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Abstract 
 
De svenska kollektivavtalen är ett högaktuellt ämne då framförallt Vaxholms-
konflikten och den pågående valkampanjen har satt kollektivavtalen i fokus. 
Kollektivavtalen ifrågasätts från allt fler håll och dess framtid anses oviss. Uppsatsen 
syftade således att pröva de svenska kollektivavtalens legitimitet och detta skulle ske 
utifrån en operationalisering av Beethams legitimitetsteori. Slutsatserna som drogs 
efter att kollektivavtalen prövats mot legitimitetsteorins alla nivåer var att de svenska 
kollektivavtalen är legitima. Detta är dock inte en legitimitet utan problem, flera 
punkter då legitimitetskraven ej uppfylldes till fullo gick att finna. 
 
Nyckelord: Kollektivavtal, Legitimitet, David Beetham, Fackföreningar, EU 
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1.  Inledning 
 
 
De svenska kollektivavtalen utgör ett smått unikt system på en eventuellt gemensam 
europeisk arbetsmarknad. Kollektivavtalen spelar i Sverige traditionellt sett en viktig 
roll i regleringen av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Kollektivavtalen kan omfatta vilken aspekt som helst av relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, till exempel: löner, arbetsvillkor samt 
anställningsförhållanden och anställningsvillkor. I den svenska lagstiftningen fastslås 
inga minimilöner, vilket i stället görs i kollektivavtalen (Rönngren 2005 s.1). 
Traditionellt har förhandlingarna skett centralt mellan näringslivets två sidor, vilka 
förhandlar för sina medlemsorganisationers räkning. Sedan 1983 har emellertid 
förhandlingarna inom den privata sektorn decentraliserats avsevärt, och 
förhandlingarna har allt oftare ägt rum på sektornivå. Svenska Arbetsgivarföreningen 
har i synnerhet varit starka motståndare till centrala löneförhandlingar och fortsätter 
så att vara. De svenska fackförbunden har fört en solidarisk lönepolitik, som 
möjliggjordes tack vare förhandlingarna på central nivå, och de i jämförelse med 
andra länder små löneskillnader som finns i Sverige kan ses som ett tecken på att 
förbundens löneutjämningspolitik varit framgångsrik. Till exempel: Medan 
löneklyftorna mellan den högsta och lägsta tiondelen för industriarbetare var 34 % i 
Sverige, var den 490 % i USA (Generaldirektoratet för forskning 1997). 

Kollektivavtalen har dock börjat ifrågasättas från allt fler håll, speciellt efter 
Sveriges inträde i EU. Det svenska systemet där de svenska kollektivavtalen gäller för 
alla som arbetar i Sverige påstås av vissa gå emot europarätten och den fria 
rörligheten för tjänster. Problemet ställdes på sin spets i den konflikt som kom att 
kallas Vaxholmskonflikten: Ett lettiskt företag (Laval) försattes hösten 2004 i blockad 
av fackföreningen Byggnads eftersom Laval vägrade att teckna svenskt kollektivavtal 
(Rönngren 2005 s.2). Konflikten är än idag inte över och startade dessutom en hätsk 
debatt. Den politiska debatten och alla dess uttalanden kommer uppsatsen dock inte 
lägga någon större vikt vid, då denna uppsats uteslutande kommer handla om de 
svenska kollektivavtalens legitimitet. I den mån att de ej berörs av uppsatsens 
teoretiska modell så kommer politiska ideologier och värderingar att lämnas utanför. 
De svenska kollektivavtalen är i dagsläget ett ytterst aktuellt ämne då systemet prövas 
allt hårdare, dels från den ökade integreringen med övriga Europa och dels från tider 
då det mesta verkar gå åt mer individuella lösningar. En legitimitetsstudie av 
kollektivavtalen torde därför vara av intresse för både förespråkare och kritiker av 
kollektivavtalen. 
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1.1  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att pröva de svenska kollektivavtalens legitimitet. Detta 
kommer att ske utifrån en operationalisering av Beethams legitimitetsteori. Uppsatsen 
kommer att hålla sig till den teoretiska modellen så strikt som möjligt och därmed 
försöka undvika att väga in moraliska ståndpunkter eller personliga övertygelser. 
Frågeställningen som förhoppningsvis kommer att kunna besvaras i slutet av denna 
uppsats är: Hur pass legitima är de svenska kollektivavtalen? 
 
 

1.2  Metod, material och källkritik 
 
Teoretikern David Beetham är en statsvetare och sociolog som redogör grundligt för 
legitimitet och presenterar en väldigt användbar legitimitetsteori.  Beethams bok �The 
legitimation of power� (Beetham 1991) har därför valts som en grund, men det 
kommer att göras en operationalisering av Beethams legitimitetsteori för att få ett 
teoretiskt ramverk som anpassats för just kollektivavtalen. Detta till största del för att 
tydliggöra vilka aspekter av kollektivavtalen som berörs. Efter teorin kommer en 
empiridel där kollektivavtalen prövas utifrån denna legitimitetsteori. I uppsatsen 
kommer bland annat EU:s direktiv, Arbetsdomstolens domar, den svenska 
medbestämmandelagen, opinionsundersökningar, etcetera att behandlas.  

Visst material som uppsatsen kommer att använda sig av härstammar från partiska 
källor, men så länge detta känns till och är i åtanke så bör inga problem föreligga. Till 
exempel är vissa opinionsundersökningar genomförda på uppdrag av fackföreningar 
eller arbetsgivarorganisationer. Detta är något man som sagt får ha i åtanke men 
eftersom själva undersökningarna oftast är utförda av en ansedd tredjepart så kan man 
även utgå ifrån att siffrorna är korrekta. Jag kommer även att använda mig av material 
från personer som är kända förespråkare eller kritiker av kollektivavtalen, till exempel 
statsvetaren Erik Moberg som är liberal och känd för att vara kritisk mot dagens 
svenska kollektivavtal. Detta behöver dock inte vara negativt, återigen om man har 
detta i åtanke, då en sådan person om någon kommer att hitta brister i 
kollektivavtalens legitimitet. Även Internet kommer att vara ett viktigt verktyg och ett 
flertal hemsidor kommer att användas som källor, dock enbart välkända sidor 
tillhörande ansedda organisationer. 
 
 

1.3  Avgränsningar 
 
En avgränsning för kollektivavtalen har gjorts vid de svenska kollektivavtalen, då 
andra länder som också använder sig av kollektivavtal har en modell som oftast 
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skiljer sig markant från den svenska. När bara ordet �kollektivavtalen� används under 
uppsatsens gång så syftar det således på de svenska kollektivavtalen, likhetstecken 
kan även sättas vid uttryck som �den svenska modellen�. Det är även viktigt komma 
ihåg att det endast är själva kollektivavtalens legitimitet som skall prövas, inte 
fackföreningarna eller övriga parter. Dock så kommer även dessa att beröras i den 
mån legitimitetsteorin så kräver. 
 
 

1.4  Disposition 
 
I kapitel 2 så redogörs för den teori som kommer att användas för att pröva 
kollektivavtalens legitimitet. Denna utgör sedan grunden för hela uppsatsen och de tre 
efterföljande kapitlen kommer vara uppdelade på legitimitetsteorins tre olika nivåer. 
Kapitel 3 handlar således om legitimitetsteorins första nivå, i vilken mån 
kollektivavtalen rättar sig efter etablerade regler. Kapitel 4 handlar om den andra 
nivån, rättfärdigande genom delade värderingar. Kapitel 5 handlar om den tredje och 
sista nivån, uttryckt samtycke. Till sist i kapitel 6 så kommer slutligen 
sammanfattning och slutsatser. Viss sammanfattning och slutsatsdragning kommer 
även att ske i slutet av varje kapitel. 
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2. Teori 
 
 
För att pröva legitimiteten hos kollektivavtal så kommer Beethams legitimitetsteori 
att användas som en grund. Beethams teori spelar alltså en central roll i denna uppsats 
och kommer således redovisas grundligt. Det börjar med en svensk översättning samt 
Beethams förklaring av teorin och dess olika nivåer, vilket alltså är legitimitetsteorin i 
sitt ursprungliga utförande och egentligen avsedd för mer traditionella 
maktförhållanden. Därför följer en operationalisering av legitimitetsteorin där 
Beethams teori anpassas till just denna uppsats ändamål. 
 
 

2.1 Beethams legitimitetsteori 
 
Enligt Beetham finns nyckeln till förståelse av legitimitet i upptäckten av 
dess flerdimensionella karaktär. Legitimitetsbegreppet innehåller tre 
distinkta nivåer som skiljer sig från varandra.  
 
Makt kan anses legitim om följande uppfylls: 

i) rättar sig efter etablerade regler 
ii) reglerna kan rättfärdigas genom värderingar som delas av både 

de dominerande och de underordnade 
iii) det finns bevis på samtycke från de underordnade i den specifika 

maktrelationen 
 
Första nivån handlar om regler; den andra om rättfärdigande genom värderingar; den 
tredje om utförda handlingar. Dessa är inte olika alternativ utan alla tre bidrar till 
legitimitet. Samtliga skiljer sig dock åt och har sin egen form av legitimitetsproblem 
(Beetham 1991 s.16). Som följer så redogöra dessa nivåer i tur och ordning. 
 
 

2.1.1 Första nivån 
 
Den första nivån av legitimitet är även den mest grundläggande och handlar alltså om 
regler. Makt kan benämnas som legitim om den är tillförskaffad och utövas i enlighet 
med etablerade regler. Dessa regler kan vara oskrivna, som informella konventioner, 
eller formaliserade i lagar och domar. Påtryckningar för ökad formalisering uppstår i 
de flesta samhällen, detta på grund av ett behov av att kunna lösa konflikter genom 
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precisa regler. Men trots en utbredd lagstiftning så spelar de informella reglerna ofta 
en stor roll. 

Motsatsen till legitimitet enligt reglerna är helt enkelt ickelegitimitet. Makt är 
ickelegitim om den tillförskaffats i strid med existerande regler, eller utövad på ett 
sätt som överskrider reglerna. Om reglerna bryts kontinuerligt kan man tala om ett 
tillstånd av kronisk illegitimitet (Beetham 1991 s.16). 
 
