurrensbegränsande medel. Redan från praxis 

under 1700-talet stipulerades att stridsåtgärder inte var tillåtet medel för att förbättra 

anställningsvillkoren. Ända fram till 1800-talet var stridsåtgärder inte ett alternativt medel för att 

genomdriva förbättrade villkor. Sedermera genomfördes en lagstiftning år 1871 vilket 

möjliggjorde kollektiva förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor. Genom denna 

lagstiftning förklarades fackföreningarna immuna mot ingripanden baserade på läran om 

restraint of trade.  Därigenom blev kollektivavtalet en utomrättslig företeelse som inte kunde 

angripas vid någon domstol. En ytterligare förklaring till att kollektivavtalen inte är juridiskt 

bindande är att avtalsparterna anses binda sig endast moraliskt och inte rättsligt. 100 år senare 

infördes, genom Industrial Relations Act, en bestämmelse som innebar att kollektivavtalen skall 

vara rättsligt bindande om inget inte särskilt föreskrivits, men ingen av parterna visade något 

intresse av att få lagen att fungera och den kom därför att bli obsolet. Detta rättsliga system 

avskaffades i stort sett helt av genom införandet av Trade Union and Labour Relations Act 1974 

av Labourregeringen. 

Facket är svagt både politiskt och vad gäller kollektivavtalens täckning, och där har facken valt 

en liberal strategi gentemot arbetskraftsinvandringen, kombinerat med en social 

organiseringsapproach, med fokus på språkkurser och sociala aktiviteter. 

Att gå ut i strejk i Storbritannien är tillåtet, men det kan resultera i en uppsägning av 

anställningen.  
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4. Frankrike 
 

Frankrike är en av de ursprungliga staterna i den europeiska gemenskapen. I EU:s lagstiftning 

finns därför många franska influenser och Frankrike har därför inte behövt anpassa sin 

lagstiftning i samma utsträckning som många andra länder. 

 

4.1 Historia 
 

Den franska filosofen Voltaire sa en gång att ”ska man resa genom Frankrike tvingas man byta 

lagar lika ofta som man byter häst” och fram till revolutionen år 1789 saknade Frankrike en 

enhetlig rättsordning inom privaträtten. Landet bestod av två huvuddelar, där den norra delen 

huvudsakligen bestod av ett antal olika privata nedskriva sedvanerätter av germansk 

härstamning. Den södra delen, som var något mindre använde sig av ett kodifierat rättssystem 

som byggde på den romerska rätten. Det fanns dock några få undantag av lagar som gällde hela 

landet även inom privaträtten, som till exempel en ordonnance av 1735 som rörde testamenten
21

. 

Denna geografiska splittring var anledningen till att den ekonomiska utvecklingen inte framskred 

i den takt som den kommersiella borgarklassen hade önskat. Förhållandet stabiliserades dock i 

början av 1800-talet under ledning av Napoleon Bonaparte, som i egenskap av republikens förste 

konsul tillsatte en kodifikationskommission bestående av fyra kunniga jurister. Tillsammans med 

ett antal andra experter kunde Napoleon och hans kommission redan efter fyra månaders arbete 

lägga fram det första utkastet till en ny civillag som också kallas Napoleon koden, Code 

Napoléon år 1804. Flera andra stora lagverk uppkom också, men Napoleon koden anses vara det 

viktigaste. I sällskap med en civilprocesslag, en handelslag, en strafflag och en straffprocesslag 

bildade civillagen grunden för den franska rätten efter revolutionen. Kodifikationerna överlevde 

1800-talets dramatik inklusive återinförande och avskaffande av kungamakten, republiken och 

kejsarmakten
22

. Den napoleonska civillagen från 1804 har spelat en unik och viktig roll i både 

den franska rättsordningen och den franska kulturen. En väsentlig del i författandet var 

fastställandet av att alla är lika inför lagen och att inga samhällsgrupper skulle behandlas bättre 

eller sämre än några andra. Lagen fastställde också att alla medborgare var fria att ägna sig åt 

vilken religiös åskådning man ville och att alla skulle betala skatt i den mån man var förmögen. 

Utan att ändra sitt grundläggande syfte har lagen klarat sig igenom ett tiotal franska grundlagar 

och har en beundransvärd anpassningsförmåga för samhälleliga förändringar. År 1904 tillsattes 

en kommission för att modernisera lagen men inga nämnvärda förändringar gjordes
23

. Den 

napoleonska strafflagen ersattes dock år 1994 och de två processlagarna har till stor del ersatts av 

1958 års Code de procédure pénale (C.P.P) och 1976 års Nouveau code de procédure civile 

(N.C.P.C)
24

. 
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Precis som i Storbritannien tog de sociala förändringarna form redan under krigsåren och när de 

Gaulle kom till makten år 1944 kunde han stödja sig på både socialister och kommunister, som 

tillsammans arbetat fram planen för de sociala reformerna. Inom näringslivet innebar det att 

många företag nationaliserades och en hel del sociala system infördes. Det sociala systemet 

skulle bland annat hjälpa till att öka befolkningsantalet och det fungerade faktiskt. 

Befolkningsmängden ökade och detsamma gällde för medellivslängden. Frankrike kunde vid den 

här tiden uppvisa en ökande befolkningssiffra för första gången på 200 år. Under de följande 

åren rådde politiskt kaos i Frankrike, vilket ledde till att de Gaulle avgick som en protesthandling 

år 1946. Men tolv år senare blev han ombedd att komma tillbaka vilket han också gjorde. 

Makten de Gaulle hade över Frankrike var näst intill obestridd ända fram till den stora 

revoltrörelsen i maj år 1968. Över hela världen började unga studenter vid universiteten kräva 

allt större inflytande över universitetens ledningar och det var detta som ledde fram till upproret. 

I Frankrike lyckades studenterna slå sig ihop med arbetarna och få till stånd en generalstrejk med 

sju miljoner strejkande. I den förvirring som rådde utlyste de Gaulle ett val där han vädjade till 

befolkningen att lugn och ordning skulle råda. I valet som följde vann de Gaulle och hans parti 

en jordskredsseger. Men redan två år senare retirerade de Gaulle till följd av en förlust vid en 

folkomröstning. År 1981 tillträdde den socialistiske Francois Mitterrand som president och den 

franska regeringen blev åter ett samarbete mellan socialister och kommunister. Genom 

Mitterrand infördes sociala reformer såsom kortare arbetsdagar och sänkt pensionsålder. 

Reformerna förorsakade alldeles för stora ekonomiska förluster och programmet var tvunget att 

avslutas efter bara några år. Mitterrand stannade kvar på sin post fram till 1995 då han 

efterträddes av den konservative Jacques Chirac
25

. 

Den franska rätten är väl utbredd i både Europa och övriga världen och många länder som har 

varit franska kolonier utbildar sina jurister i Frankrike. I samband med napoleonkrigen har den 

franska civillagen blivit kopierad i Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Spanien och 

Portugal. Då Frankrike var den dominerande makten av EG:s sex ursprungliga stater influerades 

de övriga länderna, med undantag av Västtyskland, av det franska rättssystemet.  De lagar och 

förordningar som råder inom organisationen bär tydliga spår av fransk rätt
26

.  
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4.2  Fransk arbetsrätt 
 

Kollektivavtalet lagfästes år 1919 och skulle binda såväl dess avtalsparter liksom dess 

medlemmar. Kollektivavtalet kunde inte avtalas bort mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Kollektivavtalet blev det franska regleringsinstrumentet till skillnad från Sverige och Tyskland. 

Villkoren presumerades bli gällande för alla parter inom respektive område, förutsatt att inget 

annat avtalats. Vidare förpliktigades arbetsgivaren att tillämpa kollektivavtalets villkor på alla 

sina anställda, även på de oorganiserade arbetstagarna. Möjligheten att allmängiltigförklara 

kollektivavtal infördes år 1936. Allmängiltigförklaringen av kollektivavtal accepterades av 

arbetsmarknadens parter och lagfästelsen var även viktig för kollektivavtalets status. 

Lagstiftningen har historiskt sett varit inflytelserik och dominerande i fransk arbetsrätt. 

Kollektivavtalet har dock kommit att spela en lika stor roll som lagstiftningen, om inte större. 

Minimilagstiftningen är stark i Frankrike men kollektivavtalet har genom förmånlighetsprincipen 

inneburit en reglering av mer förmånliga villkor i anställningsavtalet. Åren fram till andra 

världskriget kallades för "kollektivavtalens guldålder”. År 1946 satte dock en lag stopp för 

regleringen genom kollektivavtal. Regleringen för kollektivavtalet gjordes så strikt att parterna 

blev avskräckta från att teckna kollektivavtal, syftet var att regeringen ville kontrollera 

lönesättningen genom lagstiftning och inte genom kollektivavtal. År 1950 kom en ny 

kollektivavtalslag som fortfarande är i kraft, dock med förändringar som gjordes 1967, 1971 och 

1982. Den nya lagen återinförde fria förhandlingar och kollektivavtalen blev återigen ett 

attraktivt regleringsinstrument. Genom en attitydförändring hos befolkningen hade inte den 

statliga interventionen vid kollektivavtalsförhandlingarna lika stort stöd som före kriget och 

statens inblandning skulle reduceras maximalt. Syftet var att skapa regler som skulle göra 

allmängiltigförklaringsprocessen enklare och stärka kollektivförhandlingsprocessen. 

