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Vi lovar och försäkrar 
att aldrig någonsin
under några omständigheter 
arbeta på sämre villkor 
eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om 
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!
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Tänk er ett köksbord. Runt bordet sitter fjorton smeder. Det är alla 
smeder i samma stad. De är upprörda över de låga lönerna. Det räcker 
inte till mat till barnen.

Runt bordet lovar de varandra att ingen ska arbeta längre 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 för-

står 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. De andra måste nöja sig med 
mindre. Annars kommer han inte att 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 vill-
kor. 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 resur-
ser för att kunna skydda detta löfte till varandra. 

Det är det, kongressdeltagare, som vi gör i facket. 
Vi lovar varandra.

 
UR TAL AV HANS KARLSSON VID LO-KONGRESSEN 1996

Kongressdeltagare!
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Kollektivavtalet 
– det skrivna löftet
Medlemmarnas uppdrag till den fackliga organisationen är att för-
hindra att de tvingas konkurrera med varandra, att jobben ställs mot 
lönen och villkoren. Förhindra att de tvingas välja det kortsiktigt nöd-
vändiga, rädda jobbet, framför det långsiktigt önskvärda, goda arbe-
ten, ökade löner och bra villkor.

Ägarnas uppdrag till företagen är att säkerställa en maximal 
avkastning på kapitalet, högsta möjliga vinst. Mellan dessa uppdrag, 
den fackliga organisationens och ägarnas, finns det en grundläggande 
och evig motsättning. En motsättning som riskerar att leda till stän-
diga stridigheter.

Men samtidigt har bägge parter ett starkt och gemensamt intresse 
av arbetsfred, en fred som bygger på ett byte, där de anställda blir 
skyldiga att arbeta och arbetsgivaren blir skyldig att betala. Bytet för-
utsätter en kompromiss, ty ingen kan få allt. 

Kollektivavtalet är överenskommelsen om fred på arbetets mark-
nad, en kompromiss mellan oförenliga intressen, mellan säljare och 
köpare av arbete, mellan arbete och kapital.
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En lysande blandning
Kollektivavtalet är ingen lag och inget enskilt avtal. Det är en bland-
ning av båda, en nödvändig och fullständigt lysande blandning i den 
annars så strikta juridiska världen.

Det finns få länder i världen som utvecklats till högproduktiva 
samhällen som inte valt att reglera arbetsmarknaden med kollektiva 
avtal. Det är ett enkelt och accepterat sätt att byta arbetsskyldighet 
och arbetsfred mot garanterade löne- och anställningsvillkor.

Om detta är i stort sett alla eniga.
Däremot är arbetsgivare och den fackliga rörelsen i stort sett helt 
oense om vilka regler som ska gälla för hur nya kollektivavtal ska träf-
fas. Arbetsgivarna vill stärka sin position i förhandlingarna och fack-
föreningarna vill förstärka sin. Arbetsgivarna vill med lag förbjuda 
sympatiåtgärder, fackföreningarna vill utöka rätten till sympatiåtgär-
der att också gälla i det nya gränslösa Europa.

Om den oenigheten är i stort sett alla också överens.
Men oenigheten gäller inte om framtidens arbetsmarknad ska reg-

leras med kollektivavtal. Oenigheten gäller vad som ska stå i avtalen, 
vilket pris arbetsgivaren ska betala för arbetsfreden. 

En av socialdemokratins grundare, den tyske politikern Ferdinand Lassalle, d 1864, 

formulerade ”das eherne Lohngesetz” (den järnhårda lönelagen). Den säger att 

lönerna inte kan stiga över existensminimum för arbetarna eftersom arbetsgivarna 

alltid kommer att tvinga arbetarna att konkurrera med varandra med den lägsta lönen.

Den järnhårda lönelagen kan endast brytas genom att arbetarna bildar fackföreningar.

den järnhårda lönelagen



Kartellen på 
arbetets marknad
Arbete är som potatis
Några bönder far med potatis till marknaden. De möts varje morgon 
utanför staden och enas om ett lägsta pris för potatisen. De lovar var-
andra att ingen ska sälja för mindre. De enas också om att dela upp 
stadens fyra torg mellan sig. Bönderna från norr tar norrtorget. Dit får 
inga bönder komma från söder, öster och väster. 

En morgon har bönderna så mycket potatis att de är rädda att priset 
ska sjunka, att någon kommer att svika och sälja billigare för att bli av 
med sin potatis.

 Då kommer de överens om att ställa en del av potatisen i en lada så 
att de inte tar med sig mer än som går att sälja. Lagret kan de sälja en 
annan dag när det köps mer potatis, kanske framåt jul.

Nu har bönderna enats om priset, delat upp marknaden och begränsat 
utbudet. Bönderna har bildat en utbudskartell på potatismarknaden.

Den fackliga kartellen
En fackförening är på samma sätt en kartell på arbetets marknad där de 
som säljer arbete – löntagarna – sluter sig samman för att kontrollera 
priset på arbete.

Fackföreningen bygger på insikten att om du sänker din lön så 
måste jag sänka min, och så uppstår en konkurrens på arbetets mark-
nad, social dumping, med en kapplöpning om jobben mot fattigdom 
och elände för alla.

Grunden för fackföreningen är därför att alla som säljer samma typ av 
arbete, inom samma fack, samlas och kommer överens om vilket pris och 
vilka villkor de ska kräva för att sälja sitt arbete. Det är det fackliga löftet, 
att enas om ett pris för arbetet och att ingen ska sälja till ett lägre pris.
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Utbud och efterfrågan är de två krafterna på alla marknader: Utbudet är hur 

mycket varor som förs till marknaden och efterfrågan bestäms av hur många 

som vill köpa dessa varor. I denna spänning mellan utbud och efterfrågan 

uppstår priset på varan. Finns det lite potatis och många som vill köpa så 

stiger priset på potatis. På samma sätt är det med arbete. Är arbetslösheten 

hög och därmed utbudet på arbete stort så sjunker priset på arbete. Är arbets-

lösheten låg stiger priset på arbete. 

priset på potatis och arbete

Utbud

Efterfrågan

mängd

pris

9
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Får man ha karteller? 
Det finns fyra stora marknader i en ekonomi. Det är marknaderna 
för varor, tjänster, arbete och kapital. På tre av dessa marknader ska 
det råda fri konkurrens. I EU och i Sverige är det därför förbjudet att 
bilda karteller på marknaderna för varor, tjänster och kapital.

På den fjärde marknaden, arbetets marknad, är alla moderna länder 
överens om att det är nödvändigt att istället begränsa konkurrensen. 
Fri konkurrens på arbetsmarknaden medför sjunkande löner, minskad 
efterfrågan och lägre skatteintäkter. På arbetets marknad är det därför 
tillåtet med karteller. Arbete är inte en handelsvara. 

Prissamarbete på arbetsmarknaden är till exempel den starka 
samordningen mellan arbetsgivarnas organisationer, köparna, inom 
Svenskt Näringsliv. 

Marknadsdelning är uppdelningen i vilket fackförbund och vilken 
arbetsgivareorganisation som har organisations- och avtalsrätten. 

Fackföreningarna vill inte konkurrera med varandra, då kommer 
arbetsgivarna att välja det avtal som billigast. Mellan LOs förbund 
fastställs vilket avtal som ska gälla på en viss arbetsplats i beslutet på 
LOs kongress om en organisationsplan.

Arbete inom tjänstemarknaden
Syftet med fri konkurrens är att uppnå ett så lågt pris som möjligt. 
Men uppdelningen mellan de fyra marknaderna är inte entydig. På 

§6 konkurrenslagen

Avtal mellan företag som innebär prissamarbete, marknadsdelning 
eller produktionsbegränsningar är förbjudna enligt 6§ i konkur-
renslagen. Det är det bönderna gör när de säljer potatis, de bestäm-
mer priset, delar upp torgen och ställer undan en del potatis i ladan.§
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en marknad för tjänster är det i praktiken arbete som köps och säljs 
om än inom ramen för en tjänst. Då uppstår en konflikt mellan en 
fri konkurrens på marknaden för tjänster och löntagarnas krav på en 
kartell för arbetet. 

Ett förslag till direktiv inom EU för fri handel med tjänster har 
just därför mött stort motstånd bland alla löntagare i hela Europa. 
En fri tjänstemarknad kan inte på överskådlig tid avse reglerna och 
villkoren för arbetet inom en tjänst. Det skulle dramatiskt försämra 
löner, skattebasen och tillväxten i hela EU. Däremot finns det inom 
EU en mängd särregler på ländernas tjänstemarknader som kan sam-
ordnas och på sikt göras mer lika.

Utstationeringsdirektivet
Tjänstedirektivet finns inte ännu. Nu gäller EUs utstationeringsdirek-
tiv. Enligt detta direktiv gäller den svenska arbetstidslagen, lagen om 
anställningsskydd, arbetsmiljölagen och vissa bestämmelser i semes-
terlagen, föräldraledighetslagen och diskrimineringslagarna både för 
arbetstagare bosatta i Sverige och arbetstagare från andra EU-länder.