 

2.1.2 Andra nivån 
 
På egen hand är dock den första nivån inte tillräcklig för att säkra legitimitet, den 
andra nivån av legitimitet lyder: makt är legitim såvida reglerna kan rättfärdigas av 
värderingar som delas av både de dominerande och de underordnade. Vilka sorters 
rättfärdigande och typer av värderingar är det då som behövs? För att vara 
rättfärdigad så måste makt ha sitt ursprung i en giltig auktoritet; reglerna måste 
garantera att de som får makten har de rätta egenskaperna; och maktstrukturen måste 
tjäna allmänhetens intressen snarare än bara de mäktiga. Dessa rättfärdiganden beror 
i sin tur på nutida värderingar i ett samhälle angående vad som är en giltig källa av 
auktoritet; angående vilka egenskaper som är lämpliga hos dem som utövar makten 
och hur individer fick dem; och viss uppfattning av ett gemensamt intresse eller ett 
socialt behov som maktsystemet tillfredsställer. Dock så är inget samhälle 
karaktäriserat av exakt samma värderingar individerna emellan. Givetvis är det så att i 
en maktrelation så har de dominerande och de underordnade ofta skillnader i 
värderingar. Men dock så krävs det att värderingar delas till en viss grad, framförallt 
mellan de underordnade själva, för att regler skall kunnas rättfärdigas. Exakt vilken 
gräns som utgör detta minimum är dock öppet för debatt men den sätts oftast med 
hjälp av logik och värderingar i samhället. (Beetham 1991 s.17). 

Reglerna kommer dock att brista i legitimitet om de ej kan rättfärdigas av delade 
värderingar: antingen för att inga delade värderingar existerat i första taget eller för 
att förändringar av värderingar lett till att reglerna tappat sitt grundläggande stöd; 
eller på grund av att förändrade omständigheter har gjort existerande rättfärdigande 
osannolika. Uppstår denna situation råder ett legitimt underskott (Beetham 1991 s.17-
18). 
 
 

2.1.3 Tredje nivån 
 
Den tredje nivån av legitimitet handlar om uttryckt samtyckte från underordnade i den 
specifika maktrelationen, genom handlingar som ger bevis på samtycke. 
Underordnade kan bidra till legitimitet genom att till exempel delta i ett val, sluta 
överenskommelser med överordnade eller svära lojalitet. I denna del betingas alltså 
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legitimiteten av vilken grad av konkreta aktiviteter eller andra manifesta uttryck som 
kan avläsas utifrån makthavarnas och de styrdas sida. Det räcker alltså inte att det 
finns ett principiellt samtycke i att makten accepteras utifrån rådande normer och 
värderingar. Det krävs också handlingar som markerar samtycke. Beetham kan tänka 
sig en situation där den dominerande mängden involverade aktörer upplever den 
etablerade ordningen som principiellt acceptabel men som av olika skäl inte bidrar 
med aktiva insatser. I en sådan situation finns risken att den valda organisationen 
kommer att bli försvagad gällande till exempel möjligheterna att utveckla en effektiv 
verksamhet.  

Uttryckt samtycke bidrar till legitimitet, vägran eller tillbakadragande av 
samtycke minskar legitimitet. Agerande allt från ickesamarbete och passivt motstånd 
till allmän olydnad och militant motstånd bidrar samtliga till minskad legitimitet. 
Desto fler som deltar desto kraftigare blir det legitima förfallet (Beetham 1991 s.19). 
 
 

2.1.4 Sammanfattning Beethams 
 
För att maktutövning skall vara fullt legitim måste alltså alla tre kriterier uppfyllas: 
rättar sig efter etablerade regler; rättfärdigande genom delade värderingar; uttryckt 
samtycke från de underordnade. Legitimitet är dock ingen allt eller inget affär, det 
finns alltså grader av legitimitet. Troligtvis har alla maktrelationer vissa brister i 
reglerna, i alla samhällen finns det individer som inte accepterar rådande normer och 
några som vägrar att uttrycka samtycke. Det viktiga är hur utbredda och allvarliga 
dessa avvikelser är, alltså kan legitimitet uppnås även om inte varenda aspekt uppfylls 
till fullo (Beetham 1991 s.20). 
 
 

2.2 Operationaliserad legitimitetsteori 
 
Eftersom Beetham skrev sin teori om en traditionell maktrelation så kommer jag att 
göra en operationalisering för att få en modell som passar väl in på kollektivavtalen. 
Detta handlar dock till stor del om ett användande av andra ord och formuleringar, 
kärnan i Beethams teori kommer att bestå. Nedan följer för min operationaliserade 
modell, samt förklaringar och exemplifiering av de tre nivåerna. 
 
Kollektivavtalen kan anses legitima om följande uppfylls: 

i) kollektivavtalen rättar sig efter etablerade regler 
ii) rättfärdigas genom värderingar som delas av berörda parter 
iii) det finns bevis på uttryckt samtycke från arbetstagare och arbetsgivare 
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Den första nivån som skall uppfyllas handlar helt enkelt om kollektivavtalen rättar sig 
efter etablerade regler eller ej. I begreppet regler innefattas i huvudsak lagar, principer, 
direktiv och domar. Detta är det mest grundläggande och således mest omfattande 
kriteriet. Uppfylls ej detta så är kollektivavtalen helt enkelt inte legitima. Här är det till 
exempel intressant att undersöka hur väl de svenska kollektivavtalen rättar sig efter 
EU: s lagstiftning och direktiv. 

Den andra nivån som skall uppfyllas handlar egentligen om två stycken kriterier. 
Det första kriteriet är att kollektivavtalet måste ha sitt ursprung i en giltig källa av 
auktoritet. Uppgiften blir då att reda ut var kollektivavtalen har sitt ursprung ifrån och 
om detta kan ses som en giltig auktoritet. Exempel på då detta ej uppfylls kan vara om 
en lag stiftats av en diktator som kommit till makten genom en statskupp. Det andra 
kriteriet är att kollektivavtalen skall stämma överens med berörda parters 
värderingar. Här skall åsikterna helst delas mellan alla de olika parterna men det är av 
största vikt att kollektivavtalens anses tjäna allmänhetens syfte (Beetham 1991 s19). 
De viktigaste parterna är här arbetsgivarna, arbetstagarna och medborgarna i 
allmänhet. Även de politiska partiernas kommer att granskas eftersom politikerna sitter 
i en lagstiftande position och är därmed överordnade kollektivavtalen. 
Opinionsundersökning blir ett viktigt verktyg för att pröva denna nivå. 

Den tredje nivån som skall uppfyllas handlar om att det måste finnas bevis på 
uttryckt samtycke gentemot kollektivavtalen. Det som räknas på denna tredje nivå är 
aktiva handlingar, inte passivt samtycke som till exempel vid en 
opinionsundersökning. Exempel på detta i fallet kollektivavtal kan vara 
demonstrationer, protester mot saker som kan komma att hota kollektivavtalen eller 
helt enkelt betalande av fackföreningsavgiften. Saker som kan underminera 
kollektivavtalens legitimitet är uttryckt missnöje; stämningar, vägran att ansluta sitt 
företag till kollektivavtalen eller valet att ej ansluta sig till en fackförening. 
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3. Första nivån � Regler 
  
I detta kapitel undersöks hur väl de svenska kollektivavtalen rättar sig efter etablerade 
lagar och regler. Främst är det stridsåtgärderna som används för att få till ett 
kollektivavtal som hamnar i fokus. Kapitlet är uppdelat i tre huvudstycken: ett som 
granskar arbetsdomstolen och dess domar, ett som granskar EU och dess direktiv 
samt det första stycket vid namn rättsprinciperna. Detta första stycke (3.1) är till stor 
del baserat på Erik Mobergs bok �Kollektivavtal - 'lag' i olaga ordning� (Moberg 
2000), främst för att det ger en väldigt bra översikt över kollektivavtalens påstådda 
rättsliga och principiella konflikter. Här berörs framförallt den svenska 
medbestämmandelagen (MBL). 
 
 

3.1 Rättsprinciperna 
 
Moberg definierar lag och avtal som följer: Lag är en för alla bindande regel som 
tillkommer genom riksdagsbeslut. Avtal är en överenskommelse mellan ett antal 
parter som är bindande för just dessa parter (Moberg 2000 s127). Kollektivavtal 
brukar oftast betraktas som just ett avtal men tittar man närmare på dessa definitioner 
så innehåller kollektivavtalen delar från både lag och avtal. Det är mycket riktigt ett 
avtal i bemärkelsen att kollektivavtalen är en överenskommelse mellan ett antal 
parter, dock så gäller kollektivavtalen för fler än just avtalsparterna. Kollektivavtalen 
berör ju ibland även arbetstagare som inte är med i någon arbetstagarorganisation 
(Lag 1976:580 §26). På så vis liknar kollektivavtalen även en lag. Frågan som då 
ställs är om detta är förenligt med rättssamhällets principer. Diskussionen av den 
frågan måste enligt Erik Moberg grundas på en insikt i de mekanismer som ger 
kollektivavtalet dess räckvidd bortom avtalsparterna. Dessa mekanismer är av två 
slag, dels legala och dels maktbetingade (Moberg 2000 s127). 
 
 

3.1.1  Legala mekanismer 
 
Hos de legala mekanismerna är det främst tre paragrafer i lagen om med-
bestämmande i arbetslivet (MBL) som är av intresse. 
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23§ Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller 
arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om 
förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
26§ Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder 
inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta gäller oavsett om 
medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst, dock ej i den 
mån han redan är bunden av annat kollektivavtal. Utträder medlem ur organisation som 
har slutit kollektivavtal, upphör han ej därmed att vara bunden av avtalet. 
 
27§ Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig 
verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet (Lag 1976:580). 

 
I paragraf 23 definieras alltså kollektivavtalet som ett avtal mellan arbetstagarnas 
organisation (fackförening) och arbetsgivaren eller dess organisation som gäller 
anställningsvillkoren eller förhållanden i övrigt. I paragraf 26 anges det att avtalet inte 
enbart gäller de avtalsslutande parterna utan också deras medlemmar. I paragraf 27 så 
förbjuds parter att träffa överenskommelser som strider mot kollektivavtalet. Till 
exempel; Om en arbetsgivare slutit ett avtal med en arbetstagarorganisation så kan 
alltså arbetsgivaren inte träffa en överenskommelse med en arbetstagare även om 
denne person står utanför fackföreningen. Kollektivavtalen har således, när man 
beaktar dessa lagparagrafer, en bindande kraft som sträcker sig bortom de 
avtalsslutande parterna. Nedan följer ett citat som förklarar relativt väl varför 
kollektivavtalen kritiserades vid dess införande. 
 

Kollektivavtalet sågs som ett sätt att uppställa tvingande, generella regler för en del av 
det ekonomiska livet men inte av politiskt valda organ utan av privata intressegrupper 
(Fahlbecks uppsats i Adlercreutz 2003 s.69). 

 
Men lagen tillåter trots allt att arbetstagare och arbetsgivare träffar vilka uppgörelser 
de vill om båda är fristående från organisationer och kollektivavtal. Håller man sig 
bara till de ovan nämnda paragrafer så föreligger i princip en fri avtalsrätt. Alltså: Sett 
till dessa legala mekanismer råder avtalsfrihet och inga rättsprinciper är hotade. Men 
enligt Moberg sätts emellertid detta ur spel av det som han kallar de maktbetingade 
mekanismerna (Moberg 2000 s.128). 
 