Förändringarna i Code du Travail syftade till att tona ner den statliga inbladningen. Genom en 

reform, de så kallade Aurouxlagarna, blev kollektivavtalen en privilegierad rättskälla vid 

reglering av anställningsförhållanden och fick därigenom ett ökat inflytande som rättskälla. 

Skyldigheten att förhandla utökades och i reformen slogs även fast att varje löntagare skulle få 

förmånen att omfattas av ett kollektivavtal. Större delen av lagstiftning, rörande anställning och 

förhållandet mellan parterna har samlats i den franska kodifikationen Code du Travail. Den 

nuvarande arbetskodifikationen infördes 1973 men uppdateras kontinuerligt genom nya 

bestämmelser. De nuvarande arbetskodifikationerna var en konsekvens av hög arbetslöshet i en 

tid av ekonomisk kris. Genom en lag infördes en garanti om minimilön för den anställde år 1972. 

Även lag om lönegaranti vid företagskonkurs infördes samt ett förbud mot könsdiskriminering 

vid lönesättning. I och med Aurouxlagarna i början på 1980-talet infördes en rad nya lagar på 

arbetsrättens område. Detta rörde främst anställningens varaktighet och rätten till semester, 

visstidsanställningar, deltidsanställning vilket även kom till uttryck i den lag från år 1982 som 

kom att öka kollektivavtalets status
27

. 
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4.3 System 
 

Det individuella anställningsavtalet är det primära vid regleringen av anställningsförhållandet. 

Innehållet har hämtats främst från lagstiftning vilket ger ett heltäckande skydd av sociala 

garantier som ska utgöra en miniminivå för den anställde. I doktrin har lagstiftningens område 

förklarats som enormt. I jämförelse med svensk arbetsrätt, som till stor del består av 

ramlagstiftning, består flertalet av den franska lagstiftningen istället av materiella regler. Således 

har statens roll varit dominerande vid reglering av arbetsmarknaden. Områden som varit föremål 

för förhandling i Sverige och Tyskland mellan arbetsmarknadens parter, har i Frankrike legat i 

lagstiftarens händer. Därmed har den franska staten kunnat kontrollera låg lönekonkurrens och 

samtidigt skydda oorganiserade arbetstagare från oskäliga lönevillkor. Lagstiftningen täcker 

nästan alla aspekter av anställningsförhållandet. Sedan mitten av förra seklet har kollektivavtalen 

ökat i betydelse. Detta har medfört att dagens anställningsförhållanden huvudsakligen formats av 

villkor avtalade genom kollektivavtal mellan de avtalsslutande parterna. Genom att lagen ger ett 

minsta-garanti-skydd som enligt huvudregeln inte kan frångås, behåller lagen sin dominanta 

karaktär. Genom reformen år 1982 gjordes det möjligt för arbetsmarknadens parter att i vissa fall 

frångå den väletablerade förmånlighetsprincipen. Möjligheten att i ett kollektivavtal reglera 

mindre förmånliga villkor än vad lagen tillhandahåller måste ske i ett särskilt avtal - accord 

dérogatoire. Nödvändigt är att det explicit av lagen framgår att avvikelse kan ske i 

kollektivavtalet. Lagregeln om antalet arbetade timmar i veckan är en sådan regel. Om lagregeln 

inte anger om det är en dispositiv lagregel, måste tolkning ske om huruvida det föreligger. 

Likheter med svenska och tyska kollektivavtalet är att likväl binder det franska kollektivavtalet 

parterna och deras medlemmar. Det franska kollektivavtalet går dock lite längre och är, enligt 

lag, förpliktigat att tillämpa kollektivavtalets villkor på alla sina anställda, oavsett om parterna är 

organiserade eller inte. Kollektivavtalet som förhandlats fram mellan parterna kommer att gälla 

för alla anställda på arbetsplatsen
28

. 
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4.4 Det franska kollektivavtalet 
 

Det franska kollektivavtalet kan tyckas ha en sekundär roll, särskilt ur det hänseendet att det sker 

ett ständigt flöde av nya lagregleringar och att det individuella anställningsavtalet anses ha en 

dominerande ställning vid regleringen av partsförhållandet. Men kollektivavtalet har dock 

ytterligare en funktion än att komplettera luckor i lagen. Det ska ge ett minimiskydd, vilket 

innebär att kollektivavtalet på olika nivåer kan förbättra till förmånligare villkor såsom lön, 

andra ekonomiska förmåner och arbetsförhållanden i övrigt. Kollektivavtalet är ett privaträttsligt 

kontrakt som skapar ömsesidiga skyldigheter för avtalsparterna och ett regleringsinstrument, 

även för de medlemmar som inte undertecknat avtalet men ändå måste följa det. Kollektivavtalet 

har en dualistisk karaktär som medför vissa problem vid integreringen i den franska 

lagstiftningen, medför en slags internreglering för en hel bransch. 

Kollektivavtalets dualistiska karaktär har erkänts av de franska domstolarna och verkar som ett 

privaträttsligt kontrakt mellan de avtalsslutande parterna, men har samtidigt verkan av ett 

regleringsinstrument för de som inte är undertecknande parter. I och med kollektivavtalets 

dualistiska karaktär uppstår två problematiska aspekter: å ena sidan kollektivavtalets förhållande 

till lagstiftningen och å andra sidan förhållandet till det individuella anställningsavtalet. Ett 

kollektivavtal får inte strida mot ordre public men kan däremot reglera mer förmånliga villkor i 

det individuella anställningsavtalet än det skydd som lagen ger. 

 

Ordre public är en mer frekvent använd term för tvingande karaktär, av sådan att ingen får 

avvika från dessa. Det vill säga regler som rör den allmänna ordningen. Dessa får inte avvika 

från kollektivavtalsvillkoren men kan samtidigt frångås om det medför mer fördelaktiga villkor 

för den anställde. Tvingande lagregler är antingen relativa eller absoluta. De relativa tvingande 

reglerna kan frångås i det individuella anställningsavtalet om det är mer fördelaktigt för 

arbetstagaren. De absoluta får inte under några omständigheter frångås, oavsett om det är till 

nackdel eller fördel. Sådana absolut tvingande regler rör exempelvis regler om 

arbetsdomstolarnas jurisdiktion. Det individuella anställningsavtalet reglerar förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  Det är det individuella anställningsavtalet som ålägger parterna 

skyldighet att prestera respektive motprestationer, det vill säga för arbetstagaren att utföra arbete 

och för arbetsgivaren att avlöna för det utförda arbetet. Kollektivavtalet kan inte skapa reciproka 

skyldigheter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, utan dess tvingande natur innebär att endast 

mer förmånliga villkor kan regleras i det individuella anställningsavtalet. Därför är det inte 

möjligt för ett kollektivavtal att vara ett instrument som ålägger skyldigheter, detta skulle vara 

motstridigt när syftet är att förbättra den enskilde anställdes situation. 

Det svenska kollektivavtalet innehåller inte denna typ av begränsningar vid regleringen av 

förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och kan därmed kan göras tvingande för den 

enskilde arbetstagaren utan att för den skull kränka dennes rättigheter. Det underordnade 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare kan således inte ensamt skapas av det franska 

kollektivavtalet. Kollektivavtalets villkor läggs dock till det individuella anställningsavtalet som 
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slutits mellan arbetsgivare och arbetstagare. Innehållet i kollektivavtalet blir automatiskt 

tillämpligt och ersätter de avtalsvillkor som finns i det individuella anställningsavtalet som inte 

överensstämmer med kollektivavtalsvillkoren. Anställningsavtal måste respektera de villkor som 

kollektivavtalet stipulerar. Redan existerande anställningsavtal som innehåller villkor som inte 

överensstämmer med kollektivavtalet blir dock inte automatiskt ogiltiga, utan de ersätter endast 

de redan existerande anställningsavtalsvillkoren om de strider mot kollektivavtalet. Det här är en 

effekt som automatiskt träder in vid slutande av kollektivavtal, en exceptionell effekt som skiljer 

sig mot privaträttsliga kontrakt. Andra privaträttsliga kontrakt kan endast förklaras ogiltiga 

genom lag och inte per automatik genom andra avtal
29

. 

Vidare kan inte avtalsparterna till ett nytt anställningsavtal ändra villkoren i kollektivavtalet, med 

undantag om det är till fördel för arbetstagaren. Kollektivavtalet har en lagliknande effekt. 

Kollektivavtalets ersättningsmekanism sker inte direkt i det individuella anställningsavtalet och 

är endast regelmässigt accepterad så länge kollektivavtalet består. Kollektivavtalsvillkoren är 

inte definitivt inkorporerade och när avtalsperioden löper ut, är dess villkor inte längre del av det 

individuella anställningsavtalet. Precis som ett kollektivavtal kan innehålla förmånligare villkor 

än lag, kan det individuella anställningsavtalet innehålla mer förmånliga villkor än 

kollektivavtalet
30

. 

