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Abstract 
 

This study reflects on the swedish model and the models future. The swedish model 

means that legisilation acts with the collective agreements . The wage issue is not 

regulated by law instead it is managed by the social partners in the form of collective 

agreements.  In 2008, a report was presented by the Commission on a joint regulation of 

the minimum wage for all EU countries. The issue has become increasingly 

controversial and was especially disccused for the election of candidates to the 

European Parlament last spring. Such regulation as the comission proposed leads to a 

threat to the Swedish labour model. Therefore the aim of this study was to illuminate 

the Swedish model and to study alternative solutions to the model in an international 

perspective. A method with sociology of law perspective was chosen and considered 

suitable to answer the purpose of the study. This study indicates that the swedish model 

is a succesfull model but the model is facing several challenges.  Due to the swedish 

membership in EU we have to considerate both national and international law and these 

are not allways compatible. The model embrace a high number of employees but there 

are some groups of people that are excluded. Thoose who are excluded are not 

organized in the union like post workers and young adult workers. It is abious that the 

model sustains limits and there fore a good complement could be collective agreements 

with erga omnes effect. 

Keywords: Erga omnes effect, minimum wage, post workers, swedish model, young 

adults. 
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Förkortningar 

 

AD- Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolens dom 

ATL- Arbetstidslagen (1982:673) 

EES- Euroepiska Ekonomiska Samfundet 

EG- Europeiska Gemenskapen 

EU- Europeiska Unionen 

FEUF- Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

LAS- Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LO- Landsorganisationen 

LOA- Lag (1994:260) om offentlig anställning 

MBL- Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Prop- Proposition  

SAF- Svenska arbetsgivare föreningen 

SEML- Semesterlagen (1977:480) 

SOU- Statens offentliga utredningar  

Utstationeringsdirektivet- Direktiv 96/71 om utstationerade arbetstagare 

VF- Verkstadsförbundet 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Året 2015 började på bästa möjliga vis för 3,7 miljoner arbetstagare i Tyskland när en 

lagreglering kring minimilöner trädde i kraft. Lagregleringen innebar en lägsta nivå på 

8,50 euro i timmen vilket medförde en lönehöjning värd cirka 4,7 miljoner kronor för 

arbetstagarna i Tyskland.1 Sverige tillsammans med Danmark och Italien2 är nu ett av 

tre länder i Europa som saknar reglering för minimilöner och allmängiltiga 

kollektivavtal. Den svenska arbetsrättsliga modellen innebär att lagstiftning verkar 

tillsammans med kollektivavtal och lagarna är till stor del dispositiva eller 

semidispositiva. Lönefrågan finns inte reglerad i lag utan hanteras av 

arbetsmarknadsparterna i form av kollektivavtal.3 I den senaste undersökningen som 

gjorts av Medlingsinstitutet 2013, redovisas att 90 % av alla arbetstagare i Sverige 

arbetar för arbetsgivare som är anslutna till ett kollektivavtal eller ett hängavtal.4  Vid 

mindre företag med färre än 49 anställda är situationen annorlunda. Vid dessa mindre 

företag är det endast 40 % av arbetsgivarna som är anslutna till kollektivavtal eller 

hängavtal.5 Sverige har idag en organisationsgrad på i genomsnitt 70 % vilket är högt 

jämfört med övriga Europa.6  Trots detta är cirka 1,4 miljoner arbetstagare i Sverige inte 

fackligt organiserade.7 Det går att urskilja ett mönster i att antalet organiserade arbetare 

minskar och även att antalet unga arbetstagare minskar. I gruppen 16-24 år är det endast 

36 % som är medlemmar i något fackförbund.8  En hög organisationsgrad hos 

                                                
1  Tryggve Gustafsson. Svenskt Näringsliv.  Nytt år med sänkt arbetslöshet och minimilöner.  2015. 
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmarknad_europa/nytt-ar-med-sankt-arbetsloshet-och-
minimilon_608038.html  
2 I Italien har konstitutionen gett uppdraget till lagstiftaren att implementera lagstiftning av bindande kollektivavtal 
men det blev aldrig implementerat.  Act of Parliment gav alla kollektivavtal rättslig verkan att binda kollektivavtal 
enligt force erga omnes år 1959. En liknande akt från 1963 var dock deklarerad som oförenlig med konstitutionen. 
Italiensk rätt har varit väldigt initiativrik med att hitta detaljerade hjälpande instruktioner för att ge kollektiv avtal 
rättslig bindande verkan. År 2011 förde dock Berlusconi in artikel 8 nummer 148. Artikeln beskriver effekterna av 
kollektivavtal i den privata sektorn. Dels tillåter den kollektivavtal att ha en erga omnes effekt (allmängiltighet) för 
företag eller lokala nivåer vid särskilda omständigheter. Den beskriver även hur närhetsavtalen är tillåtna att 
inskränkas av både kollektivavtal på nationell nivå som föreskrifter.  Hepple, Bob. och Veneziani, Bruno. The 
transformation of labour law in europe: a comparative study of 15 countries 1954-2004. Bloomsbury publishing, 
2009, 210. 
3 Medlingsinstitutet. Den svenska arbetsmarknadsmodellen. 2012. http://www.mi.se/kollektivavtal-lagar/den-
svenska-arbetsmarknadsmodellen/  
4 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 65. 
5 Företgarana.  Småföretagen och kollektivavtalen . 2011.  
http://www.foretagarna.se/contentassets/49632e8979d54213bbdcffee38ca0ae6/smaforetagen-och-
kollektivavtalen.pdf   
6 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 65. 
7 AMF. Tjänstepensionerna i framtiden. 2013. http://mb.cision.com/Public/1040/9423042/a16c921e692e2120.pdf  
8 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 85. 
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arbetstagarna är en förutsättning för att den svenska arbetsrättsliga modellen skall 

fungera och för att kollektivavtalet skall kunna behålla sin starka ställning.9   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Ett betänkande lades fram av kommissionen 2008 om en gemensam reglering av 

minimilön för alla EU länder.10 Frågan har blivit allt mer omdebatterad och var speciellt 

aktuell inför valet av kandidater till EU-parlamentet förra våren. En sådan reglering 

medför ett hot för den svenska arbetsrättsliga modellen. De flesta arbetstagare och 

arbetsgivarorganisationer ställer sig fortsatt positiva till den svenska modellen även om 

tolv företrädare för fackliga och arbetsgivarorganisationer har uttalat att de tror att det 

kommer ske en förändring av modellen inom 10 år.11  Under hösten 2014 visades ett 

program gjort av Uppdrag Granskning där unga arbetstagares låga löner och 

oacceptabla arbetsvillkor uppmärksammades. En debatt följde i programmet om den 

svenska modellen fungerar och innefattar alla arbetstagare eller om det kanske är dags 

för en förändring av modellen.12 

 

Syftet med den här uppsatsen är att bringa klarhet i hur löneregleringen med hjälp av 

den svenska arbetsrättsliga modellen fungerar samt studera alternativa lösningar till 

modellen i ett internationellt perspektiv. Mot bakgrund av detta syfte ställs följande 

frågeställningar: 

-Vad innebär den svenska modellen? 