Förre EU-kommissionären Fritz Bolkenstein, tidigare ansvarig för fri 

handel och inre marknad inom EU, byggde om och renoverade sitt hus 

i Belgien. Glad och nöjd med resultatet och framförallt med kostnaden 

berättade Herr Bolkenstein öppet om att arbetet gjorts av polska rörmo-

kare till polska löner. Då föddes uttrycket ”le plombier polonais”. Det 

har blivit symbol för motståndet ute i Europa mot en avreglerad tjänste-

marknad där löne- och arbetsvillkor ingår. 

den polske rörmokaren
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Avtalet skyddar 
löner och villkor
Kollektivavtalet har regler om löner, arbetstider och ersättningar. 
Men i grunden avgör det vem som bestämmer om vad på arbets-
platsen. Finns det inget avtal bestämmer arbetsgivaren. 

Avtalet är solidaritet
Kollektivavtalet bygger på en insikt om ett gemensamt intresse, att 
förhindra konkurrens. Avtalet säkerställer varje medlems rättigheter 
på den egna arbetsplatsen. Solidariteten mellan arbetskamrater bygger 
på insikten att de egna villkoren inte kan skyddas om andra tvingas 
till att sälja sitt arbete billigare.

Avtalet är solidaritet.  
Ingen behöver förhandla ensam. Arbetsgivaren 
kan inte ställa den ene mot den andre.

Avtalet är rättvisa
Avtalet gäller alla medlemmar och garanterar en lägsta lön och en lägsta 
löneökning. Alla som arbetar säljer sitt arbete till arbetsgivaren. För 
det vill man ha betalt. Tillsammans ska de arbetande ta ut så mycket 
som möjligt. Och det krävs starka krav från klubbar och arbetsplatser, 
annars blir det inga lönelyft och absolut inga låglönesatsningar. 

Avtalet är rättvisa.  
Avtalet ger de arbetande deras rättmätiga del.
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Avtalet är jämlikhet
Avtalet ger alla medlemmar lika villkor - oavsett kön, sexuell 
läggning, och oavsett i vilket land man är född. Avtalet förhindrar 
diskriminering på arbetsplatsen. Avtalet är det minsta som någon 
medlem behöver acceptera när det gäller löner och arbetsvillkor.

Avtalet är jämlikhet. 
Det skyddar mot diskriminering.

Avtalet ger trygghet
I avtalet ingår att arbetsgivaren är skyldig att betala avtalsförsäk-
ringar för de anställda. Det ger mer pengar vid sjukdom, vid skada 
i jobbet, vid dödsfall och det ger högre pension. Om arbetsgiva-
ren inte betalar dessa försäkringar är varje medlem ändå skyddad. 
Kollektivavtalet gäller ändå och premien betalas gemensamt.

Avtalet är trygghet.  
Det ger mer pengar vid sjukdom, dödsfall och 
olycksfall i arbetet. Pensionen blir högre.



Avtalet är ordning och reda
Kollektivavtal är en enkel lösning på ett svårt problem. En del arbetsgi-
vare talar ibland om krångel och paragrafer, att saker blir enklare utan 
regler och bestämmelser. Det låter bra fram till den dagen man är oense 
och det blir stridigheter. I avtalet står vad som gäller när en arbetsgivare 
krånglar, det är ett enkelt sätt att undvika oklarheter och bråk.

Avtalet är ordning och reda. I förhandlingar om 
nytt avtal har parterna bråkat en gång för alla. 

Avtalet ger makt lokalt
Kollektivavtalen förhandlas utan fredsplikt på riksnivå där löntagarna 
har sin gemensamma styrka. Ofta är avtalen konstruerade så att de 
överlåter en del av denna gemensamma makt till den lokala klubben. 
Det kallas dispositivitet. De lokala parterna är fria att göra upp, men 
om de inte blir överens kan klubben falla tillbaka på det centrala avta-
let, på en så kallad stupstock.

Avtalet ger makt.  
Det överför makt från riksavtalen till den lokala 
fackliga organisationen på arbetsplatsen.
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Avtalet stöder seriösa arbetsgivare
Kollektivavtalet reglerar båda parternas skyldigheter, även arbetsgivarnas. 
Avtalet hindrar oseriösa arbetsgivare att utnyttja oorganiserad arbetskraft 
för att dumpa lönerna. Avtalet ger lika konkurrensvillkor för alla arbets-
givare inom en bransch och motverkar osund konkurrens och svartjobb. 
Därför tycker de flesta arbetsgivare att det är bra med kollektivavtal.

Avtalet ger arbetsgivarna stabila och likartade 
konkurrensvillkor. Ingen arbetsgivare kan smita 
undan med låga löner och sämre villkor.

Avtalet ger fred
När avtalet är underskrivet gäller fredsplikt - även när lokala förhand-
lingar pågår. Avtalet ger de anställda en skyldighet att arbeta, i utbyte har 
arbetsgivaren skyldighet att betala löner och följa övriga villkor i avtalet.

Avtalet ger fred. Arbetsgivare och arbetstagare 
kan arbeta utan konflikter under avtalsperioden.

Avtalet är befrielse
Genom kollektivavtalet blir medlemmarna starkare gentemot arbetsgi-
varen. Ingen kan ställas mot den andre. Löneskyddet i avtalet innebär 
att ingen kan tvingas konkurrera genom att jobba för lägre lön eller 
avstå från ersättningar. Avtalet förhindrar att några tvingas ge efter 
och försöka ”rädda jobbet” med sämre villkor. 

Avtalet är befrielse från utpressning där arbetsgi-
varen hotar och ställer jobb mot lön och villkor.
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Värdet av 
medlemskapet

Medlem inte kund
Det fackliga medlemskapets värde ses ibland som ett utbyte mellan 
medlemmen och facket. Medlemskapets värde mäts mot en indivi-
duell nytta av sådant som hemförsäkring och andra förmåner. Då ses 
medlemmen som en kund till fackföreningen. 

Men det synsättet utgår från en allvarlig felsyn på den fack-
liga organisationen och dess uppdrag. Medlemmen är ingen kund. 
Facket är ingen leverantör av tjänster. Medlemmarna har byggt en 
organisation för att hävda sina egna intressen i utbytet med arbets-
givarna och med samhället. Medlemskapets värde kan inte mätas 
mellan den enskilde medlemmen och den fackliga organisationen. 
Medlemskapets värde ska i första hand mätas mellan den enskilde 
medlemmen och dennes arbetsgivare, i andra hand mellan den enskil-
de medlemmen och samhället i övrigt. 

Varje facklig medlem har tre utbyten som de kan värdera sitt med-
lemskap mot. 

Det första utbytet gäller den enskilde medlemmen och arbetsgivaren. 
Facket ska stöda den enskilde medlemmens krav på sin rätt och se till 
att arbetsgivaren betalar rätt lön och i övrigt följer lagar och avtal.

Det andra utbytet gäller det mellan arbetsgivaren och medlem-
marna som kollektiv. Den fackliga uppgiften är då att försvara löner 
och villkor så att ingen tvingas dumpa priset på arbete och att höja 
löner och förbättra villkoren för alla i takt med att värdet på medlem-
marnas arbete ökar.
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Det finns tre utbyten: 1. Arbete mot lön/villkor mellan den enskilde medlem-

men och arbetsgivaren. 2. Arbete mot lön/villkor mellan medlemmarna som 

kollektiv och arbetsgivarna. 3. Skatter mot välfärd mellan medlemmen och 

samhället.

tre utbyten av medlemskapet

3

2

1



Det tredje utbytet är det mellan medlemmen och samhället. Som med-
borgare betalar alla medlemmar skatt.  I gengäld får de olika tjänster 
och försäkringar från stat, landsting och kommuner. Behovet av stöd 
och hjälp är olika stort för olika grupper. Risken att bli sjuk, få skador, 
bli arbetslös är inte jämnt fördelad i befolkningen. 

Arbete med låg lön innebär ofta högre risker. Det lönar sig mest 
för de lågavlönade med generell välfärd. Det är därför i medlemmarnas 
intresse att försvara och utveckla en skattefinansierad generell välfärd.

Hur naken vill du vara på jobbet?

Vad får medlemmen som den oorganiserade inte får? 
Och vad gäller på en arbetsplats där arbetsgivaren har 
tecknat kollektivavtal jämfört med en arbetsplats utan 
avtal? För alla gäller alltid lagarna om:

•  Anställningsskydd
•  Jämställdhet
•  Föräldraledighet
•  Arbetstider
•  Semester
•  Arbetsmiljö 

20



medlemskap och avtal ger mer 

Medlem med kollektivavtal 
1  Kan själv hävda avtalet
2  Löneskydd
3  Löneökning
4  Förhandlingsstöd
5  Medbestämmande
6  Tolkningsföreträde
7  Rättshjälp
8  Skadestånd
9  Kollektiva försäkringar
10 Fackets försäkringar

Medlem utan kollektivavtal
4  Förhandlingsstöd
7  Rättshjälp
10 Fackets försäkringar

Men avtalet gäller inte och där-
för har denna medlem inte rätt till 
1,2,3,5,6,8,9 (se till höger)

Ej medlem med kollektivavtal
9.  Kollektivavtalade försäkringar gäller.