 

4.5 Allmängiltighet 
 

Arbetsmarknadsministern har möjlighet att genom ett beslut utsträcka kollektivavtalets bindande 

verkan, vilket innebär att ett avtalsvillkor blir bindande för alla organiserade och oorganiserade 

arbetsgivare och arbetstagare inom ett bestämt avtalsområde. Det är avtalets normativa 

bestämmelser som blir bindande för arbetsgivarna och arbetstagarna. Organisationer som inte har 

undertecknat kollektivavtalet är därmed inte bundna till den kontraktsrättsliga delen, vilket bara 

är bindande för parterna. Det franska systemet har i stor utsträckning samma innebörd som det 

tyska allmängiltigförklarade kollektivavtalet och även giltighetsområdet blir därmed bindande 

för alla inom det avtalade yrkesmässiga eller geografiska området. Man slår fast minimivillkoren 

genom allmängiltigförklarade kollektivavtal inom stort sett alla branscher. Minimilagstiftningen 

ger ett grundläggande socialt skydd för de anställda och den främsta funktionen är att jämna ut 

konkurrensen mellan likartade verksamheter på den franska arbetsmarknaden. Det anses 

nämligen strida mot god konkurrens att tävla med underbetald arbetskraft. Vilket kan förekomma 

då oorganiserade arbetstagare riskerar sämre löner och därmed skapar bättre lönsamhet inom sin 

verksamhet. 
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I Frankrike finns det två alternativa metoder för allmängiltigförklaring: 

 

1. Den vanligaste metoden kallas extension och utsträcker sig till alla arbetsgivare 

inom ett visst geografiskt eller yrkesmässigt område inom vilket parterna har avtal. 

Avtalet sätter då gränsen för hur långt giltighetsområdet kan utsträckas. 

 

2. Den andra metoden kallas élargissement. En metod som innebär att kollektivavtalet 

istället blir giltigt för ett helt annat område än för vad som har avtalats. Man lånar ut ett 

redan allmängiltigförklarat kollektivavtal utanför dess ursprungliga yrkesmässiga och 

geografiska avtalsområde.  

 

Detta sker dock endast undantagsvis. Syftet med denna form är att staten vill få oorganiserade 

arbetsgivarna att börja teckna avtal eller ansluta sig till redan existerade kollektivavtal. Hotet om 

att bli påtvingad ett kollektivavtal som arbetsgivarna inte själva varit med att påverka skall 

inbjuda till förhandling och därmed undertecknande av kollektivavtal. Allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal har en skyddande effekt mot låg lönekonkurrens men innebär dock en stark statligt 

intervention. Detta skiljer sig ifrån det svenska ”fjärrverkansystemet”. I det svenska systemet får 

kollektivavtalet istället genom kutym verkan hos oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare
31

. 

 

4.6 Stridsåtgärder i Frankrike 
 

I Frankrike finns det många olika typer av kollektivavtal, men det äkta kollektivavtalet är 

reserverat för de ställföreträdande fackföreningarna. Ett kollektivavtal innebär dock inte 

fredsplikt. Stridsåtgärder får förekomma under avtalstid även gällande ärenden som tas upp i 

avtalet. Rätten att strejka finns tydligt uttryckt i den franska konstitutionen, men det finns ingen 

lagstiftning som går in på närmare detaljer kring strejkrätten. Istället har utvecklingen skett 

genom rättspraxis. Det är den enskilde arbetstagaren som har rätt att gå ut i strejk oavsett om han 

eller hon tillhör någon organisation eller inte. Fackföreningar omfattas således inte av 

strejkrätten.  De kan uppmuntra medlemmarna att strejka, men det slutgiltiga beslutet fattas av 

arbetstagaren själv. En strejk i Frankrike behöver inte föregås av någon medling eller att 

medlingsorganen har blivit underrättade. Däremot, i de fall som arbetstagarna själva företar 

strejken, måste arbetsgivaren underrättas om arbetstagarnas krav innan strejken påbörjas. Till 

skillnad från Sverige, skiljer man i Frankrike på olika typer av strejker. Det kan inträffa korta 

stopp i arbetet, bara för att förvarna arbetsgivaren om att en större strejk kan komma att bli 

aktuell. Det kan också förekomma roterande strejker där arbetarna turas om att lägga ner arbetet 
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på en arbetsplats och det kan också infalla proteststrejker, där arbetstagaren protesterar mot sitt 

eget anställningsförhållande. Några regler om proportionalitet eller social adekvans finns inte 

och inte heller några krav på att strejken skulle ha ett skäligt fackligt ändamål. Under 

förutsättning att den primära stridsåtgärden är tillåten, är också sympatiåtgärder lovliga om det 

föreligger ett gemensamt intresse mellan den primära och den sekundära stridsåtgärden. 

En arbetsgivare som företar en lockout har brutit mot avtalet, och är skyldig att betala 

arbetstagaren den lön som han eller hon skulle ha erhållit. Trots detta möts nästan alla strejker 

med lockout. En arbetsgivare kan dock företa två andra aktioner där effekten blir densamma som 

vid lockout. Dels kan han säga upp sina anställda på grund av arbetsbrist och dels kan han stänga 

arbetsplatsen och skjuta upp arbetet på framtiden. 

Ungefär hälften av alla arbetande fransmän omfattas av kollektivavtal, men bara 10 procent 

tillhör någon organisation
32

.  

    

4.7 Sammanfattning Frankrike 
 

Kollektivavtalet lagfästes år 1919 och skulle binda såväl dess avtalsparter liksom dess 

medlemmar. Det blev regleringsinstrumentet och villkoren presumerades bli gällande för alla 

parter inom respektive område, förutsatt att inget annat avtalats. Vidare förpliktigades 

arbetsgivaren att tillämpa kollektivavtalets villkor på alla sina anställda, även på de 

oorganiserade arbetstagarna. Möjligheten att allmängiltigförklara kollektivavtal infördes år 1936. 

Allmängiltigförklaringen av kollektivavtal accepterades av arbetsmarknadens parter, vidare var 

även lagfästelsen viktig för kollektivavtalets status. Minimilagstiftningen är stark i Frankrike 

men kollektivavtalet har genom förmånlighetsprincipen inneburit en reglering av mer förmånliga 

villkor i anställningsavtalet. År 1946 satte dock en lag stopp för regleringen. Syftet var att 

regeringen ville kontrollera lönesättningen genom lagstiftning och inte genom kollektivavtal. I 

en senare reform, de så kallade Auroux-lagarna, blev kollektivavtalen en privilegierad rättskälla. 

Skyldigheten att förhandla utökades och i reformen slogs även fast att varje löntagare skulle få 

förmånen att omfattas av ett kollektivavtal. Större delen av lagstiftning, rörande anställning och 

förhållandet mellan parterna har samlats i den franska kodifikationen Code du Travail. Den 

nuvarande arbetskodifikationen infördes 1973 men uppdateras kontinuerligt. Genom en lag år 

1972 infördes en garanti om minimilön för den anställde. Den franska staten har kunnat 

kontrollera låg lönekonkurrens och samtidigt skydda oorganiserade arbetstagare från oskäliga 

lönevillkor. Kollektivavtalets funktion är främst att komplettera luckor i lagen. Det ger ett 

minimiskydd vilket innebär att kollektivavtalet på olika nivåer kan förbättra till förmånligare 

villkor såsom lön, andra ekonomiska förmåner och arbetsförhållanden i övrigt. Kollektivavtalet 

är ett privaträttsligt kontrakt som skapar reciproka skyldigheter för avtalsparterna samt ett 

regleringsinstrument, även för de medlemmar som inte undertecknat avtalet men ändå måste 

följa det. Kollektivavtalet har även en dualistisk karaktär som medför en slags internreglering för 
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en hel bransch. Dock kan inte kollektivavtalet skapa reciproka skyldigheter mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren utan dess tvingande natur innebär att endast mer förmånliga villkor kan 

regleras i det individuella anställningsavtalet. Det är den enskilde arbetstagaren som har rätt att 

gå ut i strejk oavsett om han eller hon tillhör någon organisation eller inte. Fackföreningar 

omfattas således inte av strejkrätten.  De kan uppmuntra medlemmarna att strejka, men det 

slutgiltiga beslutet fattas av arbetstagaren själv. En strejk i Frankrike behöver inte föregås av 

någon medling eller att medlingsorganen har blivit underrättade. Däremot, i de fall som 

arbetstagarna själva företar strejken, måste arbetsgivaren underrättas om arbetstagarnas krav 

innan strejken påbörjas. 
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5. Tyskland 
 

5.1 Historia 
 

”Proletärerna har… ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna”. Så 

uttryckte sig Marx och Engels 1848, då de räknade med att levnadsvillkoren för en arbetare 

skulle bli så hopplösa att de till slut skulle göra uppror mot kapitalisterna och således lägga 

grunden till det socialistiska samhället. 

Riktigt så blev det inte. Många arbetare fick det faktiskt bättre och tack vare detta splittrades 

arbetarrörelsen i ett socialdemokratiskt och ett kommunistiskt parti med det socialdemokratiska 

partiet som det starkaste. Det var bara i Sovjetunionen som kommunisterna behöll makten. 

Socialdemokraterna försökte att med gradvisa förändringar göra levnadsvillkoren bättre för 

arbetarna. Demokratin och införandet av den allmänna rösträtten ökade chanserna för 

socialdemokraterna eftersom antalet arbetare inom industrin hela tiden blev fler och fler. 

Världskrisen på 1930-talet och andra världskriget stärkte partiet ytterligare
33

. 