-Vilka eventuella  problem kan urskiljas med den svenska modellen? 

-Vad innebär den svenska modellen för unga arbetstagare?  

-Vilka alternativa lösningar till den svenska modellen används i andra EU länder?  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 65. 
10 Betänkande 2008/2034: INI. Om främjande av social integration och bekämpning av fattigdom, inbegripet 
barnfattigdom, inom EU.: Europaparlamentet. 
11 SVT. Den svenska modellen. 2014. http://www.svt.se/ug/svenskamodellen  
12 SVT. Uppdrag Granskning– Den svenska modellen (TV-program). Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 2014. 
http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning	  
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1.3 Metod  

Syfte och frågeställning har besvarats med hjälp av en juridisk arbetsmetod och en 

rättsociologisk metod. Den juridiska metoden användes för att identifiera och precisera 

de rättsregler som finns.13 En rättssociologisk metod valdes för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Rättssociologi beskrivs som ett antal samhällsvetenskapliga studier 

av hur rättssystemet fungerar i samhället. Metoden används för att studera nationella 

eller internationella rättssystemen och dess effektivitet.14 Följande rättskällor har 

studerats för att kunna besvara frågeställningarna, Nationell lagstiftning, Internationell 

lagstiftning, förarbeten, propositioner, betänkande, doktrin och litteratur. De betänkande 

och förarbeten som användes gav en djupare förståelse till anledningen för instiftandet 

av lagstiftningen och varför reglerings sättet valdes. Sökmotorn Zeteo.se och Curia 

användes för att välja ut relevanta domar att studera. Vid sökningen användes orden 

”utstationering”, ”Rüffert” ”Laval”, ”minimumwage” och ”collectiveagrements”. 

Därefter valdes 2 stycken domar från EU-domstolen ut. Utöver detta har ytterligare ett 

fall från EU-domstolen valts ut på grund av dess nyligen avgjorda dom. Vid den 

systematiska sökningen användes Linnéuniversitetets bibliotekskatalog, EuroLex, Curia 

och Zeteo, Sökorden som användes var, kollektivavtal, svenska modellen, den svenska 

arbetsrättsliga modellen, låg organisationsgrad, ungdomar med dåliga 

anställningsvillkor, unga arbetstagare, allmängiltiga kollektivavtal, minimilöner, 

minimumlöner, Saltsjöbadsavtalet, Rüffert målet, Lex Laval, Laval målet, collective 

agreement, minimum wage, erga omnes effect. Utifrån sökträffarna gjordes ett urval av 

böcker och doktrin. Litteraturen som har använts i studien berör ämnet kollektivavtal, 

den svenska modellen, minimilöner, EU, arbetsrätt, allmängiltiga kollektivavtal, 

fackförbund och arbetsgivarorganisationer de hittades genom att söka i sökmotorn 

Libris. De internetbaserade källor som har använts är exempelvis LOs hemsida, 

Arbetsdomstolen och ILO. Medlingsinstitutet och WSI har gett ut rapporter som har 

studerats för att få statistik över hur organisationsgraden och regleringen av minimilöner 

samt allmängiltiga kollektivavtal skildras.  

I Uppsatsen används begreppet Europeiska Unionen genomgående för att beskriva både 

nuvarande EU och dåvarande Europeiska Gemenskapen. Valet att använda ett begrepp 

återkommande var för att underlätta för läsaren och undvika förvirring. 

 

 
                                                
13 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 27. 
14 Svanberg, Jan, Rättssociologi: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 7-8. 
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1.4 Avgränsningar 

När frågeställningarna valdes övevägdes också inkludation och exkluditionskirtterier. 

Uppsatsen valde att inkludera unga arbetstagare i åldern 16-24 år då det fanns ett 

intresse att studera denna åldersgruppen. I studien valdes att exkludera andra 

värdsdelars och deras länders lönereglerings system än de Europeiska länderna. 

Anledningen till detta var att Sverige genom sitt medlemskap i EU påverkas av dess 

ramverk.  

 

1.5 Metodkrittik 

Övervägande del av de källor som har används är vetenskapliga artiklar och rapporter 

men utöver detta har ett fåtal artiklar från Svenska Dagbladet och Sveriges Radio 

används för att exemplifiera några situationer där unga arbetstagares anställningsvillkor 

uppmärksammats. Vid användande av dessa källor har det tagits i beaktande att de inte 

är vetenskapliga artiklar och studien har därmed inte kunnat dra några slutsatser utifrån 

dessa.   
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2. Rättslig utveckling 
Kapitlet här nedan är en förklaring av den historiska utvecklingen av regleringen av de 

svenska arbetsmarknadsförhålladerna och lönebildningen. 

 
2.1 Den svenska arbetsrättsliga modellens framväxt  

Den svenska arbetsrättsliga modellen växte fram under 1800-talets mitt. Murarstrejken 

som inträffade under 1869 benämns som inledningen till att den första fackliga 

organisationen bildades och att det första kollektivavtalet avtalades fram.15 Strejken 

inleddes med att ett flertal murare arbetsvägrade i protest mot en lönesänkning som 

byggmästarna ville genomföra. De strejkande arbetarna lyckades övertala byggmästarna 

att skriva under en lista där minimilöner hade specificerats och denna lönelista benämns 

som tillkomsten av det första kollektivavtalet i Sverige.16  Som en följd av händelsen 

bildades ett antal mindre fackföreningar, vilka fördes samman i slutet av 1800-talet. 

Tillsammans kom de att bilda fackförbundet Landsorganisationen (LO).17 Några år 

senare bildades den första arbetgivarorganisationen SAF som står för svenska 

arbetsgivarföreningen och Verkstadsföreningen (VF) som senare kom att ansluta sig till 

SAF.18 Orsaken bakom SAFs tillkomst var en strejk som skedde i maj 1902 eftersom en 

reform om rösträtt skulle införas.19 Strejken pågick endast under tre dagar men kom att 

bli startskottet för att organisationen SAF bildades i september samma år.20 En av 

organisationens första stora förändringar var att de några år senare införde en klausul i 

sina kollektivavtal som betecknades som §23. Klausulen beskrev hur arbetsgivaren hade 

bestämmanderätt, vilket innebar en rättighet att leda och fördela arbetet och även fritt 

anta och avskeda arbetstagare.21  

  

Efter VF och SAFs tillkomst användes inte längre lönerna som konkurrensfaktor. 