 

3.1.2  Maktbetingade mekanismer 
 
Dessa maktbetingade mekanismer handlar om arbetstagarorganisationernas möjlighet 
att genom blockad eller eventuellt andra åtgärder som till exempel sympatistrejk 
tvinga en arbetsgivare att ansluta sig till kollektivavtal. Till exempel kan de stoppa 
transporterna till och från arbetsgivarens företag, postgången, banktjänster, etcetera 
och därigenom tvinga fram ett avtal. Det finns givetvis även möjligheter att en 
arbetsgivare som utsätts för sådant tvång går i konkurs, väljer att lägga ner 
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verksamheten eller flyttar utomlands. Det finns flera väl kända fall av tvångsutövning 
för att uppnå anslutning till kollektivavtal under senare år, vissa av dem redogörs för 
nedan (Moberg 2000 s.129). 

Ferrita Sweden AB, som tillverkar rostfria avgassystem, är inte med i någon 
arbetsgivarorganisation och har inte heller tecknat något kollektivavtal. I mars 1997 
varslade Svenska Metallindustriarbetareförbundet Ferrita om blockad och total 
arbetsnedläggelse. Varslet innebar att ingen tilläts att utföra arbete på arbetsplatsen 
eller på något annat sätt befatta sig med företagets råvaror, produkter m.m. vare sig de 
fanns inom eller utanför företaget. Avsikten var att framtvinga anslutning till 
kollektivavtal. Senare sköt förbundet upp stridsåtgärderna. Ett skäl var att det inte 
hade några medlemmar kvar på företaget sedan de fem som fanns lämnade sin 
fackliga organisation, ett annat skäl var kritik i massmedia. Det fanns dock inga 
rättsliga hinder för stridsåtgärder. Uppskovet dikterades uteslutande av 
lämplighetsskäl (Moberg 2000 s.129). Detta är bara ett exempel ur mängden och 
liknande företeelser förekommer relativt ofta. Till exempel skrivs följande i rapporten 
�Inte bara Ferrita� från SAF år 1997: 
 

Det är mycket vanligt att de fackliga organisationerna, på samma sätt som i Ferrita-fallet, 
tvingar företag att skriva på hängavtal genom att vidta strejker och blockader eller genom 
att hota med sådana åtgärder. Under 1990-talet uppgår enbart de fall där 
förlikningsmannaexpeditionen kallats in för att lösa sådana tvister till över 1 000. I 
dagsläget finns tiotusentals företag som har skrivit på hängavtal med uttryckligt eller 
underförstått hot om stridsåtgärder. En uppgift från 1995 anger att det finns 68 000 
företag med tillsammans 325 000 anställda som har hängavtal. Det finns därutöver ett 
mycket stort antal företag som i dag saknar kollektivavtal och som alltså löper risken att 
utsättas för samma hotelser som Ferrita (SAF 1997). 

 
Hängavtal innebär att det tecknas ett avtal som ansluter till branschavtalet. Eftersom 
små företag med få anställda oftast inte har ett eget kollektivavtal så kommer 
företagen överens med fackföreningen att ett visst befintligt kollektivavtal skall 
användas, ett hängavtal tecknas. I medbestämmandelagens paragraf 41 finns den 
huvudsakliga rättsliga grunden för de aktuella stridsmetoderna, det vill säga strejken 
och framför allt blockaden. Till exempel skriver arbetsrättsprofessorn Reinhold 
Fahlbeck att �Paragrafen bygger på den allmänna utgångspunkten att 
stridsåtgärdsrätten är fri. Detta innebär att stridsåtgärd kan vidtas i alla situationer 
som inte uttryckligen förbjuds� (Reinhold 1989 s.131). 
 

41§ Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller 
delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed 
jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna organisation 
inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om 
fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål: 
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 
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4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd (Lag 1976:580). 
 

Rättsläget kan i stora drag beskrivas på följande sätt enligt Moberg: Det finns ett i 
lagen beskrivet institut som kallas kollektivavtal. Parter på arbetsmarknaden kan 
utnyttja detta institut för att reglera sina relationer om de så finner lämpligt, men det 
finns ingenting som tvingar dem till det. Det står, fortfarande enligt lagen, alla på 
arbetsmarknaden uppträdande aktörer fullständigt fritt att stå utanför kollektivavtal. 
Att stå utanför kollektivavtal är med andra ord, och för att välja en distinktare 
terminologi, i svensk lag tillåtet i motsats till förbjudet. Inom detta system finns nu 
arbetstagarorganisationer som har sin egen uppfattning om vad som är rätt. Enligt 
deras �lag� är det �förbjudet� att stå utanför kollektivavtal. De gör därför vad de kan, 
och tillåts göra, för att genomdriva denna �lag�, vilket som vi sett inte är lite. I själva 
verket är arbetstagarnas �rättsskipning� utomordentligt effektiv. Huvudverktyget är 
den av de egentliga lagstiftarna legaliserade blockaden (Moberg 2000 s.133). 
 
 

3.1.3 Slutsatser rättsprinciperna 
 
Jag nämnde i början att vissa ställde sig frågande till kollektivavtalens förhållande till 
rättssamhällets principer. Enligt Moberg finns det ett enkelt sätt att svara på detta, 
genom att utgå från två fundamentala regler som motsäger varandra. Den första 
regeln säger att det är tillåtet att stå utanför kollektivavtal. Regeln är skapad av den 
legitima lagstiftaren (riksdagen) och ingår således i Sveriges rikes lag. Den regeln 
upprätthålls dock inte enligt Moberg eftersom den andra regeln säger att det är 
förbjudet att stå utanför kollektivavtal. Den andra regeln är däremot inte formulerad 
av riksdagen utan av arbetstagarorganisationerna, och den ingår inte i någon lagtext. 
Men till skillnad från den första regeln så upprätthålls den andra regeln och det hela 
sköts av arbetstagarorganisationerna som har tillgång till effektiva tvångsmedel. 
Dessa tvångsmedel har motsägelsefullt nog tillhandahållits från riksdagen som 
skapade den första regeln. Den svenska lagen tillåter alltså å ena sidan att arbetsgivare 
står utanför kollektivavtal men stöder å andra sidan dem som vill förbjuda sådant 
utanförskap. Detta ledar till att kollektivavtalen i realitet blir tvingande och därmed 
får karaktär av lag (Moberg 2000 s.134). Moberg anser vidare att i och med detta 
kränks ett antal fundamentala rättsprinciper, bland annat följande: 
 

* Tvingande, generellt giltiga regler, skall införas av riksdagen. 
* Gällande rätt skall hävdas och upprätthållas. 
* Rätt skall skipas av domstol. 
* Staten skall ha monopol på tvångsmedel. 
* Avtalsrätten är fri. 
* Avtal som tillkommer under tvång är ogiltiga. 
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Moberg har dock förståelse för att stridsåtgärderna används i vissa fall men har valt 
att enbart inrikta sig på stridsmetodernas rättsliga aspekter. Utgångspunkt har enligt 
Moberg varit att även en kamp för goda syften måste föras med medel som är 
acceptabla i ett rättssamhälle och han har således försökt visa att metoder som 
regelmässigt används på den svenska arbetsmarknaden i tvister kring kollektivavtal 
inte uppfyller det kravet (Moberg 2000 s.136). Huruvida han har lyckats med detta 
eller ej låter jag dock vara osagt tills vidare. 
 
 

3.2 Kollektivavtalen och EU 
 
Efter Sveriges inträde i den europeiska unionen så är en central del, i frågan hur väl 
de svenska kollektivavtalen rättar sig efter etablerade lagar och regler, EU och dess 
direktiv. I detta avsnitt avses därför en redogörning för hur EU förehåller sig de 
svenska kollektivavtalen.  
 
 

3.2.1 Utstationeringsdirektivet 
 
År 1991 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv som skulle ge 
medlemsländerna möjlighet att kräva att utländska företag följer vissa minimiregler 
vad gäller löne- och semestervillkor. I december 1996 godkändes det så kallade 
utstationeringsdirektivet (även kallat entreprenaddirektivet) med kvalificerad 
majoritet. Tidsfristen för genomförandet av utstationeringsdirektivet gick ut den 16 
december 1999. Samma dag trädde den svenska lagen om utstationering av 
arbetstagare i kraft (SOU 1998:52). Direktivet skall tillämpas på företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som, i samband med tillhandahållande av tjänster 
över gränserna, utstationerar arbetstagare enligt någon av följande åtgärder: 
 

a) För egen räkning och under egen ledning inom en medlemsstats territorium, enligt 
avtal som ingåtts mellan det utstationerande företaget och mottagaren av tjänsterna, 
vilken bedriver verksamhet i denna medlemsstat, om det finns ett anställningsförhållande 
mellan det utstationerande företaget och arbetstagaren under utstationeringstiden. 
 
b) Inom en medlemsstats territorium på en arbetsplats eller i ett företag som tillhör 
koncernen, om det finns ett anställningsförhållande mellan det utstationerande företaget 
och arbetstagaren under utstationeringstiden. 
 
c) I egenskap av företag för uthyrning av arbetskraft eller företag som ställer arbetskraft 
till förfogande, verkställer utstationering av en arbetstagare till ett användarföretag som är 
etablerat eller som bedriver verksamhet inom en medlemsstats territorium, om det finns 
ett anställningsförhållande mellan företaget för uthyrning av arbetskraft eller det företag 
som ställer arbetskraft till förfogande och arbetstagaren under utstationeringstiden. 
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Dessutom får ej företag som är etablerade i en icke-medlemsstat behandlas 
förmånligare än företag som är etablerade i en medlemsstat. Detta direktiv skall dock 
inte tillämpas på företag inom handelsflottan såvitt avser besättning ombord (Direktiv 
96/71/EG art. 1). Medlemsstaterna skall se till att de företag som berörs ovan 
garanterar arbetstagare, som är utstationerade inom deras territorium, följande arbets- 
och anställningsvillkor: 
 

a) Längsta arbetstid och kortaste vilotid. 
b) Minsta antal betalda semesterdagar per år. 
c) Minimilön, inbegripet övertidsersättning; denna punkt gäller dock inte yrkesanknutna           
tilläggspensionssystem. 
d) Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning 
av arbetskraft. 
e) Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen. 
f) Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och 
kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga. 
g) Lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling. 

 
 
Detta skall vara fastställt genom bestämmelser i lagar eller andra författningar, 
och/eller kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha allmän giltighet (Direktiv 
96/71/EG art 3.1). Med kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet menas 
sådana kollektivavtal som skall följas av alla företag inom den aktuella sektorn, eller 
det aktuella arbetet, och inom det aktuella geografiska området. Om det saknas ett 
system för att förklara att kollektivavtal har allmän giltighet kan medlemsstaterna, om 
de så beslutar, utgå ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag 
inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska 
området. Och/eller: kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det 
nationella territoriet (Direktiv 96/71/EG art. 3.8). 