Till skillnad från Frankrike före revolutionen som trots att det saknade en enhetlig rättsordning 

var en stat som styrdes centralt, var Tyskland fram till 1800-talets början endast en formell 

statsbildning. Riket symboliserades av en kejsartitel, men titeln var av ringa betydelse och 

saknade de annars utmärkande egenskaperna. Det fanns hundratals olika tyska kungariken och 

somliga befann ibland i krig med varandra. I mitten av 1800-talet uppkom vissa kodifikationer 

som kom att gälla för hela Tyskland, såsom en växellag år 1848 och en enhetlig handelslag år 

1861. I vissa delar av Tyskland, som till exempel Rheinland, gällde den franska civillagen från 

1804. Men i de flesta småstater tillämpades dock lokalt i praktiken en slags sedvanerätt som var 

kompletterad med romersk rätt. Vid de tyska universiteten studerades romersk rätt som användes 

som en subsidiär rättskälla som tillämpades när de lokala stadgarna inte fastställde annat
34

. 

Tyskland var under senare delen av 1800-talet den ledande industrimakten i Europa och tack 

vare detta stärktes det tyska socialdemokratiska partiet ytterligare. Otto von Bismarck, som var 

rikskansler mellan 1870-1891, beslöt sig för att vidta vissa åtgärder för att hindra den 

socialistiska utbredningen. Han införde bland annat ett system som tillförsäkrade arbetarna 

ersättning vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall, invaliditet och ålderdom. Systemet finansierades 

av lagstadgade bidrag från arbetstagare och arbetsgivare och därmed var ett 

socialförsäkringssystem ordnat. Även de som inte hade arbete kunde erhålla en mindre summa 

pengar från staten, men det var inte en rättighet och bidraget var alltid mindre än det som 

människorna på arbetsmarknaden fick. 

Än i dag är det här systemet grundprincipen i den tyska sociallagstiftningen
35
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Den 1 januari 1900 unifierades den tyska civilrätten i samband med att den tyska civillagen 

Burgerliches Gestezbuch (BGB) antogs år 1896. Fortfarande finns dock vissa skillnader mellan 

gemensam rätt och delstatlig rätt, men de största skillnaderna ligger i den offentliga rätten 

snarare än den civila. Tyskland består efter återföreningen år 1990 av 16 Länder, det vill säga 

delstater, där varje delstat har ett eget parlament. Nästan all rätt av större betydelse är antingen 

gemensam för hela landet eller har en liknande utformning, även om parlamenten innehar viss 

lagstiftningskompetens.  

I Tyskland finns, förutom BGB, ett antal stora viktiga regelverk såsom en handelslag 

(Handelsgesetzbuch, HGB), en civilprocesslag (Zivilprozessordnung, ZPO), en strafflag 

(Strafgestezbuch, StGB) och en straffprocesslag (Strafprozessordnung, StPO).
36

  

Den tyska arbetsrätten tog fart i mitten på förra seklet, som en reaktion mot arbetsgivarnas starka 

ställning i anställningsförhållandet. Genom fackföreningsrörelsens starka framväxt uppstod 

också ett behov för arbetsgivarna att organisera sig. Arbetsgivarorganisationerna. Deras primära 

mål var att försvaga den socialistiska fackföreningsrörelsens inflytande på arbetskraften. Ett 

erkännande av arbetarrörelsen blev fullständig först efter första världskriget. År 1918 slöt 

arbetsgivarorganisationer och fackföreningarna det så kallade Zentralarbeitsgemeinschaft, som 

var ett samarbetsavtal som resulterade i att parterna kom överens om att fullt ut erkänna varandra 

på den tyska arbetsmarknaden. Därutöver uppkom en konsensus om att kollektivavtalet skulle 

vara det huvudinstrument som skulle reglera arbetsförhållandena och reglerades i lag samma år. 

Under Weimarrepubliken utvecklades systemet för kollektiva förhandlingar snabbt och 

kollektivavtalet växte sig starkt. 

Arbetsgivarorganisationer såväl som fackföreningar förbjöds under Naziregimen. Istället 

tillsattes en lag som skulle reglera de industriella relationerna i och med att kollektivavtalet och 

dess funktion fördömdes. Efter Naziregimens fall återupptogs de gamla strukturerna som 

utvecklats under Weimarrepubliken och kollektivavtalet lagfästes återigen 1949. En reviderad 

version av Kollektivavtalslag trädde i kraft 1969. I dess föregångare från 1918 skulle 

kollektivavtalet ses som ett privaträttsligt avtal mellan parterna. Den nuvarande 

kollektivavtalslagen syftar till att skapa normer för anställningsavtalet. Likheter med det svenska 

kollektivavtalet anses medlemmarna till de avtalsslutande parterna vara bundna till det aktuella 

kollektivavtalet. Vissa delar av kollektivavtalet, som rörande lön och anställningsförhållanden 

har en normativ effekt och får inte frångås i avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren annat 

än om det aktuella kollektivavtalet godkänner en sådan avvikelse eller om det är till fördel för 

arbetstagaren. Slutet på andra världskriget medförde olika utvecklingar av arbetsrätten i 

Tyskland. Den östtyska arbetsrätten skiljde sig från den i väst. De tre huvudsakliga målen var; 

 

1. att tillfredsställa marknadsplanen, 

2. att ha låg arbetslöshet samt 

3. att arbetstagarna skulle skolas i den socialistiska andan. 
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Den kollektiva arbetsrätten i Väst fortsatte att se ut som den gjort under Weimarrepubliken. 

Under 1950- och 60-talet vidtog arbetsgivarorganisationer och fackföreningar samarbetet. 

Fackföreningarna var inte lika välorganiserade som arbetsgivarorganisationerna men det fanns 

ändå en väl fungerande kommunikation mellan de centrala och lokala nivåerna. De industriella 

relationerna började inta ett mer neo-korporatistiskt förhållningssätt under 1970-talet. 

Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar intog plats på den offentliga arenan och började 

utveckla regleringen av arbetsmarknaden. Den tyska staten har sedan 1880-talet vidtagit ett antal 

lagstiftande åtgärder inom arbets- och socialförsäkringsrättens område. Vid tillkomsten av BGB, 

definierades inte arbetsgivar- arbetstagarbegreppet och förhållandet dem emellan. Istället var 

relationen baserad på att den ena parten erbjöd sina tjänster och den andre betalade för den. 

Mycket av den gamla terminologin relaterat till det gamla servicekontraktet finns fortfarande 

kvar i Civilkoden i BGB. Detta är resultatet av kollektivavtalens allmänna förekomst som i 

många hänseenden ersätter reglerna i den tyska Civilkoden. Därför skapas inga incitament att 

förnya reglerna. Det individuella anställningsavtalet hämtar sitt innehåll ur kollektivavtal snarare 

än lagstiftningen
37

.  

 

Det tyska individuella anställningsförhållandet kan regleras genom fyra olika sätt: lagstiftning, 

kollektivavtal, företagsavtal och genom det individuella anställningsavtalet38.  Lagstiftningen är 

av starkt skyddande karaktär. Den reglerar och sätter minimistandarden för alla arbetstagare, 

oavsett om de är organiserade eller inte. Minimireglerna täcker alla typer av arbetsvillkor med 

undantag för ekonomiska ersättningsvillkor istället är det kollektivavtalen som är det 

huvudsakliga regleringsinstrumentet för villkoren om minimilön. Om ett kollektivavtal saknas på 

arbetsplatsen råder i stort sett avtalsfrihet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det finns dock 

en lag från 1952 om fastställande av minimivillkor, som är tillämplig om man inte på något 

område kan reglera villkoren genom allmängiltigförklaring av kollektivavtalet. Denna lag har 

dock aldrig i praktiken kommit att tillämpas. Kollektivavtalen är ett komplement och skall 

således bygga på de incitament som regleras i lag. Detta enligt den så kallade 

Günstigkeitsprinzip som återfinns i TVG 4 § 3 p. Förmånlighetsprincipen innebär att även om 

den anställde täcks av ett kollektivavtal kommer den lag som ger bättre villkor att tillämpas vid 

reglering av anställningsförhållandet. Genom förmånlighetsprincipen förbjuds villkoren i det 

individuella anställningsavtalet att frångå de avtalsvillkor som är reglerade i kollektivavtalet eller 

företagsavtalet. Ett sådant avsteg är endast giltigt om villkoren i det personliga avtalet är mer 

gynnsamma än de i kollektivavtalet. Förmånlighetsprincipen har medfört tolkningsproblem om 

vad som är att anse gynnsammare för arbetstagaren, och vem som skall avgöra det, en jämförelse 

mellan likadana parametrar vid bestämmande av vad som är mest förmånligt för den anställde. 