Landsomfattande kollektivavtal med regleringar kring lön och villkor för köp och 

försäljning av arbetskraften hade kommit till stånd. Genom dessa rikstäckande 

kollektivavtal kunde arbetsgivarorganisationerna motverka en uppåtgående trend av 

                                                
15 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 34. 
16 Hultén, Gösta, Arbetsrätt och klassherravälde: [kring strejklagarnas historia], 3., omarb. uppl., Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 1978,12-13. 
17 LO (Landsorganisationen). Några årtal ut LO:s historia. 2014. 
http://www.lo.se/start/om_oss/historisk_tillbakablick/nagra_artal_ur_los_historia  
18 Företagsamheten. Arbetsgivarna gick samman. 2015. http://företagsamheten.se/Svenska-foretag/Foretag/Svenska-
Arbetsgivareforeningen/  
19 Strøby Jensen, Carsten & Kjellberg, Anders (red.), Arbejdsgivere i Norden: en sociologisk analyse af 
arbejdsgiverorganiseringen i Norge, Sverige, Finland og Danmark, Nordisk Ministerråd, København, 2001, 165. 
20  Företagsamheten. Arbetsgivarna gick samman. 2015. http://företagsamheten.se/Svenska-foretag/Foretag/Svenska-
Arbetsgivareforeningen/ (2015-01-30) 
21 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 36. 
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lönerna och på så vis hålla nere den svenska lönenivån. Vidare undertecknades ett 

verkstadsavtal 1905 av VF och fyra fackförbund som kom att leda till en reglering av de 

allmänna anställningsvillkoren, regler om minimilöner, föreningsrätt och 

förhandlingsordning. Följt av detta uppkom ett år senare en kompromiss mellan SAF 

och LO som benämns som decemberkompromissen. Kompromissen utvidgade det som 

klargjorts av ett kollektivavtal av VF året tidigare vilket var arbetsgivarens § 32 

befogenhet. Paragrafen innebar att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det 

bestämdes ytterligare att föreningsrätten skall lämnas okränkt.22 Under de kommande 

åren använde sig både SAF och LO av flera lockouter och strejker för att markera och 

protestera mot de sänkta lönerna och mot den låga sysselsättningen. Sverige sågs 

internationellt sett under denna period som ett land som hade många och omfattande 

konflikter på arbetsmarknaden. Som resultat av konflikterna kom det under slutet av 

1920-talet en lagreglering lag (1928:253) om kollektivavtal och lagen om 

arbetsdomstol. Lagregleringens syfte var att motverka att arbetskonflikter uppstod under 

avtalsperioden.23 Följt av lagen om arbetsdomstol inrättades Arbetsdomstolen 1929.24  

 

2.2 Saltsjöbadavtalet 

SAF och LO träffades 1938 i Saltsjöbaden i Stockholm för att ingå ett huvudavtal. 

Innehållet i avtalet var dels inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd som skulle hantera 

frågor som berörde begränsningar i rätten att ta till stridsåtgärder. Det innehöll också 

bestämmelser kring hur underrättelse av uppsägningar skulle ske och att 

arbetsmarknadsparterna skulle vara ansvariga för lönebildningen.25 

Arbetsmarknadsparterna var även eniga om att sköta så mycket som möjligt utan 

inblandning av den svenska staten.26 Eftersom avtalet slöts avtog intresset från statens 

sida att reglera det arbetsrättsliga området förutom ett antal mindre regleringar, fram till 

1970-talet.27  

 

 

 

 

                                                
22 Strøby Jensen, Carsten & Kjellberg, Anders (red.), Arbejdsgivere i Norden: en sociologisk analyse af 
arbejdsgiverorganiseringen i Norge, Sverige, Finland og Danmark, Nordisk Ministerråd, København, 2001, 163. 
23 Ibid. 
24 Arbetsdomstolen. Om Arbetsdomstolen.(2015) 
http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=8&lngLangID=1  
25 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 37-38. 
26 Magnusson, Lars & Ottosson, Jan (red.), Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och 
effektivitet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2012, 13. 
27 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 37-38. 
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2.3 En statliga inbladning i modellen 

Under 1970-80 talet kom två stycken större lagregleringar att instiftas i svensk lag som 

behandlade det arbetsrättsliga området.28 I proposition 1975/76 nr 105 beskrivs hur lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillkom för att ersätta den tidigare lag 

(1928:253) om kollektivavtal och lag (1936:506) om förening och förhandlingsrätt. 

Syftet med lagregleringen var att främja kollektivavtal om medbestämmanderätt för de 

anställda.29 Den andra lagregleringen som instiftades var Lag (1982:80) om 

anställningsskydd. Lagen har som syfte att skydda den enskilde arbetstagaren och har 

haft kollektivavtal på arbetsmarknaden som förebild.30  

 

Idag regleras några av arbetstagarnas anställningsvillkor i lagar som Arbetstidslagen 

(1982:673) (ATL), Semesterlagen(1977:480) (SemL) och Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS).  Regleringarna är dock främst semidispositiva eller 

dispositiva vilket innebär att arbetsmarknadsparterna kan avtala bort regleringen och 

parterna kan komma överrens om andra lösningar genom kollektivavtal.31 Det är dock 

inte möjligt för enskilda förtagare eller arbetstagare att göra egna överenskommelser. 

Kollektivavtal är tvingande för de parter som är bundna vilket stadgas i 27 § MBL.32 

Vilket innebär att avtalet avser därmed inte bara de som ingått det utan även parternas 

medlemmar vilket stadgas i 26 § MBL. 

 

2.4 Lönebildningen i Sverige 

Sverige saknar en reglering av både minimilöner och allmängiltiga kollektivavtal. 

Lönregleringen styrs istället som beskrivits ovan av arbetsmarknadens parter genom 

kollektivavtal utan iblandning av de svenska statliga myndigheterna. I kollektivavtalen 

kan en lägsta lön bestämmas vilket kan uttrycks som grundlön, minimilön, 

nyanställningslön och ingångslön.33 Bestämmelse om en lägsta lön är vanligt i den 

privata och kommunala sektorn men förekommer inte i den statliga sektorn. Lägsta lön 

uttrycker nivån för en vuxen arbetstagare från 18, 20 eller 24 år. LO och ett antal andra 

fackföreningar har även regleringar om lägsta nivåer för ungdomar. För att utläsa en 

lägsta nivå är utgångspunkten ålder, anställningstid, yrkesvana och utbildning. 34 Idag 

finns det ungefär femtio arbetstagarorganisationer och sextio arbetsgivarorganisationer 

                                                
28 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 42-43.	  
29 Proposition (1975/76:105) med förslag till arbetsrätts reform, 1. 
30 Proposition (1981/82:71) om ny anställningsskyddslag m.m.  
31 SOU 2008:123. Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. Stockholm, 144. 
32 27§ Lag om medbestämmande	  
33 SOU 2008:123. Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. Stockholm, 158. 
34 Ibid. 
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som tillsammans sluter 600 centrala kollektivavtal. Arbetsmarknadsparterna sluter 

kollektivavtal centralt vilket innebär att de tecknas för en viss marknad runt om i 

Sverige för de arbetsgivarorganisationer som vill innefattas i avtalet.35 Hängavtal sluts 

istället mellan en viss arbetsgivare och en arbetstagarorganisation vilket gör att företaget 

som tecknat avtalet blir bundet av branschavtal som är rikstäckande.36 År 2006/2007 

fanns det 53500 företag som ingått hängavtal. För de företag som inte har kollektivavtal 

eller hängavtal är lönesättningen friare.37  

 