Sammanfattande kan sägas att det enligt utstationeringsdirektivet finns en hård 
kärna av ämnen där värdlandet inte bara får utan ska se till att de gästande företagens 
anställda ges ett minimiskydd. Arbetslandets villkor ska gälla från första dagen. Enda 
undantaget är montering av varor, till exempel maskiner, som utförs av 
specialistutbildad arbetskraft, då arbetslandets villkor först behöver tillämpas från dag 
åtta (Direktiv 96/71/EG art. 3.2). 

 Utstationeringsdirektivet syftar till att anställda som av sitt företag sänds ut till 
andra medlemsländer för att utföra tjänster där inte ska omfattas av sämre 
arbetsvillkor än vad som rent allmänt råder i mottagarlandet. Syftet är att skydda 
värdlandets företag och löntagare mot så kallad social dumpning, det vill säga illojal 
konkurrens från låglöneländer, samtidigt som ett socialt minimiskydd ska ges åt 
gästande företags löntagare (Jonsson 2004 s.1). I sin slutliga form ger direktivet dock 
en relativt vidsträckt möjlighet till nationella särlösningar. Om utstationeringen varar 
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kortare tid än en månad eller om arbetet är av "ringa omfattning" kan det finnas 
undantag från regeln om minimilön. Vad "ringa omfattning" innebär är upp till varje 
medlemsland att besluta om (EU-upplysningen.se 2005). Utstationeringsdirektivet 
innehåller även regler som syftar till att begränsa vad man i EU-kretsar betecknar 
"social protektionism" från värdlandets sida. Ett värdland får sålunda inte helt beröva 
företag från andra länder det konkurrensmedel som kan ligga i att deras arbetsrättsliga 
standard är lägre än i värdlandet. Den svenska utstationeringslagen räknar upp regler 
som ska tillämpas av gästande företag. Uppräkningen motsvarar EU-direktivets hårda 
kärna, dock med ett undantag. Ingenting sägs om minimilön (SOU 1998:52). 
Förklaringen är dels att det inte finns någon svensk lag om minimilön, dels att 
meningen är att svenska fackföreningar ska se till att gästande företag tecknar 
kollektivavtal som innehåller regler om minsta lön.        

Utstationeringsdirektivet bygger på kollektivavtal som upphöjts till lag eller 
statliga minimilöner i lag. I direktivet anvisas även en tredje väg, nämligen att 
medlemsstaterna "kan, om de så beslutar" välja att använda kollektivavtal som gäller 
allmänt för alla likartade företag (Direktiv 96/71/EG art. 3.8).  Dock är det inte helt 
uppenbart exakt vad det innebär att staterna kan välja detta alternativ. Enligt Dan 
Holke (chefsjurist LO-TCO Rättsskydd) och Ingemar Hemskär (chefsjurist TCO) ska 
det tolkas som att direktivet tillåter att länder som Sverige och Danmark särbehandlar 
utländska arbetsgivare genom att göra kollektivavtalen rättsligt bindande bara för dem 
(Lag & Avtal 2004). 

Det kan dock göras gällande att utländska företag diskrimineras jämfört med 
svenska, i det fall då det utländska företaget redan är bundet av ett annat 
kollektivavtal. För är ett svenskt företag bundet av ett annat kollektivavtal gäller i 
stället den så kallade Britanniadomen från 1989, det vill säga att ett nytt kollektivavtal 
inte får undantränga det gamla avtalet (AD 1989:120). Den lettiska regeringen och 
det lettiska företaget i Vaxholm, som nu befinner sig i konflikt med Byggnads, hävdar 
att diskriminering sker eftersom Byggnads vill tvinga företaget att teckna nytt 
kollektivavtal på svensk nivå. Mer om denna konflikt tas upp längre fram i uppsatsen. 
 
 

3.2.2 Tjänstedirektivet 
 
Ett tjänstedirektiv håller på att utformas av EU och debatten kring denna är intensiv. 
Dess innehåll förändras ofta och beräknas vara slutgiltig först år 2007. Ett förslag på 
tjänstedirektiv lades fram av Europakommissionen den 13 januari 2004. 
Tjänstedirektivet är ett ramdirektiv som har till syfte att avlägsna alla hinder för fri 
rörlighet av tjänster inom EU, samt underlätta etableringsfriheten för företag och 
personer som vill tillhandahålla tjänster inom unionen, samt åtgärder för att skapa ett 
förtroende mellan EU:s medlemsstater. Olika nationella regler anses kunna vara 
diskriminerande mot företag från andra länder och hindra dem från att expandera 
verksamheten icke permanent utanför det egna landets gränser. Direktivet bygger på 
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den så kallade ursprungslandsprincipen. Den innebär att tjänsteföretag ska kunna vara 
verksamma i andra länder men bara behöva följa hemlandets lagar och regler, inte de 
lagar och regler där arbetet utförs. I tjänstedirektivet finns undantag för EU:s 
utstationeringsdirektiv, som säger att det är de arbets- och anställningsvillkor som 
finns i det land där arbetet utförs som gäller. Men det är osäkert om 
utstationeringsdirektivet ger ett fullgott skydd för kollektivavtalen och hur juridiskt 
hållbart det är (Svensson 2005). 

Sverige bland flera länder har fått in en skrivning i förslaget till tjänstedirektiv 
som går tvärs mot EU-kommissionens ursprungliga förslag. Det gäller frågan om att 
arbetstagarorganisationer ska ha rätten kunna kräva en representant för ett gästande 
företag. Alltså måste alla företag ha en representant som arbetstagarorganisationen 
kan förhandla med. Den kontroversiella frågan om en ursprungslandsprincip fortsätter 
dock att möta motstånd i ministerrådet (Selnes 2005). Troligtvis kommer 
utstationeringsdirektivet från 1996 att fortsätta gälla för de svenska kollektivavtalen, 
men ingen vet helt säkert. 
 
 

3.3 Arbetsdomstolen 
 
Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga 
tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Arbetsdomstolen är en vanlig domstol i den meningen att verksamheten 
bekostas av statsmedel. Ledamöterna i domstolen utses av regeringen. De enskilda 
parterna i en tvist har inget som helst inflytande över domstolens sammansättning. 
Domstolen tillämpar också i huvudsak samma rättegångsförfarande som de allmänna 
domstolarna (arbetsdomstolen.se). 

Brittanniadomen är en av de mer kända domarna i AD:s historia. Den innebar 
att domstolen utvidgade området för förbjudna stridsåtgärder utan direkt stöd av lag, 
dvs. i princip i strid mot regeringsformen 2 kap 17 §. Effekten av domen för 
stridsåtgärder i svenska förhållanden har nu tagits bort, dels genom lagstiftningen Lex 
Britannia, ändringar av bland annat paragraf 31 a, 41 a och b i MBL och även genom 
utslaget i domen AD 2003 nr 46, som just slår fast principen att regeringsformen 
innebär att det krävs uttrycklig lag för att inskränka strejkrätten (AD 1989 nr 120). 
Den konflikten och dess dom redogörs för som följer: 

Ett fartyg som ägs av ett turkiskt rederi och är registrerat i Malta ankommer till 
svensk hamn och utsätts därvid för krav på att teckna kollektivavtal med en svensk 
facklig organisation. När arbetsgivarsidan vägrar teckna avtal utsätts fartyget för 
nyanställningsblockad och sympatiåtgärder i form av bl.a. blockad mot lossning av 
fartyget. Något kollektivavtal gäller inte för den ombordvarande besättningen, som 
består av turkiska medborgare. I tvist om lovligheten av de vidtagna stridsåtgärderna 
anför arbetsgivarsidan att det tillämnade kollektivavtalet på grund av 
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omständigheterna skulle bli rättsligt ogiltigt och att stridsåtgärderna av det skälet är 
olovliga enligt allmänna rättsgrundsatser. Arbetsdomstolen uttalar att det i en 
situation som den aktuella enligt bestämmelsen i 2 kap. 17 § regeringsformen inte 
föreligger något rättsligt utrymme för ett förbud mot stridsåtgärder. Detta innebär 
alltså att det saknas rättsligt stöd för arbetsgivarparternas yrkande om förbud mot de 
vidtagna stridsåtgärderna, vilket kan ses som en seger för facket och kollektivavtalen 
(AD 2003:46). 

Det mest kända och mest aktuella exemplet är dock den så kallade 
Vaxholmskonflikten. Konflikten i Vaxholm initierades efter att det lettiska företaget 
Laval påbörjat ett skolbygge i Vaxholm där de använde sig av lettiska arbetare som 
de vägrade teckna svenska kollektivavtal för. Byggnads inledde förhandlingar för att 
få Laval att teckna kollektivavtal, med det framgick snart att parterna inte kunde 
komma överens och förhandlingen bröt ihop. Därför, den 2 november 2004, inledde 
Byggnads en blockad mot arbetsplatsen. Strax därpå anslöt sig även Svenska 
Elektrikerförbundet, som vidtog sympatiåtgärder mot Laval och dess 
underleverantörer (Rönngren 2005). Det lettiska företaget lämnade då in en 
stämningsansökan till Arbetsdomstolen den 7 december 2004, då de ansåg att de 
svenska kollektivavtalen inte var heltäckande och att de därför inte var tvungna att 
följa dem. De svenska fackföreningarna hävdade sin rätt att vidta stridsåtgärder mot 
Laval, med stöd av utstationeringsdirektivet, för att undvika social dumping. 
Arbetsdomstolen beslutade därför den 22 december att blockaden var giltig (AD 
2004:111). Laval lade då ner byggnationen och de lettiska arbetarna återvände hem 
till Lettland. Detta var dock inte slutet på Vaxholmskonflikten. Den lettiska 
regeringen har därefter lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen där de hävdar att 
Sverige har satt restriktioner på den fria rörligheten av tjänster inom EU. Laval 
begärde dessutom i januari 2005 resning i Högsta Domstolen, med yrkandet att AD:s 
beslut skulle undanröjas då beslutet var uppenbart felaktigt och att stridsåtgärderna 
därmed skulle upphävas. Laval yrkade även att HD skulle vända sig till EG-
domstolen och begära ett förhandsavgörande. HD avslog den 24 februari Lavals 
resningsansökan (HD mål Ö 82-05). AD höll däremot huvudförhandling i målet den 
11 mars 2005 och meddelade den 29 mars ett beslut om att begära in 
förhandsavgörande från EG-domstolen (AD 2005:49).  Här befinner sig även 
konflikten i dagsläget och det väntas således på ett beslut från EG-domstolen. 
 