En annan teori, som har dykt upp på senare tid, avser att en arbetstagare har rätt att gå med på 

villkor som är sämre än det som kollektivavtalet anger. Resonemanget kring denna teori bygger 

på att det är bättre med lägre lön än arbetslöshet. Andra teorier pekar på att det är arbetstagarens 

subjektiva bedömning och önskan som skall sättas i fokus. Det innebär att det skulle vara möjligt 

att frångå förmånlighetsprincipen genom att i anställningsavtalet komma överens om sämre 
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anställningsvillkor än vad som är reglerat i kollektivavtalet. Enligt andra teorier i doktrinen är det 

istället en objektiv jämförelse som ska ligga till grund för en sådan bedömning. Det mest 

förmånliga villkoret är ibland det mest gynnsamma i ett längre perspektiv. Om det individuella 

anställningsavtalet har mindre förmånliga villkor i jämförelse med kollektivavtalet eller om det 

är svårt att avgöra vad som är mest gynnsamt, är i ett avsteg kollektivavtalet att anses som 

olagligt. Ett avsteg som är mindre gynnsamt blir ogiltigt även om arbetstagaren har samtyckt till 

villkoret. Motsvarande gäller lagstiftning som inte är dispositiv. Lagregeln kommer att bli 

tillämplig enligt principen om lex superior. Det finns dock undantag där lagstiftaren uttryckligen 

godtar att kollektivavtalsvillkoren går under den angivna minimistandard som lagen uppställer. 

Skälet är att arbetsmarknadens parter anses veta bättre än lagstiftaren, i ett generellt och längre 

tidsperspektiv, vilka villkor som är att anse som rimliga. Möjligheten för hur arbetsmarknadens 

parter disponerar över lagen måste dock uttryckligen anges i lagen. Även om lagregeln inte 

stipulerar en minimistandard erhålls även här möjligheten för att frångå regleringen genom andra 

villkor i kollektivavtalet. De kollektivavtalsbundna ges då möjlighet att själva disponera över 

lagen. Problemet är att det inte anges om lagen ger uttryck för en minimistandard eller om det är 

en dispositiv lagregel, kontentan blir då tolkning av lagregeln. Förhållandet mellan 

kollektivavtalet och arbetsrättslagstiftningen är invecklat och lagregler som är av tvingande 

karaktär, oavsett om det är till det bättre eller sämre för arbetstagaren, avgörs genom tolkning.  

Huruvida parterna kan avtala om andra villkor än de som är reglerade i lag, föregås av tolkning 

av den relevanta lagen. Det finns både dispositiv och tvingande lagstiftning men eftersom det 

inte framgår när så är fallet, medför det en osäkerhet för arbetsmarknadens parter om vilka 

villkor som är lämpliga i en viss bransch. En motsvarighet till svensk arbetsrättslagstiftning för 

gällande av de semidispositiva reglerna i finns inte i den tyska, istället är det 

förmånlighetsprincipen som avgör huruvida avsteg från en lagregel är lagenlig eller inte
39

. 

 

5.2  Det tyska kollektivavtalet 
 

Det tyska kollektivavtalet innehåller en obligationsrättslig och en normativ del, som måste 

särskiljas. Den obligationsrättsliga delen hör de rättigheter och skyldigheter som följer av 

kollektivavtalet, vilket rör fredsplikten och skyldigheten att följa kollektivavtalet och binder 

endast parterna och dess medlemmar. Den normativa delen reglerar istället arbetsförhållandena, 

regler för anställningsavtalets ingående och upphörande osv. Den kan vidare indelas i 

”individuella” och ”kollektiva” normer. De ”individuellt” normativa avtalsbestämmelserna rör 

regleringen kring slutandet av avtalet, avtalsinnehållet så som löner, semester, förmåner, 

arbetstid och regler kring avbrytande av anställningskontrakt. Dessa är enbart juridiskt gällande 

för arbetstagare organiserade hos den avtalsslutande fackföreningen och arbetsgivare organiserad 

hos avtalsslutande arbetsgivarorganisation. Således måste både den anställde och arbetsgivaren 

vara medlemmar i de avtalsslutande organisationerna för att avtalet skall bli tillämpligt. Den 

kollektivavtalsbundna arbetsgivaren är inte förpliktigad att tillämpa kollektivavtalets villkor på 

oorganiserade arbetstagare. Detta innebär att oorganiserade arbetstagare enligt tysk rätt inte kan 

kräva att få samma anställningsvillkor som organiserade på arbetsplatsen och kan istället vara 
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anställda på kollektivavtalets standardvillkor. Dessa gäller automatiskt för alla anställda och ger 

tillgång till exempelvis parkeringsplatser på företagets område och telefon till personalen
40

. 

 

5.3 Allmängiltighet 
 

Den tyska organiserade arbetsgivaren är som beskrivits ovan inte förpliktigad att tillämpa 

kollektivavtalet på oorganiserade arbetstagare. Annorlunda blir det då kollektivavtalen har blivit 

allmängiltigförklarade. I praktiken tillämpar dock organiserade arbetsgivare kollektivavtalet på 

samtliga anställda. De oorganiserades anställningsavtal hänvisar ofta till kollektivavtalet. På den 

tyska arbetsmarknaden legitimerar man tillämpningen av kollektivavtalet med den oreglerade 

likabehandlingsprincipen. Även arbetsgivare som är obundna kan komma att tillämpa 

kollektivavtal på sina anställda. Det tyska kollektivavtalet har liksom det svenska uppnått en 

status av kutym.  Skillnad från den svenska är den tyska arbetsgivaren inte förpliktigad att 

tillämpa kollektivavtalets villkor på de oorganiserade arbetstagarna. Liksom i Sverige råder det 

avtalsfrihet mellan oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare. Vid tvist om 

anställningsvillkoren mellan oorganiserade hänvisar svenska domstolar ofta till branschen och 

till gällande kollektivavtalet för att fastslå vad som kan anses vara skäliga villkor. Även de tyska 

domstolarna letar också efter en branschnorm vid meningsskiljaktigheter mellan oorganiserade. 

Även om inte det finns någon minimilön finns det ändå så kallade ”hungerslöner” som anses 

strida mot god sed och är att betrakta som ogiltig enligt § 138 BGB. Denna lag åsyftar endast de 

extremfallen, lönen skall inte bara stå i stort missförhållande till arbetsprestationen, arbetsgivaren 

måste även haft onda avsikter eller haft avsikten att utnyttja arbetstagarens svagare 

förhandlingsposition. Det är inte heller tillräckligt att lönen ligger under det för branschen 

gällande kollektivavtalet. Istället kommer de tyska domstolarna att leta efter det som normalt 

utbetalas i likvärdiga verksamheter. Tyskland erkänner ett system med allmängiltigförklarade 

kollektivavtal, genom en särskild förklaring av arbetsmarknadsministern inom ett bestämt 

yrkesmässigt eller geografiskt tillämpningsområde. Allmängiltigförklaringen innebär dock inte 

att dessa arbetsgivare och arbetstagare blir parter till det vidsträckta kollektivavtalet däremot blir 

de ”individuella” normativa avtalsbestämmelserna i kollektivavtalet bindande även för de 

oorganiserade arbetstagarna och arbetsgivarna. Kollektivavtalet styr då lönesättningen av de i 

satta avtalsvillkoren. Dock är den obligationsrättsliga delen fortfarande endast förbehållen 

parterna och dess medlemmar. Genom allmängiltigförklaringen knyts de oorganiserade 

arbetsgivarna till kollektivavtalet på ett annat sätt än den svenska ”fjärrverkan” sträcker sig inte 

till att omfatta oorganiserade arbetsgivare.  I de fall där kollektivavtal saknas kommer 

domstolarna att söka efter branschnormen för att slå fast vad som är skäliga villkor i 

anställningsförhållandet. I Tyskland är det fackliga deltagandet relativt lågt i jämförelse med 

Sverige där cirka 90 procent är fackligt anslutna. Särskilt i den tyska byggnadsbranschen är det 

fackliga deltagandet relativt lågt. Om det inte fanns möjlighet att allmängiltigförklara 

kollektivavtal skulle de oorganiserade försättas i en sämre position än de organiserade 
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arbetstagarna. Eftersom arbetsgivaren inte är bunden att tillämpa lönevillkoren i ett 

kollektivavtal på oorganiserade skulle detta kunna skapa incitament att endast anställa 

oorganiserade till lägre löner. Samhället har därför ett intresse i att skydda lönerna genom 

allmängiltigförklaring. Detta blir speciellt framträdande då arbetslösheten är hög. Främsta syftet 

är alltså att skydda förhandlings- och avtalssystemets funktion samt befästa kollektivavtalets 

position i Tyskland. Det har också hävdats att allmängiltigförklaringen syftar till att säkerställa 

sociala inrättningar såsom semesterkassor, pensionskassor och permitteringslönekassor. Dessa 

säkerställs genom att alla arbetsgivare blir bundna inom ett avtalsområde. Tveksamheter om 

villkorets mer fördelaktiga karaktär skulle exempelvis kunna vara ett villkor om ändring av fast 

lönesystem till ackordssystem. Bedömning om huruvida det är mer förmånligt är inte lika lätt att 

avgöra. Enligt praxis skall de båda villkorens innehåll analyseras utan att beakta de ekonomiska 

konsekvenserna. En objektiv jämförelse skall ske vid en sådan jämförelse, därmed inte den 

subjektiva situationen beaktas utan istället skall de anställdas kollektiva intresse sättas i fokus. 

Ett kollektivavtal med ett mindre avtalsområde ska inte försämra de villkor som arbetstagarna är 

garanterade i ett kollektivavtal med bredare tillämpningsområde. Exempelvis kan inte ett 

företagsavtal reglera mindre förmånliga villkor än det tillämpliga regionala avtalet. Ett 

kollektivavtal måste även stå i överensstämmelse med överordnade lagar, föreskrifter eller 

kollektivavtal
41

. 