Den oorganiserade har inte rätt till
1,2,3,4,5,6,7,8,10, (se ovan)

Facket kan välja att hävda avtalet.

Ej medlem ej kollektivavtal
Den oorganiserade med en arbets-
givare som inte tecknat kollekti-
vavtal står naken.

källa: lo/tco rättsskydd

21
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Kollektiv styrka 
eller marknad
Arbetare eller tjänsteman?
Anställda delas ofta upp i två grupper på arbetsmarknaden, arbetare 
och tjänstemän. Det finns minst tre olika grunder för denna uppdel-
ning. De två första är enkla att se och förstå, den tredje grunden för 
en uppdelning mellan tjänstemän och arbetare är svårare men betyd-
ligt viktigare för att förstå utvecklingen av kollektivavtalen.

1.   Tjänstemän är de som arbetar på kontor eller i förberedande 
arbetsuppgifter. Arbetare är de som arbetar i den direkta verk-
samheten.

2.  Tjänstemän är de med arbetsuppgifter där ett tjänstemannaavtal 
gäller och som därför är medlemmar i ett TCO- eller ett SACO-
förbund. Arbetare är de med arbetsuppgifter där ett arbetareav-
tal gäller och som därför är medlemmar i ett LO-förbund.

3.  Tjänstemän är de personer där lönen och villkoren bestäms 
av arbetsgivarens utbyteskostnad för den enskilde individen. 
Utbyteskostnad är lika med kostnaden för rekrytering, upp-
lärning och produktionsförluster. Arbetare är de personer där 
lönen och villkoren bestäms av gruppens kollektiva styrka. I 
tjänstemannaarbeten är oftast utbyteskostnaden högre än den 
kollektiva styrkan. I arbetares arbeten är utbyteskostnaden lägre 
än den kollektiva styrkan.

Det är således inte personliga egenskaper, utan det är arbetsuppgif-
terna man utför som avgör om man är arbetare eller tjänsteman. 

Fackförbunden för tjänstemän och arbetare tillämpar helt olika 
strategier i kollektivavtalen. Dessa olika strategier kan bara förstås 
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utifrån detta tredje sätt att dela upp arbetsmarknaden. Basen för 
tjänstemännens avtal är den enskilde individens betydelse för verk-
samheten, basen för arbetaravtalen är kollektivets betydelse för verk-
samheten. 

I ett arbetaravtal är höjningar av utgående löner, minimilöner, 
höjda ersättningar och starka arbetstidsregler viktiga. På den offent-
liga sidan har olika tjänstemannaförbund tecknat extremt renodlade 
tjänstemannaavtal. De är sifferlösa, anger inte löner och löneökningar. 
De innehåller istället procedurregler. Det ska ge den enskilde med-
lemmen en rätt och en möjlighet att mot arbetsgivaren hävda sin 
betydelse för verksamheten.



arbete

lön

arbete

lön

arbetare                                   tjänstemän

arbetare                                   tjänstemän

Kollektivavtal

Generell arbetsskyldighet Befattningsskydd

Avtalad lön Individuell lönesättning

Generell arbetsskyldighet Generell arbetsskyldighet

 Individuell lönesättning  Individuell lönesättning

medarbetaravtal – 
arbetsgivaren bestämmer allt
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Medarbetaravtal



arbetaravtal

Arbetare har en generell arbetsskyldighet med löneskydd. Dessa avtal här-

stammar från Tyskland. Arbetsgivaren kan i princip fritt beordra den anställde 

att utföra alla arbetsuppgifter som omfattas av kollektivavtalet. Löneskyddet 

består i att det är lönen för arbetet som är avtalad. Arbetsgivaren kan därför 

inte sänka lön och ersättningar för arbetet. Arbetaren har rätt till lönetillägg 

vid en omplacering till ett annat arbete med lägre lön.

tjänstemannaavtal

Tjänstemännen har ett befattningsskydd och anställningen avser en specifik 

befattning fastställd i det enskilda anställningsavtalet. Dessa avtal härstam-

mar från USA. Lönesättningen är individuell, det är lönen för den enskilde 

tjänstemannen i den angivna befattningen som är avtalad. Avtalen behöver då 

inte innehålla regler om omplacering eftersom arbetsgivaren inte ensidigt kan 

förflytta den anställde till annat arbete med lägre lön.

medarbetaravtal

Lika eller likalydande avtal för arbetare och tjänstemän inom en bransch 

eller på arbetsplats har ibland kallats för medarbetaravtal. Diskussionen om 

medarbetaravtal har varit oprecis. Mer lika pensioner och ersättningar vore 

rättvist. Men ingen har klargjort om dessa avtal i grunden ska ha ett löne-

skydd eller ett befattningsskydd. Med en generell arbetsskyldighet och en 

individuell lönesättning bestämmer arbetsgivaren allt.

25

medarbetaravtal – 
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Blir arbetarna tjänstemän?
Arbetsgivarna vill att arbetarna ska byta från en kollektiv strategi till 
en individuell strategi. Att arbetarnas avtal ska bli mera lika tjänste-
männens och att varje arbetare ska förhandla sin lön individuellt.

Ett sådant byte av strategi, från att lämna den kollektiva betydel-
sen för verksamheten till att hävda den enskilde individens betydelse 
för verksamheten är i arbetarnas intresse bara i ett enda fall. Det är 
om arbetarnas arbetsuppgifter har förändrats så grundläggande att 
utbyteskostnaden har blivit högre än arbetarnas kollektiva styrka.

Men det har inte hänt. Arbetarnas utbyteskostnad har inte ökat jäm-
fört med deras kollektiva styrka. Om det finns en tendens är det den 
motsatta. Med datorer och ökad arbetsdelning sker det en förenkling av 
allt fler tjänstemannaarbeten. Arbetarnas arbetsuppgifter håller inte på 
att bli tjänstemannalika. Men fler och fler tjänstemäns arbetsuppgifter 
blir mer lika arbetarnas. Det betyder att utbyteskostnaden för tjänste-
männens jobb sjunker och deras kollektiva styrka ökar.

Det finns naturligtvis mindre grupper av arbetararbeten där utby-
teskostnaden är hög. Dessa personer är med denna tredje definition 
tjänstemän. Detta är dock ingen anledning för hela kollektivet att 
byta strategi.

Det är naturligtvis så att alla anställda, även arbetare, har nytta 
av ökade kunskaper i yrket. Det stärker dem på arbetsmarknaden. 
Med ökade kunskaper ökar deras anställningsbarhet på marknaden. 
Men det påverkar inte deras utbyteskostnad på företaget. Arbetarnas 
utbyteskostnad blir inte högre på grund av utbildning och ökade 
kunskaper. En med lång utbildning i ett arbetarearbete har inte högre 
lön, däremot har hon sannolikt lättare att hitta ett nytt arbete än en 
person med kort utbildning.

I den meningen finns det ingen grund för arbetarekollektivet att 
byta strategi. Tvärtom. Ett byte till en individuell strategi skulle all-
varligt försvaga arbetarnas ställning i arbetslivet.



Under de senaste tio åren har det inom fackföreningsrörelsen skett en för-
skjutning av begrepp, från yrkeskunskaper till kompetenser, från utbildning 
till kompetensutveckling. Detta är inte enbart en fråga om ordval och defi-
nitioner. Förskjutningen i begrepp har långtgående betydelse för det fackliga 
arbetet på arbetsplatsen och i den fackliga rörelsens synsätt på lärande, kun-
skaper och erfarenheter.

Yrke är tydliga och enhetliga kunskaper och erfarenheter som är erkända 
på arbetsmarknaden. Ett yrke är aldrig individuellt, utan det är gemensamt för 
alla i gruppen. Det betyder att försvaret av ett yrke, av yrkets krav och ställ-
ning på arbetsmarknaden är ett gemensamt intresse och ansvar för alla i yrket.

Kompetenser är alla de kunskaper och erfarenheter som i först hand gäller 
inom en organisation. Dessutom ingår också individens uppfattningar, värde-
ringar och motivation i förhållande till arbetet.

Kompetenser är därför alltid individuella. De är inte enhetliga och därför 
inte heller erkända på arbetsmarknaden. Det betyder att det är svårt att skapa 
ett kollektivt gemensamt intresse kring kompetenser.

…
Om kraven i arbetet formuleras som rätt kompetens så skapar de ett utrym-
me för godtycke och rättsosäkerhet på arbetsplatsen. Det gäller särskilt i vik-
tiga lägen som till exempel vid varsel om driftsinskränkningar och förhand-
lingar om turlistor.

Men otydliga arbetskrav betyder också att det är svårare för den fackliga 
organisationen att ställa krav på den utbildning, praktik och träning som 
behövs för att de anställda ska kunna utvecklas i arbete.

UR »BÄTTRE BYTEN«,  HUVUDRAPPORT TILL 
LO-KONGRESSEN 2004

Yrkeskunskap eller kompetens
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Bättre och sämre byten

Penningens oinskränkta rätt
Arbetsgivarens ensidiga rätt att leda och fördela arbetet går tillbaka till 
det gamla feodala förhållandet mellan husbonde och legohjon. I detta 
slavliknande förhållande förfogade husbonden över hela makten. 