2.5 Sveriges inträdande i EU 

Ytterligare två stora förändringar för svensk arbetsrätt skedde under 1990-talet. Den 

första förändringen började 1991 med förhandlingarna kring ingående i det europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. Förhandlingarna avslutades 1994 och betydde att 

Sverige anslöt sig till EES avtalet vilket innebar att Sverige blev en del av den sociala 

dimensionen i ett europeiskt samhälle. Två år tidigare hade Maastricht föredraget 

tillkommit som innebar ett djupare sammarbete på det sociala området. I fördraget 

innefattades även en utökad kompetens på arbetsrättens område. Den andra stora 

förändringen för svensk arbetsrätt var när Sverige ett år senare trädde in som fullvärdig 

medlem i den Europeiska Unionen. Inför att Sverige skulle ingå EES avtalet och gå med 

i EU uppstod funderingar kring om det skulle innebära ett inkräktande på den svenska 

modellen och om det skulle fortsatt vara möjligt att införa direktiv på arbetsrättens 

område genom kollektivavtal istället för lagstiftning.38 Det var av relevans för alla 

parter såväl politiker som arbetsmarknadsparter att den svenska modellen skulle kunna 

kvarstå och att det sociala avtalet inte skulle påverka Sveriges val att ingå i EU och 

EES.39 Sverige fick dock uttalat av kommissionären Padraig Flynn att det sociala avtalet 

inte tillämpades på lön, föreningsrätt och rätten att vidta stridsåtgärder och 

möjligheterna att använda kollektivavtal som ett sätt att införa direktiv.40 Dock har EU-

domstolen efter detta konstaterat att även om kollektivavtal kan användas som en metod 

för att införa direktiv krävs det att kollektivavtalen omfattar alla arbetstagare i landet för 

att direktivet skall vara infört korrekt.41 

 
                                                
35  Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 141. 
36 Ibid. 
37 Proposition (2009:10/48) åtgärder med anledning av Lavaldomen,  30.	  	  
38 Ahlberg, Kerstin (red.), Tio år med EU: effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet, 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2005, 10. 
39 Betänkande (1992/93 : EU1), 13. 
40 Ahlberg, Kerstin (red.), Tio år med EU: effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet, 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2005, 10. 
41 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, TPB, Johanneshov, 2012, 63.	  
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3. EU rättsliga ramverket 
När Sverige valde att gå med i EU innebar det en internationalisering av de nationella 

arbetsrättsliga bestämelserna. Det EU-rättsliga ramverket med artiklar, direktiv och 

rättspraxis har på detta vis kommit att påverka den svenska arbetsrätten. Av vikt för 

lönebildningen är exempelvis nedstående artikel 153 och utstationeringsdirektivet. Följt 

av detta presenteras några exempel på mål som varit uppe i EU-domstolen. 

 

3.1 Artikel 153 

I artikel 153 framgår på vilka områden som EU skall understödja och komplettera 

medlemsländernas verksamheter på det sociala området. Artikel 153.1 preciserar vilka 

områden som omfattas i artikeln.  Vidare definieras kompetenserna för Europarådet och 

Rådet i Artikel 153.2. Artikel 153.3 tydliggörs att staten tar en passiv roll i fråga om 

normgivning. Artikel 154.4 preciserar att medlemsländerna har bestämmanderätt över 

hur principerna för deras sociala system skall se ut. Den sist nämnda artikel 153.5 

stipulerar en undantagsregel från de tidigare nämnda punkterna när det berör 

löneförhållande, stridsrätt och föreningsrätt. Dessa områden faller därmed innanför 

medlemsstaternas exklusiva kompetensområde. Anledningen till detta är för att lämna 

medlemsstaternas normgivningsutrymme oinskränkt.42  

 
3.2 Utstationeringsdirektivet (96/71/EG) 

Drygt ett år efter Sveriges inträdande i EU kom det första direktivet som Sverige antog 

som medlemsstat. Vilket därmed innebar att Sverige hade möjlighet att yttra sig och 

påverka inför antagandet av direktivet om utstationering av arbetstagare vid 

tillhandahållande av tjänster. Direktivet fokuserar främst på vilka av ländernas arbets- 

och anställningsvillkor som skall vara tillämpliga om en organisation utstationerar 

arbetstagare i ett annat EU-land.43 När utstationeringsdirektivet skulle införas 

medverkade Sverige och Danmark till att det lades till en skrivelse för de som saknar 

allmängiltiga kollektivavtal och minimilöner. I skrivelsen beskrevs det att det var 

möjligt att använda sig av kollektivavtal som är allmänt applicerbara på en viss sektor, 

arbete eller område.44 Direktivet kom att implementeras i Lag (1999:678) om 

utstationering av arbetstagare. 

                                                
42 Maier, Lena, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten: en rättslig studie av gemenskapsrättens inverkan på 
medlemsstaternas arbetsrättsliga normgivningsutrymmen, Jure, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 2000 
43 Utstationeringsdirektivet 96/71/EG   
44 SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare, 27. 
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3.3 Lavalmålet 

Under våren 2004 bestämde sig Vaxholms kommun för att använda sig av det  lettiska 

byggföretaget Laval un Pattneri för att bygga en skola i Vaxholm.  Fackförbundet 

Byggnads ville mot bakgrund av detta att Laval skulle ingå kollektivavtal med dem.  

Efter förhandlingar förts mellan Laval och Byggnads kunde de båda parterna inte enas 

och istället tecknade Laval i september ett kollektivavtal för de utstationerade 

arbetstagarna med ett lettiskt byggnadsförbund. Förhandlingarna fortsatta dock föras 

med Byggnads och Laval kring ett kollektivavtal. Under förhandlingarna uttryckte 

Byggnads att de var beredda att ta till stridåtgärder om inte ett kollektivavtal skulle 

ingås. Den 2 november 2004, sattes byggarbetsplatsen i blockad. Blockaden bestod av 

att strejvaktskedjor bildades vilket hade som följd att arbetstagarna inte kom fram, och 

varuleveranser stoppades. Konsekvensen blev att de lettiska arbetstagarna åkte hem till 

Lettland vid julhelgen och de återvände därefter inte till Sverige. I januari informerade 

andra byggnadsplatser att de tänkte sympatistrejka där Laval hade andra verksamheter. 