 

5.4 Stridsåtgärder i Tyskland 
 

Förutom den allmänna föreningsfriheten i Tyskland framgår i grundlagen artikel 9 att alla 

människor, oavsett yrkeskategori, har rätt att bilda organisationer för att skydda och främja de 

tyska arbets- och näringslivsvillkoren. I samma grundlag finns förbud mot stridsåtgärder vars 

mening är att skydda och främja arbets- och näringslivsvillkoren, men exakt vad som menas med 

stridsåtgärder framgår inte där eller i någon annan lag. Regelsystemet gällande stridsåtgärder har 

istället utvecklats i rättspraxis främst genom Förbundsarbetsdomstolen och är idag ett detaljrikt 

och välutvecklat system. 

 

En av de huvudsakliga principerna inom systemet är att stridsåtgärder till största del ska bevara 

och verka för parternas samverkan och deras förmåga att bedriva kollektiva förhandlingar och 

ingå kollektivavtal. Principen bygger på grundlagens syfte att främja arbets- och 

näringslivsvillkoren och förutsätter att parterna besitter förmåga att på egen hand förhandla och 

ingå avtal. Stridsåtgärdsrätten visar sig något annorlunda för arbetstagare mot arbetsgivare. En 

offensiv lockout är förbjuden, och en defensiv lockout är väldigt restriktiv. 

 

Ett kollektivavtal är, enligt kollektivavtalslagen från 1949, ett handling om fredsplikt. Oavsett 

om det uttryckligen står i avtalet eller inte gäller fredsplikten, och skulle en paragraf i 
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kollektivavtalet undanröja fredsplikten saknar den paragrafen laga verkan. Avtalsparternas 

medlemmar har skyldighet att tillsammans verka för att avtalet följs, och den obligatoriska 

fredsplikten är en av de viktigaste punkterna i ett kollektivavtal. Den relativa fredsplikten 

innebär att fredsplikten dock bara omfattar det faktiska innehållet i ett kollektivavtal. För att 

förvissa sig om att även andra frågor innefattas av fredsplikt, ska man uttryckligen skriva in 

önskat område i avtalet och det kallas då för den absoluta fredsplikten. Det är inte så vanligt att 

man använder kollektivavtalen för att ge fredsplikten ett större utsträckningsområde, men 

däremot i ett s.k. tvistelösningsavtal brukar fredspliktens utsträckningsområde regleras då man 

ofta önskar att fredsplikten sträcker sig över perioder då nya avtal ska ingås. Främst vill man 

förvissa sig om att man kan teckna de nya avtalen under gällande fredsplikt. Tvistelösningsavtal 

är en vanlig form av avtal i Tyskland och tecknas genom chefer eller ordföranden från både 

arbetstagarsidan och arbetsgivare. Det är oftast i tvistelösningsavtalen som bestämmelserna runt 

stridsåtgärder regleras. En huvudsaklig princip när det gäller stridsåtgärder är den s.k. ultima-

ratio-principen som innebär att stridsåtgärder endast får tas till som en sista utväg. När det gäller 

huruvida stridsåtgärder är tillåtna eller inte har i rättspraxis ett antal principer vuxit fram. Det är 

först och främst proportionalitetsprincipen och principen om social adekvans som avgör om en 

stridsåtgärd är olovlig eller inte. Proportionalitetsprincipen innebär att medlen som används för 

att nå målet måste stå i proportion till själva målet och med principen om social adekvans menas 

att åtgärden måste vara socialt berättigad. Dessutom, som tidigare nämnts, måste parterna spela 

rent spel och det finns också reglerat genom principen om fair play. 

 

I jämförelse med övriga Europa har Tyskland förhållandevis få stridsåtgärder och förlorade 

arbetsdagar, fastän rätten att ta till stridsåtgärder är en väsentlig del inom arbetsrätten. Ungefär 

30 procent av den arbetande befolkningen tillhör någon sorts organisation, men ungefär 80 

procent omfattas av kollektivavtal. En förklaring till detta är att ett kollektivavtal kan få 

allmängiltighet i Tyskland, både på förbunds- och delstatsnivå. För att nå allmängiltighet måste 

båda parterna godkänna avtalet samtidigt som avtalet måste ha ett allmänintresse
42

.  

 

 

5.5 Sammanfattning Tyskland 
 

Arbetsrätten tog fart i mitten av 1900-talet i Tyskland, vilket var en reaktion mot arbetsgivarnas 

starka ställning i anställningsförhållandet. I och med fackföreningsrörelsens starka framväxt 

uppstod också ett behov för arbetsgivarna att organisera sig. År 1918 slöt 

arbetsgivarorganisationer och fackföreningar ett samarbetsavtal s.k. Zentralabeitsgemeinschaft. 

Därutöver gjordes också en överenskommelse om att kollektivavtalet skulle vara det 

huvudinstrument som reglerade arbetsförhållandena och kom att stiftas i lag senare samma år. 

Under Weimarrepubliken utvecklades systemet för kollektiva förhandlingar snabbt och 

kollektivavtalet växte sig stark. Arbetsgivarorganisationer såväl som fackföreningar förbjöds 
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under Naziregimen och ersattes av en lag som skulle reglera de industriella relationerna. Efter 

Naziregimens fall återupptogs de gamla strukturerna som utvecklats under Weimarrepubliken 

och lagfäste återigen kollektivavtalet 1949. Likheter med det svenska kollektivavtalet anses 

medlemmarna till de avtalsslutande parterna vara bundna till det aktuella kollektivavtalet. Vissa 

delar av kollektivavtalet, som rörande lön och anställningsförhållanden har en normativ effekt 

och får inte frångås i avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren annat än om det aktuella 

kollektivavtalet godkänner en sådan avvikelse eller om det är till fördel för arbetstagaren. 

Tyskland efter andra världskriget medförde olika utvecklingar av arbetsrätten. Den östtyska 

arbetsrätten skiljde sig från den i väst. De huvudsakliga målen i Öst var: att tillfredsställa 

marknadsplanen, att ha låg arbetslöshet samt att arbetstagarna skulle skolas i den socialistiska 

andan. Den kollektiva arbetsrätten i Väst fortsatte se ut som den gjort under Weimarrepubliken. 

Fackföreningarna var inte samma grad välorganiserade i förhållande till 

arbetsgivarorganisationerna dock med en välfungerande kommunikation mellan den central och 

lokal nivå. Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar intog plats på den offentliga arenan och 

började utveckla regleringen av arbetsmarknaden. Den tyska staten har sedan 1880-talet vidtagit 

ett antal lagstiftande åtgärder inom arbets- och socialförsäkringsrättens område. Mycket av den 

gamla terminologin relaterat till det gamla servicekontraktet finns fortfarande kvar i Civilkoden i 

BGB. Detta är summan summarum av kollektivavtalens allmänna förekomst som i många 

hänseenden ersätter reglerna i den tyska Civilkoden.  

 

Liksom i Sverige råder det avtalsfrihet mellan oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare. Vid 

tvist om anställningsvillkoren mellan oorganiserade hänvisar svenska domstolar ofta till 

branschen och till gällande kollektivavtalet för att fastslå vad som kan anses vara skäliga villkor. 

Även de tyska domstolarna letar också efter en branschnorm vid meningsskiljaktigheter mellan 

oorganiserade. Även om inte det finns någon minimilön finns det ändå så kallade ”hungerslöner” 

som anses strida mot god sed. Tyskland erkänner ett system med allmängiltigförklarade 

kollektivavtal, genom en särskild förklaring av arbetsmarknadsministern inom ett bestämt 

yrkesmässigt eller geografiskt tillämpningsområde. Allmängiltigförklaringen innebär dock inte 

att dessa arbetsgivare och arbetstagare blir parter till det vidsträckta kollektivavtalet däremot blir 

de ”individuella” normativa avtalsbestämmelserna i kollektivavtalet bindande även för de 

oorganiserade arbetstagarna och arbetsgivarna. Kollektivavtalet styr då lönesättningen av de i 

satta avtalsvillkoren. Dock är den obligationsrättsliga delen fortfarande endast förbehållen 

parterna och dess medlemmar. I Tyskland är det fackliga deltagandet relativt lågt i jämförelse 

med Sverige. Om det inte fanns möjlighet att allmängiltigförklara kollektivavtal skulle de 

oorganiserade försättas i en sämre position än de organiserade arbetstagarna. 
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6. Rättsfall och egna kommentarer 
 

I detta avslutande kapitel kommer de rättsfall som har haft stort inflytande på arbetsrätten att 

presenteras. Det kommer också att ta upp författarnas egna åsikter och analyser. Dessutom 

kommer utstationeringsdirektivet nämnas lite kort och likaså ett mindre avsnitt om social 

dumpning. 

 

6.1 Utstationeringsdirektivet 
 

I målet Rush Portuguesa mot franska immigrationsmyndigheten kom EU-domstolen fram till att 

det stred mot reglerna om den fria rörligheten att kräva arbetstillstånd för den medföljande 

personalen under den tidsperiod som arbetet skulle göras. Domstolen ansåg dessutom att det 

enligt EU-rätten inte skulle finnas några hinder för en medlemsstat att låta de lagar och 

kollektivavtal som gäller i landet beröra alla som kommer för att utföra ett arbete, oavsett vilket 

land som arbetsgivarföretaget tillhör eller hur tillfälligt arbetet är.   