Utvecklingen från jordbruk till fabriker förändrade samhället. Nu 
krävdes en ny rörlighet mellan olika yrken och regioner. 1864 införde 
staten en förordning om närings-frihet. 

Då blev arbetet en vara på marknaden. Strejker blev allt vanligare i 
protest mot utnyttjande och svältlöner. Arbetsgivarna försökte stoppa 
strejkerna med tvångslagar. Ute i Europa brann revolutionens eldar. 
Sverige måste välja väg, välja mellan krig eller fred. Men en fred för-
utsatte en ny och mer rättvis delning av makten mellan arbete och 
kapitel, en delning av makten nedskrivet i lag och i avtal.

Men trots en fred byggd på en ny delning av makten är penning-
ens och ägandets rätt fortfarande i dag grunden för maktförhållan-
dena i arbetslivet. Det har inte ändrats sedan 1902 då SAF bildades och 
skrev in arbetsledningsrätten i den beryktade § 32 i sina stadgar.
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Fyra historiska byten
I grunden bestämmer arbetsgivaren allt. Om inget är skrivet är 
ägandets rätt obegränsad. Bara genom lag och avtal kan arbetsgi-
varens makt begränsas. Under de senaste hundra åren har det skett 
fyra viktiga byten, avtal, mellan arbetsgivare och fackföreningar.

Den första stora kompromissen skedde 1905 med det första heltäckande 

kollektivavtalet på svensk arbetsmarknad. Det skedde efter en konflikt 

där nästan alla Metalls medlemmar lockoutades under drygt fyra måna-

der. Bytet gällde arbetsskyldighet mot reglerade anställningsvillkor.

verkstadsavtalet 1905

1906 förlängdes verkstadsavtalet i fem år i den så kallade december-

kompromissen mellan LO och SAF. LO-förbunden vann då föreningsrätten 

mot att de tvingades godta arbetsgivarens krav på §32 i SAFs stadgar att 

ensamma leda och fördela arbetet, att anställa och avskeda.

”I kollektivavtal som upprättas mellan delägare eller medlem i 
föreningen och fackförening eller fackförbund, skall intagas bestäm-
melse att arbetsgivaren har rätt att fritt antaga och avskeda arbe-
tare, leda och fördela arbetet, och att begagna arbetare från vilken 
förening som helst eller arbetare, stående utanför förening.”

(Ur Decemberkompromissen 1906)

decemberkompromissen 1906
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I Saltsjöbaden kom LO och SAF överens om ett huvudavtal med en för-

handlingsordning och regler om samhällsfarliga strejker. Men avtalet 

byggde dessutom på en långtgående samsyn att gemensamt verka för 

rationaliseringar och strukturomvandling mot att arbetsgivarna inte mot-

satte sig en solidarisk lönepolitik. Saltsjöbadsavtalet lade grunden till 

”Det stora bytet”.

saltsjöbadsavtalet 1938

Industrins arbetsgivare, tjänstemannaförbund och LO-förbund har träffat 

ett samarbetsavtal för hela industrin. Bytet liknar Saltsjöbadsavtalets. 

Här gäller det att kontrollera löneökningarna och säkra arbetsfred för att 

stärka industrins konkurrenskraft mot att arbetsgivarna accepterar och 

respekterar nationella kollektivavtal. 

industriavtalet 1997



Den svenska modellen, efter andra världskrigets slut, byggde på ett 
klassiskt byte mellan arbetsgivare och löntagare. Den fackliga rörelsen 
garanterade inte bara arbetsfred utan medverkade också till att kost-
naden för arbetet inte ökade mer än vad ekonomin som helhet tålde. 

Fackligt är detta ett unikt byte. Fackföreningsrörelsen krävde inte 
bara högre löner, den tog också ansvar, bidrog till att bromsa de grup-
pers löneutveckling som hade en stark marknadsposition. 

I bytet ingick att arbetsgivarna accepterade en långtgående löneut-
jämning, solidarisk lönepolitik med låglönesatsningar och dessutom 
accepterade en omfattande skattefinansiering av den generella välfärden.

Slutligen var parterna överens med staten om att bejaka en kraf-
tig strukturomvandling av arbetslivet. Genom rationaliseringar men 
framförallt genom att kapital och människor flyttade från produk-
tion med låg produktivitet till andra områden med hög produktivitet. 
Listan på sektorer som slogs ut kan göras lång, exempel är småjord-
bruk, delar av sko-, textil- och konfektionsindustrin samt varven.

Staten bidrog med en kraftfull arbetsmarknadspolitik med bidrag 
och utbildningar samt en god arbetslöshetsförsäkring. Målet var inte 
att rädda jobb, målet var att rädda människor och att underlätta en 
snabb omvandling av samhället till ett modernt och konkurrenskraf-
tigt industri- och servicesamhälle.

UR »BÄTTRE BYTEN«,  HUVUDRAPPORT TILL 
LO-KONGRESSEN 2004

Det stora bytet
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Rädda jobb eller rädda människor?
Den svenska fackföreningsrörelsen har sedan 1930-talet bejakat ratio-
naliseringar och teknisk utveckling i ett land med en tillräckligt hög 
a-kassa och en aktiv arbetsmarknads-politik. 

Det gäller att rädda de människor som drabbas av omvandlingen i 
ekonomin. Alla ska orka och våga delta i utvecklingen av arbetslivet. 
Därför är det människor som ska räddas i omvandlingen, inte jobb. De 
arbeten som finns kvar och de nya som skapas ska vara goda arbeten, 
moderna och konkurrenskraftiga.

När allt fler företag lägger ner eller flyttar undrar de som blir 
arbetslösa varför just de ska betala kostnaden för den omvandling som 
alla får nytta av. 

Andra undrar varför men inte kan rädda jobb genom att till-
låta arbetare flytta hit från låglöneländer och arbeta till lägre löner i 
Sverige. Förhoppningen är då att företag ska stanna i Sverige.

Men det är ingen lösning om löntagarna går med på att sänka 
lönerna och försämra villkoren för att behålla jobben. Då minskar 
rationaliseringar, utvecklingen i ekonomin stannar av och låglönejob-
ben ökar. Oavsett vilken nationalitet arbetarna har. 

På sikt förlorar alla på det, jobben flyttar i ännu snabbare takt och 
Sverige riskerar att återigen bli ett av Europas fattigaste länder.

Fackföreningsrörelsen ska inte – och kan inte – rädda jobb. Ett 
bättre byte är att rädda de människor som drabbas av nedläggningar 
med en omställning till nya jobb, till bättre löner och villkor.
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Spelet om Saab och Opel
Den amerikanska biljätten General Motors försökte få de anställda på 
Opel i Tyskland och på Saab i Trollhättan att konkurrera med varan-
dra inom koncernen. På Saab var de anställda bundna av kollektivav-
tal. Därför var det omöjligt för dem att gå med på lägre löner när jobb 
skulle bytas mot sämre villkor. Det fanns dock ett spelrum när det 
gällde visstids-anställningar. Detta spelrum utnyttjade företaget.

På Opel i Tyskland var det en annan situation. Där band kollektiv-
avtalet minimilönerna men inte utgående löner. Då orkade det lokala 
facket inte hålla emot trycket. Kollektivavtalet skyddade dem inte 
mot utpressning från företaget. Därför gick de med på att försämra 
lönerna för att försöka rädda jobben.
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Är arbetslösheten 
nödvändig?

Ökenvandring
En viss arbetslöshet är ett oundvikligt resultat av att samhället 
utvecklas och förändras. En viss arbetslöshet uppstår med nödvändig-
het till följd av att människor byter jobb, i skarven mellan skola och 
arbete, när de flyttar till en annan ort. På denna nivå råder full syssel-
sättning. 

I övrigt är arbetslösheten en ökenvandring för den arbetslöse. 
Beroendet av andra är lika total som känslan av att vara oönskad.

Även för samhället är arbetslösheten en börda. Det blir mindre 
arbete utfört och mindre tillförs till det gemensamma.

För marknaden är arbetslösheten bara ett överskott på varan arbe-
te. På marknaden skapar arbetslösheten en press neråt på lönerna och 
är ett hot mot det fackliga löftet. Säljarna av arbete blir svagare och 
köparna blir starkare ju högre arbetslösheten blir.

A-kassan köper överskottet
Arbetslöshetskassan är en trygghetsförsäkring, ett inkomstskydd vid 
arbetslöshet. A-kassan kan också beskrivas som att de som har arbete 
köper de arbetslösas tid, garanterar dem en lägsta inkomst. Då tvingas 
inte de arbetslösa att sälja sitt arbete för billigt. A-kassan är därför 
också en löneförsäkring för dem som har arbete, den minskar risken 
för konkurrens mellan de som har arbete och de som inte har det.
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europas flitigaste folk

källa: 
eurostat

Sysselsättning i procent av befolkningen i åldern 25–64 år. 