Vaxholm stad sa därmed upp kontraktet  med Laval vilket medförde att företaget 

försattes i konkurs. Laval väckte talan vid AD under december månad och som 

anledning angavs  att de ansåg att strejkerna och blockaderna var olovliga och därmed 

borde de hävas. Arbetsdomstolen avslog Lavals talan men eftersom det rådde en 

oklarhet om  huruvida strejkerna och blockaden var förenligt med 25 FEUF, 56 FEUF 

och 57 artikeln i FEUF och Utstationeringsdirektivet. Valde AD att vilandeförklara 

målet i maj 2005 och hämta ett avgörande från EU-domstolen.45 

 

EU-domstolen kom fram till att artikel 25 FEUF enbart kan tillämpas i självständiga 

situationer. De uttryckte också att bestämmelser i Artikel 56 FEUF och artikel 3 i 

direktiv 96/71 gör att det inte är möjligt att vidta fackliga stridsåtgärder för att 

åstadkomma villkor som är förmånligare än lagreglerna eller frågor som inte regleras i 

Artikel 3.46 Vidare kom EU-domstolen fram till att när det rörde Lex Brittania 

principens giltighet så hindrar Artikel 56 och 57 i FEUF en tillämpning av dåvarande 42 

§ 3st MBL.47 Om en part är bunden till ett kollektivavtal i ett annat medlemsland 

medför det samma fredsplikt som en part som är bunden av kollektivavtal i Sverige.  

 

                                                
45 C-341/05 Laval un Partneri  
46 C-341/05 Laval un Partneri, 49. 
47 C-341/05 Laval un Partneri, p 120.	  
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När förhandavgörandet begärdes i Lavaldomen uppstod det diskussioner kring den 

svenska modellens framtid. Efter domen var fastställd fortsatte diskussionerna i Sverige 

kring vilka förändringar som skulle behöva genomföras och hur de skulle kunna 

genomföras. Domen innebar att principen om Lex Brittania som var en möjlighet att 

tränga undan ett kollektivavtal som utstationerade har i hemlandet, inte längre var 

tillåten.48 

 

3.4 Konsekvenserna av Lavaldomen 

Som en konsekvens av domen och principen om Lex Brittania inleddes en utredning. 

Utredningen genomfördes för att utröna om det fanns en möjlighet att utvidga 

tillämpningen av villkor för kollektivavtal så att de även skulle omfatta och därmed inte 

diskriminera utstationerade arbetstagare. Målet med utredningen var att 

arbetsmarknadernas parter skulle fortsätta kontrollera regleringen av lön och 

anställningsvillkor och att den svenska arbetsrättsliga modellen skulle kvarstå i den mån 

det gick. Utifrån utredningen lades fyra stycken förslag fram, varav det första var en 

reglering av minimilön i lag. Det andra förslaget var införande av allmängiltig 

förklaring av kollektivavtal. Det tredje förslaget var ett införande av en modell med 

villkorad rätt att vidta stridsåtgärder för anställningsvillkor. Slutligen, det fjärde 

förslaget var en fjärde modell som överlåter allt ansvar till arbetsmarknadsparterna.49 

 

I utredningen av första och andra förslaget om minimilöner och allmängiltiga 

kollektivavtal konstaterades det att en lagreglering av minimilöner skulle kunna 

underlätta vid utstationering av arbetstagare i Sverige. Förslaget ansågs dock endast 

kunna hjälpa till att reglera lönerna men inte andra anställningsvillkor vilka idag 

regleras med hjälp av förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna. Allmängiltiga 

kollektivavtal ansågs inte vara en effektiv metod mot socialdumpning och det skulle 

även innebära ett stort avsteg från den svenska modellen. 50 

 

3.5 Rüffert-målet 

Parterna i målet var den tyska leverantören Objekt und Bauregic GmbH & Co. KG mot 

Land Niedersachsen. Målet handlar om en byggentreprenad i den Tyska delstaten 

Niedersachsen. I byggentreprenadens upphandling föreskrevs att ett krav för att erhålla 

kontraktet var att leverantören följde kollektivavtalet som gällde på orten där tjänsten 

                                                
48 SOU 2008:123. Utstationering av arbetstagare. Stockholm, 30. 
49 SOU 2008:123. Utstationering av arbetstagare. Stockholm, 27-29. 
50 Ibid	  
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skall genomföras. Leverantören som fick kontraktet lovade därmed att följa de 

bestämmelser som fanns i det lokala kollektivavtalet. I Rüffert-målet fanns det i det 

aktuella lokala avtalet  en punkt som syftade till en lägsta lön för de anställda som det  

uppdagades att leverantören inte följde. Leverantören hade valt att  anlita en polsk 

underleverantör där leverantören betalade arbetstagarna hälften av det som föreskrevs i 

det lokala kollektivavtalet. En förundersökning inleddes vilken fick som följd att den 

hävde det entreprenadavtal som de båda parterna hade slutit.  Eftersom Land 

Niedersachsen ansåg att Objekt und Bauregic GmbH & Co KG åsidosatt sitt åtagande 

när de inte följde de löner som föreskrevs i kollektivavtalet väckte de talan om fordran. 

Vid första instans slogs den fordran som Land Niedersachsen utfärdat fast. Domen 

överklagades därefter vilket medförde att den nationella domstolen efterfrågade ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Förhandsavgörandet som efterfrågades var om 

Artikel 56 FEUF var förenlig med delstatens möjlighet att tillämpa regeln om att 

leverantören var tvungen att följa de kollektivavtal som var gällande på den orten som 

tjänsten utförs. Domstolen konstaterade, att en omständighet som att en medlemsstat 

infört en viss lagstiftning, inte kan leda till att utstationeringsdirektivet inte är 

tillämpligt. Domstolen ansåg därmed att genom att tillämpa en sådan reglering som 

Land Niedersachsens delstats valt, får det som en följd att det utgör en inskränkning av 

Artikel 56 FEUF. Inskränkningen  kan innebära att tjänsteleverantörer som är etablerade 

i en annan medlemsstat och därmed har en annan reglerad minimilön, kan få en 

ekonomisk börda eftersom deras tjänster kan förbjudas eller anses mindre tilltalande. 51 

 

3.6 Konsekvenser av Rüffertdomen 

Genom Rüffertdomen konstaterades i likhet med Laval domen att en medlemsstat inte 

kan påtvinga ett företag från ett annat medlemsland att deras anställda skall ha 

förmånligare anställningsvillkor än vad som föreskrivs i Utstationeringsdirektivets 

artikel 3.1 a-g. Detta är gällande även för de minimivillkor som anges i landets 

lagstiftning, allmängiltiga kollektivavtal/skiljedomar eller sådana kollektivavtal som 

jämställs med allmängiltiga avtal enigt artikel 3.8. Utifrån detta konstaterande innebär 

det indirekt att ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig 

myndighet är part inte  längre är accepterad.52 Den rättsliga verkan av detta kan dock 

                                                
51 C-326/06 Rüffertdomen     
52 Kristina Ahlberg. DOMEN I MÅLET RÜFFERT: EG-domstolen på kollisionskurs med ILO:s konvention 94. 
Arbetsrättsportalen (2008):1. http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/08-1/01.asp  
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ifrågasättas eftersom konventionen endast var ratificerad av 13 länder när Rüffert 

domen kom.53 

 