 

3.4 Sammanfattning � Första nivån 
 
Det går konstatera att det finns vissa aspekter av kollektivavtalen som inte till fullo 
rättar sig efter etablerade regler, annars skulle nog debatten och turerna kring de 
svenska kollektivavtalen nog inte finnas i den grad den gör idag. Framförallt är det 
principiella problem som: kan något som ena parten tvingats till att underteckna ses 
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som ett avtal? I just den bemärkelsen så är kollektivavtalen faktiskt mer liknande lag 
än avtal, men ej stiftat av den lagstiftande makten (riksdagen). Men kollektivavtalen 
har de facto stöd hos den lagstifta makten och verktygen för att inrätta och 
upprätthålla kollektivavtal har givits därifrån. Dessutom dömer arbetsdomstolen gång 
på gång till kollektivavtalens favör och anser att de är legitima trots att de tillkommit 
genom stridsåtgärder. Alltså kan det konstateras att kollektivavtalen i alla fall rättar 
sig efter Sveriges lagar och regler. Hur det står till i samma fråga gällande EU i övrigt 
är dock mer tveksamt. Inom kort ska den svenska regeringen lämna sin syn på 
Vaxholmskonflikten till EG-domstolen. En domstol som skall pröva om de svenska 
kollektivavtalen står i strid med EG-rätten. Domstolen skall i synnerhet pröva den 
svenska lagen Lex Britannia som tillåter att svenska fack med stridåtgärder tvingar 
utländska företag att teckna svenska kollektivavtal, trots att företaget redan har ett 
kollektivavtal från sitt hemland. Men tills detta avgjorts dras slutsatsen att de svenska 
kollektivavtalen följer etablerade lagar och regler, men med vissa tveksamheter. Dock 
tveksamheter som till stor del finns på grund av oklara formuleringar i nuvarande 
lagstiftning, men även rent principiella tveksamheter. 
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4. Andra nivån � Värderingar 
 
 
I detta kapitel undersöks om kollektivavtalen kan rättfärdigas genom värderingar som 
delas av berörda parter. Detta sker dock genom en uppdelning i två kriterier som 
tillsammans bildar den andra nivån. Störst vikt kommer att läggas vid det andra 
kriteriet, då det är just värderingar som är huvudpunkten på denna nivå, men först 
redovisas kollektivavtalens ursprung.  
 
 

4.1 Första kriteriet  
 
Detta kriterium handlar om att kollektivavtalet måste ha sitt ursprung i en giltig källa 
av auktoritet. Detta är viktigt eftersom en lag eller dylikt tappar i legitimitet om den 
inrättats av en auktoritet som tillförskaffat sig makten på ett uppenbart ickelegitimt 
vis, till exempel en statskupp. Observera här att det inte avses göra någon form av 
regelrätt legitimitetsprövning gentemot de som kollektivavtalen har sitt ursprung i, i 
sådana fall hade en till uppsats behövts utföras på dem också. Här avses att 
överblickligt klargöra kollektivavtalens ursprung och om de rimligtvis kan ses som en 
giltig auktoritet. Kollektivavtalens historia kan även i sig bidraga till legitimitet, eller 
bidraga till ett legitimitetsunderskott om det visar sig att kollektivavtalen har ett 
mycket diskutabelt förflutet. 
  
 

4.1.1 Kollektivavtalens ursprung 
 

Under lång tid var �den svenska modellen�, och till vis mån fortfarande är, ett 
känt begrepp nästan världen över. Det finns ingen definition av detta begrepp utan det 
är mera ett samlingsnamn på en gemensam syn i samhället om att kompromisser och 
samverkan gynnar utvecklingen för alla parter mer än konfrontation. Startpunkten för 
�den svenska modellen� brukar dock anges till den 20 december 1938 då LO och 
SAF på Grand Hotel i Saltsjöbaden undertecknade ett huvudavtal om: 
förhandlingsordning, permitteringar, samhällsfarlighet, stridsåtgärder och skydd för 
tredje man vid konflikt på arbetsmarknaden (Göransson 2000 s.55). Denna 
överenskommelse går under det berömda namnet Saltsjöbadsavtalet, som sedan 
följdes av en rad andra mindre samarbetsavtal mellan parterna. Under denna tid så 
fanns en strävan från både LO och SAF att genom samarbete lösa de problem och 
motsättningar som fanns på arbetsmarknaden. Kollektivavtalen var det allra viktigaste 
verktyget i genomförandet av detta. En hög grad av självstyre rådde och arbetsfred 
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uppnåddes i de flesta fall, vilket som sagt väckte stor internationell uppmärksamhet. 
Det svenska systemet på arbetsmarknaden kallades för föredömligt (Adlercreutz 2003 
s.20). 

Avtalstäckningen ökade snabbt och många avtalsområden fördes samman vilket 
resulterade i mer enhetliga avtal. Förbunden fick även ökade resurser för att kunna 
möta de nya och högre servicekraven som medlemmarna ställde, samt för att bättre 
kunna bevaka medlemmarnas intressen. Kollektivavtalen blev alltså snabbt 
standardformen för reglering på alla de skilda yrkesområdena. Principen att 
arbetsgivaren ensam har rätt till att leda och fördela arbetet samt fritt anställa och säga 
upp arbetskraft, så länge det inte fanns några lagar eller bestämmelser i 
kollektivavtalet som förhindrade detta, spelade dock en stor roll (Edlund, 1995 s.21). 
Efter den stora strejken på malmfälten 1969 så kom krav från LO på 
medbestämmande i företag och ett avskaffande av 32§ i SAF:s stadgar, en paragraf 
som innehöll regler om arbetsgivarens rätt att fritt antaga och avskeda arbetstagare 
(Adlercreutz 2003 s.19). För att utreda bland annat skyddet mot uppsägning så 
tillsattes en statlig kommitté vars utredning ledde fram till lagen om 
anställningsskydd (LAS) och trädde i kraft 1974. Detta innebar att arbetstagarna fick 
ett lagstadgat skydd mot uppsägning utan saklig grund, vilket alltså satte 
arbetsgivarnas rätt att fritt avskeda arbetstagare ur spel (Edlund 1995 s.23). 

År 1976 så överfördes de flesta reglerna till medbestämmandelagen (MBL), i 
synnerhet de viktigaste delarna från lagen om kollektivavtal och från lagen om 
förenings- och förhandlingsrätt. MBL innebar att arbetsgivaren fortfarande var den 
som i slutändan bestämde över sitt företag, men däremot så fick arbetsgivaren sina 
beslutsbefogenheter reducerade på ett sätt som innebar att även arbetstagarna kan ha 
inflytande över beslutsfattandet (Göransson, 2000 s.75). 
 
 

4.1.2 Giltig auktoritet? 
 
Kollektivavtalen har inrättats på ett till synes korrekt sätt och inga källor som påstod 
motsatsen kunde finnas. Kollektiven, det vill säga det svenska systemet, har dels sitt 
ursprung i fackföreningarna men även i själva riksdagen. Lagar om kollektivavtalen, 
till exempel MBL, har alla stiftats av riksdagen och det är de lagarna som gör det 
svenska systemet möjligt. Att den svenska riksdagen bör ses som en giltig källa av 
auktoritet står enligt denna uppsats bortom all tvivel. Fackföreningarnas giltighet som 
auktoritet är dessutom delvis grundad i riksdagens lagar och beslut, således gäller 
ovanstående påstående för den delen. Fackföreningarna är dock betydligt mer 
komplexa än så, men som sagt så är det bara en bedömning om de kan ses som en 
giltig källa av auktoritet eller ej som skall göras. Uppsatsen bedömer således att 
kollektivavtalens ursprung uppfyller de krav som legitimitetsteorin ställt.  
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4.2 Andra kriteriet - Värderingar 
 
Detta kriterium handlar om att kollektivavtalen måste stämma överens med de olika 
parternas värderingar. Det finns egentligen bara ett enkelt sätt att ta reda på det och 
det är genom opinionsundersökningar, något som även kommer att användas i denna 
uppsats. Det hela delas upp på de viktigaste parterna: arbetsgivarna, arbetstagare och 
medborgare i allmänhet. Åsikterna skall helst delas mellan alla de olika parterna men 
det är enligt legitimitetsteorin av största vikt att kollektivavtalen anses tjäna 
allmänhetens syfte (Beetham 1991 s.19). Även de politiska partiernas åsikter kommer 
att granskas och frågan blir då hur pass stort stöd kollektivavtalen har från den så 
kallade styrande eliten. Det är en väsentlig skillnad på om en knapp majoritet stödjer 
till exempel en lag och om fullständig enighet råder. 
 
 

4.2.1 Arbetsgivarna 
  
Arbetsgivarna är en av de två parterna på arbetsmarknaden som berörs direkt av 
kollektivavtalen, den andre är arbetstagarna, därför är det även relevant hur denna 
grupps värderingar stämmer överens med kollektivavtalen. För att skapa en bild av 
arbetsgivarnas syn på kollektivavtalen kommer frågor från tre olika 
opinionsundersökningar att användas. Den första frågan är hämtad från en 
undersökning utförd av Skop under januari månad år 2005 på uppdrag av TCO: 
 

I Sverige pågår för närvarande en debatt om vilka regler som skall gälla för de anställda 
när tjänster utförs i Sverige av utländska företag. Anser Du att företag från andra EU-
länder, som utför arbete i Sverige, skall omfattas av svenska lagar och avtal eller av de 
lagar och avtal som gäller i företagets ursprungsland? 

 
En majoritet av arbetsgivarna, 73 procent, tycker att svenska lagar och avtal skall 
gälla för företag från andra EU-länder som utför arbete i Sverige. Dock anser drygt 
var fjärde arbetsgivare, 27 procent, att ursprungslandets lagar och avtal skall gälla 
(Överberg 2005 s.5). Alltså finns det ett relativt stort stöd bland arbetsgivarna för att 
företag skall rätta sig efter de svenska reglerna. Men detta säger egentligen ingenting 
om deras syn på själva kollektivavtalen, till exempel stridsåtgärder för att tvinga ett 
företag till att teckna kollektivavtal kan tänkas väcka kritik från arbetsgivare. Den 
andra frågan är hämtad från en Sifo-undersökning utförd på 1000 personer under 
december månad år 2004: 
 

Tycker du att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder 
som är verksamma i Sverige men som vägrar att teckna svenska kollektivavtal eller 
tycker du inte facket skall få vidta stridsåtgärder? 

 
Här är det bara 44 procent av arbetsgivarna som ger ett svar till kollektivavtalens 
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fördel, det vill säga svarar ja. Alltså är det många arbetsgivare som inte tycker det är 
rätt att utländska företag kan tvingas till svenska kollektivavtal, trots att många anser 
att utländska företag skall rätta sig efter svenska regler. Det blir intressant att se hur 
företagare svarar på denna fråga om specifikationen utländska företag utelämnas, 
troligtvis så innebär det att svenska arbetsgivare blir än mer kritiska. Den tredje 
frågan är hämtad från en enkät gjord av organisationen Företagarna bland 3800 av 
sina egna medlemmar, publicerad mars månad år 2005: 
 

Anser du att fackliga organisationer ska kunna tvinga företag till kollektivavtal eller 
hängavtal mot företagarens vilja? 