Island är flitigast i Europa och Sverige är flitigast i EU.
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Varför finns det arbetslöshet?
Förklaringarna till arbetslösheten är många och mycket olika. 
Detsamma gäller vad som ska göras för att minska arbetslösheten. 
De flesta har förklaringar som samtidigt stärker den egna positionen 
maktmässigt eller ekonomiskt. Intresset ljuger aldrig. Det går att 
urskilja några vanliga förklaringar.

Är arbetet för dyrt?
Om priset på arbetet, lönerna, kraftigt sänktes så skulle naturligtvis 
några arbetsgivare anställa, men inte så många och inte så mycket. 
Efterfrågan på deras varor och tjänster skulle samtidigt sjunka, tryck-
et på rationaliseringar skulle minska. I flertalet länder med låga löner 
är inte arbetslösheten lägre – tvärtom.

Är det för många som vill arbeta?
En del tror att arbetslösheten beror på invandringen, att det inte går 
att sysselsätta alla nykomlingar i landet, att vi är för många. Men det 
är fel. Det är tvärtom, det är bra för ett land att vara många. Japan är 
en av världens största ekonomier på en yta mindre än Sveriges, men 
med en tio gånger större befolkning.

Sverige hade aldrig klarat att utvecklas till ett modernt industri-
land utan alla människor som flyttat hit, från gårdagens vallonsmeder 
till dagen flyktingar.

Missgynnar företagsklimatet företagandet?
De som äger och driver företag vill att statens och fackföreningarnas 
inflytande ska minska. Det är bättre att företagarna får bestämma själva. 
Men de flesta länder med en svag stat och svaga fackföreningar utveck-
las långsammare, har större ekonomiska problem och högre arbetslöshet. 

Företagsamhet kräver stabila och långsiktiga villkor med välutbil-
dade anställda, god infrastruktur och ett samarbete med långsiktig 
forskning och utveckling.



När arbetslösheten går upp går inflationen ner. 

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

Arbetslöshet          Inflation

41

källa: 
economic outlook, 
scb, prognosen lo

inflation och arbetslöshet i sverige

%
14

12

10

8

6

4

2

0

-2



42

Är skatterna för höga?
Det finns de som påstår att högt skattetryck ger arbetslöshet. Det 
finns inga studier som pekar på ett sådant samband. 

I Sverige framstår skatterna som högre än i andra länder. En orsak 
är att välfärden är skattefinansierad, i Tyskland till exempel betalas en 
större del av välfärden med avtalsförsäkringar. En annan orsak är att i 
Sverige är ersättningar från socialförsäkringarna beskattade.

Är arbetsgivaravgifterna för höga?
Många av de företagare som hävdar att lägre arbetsgivaravgifter ger 
lägre arbetslöshet gör ett tankefel. När arbetsgivaravgifterna sänks, 
då sänks de lika för alla. Det ger oförändrad konkurrens med sänkta 
priser i Sverige, inte fler jobb. För exportindustrin, som redan har ett 
gott konkurrensläge ger lägre arbetsgivaravgifter ett ännu bättre läge i 
den internationella konkurrensen.

Är jobben slut?
Det finns en oro att maskiner och uppfinningar minskar behovet av 
arbete. Rationaliseringar kan ge färre jobb på den enskilda arbetsplat-
sen. Men det finns inget sådant samband mellan ökad produktivitet 
och arbetslöshet om man ser till företagens och hela landets långsik-
tiga utveckling. Tvärtom är högproduktiva företag en förutsättning 
för jobb, nu och i framtiden.

För låg efterfrågan!
Den höga arbetslösheten beror på en för låg efterfrågan i hela väst-
världen. Den låga efterfrågan har två olika orsaker. Den ena är osä-
kerheten som människor känner inför framtiden. Då ökar de sitt spa-
rande och efterfrågan blir lägre.

Den andra är en ny ekonomisk politik i hela väst-världen. 
Regeringar och riksbanker genomför en strikt anti-inflationspolitik. 
Där är låg inflation överordnat målet om hög sysselsättning. 



Arbetsmarknad

En del av arbetslösheten beror på rörligheten på arbetsmarknaden. Den måste 

och ska finnas, med den nivån råder det full sysselsättning. En andra del av 

arbetslösheten beror på nya förutsättningar i omvärlden. Den tredje delen är 

konjunkturell.

Politik

Den totala arbetslösheten består av två delar i den politiska debatten. Öppen 

arbetslöshet är de som har kontant a-kassa. Åtgärder är de arbetslösa som går 

en arbetsmarknadspolitisk utbildning.

arbetslöshet på två olika sätt

Konjuktur

Förutsättningar 
i omvärlden

Omställning

Åtgärder

Öppen

arbetsmarknaden                        politiken

43

%



44

Under de senaste 20 åren har det varit en 
revolutionär borgerlig utveckling, den sociala 
rättvisan har trängts tillbaka. Arbetslösheten 
är hög och inkomst och förmögenhetsklyftorna 
har ökat. Det har varit en stark fokusering på 
ekonomisk stabilitet. Ord, bilder, lagar och 
institutioner har snabbt förändrads för att 
garantera denna ekonomiska stabilitet, 
marknadskrafterna har släppts fria.

UR »BÄTTRE BYTEN«,  HUVUDRAPPORT TILL 
LO-KONGRESSEN 2004
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USA framhålls som ett exempel på en ekonomi med låg arbetslöshet 
och flexibla regler på arbetsmarknaden. Men USA är inte ett ekono-
miskt föredöme. De har misslyckats att få en ekonomi i balans och 
har ett gigantiskt budgetunderskott - trots låga minimilöner och anti-
fackliga regler på arbetsmarknaden.

Den höga arbetslösheten är därför ett resultat av både enskilda 
medborgares handlande och av politiska beslut om en ny ekonomisk 
ordning.

Sveriges ekonomi är en del av detta. Sverige kan därför inte tillåta 
att efterfrågan blir så hög att arbetslösheten sjunker så lågt att infla-
tionen stiger. Om ett enskilt land försöker att driva en annan politik 
straffas det på marknaderna. Därför är det inte möjligt som lönebild-
ningen och arbetsmarknadspolitiken nu fungerar att nå en väsentligt 
lägre arbetslöshet om inte förutsättningar i omvärlden förändras.
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Ökad rigiditet på 
arbetsmarknaden
Flexibel eller rigid?
Att välja ord är en politisk handling. En del ord är positiva men otyd-
liga. Alla kan vara för och ingen emot. Flexibilitet är ett sådant ord. 
Ingen vill väl vara oflexibel, stel och rigid. Oförmåga att anpassa sig 
till förändringar innebär ökade kostnader och lägre effektivitet. I den 
meningen är flexibilitet något positivt. 

För att reglera arbetsmarknaden, stärka de anställdas ställning på 
arbetsplatsen, är kollektivavtal mer flexibla en lag. De ger en möjlig-
het till att välja olika regler och lösningar i olika branscher. Avtalen 
ger en möjlighet att genom dispositiva regler, stupstockar, också välja 
olika lösningar på olika arbetsplatser inom samma avtalsområde. Allt 
detta ger en möjlighet till anpassning, flexibilitet, som inte lika lätt 
låter sig göras genom lagstiftning.

  Men om anpassningen bara sker på ledningens villkor då blir 
flexibiliteten istället en maktfråga. Då handlar flexibiliteten inte om 
att anpassa och finna lösningar utan att omfördela sociala och ekono-
miska risker och kostnader från arbetsgivarna till samhället eller till 
de anställda.

Vad är flexibilitet?
Flexibilitet kan definieras som förmågan hos ett ekonomiskt och socialt 
system, till exempel ett företag, att anpassa sig till ändrade förutsättningar 
till lägsta möjliga ekonomiska och sociala kostnad. 

Denna förmåga till anpassning bestäms av två ting: vilka metoder 
som kan användas och vem som förfogar över dessa metoder. I den 
meningen är flexibilitet både en metodfråga och en maktfråga.



Flexibla metoder
Efterfrågan på varor och tjänster varierar. Därför varierar också beho-
vet av arbete. Ingen arbetsgivare vill köpa mer arbete än han behöver. 
Mot detta står de anställdas krav på stabil inkomst och förutsägbara 
arbetstider.

I Sverige är flexibilitet som metod lika med precisionsbemanning. 
Det betyder att arbetsgivaren bara vill köpa exakt den mängd arbete 
som behövs i varje givet ögonblick, och det till normalpris. Den eko-
nomiska och sociala kostnaden för variationen i arbetsmängd flyttas 
från företaget till den anställde.

I litteraturen finns tre olika begrepp för denna flexibilitet:
Dynamisk flexibilitet - variera arbetsmängden utifrån behov med 

befintlig personal.
Numerär flexibilitet - variera arbetsmängden med mertid eller 

extra personal som dragspel.
Funktionell flexibilitet - variera arbetsmängden inom olika avsnitt 

genom omflyttning av befintlig personal.
En första metod för denna flexibilitet är att normalarbetstiden 

varierar utifrån behovet av arbete, övertiden sparas och kvittas mot 
undertid då behovet av arbete är mindre. Den metoden kallas dyna-
misk flexibilitet.