3.7 Sähköalojen ammattiliitto ry mot Elektrobudowa Spólka Akcyjna  

Fallet är ett aktuellt fall eftersom det är nyligen avgjort och berör frågan om 

utstationerade elektriker från Polen hade rätt till en fördelaktigare lön enligt 

Utstationeringsdirektivet när de arbetade vid ett kärnkraftsverksbygge i Finska staden 

Olkiluoto. I Finland regleras minimilönen i allmängiltliga kollektivavtal och de polska 

elektrikerna blev medvetna om att de inte fått betalt i enlighet med dessa. De polska 

arbetarna överlät därefter sina lönefodringar till det finländska elektrikerförbundet, 

Sähköalojen ammattiliitto som drev deras krav i domstol. Arbetsgivaren ansåg dock att 

fodringarna gick utanför de minimibelopp som en värdsmedlemsstat kunde kräva av ett 

utländskt företag att betala enligt ESA. Det allmängitliga kollektivavtalet reglerade mer 

förmånliga lönefrågor som semesterlön, dagstraktamente, reseersättning och betalt 

boende.  Vidare ansåg arbetsgivaren inte att elektrikerförbundet kunde föra 

arbetstagarnas talan eftersom det stred mot artikel 84 i polsk lag.  För att kunna avgöra 

frågan begärde Finska domstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Ett antal 

frågor framfördes varav flera berörde tolkningen av artiklarna i 

Utstationeringsdirektivet om utstationering av arbetstagare. Huvudfrågorna berörde om 

artikel 56 och 57 FEUF eller artikel 3 i utstationeringsdirektivet skall tolkas så att 

minimilönbegreppet även täcker de vederlag som är aktuella i fallet. Domen från EU-

domstolen klargjorde följande rörande begreppet ”minimum rates of pay” för 

utstationerade arbetstagare. Direktivet gör det tydligt att minimilöner och 

arbetsförhållanden för utstationerade arbetstagare skall vara bestämda av lagen hos 

värdsmedlemsstaten eller med hjälp av allmängiltiga kollektivavtal. I detta fall var det 

Finland som reglerade minimilön för utstationerad arbetstagare med hjälp av 

allmängiltiga kollektivavtal. EU-domstolen konstaterade även att det inte fanns något 

stöd för att ifrågasätta att den finska arbetstagarorganisationen skulle få representera de 

polska arbetstagarna i finsk domstol. Direktivets syfte är att säkra en arbetsmarknad där 

alla har lika möjligheter och också att säkerhetsställa att värdmedlemsstatens regleringar 

för miniskydd kan appliceras på utstationerade arbetstagare. Fastställandet av 

minimilönen uttrycks i utstationeringsdirektivet som en nationell bestämmelse i lag eller 

praxis hos värdlandet. Det är värdlandets reglering av minimilön som blir tillämplig och 

                                                
53 ILO. Ratifications of C094-Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1946 (No. 94). 2015. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239:
NO 
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därmed värdlandets sätt att beräkna minimilön som gäller. Det uttrycks dock i domen att 

förutsättningen är att det inte hindrar fri handel.54  

Sverige har uttalat inför domen att de anser att minimilön skall vara en nationell 

bestämmelse och anser att fackliga företrädare skall ha rätt att företräda sina 

medlemmar i tvister om lön.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 C-396/13  Sähköalojen ammattiliitto ry mot Elektrobudowa Spółka Akcyjna 
55 Ahlberg Kerstin. Kan polsk rätt hindra finska fack från att företräda sina medlemmar och vad kan ingå i 
utstaionerads minimilön?. Eu och arbetsrätt. 2013-12-06  
 http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/13-04/NR%20413%20färg.pdf 
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4. Minimilön, allmängiltiga kollektivavtal eller europeisk minimilön? 
4.1 Bakgrund 

I Lissabonfördraget beskrivs EUs målsättning att främja en kunskapsbaserad och 

dynamisk ekonomi. Vidare finns det ett intresse att ekonomin är hållbar och växer med 

hjälp av bättre arbete och genom social sammanhållning. I fördraget  finns en europeisk 

arbetsmarknadsstrategi som blev en del av fördraget genom ett svenskt initiativ. Tanken 

med  arbetsmarknadsstrategin är  att försöka nå gemensamma mål inom EU och de 

förmedlas varje år till medlemsländerna genom riktlinjer författade på EU nivå. Fyra 

mål har lagts fram för att genomföra strategin och de är  anställningsbarhet, 

entreprenörskap, anpassning och lika möjligheter.56 I samtliga EU länder finns det 

någon funktion för att säkerhetsställa en minimilön men hur det säkerhetsställs skiljer 

sig åt länderna emellan. Idag reglerar 25 av EU:s länder lönefrågan genom antingen 

minimilöner, allmängitliga kollektivavtal eller en kombination av dessa.57 Sverige, 

Italien och Danmark är de enda länder inom EU som har annorlunda regleringar. 

Danmarks arbetsmarknasmodell FlexiCurity involverar att arbetsmarknadsparterna 

bestämmer spelreglerna på marknaden vilket innefattar löneregleringen.58  

Olika fackförbund i Danmark har dock lyft frågan om både införande av allmängiltiga 

kollektivavtal och om en reglering av minimilön.59 I Italien säkerhetsställs minimilöner 

genom att konstitutionen i artikel 36, garanterar alla arbetande en lön som motsvarar 

dennes arbetsinsats och dennes familj en möjlighet till ett fritt och anständigt liv.60  

 

4.2 Minimilöner 

De tidigaste versionerna av lagstadgad minimilön infördes i Europa 1950. Idag har 23 

av EUs länder reglerad minmilön och de flesta av dessa har tillkommit från 2000-talet 

och framåt. Minmilön som är lagstadgad bestäms antingen i enlighet med en tidigare lag 

eller i form av en ny lagstiftning. Med minimilön regleras en lägsta nivå för lön som 

lönerna inte får vara lägre än, minimilönen medför dock inget tak. Flera av  länderna i 

                                                
56 Schulten Thorsten. Towards a European minimum wage policy? Fair Wages and Social Europé. (2008)  
57 Schulten Thorsten. WSI minimum wage database. Düsseldorf: Wirschafts und Socialwissenschaftliches Institut, 
2013, 3. 
58 Ahlberg, Kerstin. och Bruun, Niklas. Kollektivavtal i EU- Om allmängiltliga avtal och social dumpning. 
Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 1996, 28. 
59 Anders Selnes. Danska tjänstemän öppnar oväntat för minimilön. Europaportalen. 2014-09-17. 
http://www.europaportalen.se/2014/09/danska-tjansteman-oppnar-ovantat-minimilon, Kerstin Ahlberg. Danska 
måleribranschen vill prova allmängiltigförklarade kollektivavtal. Arbetsrättsportalen. 2010-11-22. 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Publication/ArticlePresentation.aspx?ArtikelID=1161  
60 Hepple, Bob. och Veneziani, Bruno. The transformation of labour law in europe: a comparative study of 15 
countries 1954-2004. Bloomsbury publishing, 2009, 210.  
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Europa som har en lagstadgad minmilön utvärderar och reglerar nivån på minimilönen 