 

Resultatet av domstolens utslagsgivande blev att länder som har minimilön kan kräva att 

utländska företag betalar minst de lönerna och de länder som har utvidgade kollektivavtal kan 

kräva att avtalen efterföljs. Till följd av Rush Portuguesa-avgörandet offentliggjorde EU år 1995 

det s.k. utstationeringsdirektivet. Utstationeringsdirektivets främsta uppgifter är att se till att den 

fria rörligheten tillgodoses genom fastställande av vilket lands lag som är tillämplig för 

utstationerad arbetskraft, och dessutom ska direktivet förhindra social dumpning
43

. 

 

6.2 Social dumpning 

 
Uttrycket social dumpning kan användas i flera olika betydelser. Det kan användas genom att 

arbetstagarna på arbetsmarknaden bjuder under varandra när det kommer till löneanspråk och 

andra anställningsvillkor. Uttrycket kan också användas när en arbetstagare från ett land där 

lönerna är låga åker till ett land med högre löner för att utföra ett arbete mot en lägre ersättning 

än vad som normalt skulle utgå i det andra landet. En annan betydelse är när ett företag flyttar sin 

verksamhet från ett land med höga löner till ett land med låga löner för att spara in på 

kostnaderna. Det största problemet med social dumpning är att arbetskraft utnyttjas och 

konkurrensen blir snedvriden. I Sverige har inte problemet med social dumpning varit speciellt 

omfattande, främst beroende på att svenskar inte utnyttjar den fria rörligheten för arbetstagare i 

särskilt stor utsträckning. Ur en svensk synvinkel har de flesta situationer istället byggt på att 

utländska företag tar med sig egen arbetskraft och kommer till Sverige för att utföra temporära 

arbeten med stöd av den fria rörligheten för tjänster
44

. 
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I samband med stridsåtgärder har det i Sverige förekommit aktioner mot social dumpning. Om 

ett utländskt företag som utför arbete i Sverige inte har kollektivavtal, kan svenska 

fackföreningar vidta stridsåtgärder för att tillgodose att de svenska villkoren följs. Vid de fall där 

ett kollektivavtal finns mellan parterna tillämpas istället MBL:s bestämmelser om 

stridsåtgärder
45

. 

 

6.3 Rättsfall och domar 
 

6.3.1 Nervion-domen 

 
I Nervion-målet

46
 gällde frågan huruvida ett ITF-avtal var giltigt eller inte. Ett ITF-avtal är ett 

avtal som är utformat av internationella transportarbetarfederationen. Avtalet gällde en besättning 

från Polen ombord på ett bekvämlighetsflaggat fartyg från Panama. Arbetsgivaren ville att 

avtalet skulle ogiltigförklaras med hänvisning till att det hade uppkommit under tvingande 

former genom stridsåtgärder i svensk hamn. HD drog slutsatsen att den rättsliga relationen 

mellan redare och besättning skulle bedömas efter flaggans lag, i det här fallet skulle alltså 

Panamas lagar gälla. Enligt Panamas lag hade avtalet uppkommit genom tvång och skulle 

således ogiltigförklaras. 

Slutsatsen med Nervion-domen blev att ett avtal som uppkommer som en konsekvens av en 

tillåten stridsåtgärd kan komma att förklaras ogiltigt om ett annat lands lagar är tillämpliga på 

avtalet. AD fastslog senare i Britannia-domen att det är omöjligt att en stridsåtgärd skulle vara 

tillåten, samtidigt som avtalet som åtgärden resulterar skulle vara ogiltigt
47

. 

 

6.3.2 Britannia-domen 

 

AD 1989:12048 handlar om ett bekvämlighetsflaggat tyskt fartyg, M/S JSS Britannia som var 

registrerat på Cypern. När fartyget anlöpte Göteborgs hamn krävde Svenska Sjöfolksförbundet 

och Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) att rederiet skulle teckna kollektivavtal, 

ett så kallat ITF-avtal, och nya anställningsavtal för den filippinska besättningen på fartyget. I 

kraven ingick att ITF-avtalet skulle ha retroaktiv giltighet och att rederiet skulle betala ett belopp 

som motsvarade skillnaden mellan avtalets löner och de löner som hade betalats ut till 

besättningen under de ungefärliga tio månader sedan de mönstrade på fartyget. Rederiet vägrade 

dock att gå med på sjöfolksförbundets och ITFs krav och därmed förklarade sjöfolksförbundet 

fartyget i blockad. Förbundet uppmuntrar dessutom Svenska Transportarbetareförbundet att 

besluta sympatiåtgärd med avseende på lossning och lastning av fartyget, samtidigt som 

sjöfolksförbundet självt som sympatiåtgärd beslutar om blockad med avseende på assistans av 

bogserbåtar med mera. I frågan, som gällde huruvida det var tillåtet att åtgärda blockaderna, 

anförde rederiet tillsammans med Sveriges Stuvareförbund och Sveriges Redareförening bl. a att 
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ett gällande kollektivavtal där besättningens löner och övriga anställningsvillkor var reglerade 

redan fanns genom ett avtal med besättningens fackliga organisation på Filippinerna när 

sjöfolksförbundets och ITFs krav framställdes. Arbetsdomstolen ansåg att fackliga stridsåtgärder 

av en arbetstagarorganisation är otillåtna enligt medbestämmandelagen om de syftar till att 

framtvinga ett undanröjande eller en ändring av ett bestående kollektivavtal mellan en 

arbetsgivare och en annan arbetstagarorganisation, såväl när stridsåtgärderna riktas direkt mot 

arbetsgivarparten i det kollektivavtalet (42 § medbestämmandelagen) som när de utgör 

sympatiåtgärder mot en motpart i den angripande arbetstagarorganisationens eget kollektivavtal 

(41 § första stycket 4). Vidare finner domstolen att detsamma gäller enligt 

medbestämmandelagen under jämförbara förhållanden när fackliga stridsåtgärder vidtas i 

Sverige i syfte att undanröja eller åstadkomma ändring i ett avtal mellan utländska parter för en 

utländsk arbetsplats och enligt tillämplig utländsk lag fackliga stridsåtgärder i sådant syfte är 

olovliga i förhållandet mellan avtalsparterna. Undantag skall dock göras för fall där det 

uppenbarligen skulle strida mot grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa den 

utländska lagen på frågan om lovligheten av stridsåtgärder i förhållandet mellan parterna i det 

utländska avtalet. Med dessa utgångspunkter förklaras blockadåtgärderna mot det 

bekvämlighetsflaggade fartyget olovliga enligt medbestämmandelagen. 

 

6.3.3 Lex Britannia 

 
I samband med domarna i Nervion- och Britannia-domarna ökade oron för svenskarna då man 

inte längre trodde att man genom stridsåtgärder kunde kontrollera att utländska arbetares löner 

och arbetsvillkor motsvarade svenskarnas om de hade med sig ett kollektivavtal från hemlandet 

då de utförde arbete i Sverige. För att få bukt med problemet infördes lagändringar i MBL år 

1991 för att lättare kunna handskas med utländska arbetare. EU:s lagstiftning var dock inte helt 

förenlig med Lex Britannia och Sverige tvingades ändra lagen
49

. 

 

6.3.4 Laval-domarna 

 

Laval-domarna har haft en enorm inverkan på svensk arbetsrätt. Den första AD-domen är från 

2004. 

 

AD 2004:111 

En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett lettiskt bolag, som hyr ut 

arbetskraft från Lettland till företag som bedriver verksamhet i Sverige. En annan svensk 

arbetstagarorganisation har vidtagit sympatiåtgärder mot det lettiska bolaget. Bolaget är inte 

bundet av kollektivavtal i förhållande till någon av de svenska arbetstagarorganisationerna. 

Bolaget, som är bundet av två kollektivavtal med en lettisk arbetstagarorganisation, hävdar bl.a. 

att stridsåtgärderna strider mot EG-rätten. Interimistisk prövning av stridsåtgärdernas tillåtlighet. 

Det lettiska bolaget var tvunget att få saken prövad i domstol då det bara fanns tre möjliga 

alternativ. Antingen kunde man acceptera fackets samtliga krav, eller så kunde man lämna 
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Sverige och alla åtaganden och på så sätt riskera skadestånd eller slutligen få fredsplikt till stånd 

genom tvång av domstolen. Det sistnämnda alternativet var det enda sättet att förhindra konkurs. 

Arbetsdomstolen fann dock inte att stridsåtgärderna hade varit olovliga på de grunder som det 

lettiska bolaget åberopade. Yrkandet om interimistisk förordnande avslogs således. 

 

AD 2005:49 

Arbetsdomstolen kom till slutsatsen att svaren på de EG-rättsliga frågor som yttrades vid 

ställningstagande om de mot bolaget vidtagna stridsåtgärderna för genomdrivande av 

byggnadsavtalets tillämpning vid bolaget är förenliga med artikel 12 och artikel 49 i EG-

fördraget samt utstationeringsdirektivet inte kan anses så klara att domstolen kan avgöra målet 

utan att först begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen.  