En andra metod är att anställda på deltid alternativt att ha en 
mycket låg fast bemanning. När behovet av arbete ökar kan arbets-
givaren erbjuda fler timmar till de deltidsanställda eller anställa på 
korttid eller hyra in personal. Den metoden kallas numerär flexibilitet.

En tredje metod är att ha en kunnig och rörlig personal och flytta 
dem mellan olika avsnitt i verksamheten utifrån hur behovet av arbe-
te varierar. Den metoden kallas funktionell flexibilitet.

48
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Makten över flexibiliteten
Men flexibilitet är också en fråga om makt. Det är när arbetsgivarna 
kräver färre regler i lagar och avtal som styr och begränsar deras rätt 
att fatta beslut.

Det gäller också makten på arbetsplatserna. När arbetsgivarna 
kräver decentralisering av besluten till lokala överenskommelser på 
arbetsplatsen. Då kan de anställdas inflytande minska. Antingen ham-
nar rätten att bestämma inom arbetsledningsrätten, då arbetsgivaren 
bestämmer ensidigt, eller också kan det lokala fackliga organisationen 
utsättas för påtryckningar.

Då blir frågan om flexibilitet inte en fråga om metod utan en 
fråga om makt. 
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Mer rigiditet!
Basen för den svenska fackföreningsrörelsen är starka lokala orga-
nisationer nära medlemmarna. Starka därför att de har ett mandat, 
en rätt att förhandla och träffa bindande överenskommelser om 
viktiga frågor.

Men en utveckling i kollektivavtalen till att fler frågor kan avgöras 
lokalt, med eller utan stöd av en ”stupstock”, kan innebära problem i 
en framtid med ökad strukturomvandling.

När ett företag går sämre hamnar de anställda i en utpressnings-
situation där jobben ställs mot lönen och villkoren. De tvingas till ett 
val i frågor där avtalet inte skyddar dem, där avtalet är ”flexibelt”. De 
anställda kan då ha ett kortsiktigt intresse av att sänka sin lön och 
försämra sina villkoren för att rädda jobben.
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De tvingas välja mellan det kortsiktigt nödvändiga, att rädda jobben 
med sämre löner och villkor, istället för det långsiktigt önskvärda, 
högre löner och goda arbeten. Stupstocken kan då bli en strypsnara.

Införandet av EMU och den inre marknaden inom EU ökar tryck-
et på rationaliseringar och strukturomvandling. Därför måste fackför-
eningsrörelsen noga pröva balansen mellan rigiditet och flexibilitet: 
mellan vad de centrala avtalen ska reglera och låsa, rigiditet, och vad 
som kan och bör förhandlas och träffas avtal om lokalt, flexibilitet.

Flexibilitetens födelse 
Arbetsgivarnas ord om ”flexibilitet” föddes i en annan tid och i en 
annan värld. Det uppstod i USA i kampen om arbetsgivarens rätt att 
ensidigt beordra arbete, i kampen om arbetsskyldig-hetens gränser.

Den amerikanska bilindustrins jättar hotades på 70-talet av snabbt 
växande japanska bilföretag. En orsak var att japanerna var effekti-
vare. De japanska företagens möjlighet att använda arbetskraften var 
obegränsad, i de amerikanska bilarbetaravtalen fanns det en stark 
begränsning i arbetsskyldigheten, ett befattningsskydd.

 I svenska kollektivavtal är arbetsskyldigheten för arbetare i 
princip lika med alla arbetsuppgifter som faller under avtalet. 
Flexibiliteten i ordets ursprungliga betydelse är därför nästan obe-
gränsad i Sverige. Det fanns och finns därför inget behov av en sådan 
ökad flexibilitet här.

Men ordet passar bara alltför väl in i arbetsgivarnas önskan att 
försvara och utvidga arbetsledningsrätten. På sin färd över Atlanten 
fick ordet ”flexibilitet” en ny betydelse: avsaknad av regler i lagar och 
centrala avtal till exempel om arbetstider och löner.
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Arbete är ingen 
handelsvara

Den nya europeiska arbetsmarknaden
Sedan 1994 ingår Sverige i en gemensam arbetsmarknad med alla 
andra EU/EES länder. Den 1 maj 2004 utvidgades EU med tio nya 
medlemsländer.

Inför utvidgningen av EU 2004 hade de ”gamla” EU-länderna rätt 
att begära en övergångsperiod på upp till sju år inför införandet av en 
öppen arbetsmarknad. Svårigheten är att skapa öppna och avreglerade 
villkor mellan marknader där det är mycket stora skillnader, till exem-
pel på arbetsmarknaderna i de gamla och de nya länderna. 

Den fackliga ståndpunkten i Sverige var klar, det är ingen hjälp 
med en övergångstid. Istället måste ett antal regler på den svenska 
arbetsmarknaden ändras så att det blir möjligt att förena en öppen 
arbetsmarknad mot de nya medlemsländerna med ordning och reda 
på arbetsmarknaderna i de ”gamla” länderna. Sverige var därför det 
enda ”gamla” landet som avstod från övergångsregler. 

Det är således inte den fria rörligheten för arbetstagare som har 
diskuterats livligt och som skapar problem utan vilka villkor som ska 
gälla för de anställda i företag som säljer tjänster från de nya länderna 
till de gamla länderna.

Det har nu uppstått en situation där våra svenska lagar och kollek-
tivavtal prövas mot den europeiska rätten. Två fall har fått symbolisk 
betydelse.
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och organisationsgrad

Andelen som är med i facket varierar. Kollektivavtalen omfattar nästan hela 

den europeiska arbetsmarknaden. I flera av länderna påverkas täcknings-

graden av att avtalen är allmängiltigförklarade.
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Vaxholm och Vreten – vad bråkar de om?
Vid ett skolbygge i Vaxholm krävde det svenskägda lettiska företaget 
Laval un Partneri att få tillämpa det billiga lettiska kollektivavtalet i 
stället för det avtal som gäller inom byggbranschen i Sverige. Svenska 
Byggnads sade nej till detta och satte företaget i blockad. Bygget fick 
avbrytas och innan ärendet avgörs i arbetsdomstolen ska EG-domsto-
len ge sin syn.

Svenskt Näringsliv är mycket intresserade av att pröva om de kan 
öka lönekonkurrensen i Sverige. Därför har de ställt en ekonomisk 
garanti för det lettiska företagets rättegångs-kostnader. 

EG-domstolens yttrande kan få stora konsekvenser. Ett beslut 
i Arbetsdomstolen som går emot Byggnads kan leda till att de bil-
ligaste avtalen i Europa gäller också i Sverige. Det leder omedelbart 
till lönedumpning, på sikt leder det till sänkta skatteinkomster och 
försämrad välfärd.

Vreten
I Skövde hyrde företaget Vreten in svetsare av det litauiska företaget 
Onuris för 38 kronor i timmen. Metall protesterade och krävde avtal-
senliga löner för de litauiska svetsarna.

Onuris hade sökt och fått ett tillfälligt medlemskap arbetsgivare-
organisationen Teknikföretagen. Därmed omfattades arbetet inom 
Onuris av teknikavtalet och av fredsplikt. Företaget valde att tolka 
avtalet som att de endast behövde betala minimilönerna, 82 kronor i 
timmen, i stället för normala utgående löner i branschen.

Arbetsdomstolen dömde Vreten att betala 60 000 kronor till 
Metall i skadestånd för att Vreten brutit mot förhandlingsplikten när 
de lade ut arbetet på entreprenad hos Onuris utan att förhandla om 
det först enligt MBL.
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Två fall av lönekonkurrens
Vaxholm och Vreten har blivit symboler för hur lönekonkurrens kan 
uppstå på två nya sätt med de öppnade gränserna.

Vid det ena, bygget i Vaxholm, där vägrar företaget att teckna ett 
normalt avtal i Sverige och hänvisar till en fredsplikt på grund av ett 
annat avtal i Lettland med långt lägre löner och sämre villkor.

Vid det andra, Vreten och det litauiska företaget Onuris, tillämpar 
företagen avtal på ett sätt som parterna inte avsett. De betalar svenska 
minimilöner till yrkesarbetare i stället för att betala normala utgående 
löner. De gör det i skydd av fredsplikten i det centrala avtalet i Sverige.
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När marknaden krockar med rättvisan
I EUs inre marknad ska det råda fri rörlighet också när det gäl-
ler tjänster. Problemet är att tjänster och arbete ofta är samma sak. 
Konkurrensreglerna på tjänstemarknaden krockar då med de fackliga 
rättigheterna och den sociala rättvisan som ska råda på arbetsmarkna-
den. Därför omarbetas nu tjänste-direktivet.

Sveriges krav är att ett tjänstedirektiv i EU inte får försämra 
arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden.

Det gäller 
•  arbetstagarnas rätt att ingå och teckna kollektivavtal 
•  arbetstagarnas rätt att strejka och vidta stridsåtgärder
•   att säkerställa att det är värdlandets regler som skall gälla för 

arbetsmiljön/säkerhet och hälsa på arbetsplatserna
•   att säkerställa att det är det land där arbetet utförs som definie-

rar vem som är arbetstagare.
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Hur bestäms minimilönerna i EU?
En viktig punkt i diskussionerna om tjänstedirektivet är frågan 
om minimilöner. Till skillnad från en del andra länder i Europa har 
Sverige ingen lag om minimilöner. 