årligen.61 För de länder som reglerar lön genom minimilöner går det att urskilja tre olika 

lönenivåer av minimilöner. Den första nivån är för länder som har en relativt hög 

minimilön med en lönenivå mellan 7,78 till 11,10 Euro i timmen. De länder som 

tillämpar denna nivå är Luxemburg, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna 

och Irland. Länder som Spanien, Malta, Grekland och Slovenien ”utmäter” nästa nivå 

med en minimilön mellan 3,35 till 4,53 Euro i timmen. Den lägsta lönenivån ligger på 

mellan 0,95 till 2,19 Euro i timmen och den återfinns i länder som exempelvis Kroatien, 

Rumänien, Lettland och Bulgarien.62 Sverige och Danmark är länder som kan anses ha 

en  hög lägsta lönenivå. Danmarks lönenivå ligger på cirka 58 % av ”average” lönen 

och Sveriges lönenivå på mellan 60 och 72 % av ”median wage”. 63 

 

4.4 Allmängiltligförklarande av kollektivavtal 

Allmängiltigförklaring av kollektivavtal är en modell för att utvidga kollektivavtalets 

bindande verkan. Arbetsgivare som har tecknat ett ”vanligt” kollektivavtal med ett 

fackförbund är tvingad att tillämpa de regler som framställs i avtalet. Avtalet omfattar 

de arbetstagarna som är med i fackförbundet som avtalat fram kollektivavtalet men 

också de arbetstagare som inte är med i fackförbundet men som berörs av avtalet. 

Allmängiltiga kollektivavtal innefattar inte endast de arbetstagare som beskrivs ovan 

utan det binder alla arbetsgivare och arbetstagare inom ett geografiskt område och/eller 

en bransch och ett yrkesmässigområde som avtalats. Avtalet inkluderar därmed även 

arbetsgivare och arbetstagare som inte är organiserade.64 Allmängiltiga kollektivavtal 

beskriver ofta minimilöner, lönesatser och andra anställningsvillkor. 

 

De nordiska länderna Norge, Sverige, Danmark och Finland använder sig endast av 

kollektivavtal och har ingen lagstadgad minimilön. Finland och Norge har dock 

allmängitliga kollektivavtal och har därmed en statlig inverkan i löneprocessen. 

När Finland införde allmängitliga kollektivavtal var flera arbetsgivarorganisationer 

negativa till införandet. Idag anses det att införadet var bra och att de kompletterar den 

tidigare regleringen. Den Nordiska modellen som också kallas för Ghent systemet, har 

ett högt antal arbetsgivare som är fackligt anslutna vilket utgör en säkerhet för 

arbetstagarna. Det innebär i Sveriges fall, att 90 % av arbetstagarna därmed är skyddade 
                                                
61 Elfving, Anna-Stina. Allmängiltigförklaring och minimilön. Offentliganställdas förhandlingsråd. 2014  
62  Schulten Torsten. WSI minimum wage database. Düsseldorf: Wirschafts und Socialwissenschaftliches Institut, 
2013.   
63 Thorsten Schulten. Towards a European minimum wage policy? Fair Wages and Social Europé. (2008) 	  
64 Ahlberg, Kerstin. och Bruun, Niklas. Kollektivavtal i EU- Om allmängiltliga avtal och social dumpning. 
Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 1996, 105.	  
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genom kollektivavtal eller hängavtal.65 Jämförelsevis täcks cirka 2/3 av 

arbetsmarknaden i Europa av kollektivavtal.66 De nordiska länderna baserar sin 

reglering av lägsta löner på ett högt antal kollektivavtalsbundna arbetstagare och 

arbetsgivare. Vilket innebär att minimilöner därmed regleras av frivillighet. Reglering 

av en lägsta lön genom kollektivavtal kräver som tydliggjorts ett högt antal företag som 

är anslutna till kollektivavtal eller hängavtal vilket inte alltid överensstämmer med hur 

situationen ser ut i de olika Europeiska länderna. Ett tydligt exempel på detta är 

Tyskland som tidigare endast hade lönereglering genom kollektivavtal och möjligheten 

att avtala om allmängiltiga kollektivavtal. När siffrorna på antalet fackligt anslutna 

arbetstagare och arbetsgivare minskade innebar det arbetstagare utan skydd för 

minimilöner.  

 

4.5 En europeisk minimilön 

En aktuell diskussion som förs är att utveckla en europeisk minimilön. Ämnet har 

diskuterats sedan en längre tid tillbaks. Redan 1989 initierades den första debatten av 

Community Charter of Fundamental Rights for Workers. Det skapades aldrig något 

bindande dokument dock var det början på en lång diskussion. Kommissionen bjöd fyra 

år senare in arbetsmarknadsparterna för att adressera problemet om rättvisa löner. De 

framförde även att de tänkte genomföra fler studier för att undersöka problemet. 

Kommissionen framförde samma år att de ansåg att det skulle upprättas bindande 

dokument för nationella minimumlöner. Därefter framställdes  1997 en rapport om 

framgången ”för rättvisa löner”. En majoritet av EUs medlemsländer argumenterade för 

att en sådan reglering borde hanteras på nationell nivå. Tills för några år sedan lämnades 

ärendet obemärkt av EU. Diskussionen återupptogs åter igen år 2004, när arbetstagare i 

öst började förflytta sig till västra Europa för att arbeta, varvid lönenivåerna pressades. 

Kommissionen väckte åter frågan när de 2004/2005 rekommenderade Österike att införa 

en miminlön för att reducera löneskillnaden mellan kvinnor och män.67 Frågan om 

minimlöner har därefter tagits upp som en del av den Europeiska dialogen när 

Presidenten för Europeiska kommissionen Jacques kallade alla anställda inom EU och 

fackförbunden 2006 för att diskutera frågan om minimilöner.68 Även kommissionären 

för ekonomi och ”monetary affairs” Joaquin Almunia,  har lyft frågan och beskrev 

2007,  sin vision för ett ”socialt Europa” som inkluderade en minimilön för samtliga 
                                                
65 Thorsten Schulten. Towards a European minimum wage policy? Fair Wages and Social Europé. (2008) 
66  Företagarna. Rätt och fel i arbetsrätten.-Är den svenska modellen älskad av alla. 
http://www.foretagarna.se/globalassets/media/regioner-och-foreningar/stockholms-lan/foreningar-i-stockholms-
lan/jarfalla/2014-motion-5_7-sociala-ansvar.pdf (2007). 
67 Thorsten Schulten. Towards a European minimum wage policy? Fair Wages and Social Europé. (2008)  
68 Thorsten Schulten. Towards a European minimum wage policy? Fair Wages and Social Europé. (2008)  
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länder i EU. Han ansåg att det inte var troligt att det skulle hända inom den närmsta 

framtiden, men menade dock att det är möjligt att genomföra det och att det hade varit 

det bästa för medlemmarna. Enligt Lissabonfördraget skall lönefrågan vara en strikt  

nationell fråga. Lönefrågan avseennde minimiinkomster, minimilöner och lönebildning 

diskuterade  dock av arbetsmarknadsministrarna a så sent som i april förgående år när 

arbetsmarknadsministrarna hade sitt informella  möte.69 Förutom diskussionerna som 

förts under en längre tid har troligen faktorer som den Europeiska finanskrisen under 

2007-2008 påverkat lönenivåer och lönesystem i Europa, särskilt för de länder som 

drabbades mest av krisen. 