 
Som förväntat så är svaren än mer negativa här, hela 64 procent av arbetsgivarna 
anser att fackliga organisationer inte ska kunna tvinga företag till kollektivavtal eller 
hängavtal. Totalt 32 procent av de tillfrågade anser att företag ska kunna tvingas till 
kollektivavtal, men av dessa 32 procent så anser 28 procent att tvång är motiverat 
endast under speciella omständigheter som till exempel då de anställda kräver det. 
Bara fyra procent stödjer alltså villkorslöst tvångsmässig anslutning till kollektivavtal 
(Företagarnas syn på arbetsrätten 2005 s.1). Detta är givetvis allvarligt för 
kollektivavtalen då stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal spelar en central 
roll, utan dessa så har arbetstagarorganisationerna väldigt lite att säga till om. Vilket 
system företagarna egentligen vill ha kan man då undra över. Den fjärde frågan är 
även den hämtad från en enkät gjord av organisationen Företagarna bland 3800 av 
sina egna medlemmar, publicerad mars månad år 2005: 
 

I många länder regleras minimilönerna genom lagstiftning och i andra länder, som 
Sverige, regleras minimilönerna genom kollektivavtal. Hur anser du att minimivillkoren 
bör bestämmas på den svenska arbetsmarknaden? 

 
Av de 3800 tillfrågade arbetsgivarna så anser 25 procent att dagens system ska 
behållas, det vill säga de svenska kollektivavtalen. Ytterligare 25 procent vill istället 
se myndighetskontroll och lagstiftning om minimivillkor. Hela 43 procent vill dock 
varken ha lagstiftning eller kollektivavtal, utan ser hellre civilrättsliga 
överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tre fjärdedelar av de 
svarande vill alltså se ett system som kraftigt avviker från dagens modell 
(Företagarnas syn på arbetsrätten 2005 s2). Detta resultat är än allvarligare för 
kollektivavtalen då det betyder att ungefär 75 procent av arbetsgivarna helt enkelt är 
emot kollektivavtalen som reglerare av minimilöner och hellre ser ett annat system på 
arbetsmarknaden. Givetvis enligt bara denna undersökning, men med ett så pass stort 
underlag så bör siffrorna stämma väl. Klart är i alla fall att stödet för kollektivavtalen 
hos de svenska arbetsgivarna inte är vad det borde vara. 
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4.2.2 Politikerna 
 
Detta är egentligen inte en part som berörs av kollektivavtalen i direkt mening, men 
enligt Beetham så skall även de överordnades värderingar bidra till att legitimitet 
uppnås (Beetham 1991 s19). För kollektivavtalen är de politiska partierna 
överordnade på så vis att politikerna sitter i en lagstiftande position och kan därför 
påverka kollektivavtalens effektivitet genom att till exempel begränsa antalet 
situationer då stridsåtgärder får användas. Samtliga poliska partiernas åsikter och 
ställningstagande granskades genom sökningar på framförallt deras egna hemsidor, 
men då en redovisning av samtliga skulle innebära många upprepningar av snarlika 
åsikter så har två partier valts ut. De två partierna är Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Detta beslut grundas i att de är de traditionellt största partierna och 
brukar ses som representanter för vänster respektive högerblocket. Först ut är 
Socialdemokraterna som skriver följande uttalande vid den Socialdemokratiska 
partikongressen i Malmö år 2005: 

 

De som nu attackerar kollektivavtalen och rätten till fackliga sympatiåtgärder ifrågasätter 
inte bara spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden, de utmanar kärnan i den svenska 
modellen. Vi har en modell med starka och självständiga parter på arbetsmarknaden, 
generösa trygghetssystem och en arbetsrätt som skapar rättvisa spelregler. Det är en 
framgångsrik modell som skapar både trygghet och stark ekonomisk tillväxt.  
Socialdemokratin är fast besluten: samma villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. 
Vi kommer aldrig att acceptera några förslag som sätter kollektivavtalen ur spel. Vi måste 
värna kollektivavtalen för att eliminera stora löneklyftor, gästarbetarsystem och 
diskriminering. Kollektivavtal behövs för bra arbetsvillkor, goda löner, fortsatt tillväxt 
och en bra välfärd (socialdemokraterna.se). 

 
Ett väldigt tydligt ställningstagande på kollektivavtalens sida alltså, som förväntat. 
Fackföreningarna är av tradition mycket nära förbundna med det socialdemokratiska 
partiet. (Social- och arbetsmarknadspolitik i Sverige 1997) Det som är någon oklart är 
dock exakt vilka dem syftar på när det skrivs �de som nu attackerar kollektivavtalen 
��. Kanske är just Moderaterna en av dem som avses. Socialdemokraterna skriver 
följande i en av sina egna rapporter som publicerats på partiets hemsida: 
 

För tio år sedan var Fredrik Reinfeldt förbundsordförande för ett MUF som ville 
avskaffa den lagstadgade strejkrätten och förbjuda fackliga sympatiåtgärder. Reinfeldts 
och moderaternas attacker mot kollektivavtalen och strejkrätten i samband med 
byggkonflikten i Vaxholm visar att de antifackliga ränderna aldrig går ur (Karlsson 
2005). 
 

Ligger det då någon sanning i dessa anklagelser, är Moderaterna kollektivavtalens 
fiender? Efter omfattande sökningar gick det ej att finna någon tydlig information 
där Moderaterna syn på kollektivavtalen redogörs för. Följande finns däremot att läsa 
på moderaternas hemsida angående Vaxholmskonflikten, där ett Lettiskt bolag sattes 
i blockad med syftet att framtvinga ett tecknande av svenskt kollektivavtal: 
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I förlängningen drabbar konflikter av denna typ ytterst den enskilde konsumenten. 
Byggsektorn skyddas från utländsk konkurrens, byggandet hålls tillbaka och 
byggkostnaderna blir för höga. Då blir det ännu svårare (och dyrare) för studenterna att 
få tag i bostäder. Då blir det alltför dyrt att �äldreanpassa� sin bostad på ålderns höst. 
Och många barnfamiljer väljer att använda svart arbetskraft för att bygga om sitt hus, 
trots den osäkerhet som detta medför. Detta är de verkliga problem som staten och 
arbetsmarknadens parter borde ta ansvar för (moderat.se). 
 

Utifrån kommentarer likt dessa kan det skönjas en kritisk hållning gentemot dagens 
kollektivavtal. Dock är inte Moderaterna emot kollektivavtal i sig, detta står skrivet 
på moderaternas hemsida under Idéer och åsikter � arbetsmarknaden: 
 

En viktig byggsten i vårt samhälle är att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar 
om löner och så ska det förbli. Moderata samlingspartiet är inte någon vän av statlig 
inkomstpolitik. Vad vi som politiker kan göra är att sätta spelreglerna för 
avtalsförhandlingarna (moderat.se). 

 
Detta ställningstagande är långt ifrån lika tydligt som Socialdemokraternas där de 
kraftig poängterade sitt stöd för dagens kollektivavtalssystem, vad Moderaterna 
tycker är något svårtydligt och man nämner aldrig ordet kollektivavtal.  I uttalandet 
�det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om löner och så ska det förbli� så 
tydliggör dock även Moderaterna att de är för kollektivavtal, eller i alla fall att det 
inte skall vara en statlig reglering istället. Dock så kan man, efter ha läst till exempel 
�vad vi som politiker kan göra är att sätta spelreglerna för avtalsförhandlingarna�, ana 
att Moderaterna vill göra en del förändringar av dagens system. Det gäller alltså att 
skilja på verktyget kollektivavtal och kollektivavtal i bemärkelsen dagens svenska 
modell. Utan att dra för stora slutsatser av denna information bör det kunna 
konstateras att åtminstone Moderaterna inte är helt nöjda med dagens kollektivavtal, 
även om man är för kollektivavtal som modell. Således råder inte en politisk enighet 
där värderingarna stämmer överens med kollektivavtalen. Vad ett maktskifte skulle 
kunna komma att betyda för kollektivavtalen går dock bara att spekulera kring, vilket 
inte kommer att göras här. 
 
 

4.2.3 Allmänheten och arbetstagarna 
 
Allmänheten och arbetstagarna får här utgöra en grupp då en så pass stor del av 
allmänheten utgörs av arbetstagarna. Det är troligtvis så att en klar majoritet av 
arbetstagarna stödjer kollektivavtalen, det är iallafall den uppfattning jag och 
förmodligen många andra har haft, men det återstår att se om denna uppfattning är 
sann eller ej. Den första och andra frågan är hämtad från en Sifo-undersökning utförd 
på 1000 personer under december månad år 2004 på uppdrag av Seko. Den tredje och 
fjärde frågan är hämtade från en undersökning utförd av Sifo under januari månad år 
2005 på uppdrag av TCO. Den första frågan lyder:  
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Tycker du att det på svensk arbetsmarknad ska vara tillåtet eller otillåtet att arbetstagare 
från andra EU-länder arbetar med sämre villkor än svenska arbetstagare? 

 
Här svarade 78 procent att det ska vara otillåtet, medan 13 procent vill att arbete på 
sämre villkor ska vara tillåtet. Nio procent var alltså tveksamma eller vet inte (LO-
tidningen 041209). Detta kan givetvis bara tolkas som att en klar majoritet av 
allmänheten anser att de rådande svenska reglerna skall gälla för alla, även utländska 
företag. Men hur är det då med allmänhetens syn på stridsåtgärder för att tvinga fram 
ett kollektivavtal? Den andra frågan lyder:  
 

Tycker du att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder 
som är verksamma i Sverige men som vägrar att teckna svenska kollektivavtal eller 
tycker du inte facket skall få vidta stridsåtgärder? 

 
På denna fråga svarade 67 procent att facket ska få vidta stridsåtgärder. Dock svarade 
20 procent att stridsåtgärder inte ska få vidtas, medan 13 procent inte vet eller är 
tveksamma. Mönstret bland de svarande är ungefär det samma som på den första 
frågan, arbetstagare är de mest positiva till stridsåtgärder med 83 procent som svarade 
ja (LO-tidningen 041209). Fortfarande en klar majoritet som svarar till 
kollektivavtalens fördel alltså, men inte lika självklar som vid den första frågan vilket 
innebär att just stridsåtgärderna får en del att se mer negativt på kollektivavtal. Det 
kan då vara intressant hur Vaxholmskonflikten påverkat folket då det var ett väldigt 
tydligt och uppmärksammat fall av stridsåtgärder i syfte att tvinga fram ett 
kollektivavtal. Den tredje frågan lyder således: 

 
Den senaste tiden har en debatt förts om ett lettiskt byggföretag som renoverar en skola i 
Vaxholm. Facket har krävt att företaget ska följa svenska lagar och avtal. Hur påverkar 
detta agerande din syn på facket? 