Det är i Sverige en facklig uppgift att se till att alla arbetsgivare 
blir bundna av kollektivavtal som reglerar löner och anställningsvill-
kor. Utan avtal kan man i princip betala hur låga löner som helst till 
de anställda.

Hur minimilönerna på arbetsmarknaden bestäms ser olika ut 
inom EU. De kan regleras med kollektivavtal, med allmängiltigförkla-
ring och med lag.

Lag
Många länder inom och utanför EU har en lagstiftad minimilön, lika 
för alla i hela landet. Dessa minimilöner är ofta mycket låga efter och 
utgör bara 30 till 50 procent av genomsnittsförtjänsten i ett land.

I Sverige skulle det som exempel betyda en nationell minimilön 
på kanske 8 000 kronor i månaden före skatt. Erfarenheten visar att 
dessa låga minimilöner tynger ner snarare än lyfter upp de lägst avlö-
nade. Löneskillnaderna är nästan alltid större i de länder som har lag-
stiftade minimilöner än i de utan.

Allmängiltigförklaring
Ordet allmängiltigförklaring, erga omnes, innebär att staten med en 
lag upphöjer det dominerande kollektivavtalet inom en bransch till 
att gälla alla arbetsgivare inom branschen. I de länder där fackfören-
ingsrörelsen är stark och har rimlig kontroll över villkoren på arbets-
marknaden har fackföreningsrörelsen alltid varit starka motståndare 
till en lag om minimilön. Det finns flera skäl till det.
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De lagstadgade minimilönerna ligger mellan 30 och 50 procent av 

utgående löner i Europa.

lagstadgade minimilöner i europa i 
procent av utgående löner 2003–2004

källa: 
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Det första är att de anställda på ett företag utan avtal måste söka sin 
rätt själva i allmän domstol utifrån en lag.

Det andra är att det inte blir mer ordning och reda på arbetsmark-
naden även om det blir en skyldighet för arbetsgivaren enligt lag att 
betala den enskilde arbetstagaren enligt avtalet. Den enkla orsaken 
är att den enskilde, som ska hävda sin rätt, får en utsatt och därmed 
svagare position. 

Men det tredje och viktigaste skälet är att det innebär en annan 
fördelning av uppgifter, ansvar och makt mellan arbetsmarknadens 
parter och staten. Det försvagar partssystemet på arbetsmarknaden 
för om löner upprätthålls med lag blir det mindre viktigt för både 
arbetsgivare och anställda att vara organiserade.

Kollektivavtal
I de flesta europeiska länder bestäms utgående löner med kollektiv-
avtal. Många avtal innehåller också minimilöner. De är genomgående 
betydligt högre än de lagstiftade minimilönerna.

EUs regler för de européer, som arbetar i ett annat europeiskt land 
heter utstationeringsdirektivet. Det innehåller tre alternativ för att 
skydda de som arbetar i annat land. 

Enligt det direktivet har alla européer rätt till minst de lagstadgade 
minimilönerna i det land där manarbetar. Detsamma gäller om kol-
lektivavtalet i värdlandet har förklarats allmängiltigt. 

Ett tredje alternativ är att den som är utstationerad till annat land 
har rätt till de löner och villkor som gäller i kollektivavtalet i värdlan-
det. En förutsättning för detta är att kollektivavtalet är heltäckande 
för den aktuella verksamheten. En av de frågor som då är tvistig är 
om de svenska kollektivavtalen är ”tillräckligt” heltäckande för att det 
tredje alternativet i utstationeringsdirektivet kan tillämpas i Sverige.

Den svenska fackföreningsrörelsen ståndpunkt är enkel och tydlig. 
Det är värdlandets lagar och avtal som ska gälla för alla företag, både 
för värdlandets och för gästande företag. 
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lagstadgade minimilöner i euro

Lagstiftning ger låga minimilöner. En euro är drygt 9 kronor.
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Du skall icke strejka!
Arbetsgivarnas sju förbudord
Svenskt Näringsliv har i sin rapport ”Den svenska modellen har kan-
trat” fört fram sju krav på att strypa grundläggande fackliga rättig-
heter i Sverige. Dessa krav ska ses i ljuset av vad som händer på den 
europeiska arbetsmarknaden där Sverige är en del.

Vad är det? 
Arbetsdomstolen ska kunna förbjuda strejker och blockader om de 
drabbar en arbetsgivare för hårt. Det gäller särskilt sympatiåtgärder 
som alla arbetsgivare alltid anser drabbar dem för hårt.

Vad är det? 
Lagen ska helt förbjuda sympatiåtgärder ty det är inte säkert att 
arbetsdomstolen alltid kommer att anse att alla sympatiåtgärder alltid 
drabbar alla arbetsgivare för hårt.  

Inför en proportionalitetsregel, dvs en stridsåtgärds omfattning och syfte 

måste stå i proportion till dess konsekvenser och vilka effekter den får 

för företagen och tredje man.

första förbudet

Förbjud sympatiåtgärder, dvs säkerställ att utomstående arbetsgivare inte 

tvingas in i andras konflikter.

andra förbudet
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Vad är det? 

Skiljemän ska i en tvångsskiljedom och med stöd av lag kunna förbju-
da strejker och blockader om avtalskraven är för höga och skiljemän-
nen anser att kraven riskerar att leda till avtal som skiljemännen anser 
inte är tillräckligt ansvarsfulla. 

Vad är det? 

Det finns en viss om än liten risk kvar att arbetsdomstolen enligt 
 första och andra samt skiljemän enligt tredje förbudet inte stoppar 
alla strejker och blockader. Även medlare måste därför ha den befo-
genheten generellt och utan särskild motivering.

Vad är det? 
Lagen ska helt förbjuda strejker och blockader som kan vara samhälls-
farliga. Som samhällsfarliga konflikter räknas alla strejker och blocka-
der som inte är proportionerliga, som innehåller sympatiåtgärder eller 
där kraven inte är ansvarsfulla.

Inför möjlighet till tvångsskiljedom via lag för att tvinga parterna till 

ansvarsfulla avtal.

tredje förbudet

Ge medlare ökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade 

stridsåtgärder.

fjärde förbudet

Förbjud samhällsfarliga konflikter.

femte förbudet
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Vad är det? 

Lagen ska helt förbjuda strejker och blockader som syftar till att en 
grupp anställda kräver en rätt till ett kollektivavtal på sin arbetsplats 
som säkerställer deras löne- och arbetsvillkor. 

 

Vad är det? 
Lagen ska helt förbjuda strejker och blockader som syftar att få till 
stånd ett kollektivavtal även på arbetsplatser där alla är oorganiserade. 
Arbetsgivaren kan då genom att bedriva utpressning slippa medlem-
mar på arbetsplatsen och slippa följa kollektivavtalens regler. 

Förbjud organisation som saknar kollektivavtal att vidta stridsåtgärder 

inom områden där det finns gällande kollektivavtal.

sjätte förbudet

Inför förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot före-

tag där organisationen saknar medlemmar.

sjunde förbudet



Den som tror att man kan attackera den fack-
liga solidariteten, den gemensamma styrkan, 
sättet att förhandla fram kollektivavtal – gör 
en total felbedömning. Angrip detta och du 
angriper Sverige. Du angriper kärnan i den 
svenska modellen. För den kommer svensk 
arbetarrörelse, fack och parti, sida vid sida,   
att ta gemensam strid.

STATSMINISTER GÖRAN PERSSON I SITT ÖPPNINGSANFÖRANDE 
VID DEN SOC IALDEMOKRATISKA PARTIKONGRESSEN 2005.
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Mot detta står :
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Strejker och blockader
Enligt grundlagen är stridsåtgärder tillåtna för både arbetsgivare och 
fackliga organisationer på den svenska arbetsmarknaden, om inte 
annat är reglerat i lag eller avtal. 

Olika fackliga stridsåtgärder är:
Direkta stridsåtgärder riktar sig mot det företag eller den arbetsgivare-
organisation som fackföreningen söker ett nytt avtal med. 
Sympatiåtgärder riktar sig mot andra företag eller arbetsgivareorganisa-
tioner för att öka kravet på avtal.
Strejk, medlemmarna i fackföreningen lovar varandra att inte arbeta i 
de berörda företagen.
Blockad betyder att medlemmarna i fackföreningen lovar varandra att 
inte arbeta övertid, att inte ta anställning i de berörda företagen eller 
att inte utföra vissa arbetsuppgifter. 

En facklig medlem bryter mot den fackliga organisationens beslut om 
strejk eller blockad bryter inte mot någon lag eller något kollektivav-
tal. Men medlemmen bryter mot reglerna inom fackföreningen och 
kan då uteslutas ur den fackliga gemenskapen.

En arbetsgivare som bryter mot den fackliga organisationens 
beslut om strejk eller blockad bryter inte heller mot någon lag eller 
något kollektivavtal. Men arbetsgivaren bryter mot fackföreningens 
beslut och kan då utsättas för utökade stridsåtgärder.