Arbetsdomstolen skulle således enligt artikel 234 i EG-fördraget, inhämta förhandsavgörande 

från EG-domstolen beträffande frågan om fackliga stridsåtgärder. Frågan är om de åtgärder som 

vidtagits i syfte att förmå ett till Sverige utstationerat företag som bedriver byggverksamhet att 

tillämpa det svenska byggnadsavtalet, kan anses strida mot artiklarna 12 och 49 i EG-fördraget 

samt mot utstationeringsdirektivet. Det gäller särskilt i det fallet då den nationella regel som gör 

att stridsåtgärderna inte är otillåtna endast är tillämplig på arbetsförhållanden som 

medbestämmandelagen inte är direkt tillämplig på. 

AD 2009:89 

Tvisten i detta mål har gällt frågan om de stridsåtgärder som de fackliga organisationerna vidtog 

mot bolaget, som utstationerade arbetskraft från Lettland till Sverige, stred mot EG-rätten och 

om dessa organisationer därmed är skadeståndsskyldiga gentemot bolaget. EG- domstolen har i 

sin dom med förhandsavgörande funnit att stridsåtgärderna var otillåtna enligt EG-rätten, vilket 

numera är ostridigt mellan parterna i målet. Vad Arbetsdomstolen nu har att ta ställning till är i 

huvudsak om de tre fackliga organisationerna är skyldiga att utge allmänt och ekonomiskt 

skadestånd till bolaget på grund av de otillåtna stridsåtgärderna. Återstående tvistefrågor är även 

huruvida Byggnads och avdelningens stridsåtgärder numera har hävts eller inte och om 

Arbetsdomstolen ska pröva bolagets yrkande om att domstolen ska fastställa att stridsåtgärderna 

är olovliga och ska hävas. 

Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att de stridsåtgärder som de fackliga 

organisationerna vidtog mot bolaget är olovliga och ska hävas. Efter det att EG-domstolen i sitt 

förhandsavgörande konstaterat att stridsåtgärderna stred mot EG-rätten och de fackliga 

organisationerna accepterat att de därmed var otillåtna är det enligt Arbetsdomstolens bedömning 

inte av avsevärd betydelse för bolaget att få ett fastställelseyrkande om stridsåtgärdernas 

tillåtlighet prövat. Arbetsdomstolen har också funnit att samtliga stridsåtgärder får anses ha 

avslutats, låt vara att det beträffande Byggnads stridsåtgärder skett på ett formlöst sätt.  
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Mål C-341/05 

I mål C-341/05 beslutade EG-domstolen att stridsåtgärderna stred mot de EU:s ovan nämnda 

direktiv. Dessutom anklagade de den fackliga organisationen för direkt diskriminering mot en 

annan nationalitet.  
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6.4 Analys och egna kommentarer 
 

Gemensamt för Sverige, Tyskland och Frankrike är att kollektivavtalet fick sitt genombrott 

omkring början av 1900-talet. Engelsmännen, som däremot var först med att inrätta 

kollektivavtal genom lagstiftning är också dem som brukar den allra minst. Hur pass 

arbetarrörelsen fått fäste kan säkerligen förklaras med att de länder som valt att stärka 

arbetstagaren också haft en mer socialistiskt influerat styre och därmed med Englands valda 

riktlinje då varit mer liberalt inspirerat. 

 

Tyskland och Frankrike har möjlighet att utropa allmängiltiga kollektivavtal, vilket då kan 

sträcka sig över olika branscher eller geografiskt område. Nackdelen torde vara att det lämnas 

mycket till tolkning om huruvida det ena eller det andra föreligger. En del rättsregler är 

dispositiva och kan frångås genom förmånligare avtal. Problematiken ligger dock inte i att lagen 

är dispositiv utan att otydligheten är att det inte framkommer om lagen är dispositiv eller 

tvingande. En motsvarighet till svensk arbetsrättslagstiftning för gällande de semidispositiva 

reglerna i finns inte i den tyska, istället är det förmånlighetsprincipen som avgör huruvida avsteg 

från en lagregel är lagenlig eller inte. Det tyska kollektivavtalet innehåller en obligationsrättslig 

och en normativ del, som måste särskiljas. Förmånlighetsprincipen är också en annan aspekt att 

ta hänsyn till, den innebär ju att det förmånligare avtalsvillkoret skall gälla men frågan kvarstår 

vem ska bedöma om hur det föreligger. 

 

 

Fördelen med allmängiltiga kollektivavtal är att det tillämpas på utländska arbetstagare eller 

arbetsgivare i samma bransch, vilket underlättar när arbetstagare och arbetsgivare utnyttjar den 

fria rörligheten inom EU. Trots att det gäller EU-medborgare så lever vi under olika 

förutsättningar. Sedvänjor och leverne kan skilja sig avsevärt mellan länderna. Vidare har även 

EU-domstolen dömt avvikande från traditionella kollektivavtal, vilket inte garanterar att de 

alternativa stridsåtgärderna är förenliga med EU-direktiv eller praxis. Det här är till stor nackdel 

för Sverige eftersom vi endast kan vidta stridsåtgärder om verksamheten saknar kollektivavtal. 

En viss förståelig farhåga emot arbetstagare från andra medlemsländer är motiverad av svenska 

arbetstagare. Organiserade arbetstagare avger ett löfte till varandra om att inte sälja sitt arbete för 

lägre pris än det som är överenskommet.  Detta riskerar att öppna marknaden för budgivning och 

den som säljer sitt arbete till lägst pris är den som anställs, vilket idag benämns som social 

dumpning. För att uppnå en jämvikt och en överkomlig standard i samhället så är båda parter 

nödvändiga, dvs. den fackliga rörelsen och arbetsgivarsidan. Om arbetsgivarna innehar 

ledningsrätten, lönesättningsrätten och rätten att besluta om andra anställningsvillkor så är 

arbetstagarna helt underordnade arbetsgivaren. Även om EU har som intention att skapa 

gemensam politik i hela unionen så är det ett faktum att länder inom EU är allt annat än lika i 

dagsläget. Arbetsmarknadspolitiken måste ändå ge möjligheter att anpassa sig efter nationens 

förutsättningar. Andra EU-medborgare ska inte kunna konkurrera ut andra arbetstagare på 

inhemsk arbetsmarknad. En minimilagstiftning är inte något att sträva efter då det är mer 
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omfattande att förändra och mindre flexibelt. Man bör inte heller sätta en generell minimilön för 

alla medborgare då den inte blir anpassad till bransch eller efterfrågan. Däremot kunde 

allmängiltiga kollektivavtal som är branschanpassade och som är tillämpbar på såväl inhemska 

som utländska arbetstagare vara en lösning, om den nu skulle vara så att exempelvis det svenska 

kollektivavtalet inte skulle vara tillämpligt. I ganska stor utsträckning är också medborgare i 

allmänhet mer tillfreds om det finns vedertagna förhållningsregler som är allmänt kända. Det blir 

färre stora konflikter, eftersom parterna genom konsensus löser situation, de flesta gånger. Fast å 

andra sidan så är inte den tesen speciellt förenlig med fransk arbetsrätt och arbetsrättshistoria, 

förklaringen till varför det kan tänkas vara, är att staten har kontrollerat mer och inte haft 

förtroendet till arbetsmarknadens parter att lösa anställningsförhållandet på ett godtagbart sätt. 

Den franska rätten har, på många områden, influerat EU:s rätt. Detta beror till stor del på att 

många europeiska stater kopierade den franska rätten efter Napoleonkrigen och det lever kvar 

idag. Dessutom var Frankrike en av de grundande nationerna och således också en av de mest 

inflytelserika. 

Intressant är också att Storbritanniens arbetsmarknadspolitik inte har förändrats trots en 

arbetarregerings intåg till makten genom Tony Blair år 1997. Britterna fortsätter med ett 

konservativt traditionellt rättssystem trots att de vet att en stor del av det övriga Europa använder 

kollektivavtal som ett juridiskt bindande dokument. Vi svenskar sätter väldigt stor tilltro till våra 

kollektivavtal, där både löner och arbetsvillkor regleras, medan det i Storbritannien bara är 

”binding in honour only” En stor skillnad mellan exempelvis Frankrike och Storbritannien är att 

medan det är väldigt lätt att gå ut i strejk i Frankrike, kan man förlora jobbet om man gör det i 

Storbritannien. Man kanske kan tycka att fransmännen strejkar för lätt, då det finns olika typer av 

strejk och inga speciella regler för medling. Att hälften av alla arbetande fransmän omfattas av 

ett kollektivavtal är också något som är värt att analysera. Motsvarande siffra i Storbritannien 

ligger på 35 procent och i Tyskland omfattas hela 80 procent av kollektivavtal. Däremot tillhör 

fransmännen den lägsta siffran när det gäller antalet arbetare som tillhör en organisation. Den 

siffran är bara 10 procent. 

Då EU-rätten är förhållandevis ny utvecklas arbetsrätten, precis som inom andra områden, främst 

genom rättspraxis. Som tidigare nämnts har Laval-domarna haft stor betydelsen för svensk 

arbetsrätt. Det råder inga större tvivel om att Lex Britannia inte var helt förenlig med EU-

lagstiftningen är nog alla överens om, men för att få bukt med exempelvis den sociala 

dumpningen bör vi ha en lagstiftning beträffande alla som arbetar i vårt land. Vikten av så bra 

arbets- och anställningsförhållanden som möjligt borde vara en betydelsefull fråga för alla. 
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