 
En majoritet svarade här att de har blivit mer positiva inställda till facket, närmare 
bestämt 56 procent. Endast 16 procent har blivit mer negativa och övriga var osäkra 
eller oförändrade, vilket följer de tidigare svarsresultaten rätt väl (Överberg 2005 s6). 
Inga direkt överraskande siffror med tanke på föregående resultat, ungefär samma 
andel är fortsatt kritiska mot kollektivavtalen och facken medan en majoritet stödjer 
de båda. Hur tycker då svenskarna att Sveriges system står sig jämfört med övriga 
länder? Den fjärde frågan lyder: 
 

Tror du att löner och arbetsvillkor generellt sett är sämre eller bättre i Sverige än i övriga 
Europa? 

 
Över 60 procent av de tillfrågade svarade att de tror att villkoren i Sverige är bättre 
medan 16 procent tror att de är bättre i övriga Europa (Överberg 2005 s6).  Återigen 
är det väldigt liknande svar som i föregående frågor, det verkar som att 10-20 procent 
av allmänheten är emot hela det svenska systemet med kollektivavtal. Dock har 60-80 
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procent konsekvent givit svar som är positiva gentemot kollektivavtalen, vilket måste 
tolkas som ett starkt samtycke från allmänhetens sida. 
 
 

4.3 Sammanfattning � Andra nivån 
 
Denna nivå började med en genomgång av kollektivavtalens ursprung där det utan 
större bekymmer konstaterades att legitimitetsteorins krav uppfylldes. Därav var det 
första kriteriet uppfyllt, kollektivavtalen har sitt ursprung en giltig auktoritet. Det 
andra kriteriet, där kollektivavtalen skulle rättfärdigas genom folks värderingar, blev 
däremot mer problematiskt. Först ut var arbetsgivarna och denna grupp visade även 
upp flest värderingar som inte stämmer överens med kollektivavtalen. Till exempel är 
en majoritet emot att facken genom stridsåtgärder kan tvinga företag till att teckna 
kollektivavtal och endast en fjärdedel ville behålla kollektivavtalen som väktare av 
minimilöner. Fullt lika kraftig kritik mot dagens kollektivavtal visade inte politikerna, 
även om någon enighet av värderingarna ej rådde. Alla var mer eller mindre överens 
om att kollektivavtalen är det bästa systemet, men däremot framgick till exempel viss 
kritik mot att kollektivavtal tvingas fram genom stridsåtgärder. Bland arbetstagare 
och allmänhet var det dock desto större stöd för kollektivavtalen. Vid samtliga 
frågeställningar visade det sig att en klar majoritet har värderingar i enlighet med 
kollektivavtalen, till exempel anser nästan sju av tio att kollektivavtal skall få tvingas 
fram genom stridsåtgärder och bland arbetstagare uppgick denna siffra till över åtta 
av tio.  

Alltså kan kollektivavtalen rättfärdigas av värderingar hos arbetstagare och 
allmänhet, men icke av arbetsgivarna och i viss mån de överordnade (politikerna). 
Värderingarna delas det vill säga inte av de berörda parterna, sett på det viset är 
kravet för denna nivå därmed inte uppfyllt. Men det är enligt legitimitetsteorin av 
störst vikt att kollektivavtalens anses tjäna allmänhetens syfte, vilket kollektivavtalen 
kan anses göra. Alltså blir denna nivå delvis uppfylld: värderingarna delas inte av alla 
parter men allmänhetens syfte tjänas. Mer om detta i kapitel 6, men före det skall nivå 
tre prövas. 
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5. Tredje nivån � Uttryckt samtycke 
 
 
I detta kapitel undersöks om det finns ett uttryckt samtycke gentemot kollektivavtalen 
från arbetsgivare och arbetstagare. Enligt legitimitetsteorin räcker det inte med folks 
passiva samtycke, det måste även finnas bevis på aktiva handlingar i kollektivavtalens 
favör. Även uttryckt missnöje kommer att granskas då det underminerar 
kollektivavtalens legitimitet. 
 
 

5.1 Fackliga anslutningsgraden 
 
Fackens anslutningsgrad är en faktor eftersom ett betalande av fackavgiften utan 
tvekan bör ses som en handling av samtycke gentemot facket. Facket är däremot inte 
likställt med kollektivavtalen, men ändock en central del av den fackliga 
verksamheten. Det svenska systemet med kollektivavtal gör att facken får en mycket 
viktig roll för alla arbetsgivare och arbetstagare. Ett logiskt sätt att protestera mot 
detta system, där facken förhandlar fram ens avtal, vore att helt enkelt inte betala 
fackavgiften. Det är idag fullt möjligt att enbart vara medlem i arbetslöshetskassan 
utan att vara medlem i ett fackförbund eller en organisation för eget företagande, det 
vill säga kan man vara enskilt ansluten till en arbetslöshetskassa (Lag 1997:239). 

Knappast något annat visar så tydligt det eventuella värdet i ett fackligt 
medlemskap som att: människor vill vara medlemmar i facket, ansöker om 
medlemskap och att de också väljer att stanna kvar i den fackliga organisationen 
(Nelander 2000). I de nordiska länderna har både den fackliga organisationen och 
arbetsgivarorganisationen en tradition av hög anslutningsgrad. Den fackliga 
anslutningsgraden är även alltjämt hög i de nordiska länderna: Sverige, Finland och 
Danmark. Anslutningsgraden var närmare 80 procent i dessa länder år 2001 vilket var 
de högsta siffrorna i världen (Kjellberg 2002). Jämförelsevis är anslutningsgraden för 
Frankrike och Tyskland 11 respektive 42 procent (Generaldirektoratet för forskning 
1997). 

I Sverige var, vid slutet av 2004, 700 000 personer av totalt 3,8 miljoner 
medlemmar i fackföreningarna enskilt anslutna till en arbetslöshetskassa och med 
åren har det även skett en ökning. Mellan år 2003 och 2004 steg andelen enskilt 
anslutna i genomsnitt med en procentenhet, från 17 till 18 procent av det totala antalet 
medlemmar i arbetslöshetskassor. Orsaken till att fler vill ansluta sig enskilt torde 
vara preferenser att enbart tillhöra arbetslöshetskassan. Dessutom kan man urskilja att 
de arbetslöshetskassor som har högst andel enskilt anslutna är de som till stor del 
riktar sig till egna företagare, exempelvis Svensk Handel och Arbetsgivarnas där 
andelen enskilt anslutna uppgår till 36 procent (IAF 1:2005). Detta hänger sannolikt 
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samman med att medlemmarna i dessa arbetslöshetskassor enbart är egenföretagare, 
vilka även visade det största missnöjet med kollektivavtalen i föregående kapitel då 
nivå två berördes. Av alla anställda i Sverige är alltså drygt 13 av 16 medlemmar i 
facket. Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän är förhållandevis liten, ungefär 85 
procent för arbetare och 80 procent för tjänstemän. Detta är ett förhållande som skiljer 
oss från praktiskt taget alla andra västliga industriländer, där organisationsgraden för 
tjänstemän i regel är mycket lägre än för arbetare (Nelander 2000). 

Vissa fackföreningar har markant märkt av problemet, till exempel: 1998 var 3,2 
procent av dem som var med i Sekos a-kassa inte med i facket, vid årsskiftet 
2004/2005 hade siffran stigit till 6,2 procent (seko.se). Janne Rudén som är 
förbundsordförande i Seko (facket för service och kommunikation) säger följande 
efter att antalet arbetare som bara är med i Seko:s a-kassa och inte fackförbundet 
stigit kraftigt: 

 
Facket står för kollektivavtalen som bestämmer de allmänna villkoren och lönerna på 
arbetsplatserna. Ju mer organisationsgraden går ner, ju mer tappar kollektivavtalen i 
legitimitet. Det är ett bekymmer, vi måste försöka vända trenden (seko.se). 
 

Avslutningsvis går det i alla fall konstatera att den fackliga anslutningsgraden är hög i 
Sverige, vilket naturligtvis är bra för kollektivavtalens legitimitet även om folk inte är 
medlemmar enbart i syfte att stödja kollektivavtalen. Det är dock än mer intressant att 
titta på andelen som väljer att stå utanför, eftersom det mycket väl kan vara ett sätt att 
uttrycka sitt missnöje gentemot det svenska systemet. Den siffran uppgår som nämnt 
till ungefär 18 procent, vilket även stämmer relativt väl in på antalet som visade sig 
vara emot kollektivavtalen i föregående kapitel (andra nivån). Det finns dock givetvis 
fler faktorer än detta och varför folk väljer att vara med eller inte med är svårt att veta 
så exakt att man med säkerhet kan säga att det är en aktiv handling för att visa 
samtycke eller missnöje gentemot kollektivavtalen. Dock är det givetvis inte bra för 
kollektivavtalens legitimitet att allt fler väljer att enbart ansluta sig till 
arbetslöshetskassan, även om den fackliga anslutningsgraden fortfarande är hög. 
 
 

5.2 Demonstrationer och manifestationer 
 
När man talar om demonstrationer för kollektivavtalen förs tankarna till Ådalen 1931. 
I det följande stycket så ges därför en kortfattad redovisning för demonstrationernas 
historia. 

Den 13:e maj, år 1931, så stormar arbetare en arbetsplats där strejkbrytare utför 
det arbete som var satt i blockad. Misshandel sker av vissa strejkbrytare som sedan 
förs från platsen och släpps. En demonstration med tusentals deltagare tågar dagen 
efter till samma plats för att demonstrera mot strejkbryteriet, men militären som då 
befann sig på platsen sköt olyckligtvis ihjäl fem personer. (Norman 1968 s176) Detta 
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ledde till omfattande protestdemonstrationer i hela Sverige och dagen efter skotten i 
Ådalen samlades ungefär hundra tusen människor på Gärdet i Stockholm. 
Konfrontationer mellan polis och demonstranter inträffade även på några platser, 
framförallt på Norra Bantorget i Stockholm.  Bland demonstranterna runtom i 
Sverige döms många till en månads fängelse och även flera tidningsredaktörer 
hamnar i fängelse för att de påstått att militären mördat demonstranter. Krav på 
amnesti reses av hela arbetarrörelsen, några tidningsredaktörer lyckas man 
genomdriva att de släpps, men när Socialdemokraterna bildar regering 1932 släpps 
kravet på amnesti. Dessutom genomförs snart flera stora klasskompromisser, med 
Saltsjöbadsavtalet 1938 som det främsta uttrycket. Demonstrationer med många 
deltagare blir allt sällsyntare när folkhemmets välfärdspolitik börjar ta form och i vårt 
grannland Norge går det så långt att man i början av 1960-talet diskuterar att lägga 
ner 1 maj-demonstrationerna. Så långt går det inte här i Sverige men deltagandet i 
demonstrationer är långt mindre jämfört med före Saltsjöbadsavtalet (yaleh.net). 