Arbetsgivarna kan som facket vidta stridsåtgärder. Även de kan 
vidta blockader och sympatiåtgärder med andra arbetsgivare. Rätten till 
sympatiåtgärder kom i själva verket till på grund av krav från arbetsgi-
varna. 

Den fackliga strejken motsvaras av arbetsgivarnas lockout. Med 
lockout kan arbetsgivarna låsa ute fackliga medlemmar, sluta betala 
lön och stoppa utbildningar.



67



68

Lösdriveri och strejkrätt
I dag vill arbetsgivarna att staten ska ”begränsa strejkrätten”. Det 
betyder att arbetsgivarna kräver att staten ska tvinga medborgarna att 
arbeta även om de bestämt sig för att vägra arbeta – att strejka. Men 
arbetsgivarnas krav innebär i praktiken att de vill återinföra 1800-
talets regler om lösdriveri.

I slutet av 1800-talet försökte den borgerliga staten tvinga medbor-
garna till arbete. Lösdrivare var enligt 1885 års lösdriverilag den ”som 
stryker omkring utan att söka att ärligen försörja sig och tillika förer ett 
sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning 
och sedlighet”. Lagen om lösdriveri gällde fram till 1965.

Ur detta synsätt där staten tog sig rätten att tvinga medborgarna 
till arbete föddes också motbilden. Att staten kunde befria medbor-
garna från skyldigheten att arbeta. Staten införde en rätt att vägra 
arbete under vissa givna förutsättningar – en ”strejkrätt”.

Nu finns ingen lagstiftning om lösdriver och arbetstvång. Därför 
är rätten att vägra arbeta självklar, och alla former av stridsåtgärder 
tillåtna enligt grundlagen.
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Hoten mot det 
skrivna löftet

 

Mängden av vissa typer av arbeten i Sverige påverkas av låglönekon-
kurrensen från Östeuropa och Asien. Men löner och anställnings-vill-
kor för arbetet i Sverige påverkas inte i första hand av utvecklingen i 
Östeuropa och Asien. Det påverkas av de länder i Nordeuropa som har 
likartade förutsättningar i produktion och arbetsrätt. Där ökar risken 
för konkurrens mellan fackliga medlemmar mellan dessa länder.

Fackföreningsrörelsen i Europa står inför tre utmaningar i förhållande 
till omvärlden:

•    Utflyttning av främst lågproduktiv och arbetsintensiv produk-
tion till Östeuropa och Asien.

•    Förändringar på arbetsmarknaden där nationella skyddsregler 
och kollektivavtal ställs mot regler om fri rörlighet på den inre 
marknaden i EU.

•    Fackliga eftergifter i högproduktiv verksamhet i centrala 
Europa, främst Tyskland, för att ”rädda jobb”.

Utflyttning av lågproduktiv produktion
Sammanbrottet i östra Europa och den höga tillväxten i Kina har 
skapat en obalans mellan produktivitet och löner. Det innebär att det 
under lång tid kan vara lönsamt att flytta produktion dit.

Utvecklingen kommer att avgöras både av företagens kostnader 
och lönsamhet, men också av politiska beslut i EU-länderna och i 
Unionen om långsiktiga satsningar på FoU, utbildning och infra-
struktur.
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Förändringar av regelsystemen i EU
För att möta reglerna om fri rörlighet inom EU samt försvara och 
stärka de anställdas rättigheter behövs ett ökat samarbete mellan 
fackföreningarna för att parterna och kollektivavtalen ska få en stark 
och självständig ställning inom Unionen

På kort sikt gäller det samarbetet Tyskland, Österrike, Belgien, 
Holland och Norden. Länder där reglerna på arbetsmarknaden är lik-
artade och det därför finns intresse och möjligheter till allianser.

På längre sikt kommer det också att gälla blivande högproduktiva 
länder inom EU såsom Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien.

Fackliga eftergifter för att ”rädda jobb”
Fackliga eftergifter för att rädda jobben är det allvarligaste hotet mot 
medlemmarnas villkor i Europa.

Arbetslösheten i Tyskland är hög och ökar. Den fackliga rörelsen 
befinner sig där på reträtt. Lokala undantag från riksavtalen blir fler 
och direkta sänkningar av timlöner har förekommit. Lönerna pressas 
också av att arbetslöshetsersättningen har försämrats och kan behovs-
prövas som socialbidrag.

Risken är uppenbar att det som händer i Tyskland kommer att 
skapa ett starkt tryck nedåt - ”a race to the bottom” - med krav på för-
sämrade villkor för att rädda jobben.

Situationen försvåras av att överläggningar om att rädda jobb med 
försämringar av löne- och anställningsvillkor förs inom de europeiska 
företagsnämnderna, EWC.

Det kan skapa stora problem om ett EWC förhandlar fram en upp-
görelse på koncernnivå där ”jobben har räddats” till priset av försäm-
ringar som står i strid med ett eller flera nationella kollektivavtal.

Frågan är om det går att motverka fackliga eftergifter med stöd av 
EU-regler för villkoren på arbetsmarknaden. 



Lobbygrupp eller fackförening?
Den fackliga verksamheten i Europa har hittills varit inriktad mot att 
förstå och påverka den politiska utvecklingen inom Unionen, inte i 
första hand på fackliga kärnfrågor som att samordna arbetet med att 
teckna kollektivavtal.

Fackförenings-rörelsen i EU måste lägga större kraft på ett samar-
bete kring kollektivavtalen i Europa. Annars riskerar den att på sikt 
förvandlas till en av de otaliga lobbygrupperna i Bryssel.
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Värna löftet i Europa!
Alla fackföreningar är karteller där de som säljer samma slags 
arbete träffas och försöker bestämma priset på sitt arbete. Hotet 
mot en kartell är alltid att vissa grupper vill eller tvingas sälja bil-
ligare. På arbetsmarknaden finns fem aktuella hot mot kollektiv-
avtalet. Därför finns också fem fackliga uppgifter för att värna det 
skrivna löftet i Europa.
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För få medlemmar
”Om vi är många är vi starka” är en klassisk facklig paroll. Stark bety-
der då facklig styrka att upprätthålla kartellen, att förhindra att någon 
säljer sitt arbete billigare.

När organisationsgraden sjunker och fler och fler står utanför 
fackföreningen ökar risken dramatiskt för att kartellen brister. Då 
uppstår en konkurrens om jobben som leder till sämre löner och 
villkor.

Att skola och organisera varje ny generation
av anställda är den första fackliga uppgiften 
för att värna det skrivna löftet i Europa.
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För få kollektivavtal
De flesta arbetsgivare accepterar att teckna kollektivavtal. Men få av 
dem förstår att det också ligger i deras eget intresse. Kollektivavtalet 
är arbetsgivarnas verktyg för att inte bli utkonkurrerade av andra före-
tag med lägre löner och sämre villkor.

Om antalet företag som inte är bundna av kollektivavtal ökar kom-
mer andra företag att vägra att teckna avtal för att klara konkurrensen.

 

Att söka upp och teckna avtal med varje 
arbetsgivare är den andra fackliga uppgiften 
för att värna det skrivna löftet i Europa.

Konkurrerande nationella avtal
En kartell måste alltid skapa tydliga gränser för sin del av marknaden. 
För fackföreningsrörelsen betyder det att den måste skapa klara grän-
ser mellan olika kollektivavtal.

Om reglerna för tillämpning av avtal är otydliga kan arbetsgivarna 
försöka välja andra avtal där arbetet är billigare.

Tydliga regler mellan förbunden om vem 
som har organisations- och avtalsrätten, 
samt klara avgränsningar till andra avtal är 
den tredje fackliga uppgiften för att värna 
det skrivna löftet i Europa.
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Konkurrerande utländska avtal
Principen om en gemensam inre marknad gäller marknaderna för 
varor, tjänster, kapital och arbete. Ett särfall är marknaden för tjäns-
ter. Frågan är om det arbete som är en del av tjänsten ska omfattas av 
EUs konkurrensregler. Risken är då att de regler som gäller på arbets-
marknaden, kollektivavtal och arbetsrätt, kan slås ut av konkurrens-
regler för tjänster inom EU.

Att försvara kollektivavtalen mot EUs krav på 
en inre gemensam tjänstemarknad som i prak-
tiken konkurrensutsätter arbetsmarknaden 
och ställer arbetstagare i olika länder mot var-
andra är den fjärde fackliga uppgiften för att 
värna det skrivna fackliga löftet i Europa.

Eftergifter för att rädda jobben
Det allvarligaste hotet mot kollektivavtalen är om medlemmarna 

på en arbetsplats tvingas in i ett omöjligt val, ett val mellan att rädda 
jobben och att försvara löner och villkor.

Medlemmar kommer att tvingas välja rädda jobben med lägre lön 
och sämre villkor - om arbetslösheten är hög, om arbetslöshetskassan 
är låg, om möjligheterna till utbildning är få samt om de inte är skyd-
dade av ett branschavtal med starka regler. 

Kampen för full sysselsättning, hög 
arbetslöshets-kassa, rätt till utbildning samt 
avtal på branschnivå är därför den femte, och 
viktigaste fackliga uppgiften för att värna 
det skrivna löftet i Europa