Demonstrationer har överlag minskat på senare tid, då till exempel Internet gett 
alternativa möjligheter att visa sitt missnöje eller samtyckte. Men manifestationer 
som uttryck samtycke gentemot kollektivavtalen sker dock relativt ofta, speciellt 
under och efter Vaxholmskonflikten. Ett litet exempel på en sådan manifestation är: 

 
LO-facken i Umeå och Umeå arbetarkommun gjorde idag (torsdag den 16 december 
2004) en gemensam manifestation i Umeå till stöd för den rådande byggkonflikten i 
Vaxholm och för bevarandet av de svenska kollektivavtalen. Det var många som slöt 
upp på torget i Umeå, därav många byggnadsarbetare (byggnads.se). 
 

Alltså inga enorma demonstrationer, men liknande sker landet över och alla dessa 
uttryckta samtycken bidrar till kollektivavtalens legitimitet. Precis som 
manifestationer mot kollektivavtalen skulle påverka legitimiteten negativt. En större 
manifestation genomfördes i mars månad 2005: 
 

I Stockholm samlades tusentals LO-medlemmar i en stor manifestation för 
kollektivavtalen den 17 mars. Budskapet på de många banderollerna som syntes i 
huvudstaden den 17 mars var tydligt: �Tafsa inte på kollektivavtalen�. Bakom 
manifestationen stod Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, SEKO samt Skogs- 
och Träfacket. Även LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och arbetslivsminister 
Hans Karlsson deltog (Fackligt Perspektiv 2005). 
 

Fler manifestationer utförs och planeras fortlöpande, antagligen kommer det 
intensifieras närmare riksdagsvalet då kollektivavtalen kommer vara en av 
huvudfrågorna. Avsikten var även att kartlägga demonstrationer emot 
kollektivavtalen men inga sådana kunde finnas, så antagandet görs att det är på en 
mycket liten skala om någon överhuvudtaget. Här går således kollektivavtalen plus 
vad gällande legitimitet, även om det inte var ett speciellt oväntat resultat. 
Arbetarrörelsen, som i synnerhet är för kollektivavtalen, har en lång tradition av att 
visa samtycke eller missnöje genom demonstrationer. 
 



 29

5.3 Täckningsgrad och vägran 
 
Täckningsgraden syftar på hur stor del av arbetsmarknaden som täcks av 
kollektivavtalen, det vill säga andelen företag som är anslutna till ett kollektivavtal. 
Att företag väljer att inte teckna kollektivavtal kan givetvis tolkas som att de uttrycker 
sitt missnöje gentemot kollektivavtalen. De exakta siffrorna för detta går dock isär 
något beroende på vilken källa som används, men samtliga visar ändock en hög 
täckningsgrad för de svenska kollektivavtalen. OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) konstaterar att den svenska täckningsgraden är över 
90 procent och har dessutom ökat på senare år (OECD Employment Outlook 2004 & 
Industrial relations in Europe 2003). Vad denna mycket höga täckningsgrad beror på 
är däremot desto mer bestritt. I många fall är det säkerligen så att företaget till en 
början vägrat att ansluta sig till kollektivavtalet men sedan blivit tvungen att ge vika. I 
en utredning från SAF påstår dem följande:  
 

Det är mycket vanligt att de fackliga organisationerna tvingar företag att skriva på 
hängavtal genom att vidta strejker och blockader eller genom att hota med sådana 
åtgärder. Under 1990-talet uppgår enbart de fall där förlikningsmanna-expeditionen 
kallats in för att lösa sådana tvister till över 1 000. I dagsläget finns tiotusentals företag 
som har skrivit på hängavtal med uttryckligt eller underförstått hot om stridsåtgärder. 
(Inte bara Ferrita, Rapport från SAF, december 1997). 
 

Det är dock väldigt ovanligt att ett företag utsätts för blockad i syfte att framtvinga 
ett kollektivavta. Enligt Medlingsinstitutet (före detta förlikningsmannaexpeditionen) 
så genomfördes endast fem stycken blockader under åren 2000 till 2004, vilket är 
rekordlåga siffror (mi.se). Men även om ett företag inte försätts i blockad kan 
givetvis vetskapen om att ens företag kan komma att försättas i blockad göra att man 
tecknar kollektivavtal direkt för att undvika det, trots att man egentligen inte vill. 
Detta är dock inget bevis på uttryckt missnöje utan hör hemma på nivå 2 där 
värderingar tas upp. Ett däremot väldigt känt fall av då blockad användes för att 
tvinga ett företag att teckna svenskt kollektivavtal är Vaxholmskonflikten, en 
konflikt där även Svenskt Näringsliv (SN) blandat sig i och på ett smått unikt vis 
uttryckt sitt missnöje mot kollektivavtalen. Vaxholmskonflikten har denna uppsats 
redogjort för tidigare (kapitel 3.3), men det intressant här är att Svenskt Näringsliv 
går in och betalar Lavals rättegångskostnader när fallet är uppe i EG-domstolen. 
(Jacobsson 2005) Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och 
drygt 55 000 små, medelstora och stora företag är medlemmar (svensktnaringsliv.se). 
Detta kan tolkas som ett starkt uttryckande av missnöje mot dagens kollektivavtal 
från näringslivet och antagligen en metod som arbetsgivarna föredrar istället för att 
gå ut på gatorna och demonstrera.  
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5.4 Sammanfattning � Tredje nivån 
 
Denna nivå började med en granskning av den fackliga anslutningsgraden och där 
visade det sig att anslutningsgraden är de facto mycket hög, men dock på 
nedåtgående. Antalet som väljer att ansluta sig enbart till arbetslöshetskassa istället 
för fackföreningen ökar stadigt och på sikt kan detta innebära en legitimitetskris för 
kollektivavtalen. När demonstrationer och manifestationer skulle granskas så fanns 
bara sådana som uttryckte samtycke gentemot kollektivavtalen. Det var även många 
till antal och ett relativt stort antal människor väljer alltså att visa samtyckte med 
kollektivavtalen, vilket givetvis bidrar till legitimitet. Vad gällande täckningsgraden 
hos kollektivavtalen så är även den mycket hög och uppgår till över 90 procent. Dock 
så är inte det problemet, problemet är att enligt Svenska Arbetsgivareföreningen så 
har tiotusentals företag tecknat kollektivavtal på grund av hot om stridsåtgärder. 
Exakt hur väl detta stämmer är svårt att kontrollera men det visar ändå på ett missnöje 
med kollektivavtalen från arbetsgivarnas sida, ett missnöje som uttrycktes tydligt då 
Svenskt Näringsliv beslutade sig för att betala det lettiska företagets Lavas 
rättegångskostnader då de för en rättslig kamp emot de svenska kollektivavtalen. 

Huruvida kollektivavtalen upplever kraven som denna nivå av legitimitetsteorin 
ställer är aningen svårbedömt. Mönstret upprepar sig här från föregående nivå då det 
visades sig att en majoritet av det svenska folket samtycker med kollektivavtalen, 
medan framförallt arbetsgivare ej delade dessa värderingar. Samma sak är det här: En 
klar majoritet uttrycker samtycke med kollektivavtalen åtminstone på ett indirekt vis 
genom till exempel facklig anslutning, medan uppåt 20 procent uttrycker sitt 
missnöje. I följande kapitel (6) finnes en slutlig sammanfattning och diskussion kring 
hur väl kollektivavtalen uppfyller kraven i legitimitetsteorins alla tre nivåer. 
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6. Sammanfattning och diskussion 
 
 
Samtliga nivåer i legitimitetsteorin (se kapitel 2) har nu gåtts igenom och det är dags 
för att besvara frågan: Hur pass legitima är de svenska kollektivavtalen? För att göra 
detta kommer de tre nivåerna kortfattat redogöras för och sedan övergå till en 
övergripande bedömning. 

Den första nivån (se kapitel 3 � regler) avslutades med ett något försiktigt 
konstaterande att kollektivavtalen måste anses uppfylla denna nivås krav. Bland annat 
för den uppenbara anledningen att det svenska rättsväsendet konsekvent anser att 
kollektivavtalen inte bryter mot någon lag, även när de tvingats fram genom 
stridåtgärder. Just detta framtvingande genom stridsåtgärder är dock även det som 
skapar principiella problem: ena parten tvingas teckna ett avtal mot sin vilja. Men å 
andra sidan skulle ett tillåtande av att företag står utanför kollektivavtalen innebära att 
andra principer hotas, till exempel arbetarnas rätt till medbestämmande på 
arbetsmarknaden. Slutsats för nivå ett blir således att kollektivavtalen uppfyller 
nivåns ställda krav, men att detta kan komma att förändras beroende på hur EG-
domstolen i framtiden dömer. 

Vid den andra nivån (kapitel 4 � värderingar) fastslogs att kollektivavtalen har sitt 
ursprung i en giltig auktoritet, men att kollektivavtalen inte till fullo kan rättfärdigas 
av värderingar som delas av alla berörd parter. Parten arbetsgivarna visade nämligen 
här att deras värderingar ej stämmer överens med dagens kollektivavtal. Dock 
poängteras det i legitimitetsteorin att av störst vikt är det att kollektivavtalen anses 
tjäna allmänhetens syfte, vilket det även visade sig att kollektivavtalen gör. Således 
blir slutsatsen att kollektivavtalen uppfyller nivå två, trots ovan nämnda problem som 
skapar ett visst legitimt underskott. 

Den tredje och sista nivån (kapitel 5 � uttryckt samtycke) visade upp ett uttryckt 
missnöje från arbetsgivarna, men det fanns även uttryckt samtycke från en stor 
majoritet av arbetstagarna. Ett förhållande som liknar den andra nivån väldigt mycket 
och precis som på den nivån måste arbetstagarna även här anses väga tyngst. 
Arbetstagarna är för det första betydligt fler till antalet än arbetsgivarna, men befinner 
sig oftast även i en mer utsatt position än arbetsgivarna vilket borde öka vikten av att 
deras intressen skyddas. Alltså dras slutsatsen att kollektivavtalen uppfyller även nivå 
tre, men att arbetsgivarnas missnöje i viss mån undergräver legitimiteten. Ett 
varningens finger bör även höjas för den sjunkande fackliga anslutningen, som i 
nästintill samma takt även sänker kollektivavtalens legitimitet. 

Den slutliga bedömningen och till lika svar på frågan hur pass legitima de svenska 
kollektivavtalen är blir som följer: Enligt den legitimitetsteori som använts i denna 
uppsats så är de svenska kollektivavtalen legitima. Vissa tveksamheter finns dock och 
det handlar inte om någon hundraprocentig legitimitet, något sådant är oerhört svårt 
att uppnå. Framtiden ser dessutom ganska orolig ut för kollektivavtalen: med största 
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sannolikhet kommer kollektivavtal att användas även i framtiden men om det är i 
samma utförande som idag är högst osäkert. Den bedömning som författaren av 
denna uppsats gör är att de svenska kollektivavtalen kommer att försvagas och 
slutligen får stå tillbaka för en friare rörelse på arbetsmarknaden. Därmed inte sagt att 
det är en utveckling mot det bättre. 
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