 
4.6 Den nationella diskussionen om minimilön och allmängiltiga kollektivavtal 

Under de senaste åren har diskussionen kring social dumpning av löner och andra 

anställningsvillkor varit aktuell internationellt och även förekommit i Sverige. Det har 

föranlett att diskussion kring allmängiltig förklaring och minimilöner åter har förts. 

Problematiken berör främst de områden där stationerade arbetstagare är vanligare som 

inom transport och byggsektorn. Inom Transport syns problem med fusk och 

lönedumpning som resulterar i att konkurrensen och anställningsförhållandena inte är på 

lika villkor. Transport har lyft frågan om det är dags för en förändring av den svenska 

modellen. Det är dock inte endast Transport som fört diskussionen utan även 

teaterförbundet har lyft problematiken. Arbetsgivare som inte är knutna till någon 

arbetsgivarorganisation, utländska aktörer och tidbegränsade anställningar är 

anledningen till att de förhåller sig kritiska till den svenska modellen. Både Transport 

och Teaterförbundet anser att allmängiltigförklaring av kollektivavtal skulle kunna vara 

en lösning på de problem som finns i respektive bransch.70 När diskussionen fördes vid 

Almedalen i Juli 2013, angav tre av LO:s medlemsförbund  att de var beredda att 

diskutera allmängiltigförklaring av kollektivavtal i Sverige.71  

 

4.7 Internationalisering 

Världen har blivit internationaliserad vilket synliggörs på flera sätt. Det blir allt 

vanligare med organisationer som har arbetstagare från flera länder involverade i ett 

gemensamt projekt. Det har också blivit vanligare med utstationerade arbetstagare som 

till exempel arbetar i Sverige, som exemplet med Laval fallet, då en skola byggdes. Vid 

                                                
69 Elfving, Anna-Stina. Allmängiltigförklaring och minimilön. Offentliganställdas förhandlingsråd. 2014 	  
70 Ibid.  
71 Kerstin Ahlberg. Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal.. EU & arbetsrätt Nr 2 (2013):1 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/13-02/NR%20213%20färg.pdf 
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situationer där fler länder är involverade innebär det även att fler länders lagregleringar 

skall tas i beaktande. När Sverige gick med i EU valdes indirekt en internationalisering 

och följden har blivit att den nationella lagstiftningen och den svenska arbetsrätten till 

viss del luckrats upp. Som en följd anses den svenska arbetsmarknadsmodellen därför 

inte av andra länder vara lika framgångsrik eftersom den anses svåranpassad till den 

internationella rätten och de förändringarna som EU regleringen medfört.72 Enligt en 

rapport från forskningsinstitutet Fafo uppfattas Nordens motstånd mot en europeisk 

minimilön som osolidarisk och självtillräcklig.73 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Ahlberg Kerstin. Är Nordens motstånd mot minimilöner osolidariskt?EU och arbetsrätt. 2012. 
http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2012/article.2012-05-16.7983531278  
73 Ahlberg, Kerstin (red.), Tio år med EU: effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet, 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2005, 10.	  
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5. Unga arbetstagare med låg organisationsgrad 

 
5.1 Unga vuxna på arbetsmarknaden 

EU utformade riktlinjer för arbetsmarknadspolicys till medlemsländerna 2010. 

Riklinjerna  hade ett tydligt mål för 2020, att antalet personer ska vara 75% i arbete i 

åldrarna 20-64 år.  I riktlinjerna beskrivs att medlemsländerna skall satsa på att 

inkludera unga och andra utsatta grupper av människor på arbetsmarknaden.74 

Ungdomar är en grupp av arbetstagare som utsätts för otrygga anställningsformer, 

dåliga löner och sämre arbetsvillkor. Statistiken visar att det är 52 % i åldersgruppen 16-

24 år som är anställda med  en visstidsanställning i Sverige. Ungdomsarbetslösheten var 

22 % i Sverige december 2014. Det är en något högre procent än den genomsnittliga 

arbetslösheten i Europa som befinner sig på 21 %.75 För ett år sedan genomförde 

Sveriges Television Dokument inifrån en granskning av restaurangkedjan McDonalds. 

Programmet gav en bild från hela Sverige där unga arbetstagare fick gå hem mitt i ett 

arbetspass, eller stämpla ut under rasterna och arbetsledare som tog bort timmar från 

tidsrapporteringen. En femtedel av de anställda på restaurangkedjan hade också blivit 

utsatta för att arbetsledaren har raderat timmar för att det inte skall bli tal om 

övertidsersättning.76 SVT Debatt valde i oktober förra året att låta unga arbetstagare 

framföra sina berättelser om sina anställningsvillkor. Det fram kom en rad berättelser 

där unga arbetstagare arbetade för olika företag varav flertalet inte var bundna till något 

kollektivavtal eller hängavtal där det förekom provjobb, avbrutna arbetspass, raster och 

övertidsersättning där ersättningen uteblev. En studie genomförd av LO visar att 22 % 

av unga arbetstagare provjobbat utan att få någon lön och att det är vanligast 

förekommande i hotell och restaurangbranschen samt i lantbruket.77 Antalet som har 

provjobbat utan lön visar sig dock vara flest i handel och hotell och 

restaurangbranschen.78  Undersökningen visar vidare att 20 % varit med om att de inte 

fått ut fullständig lön eller blivit nekade rast.79 

                                                
74 Council Decision 2010/707/EU guidlines for the employment policies of the member states.  
75 Ekonomifakta. Ungdomsarbetslöshet internationellt. 2015. 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-
internationellt/?from852=&to852=&columns852=,1,2,3,&diagroupa=diagram_2&diagroupb=&currentDia=diagram_
2 
76 SVT Nyheter. Unga pressas att jobba gratis. Brukar du äta på McDonalds? 2010. 
http://www.svt.se/nyheter/sverige/unga-pressas-att-jobba-gratisbrukar-du-ata-pa-mcdonalds 
77 LO. Unga vuxnas arbetsvillkor. 
http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_unga_vuxnas_arbetsvillkor_pdf/$file/Unga%20vuxn
as%20arbetsvillkor.pdf ,25.	  
78 Ibid , 26. 
79 Ibid, 31. 
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I en artikel skriven av Sveriges radio beskrivs hur över en halv miljon arbetstagare 

arbetar på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.80 Vidare beskrivs hur det på mindre 

företag anses vara kostsamt och komplicerat med kollektivavtal. Caféer och 

mediabranschen är branscher som lockar unga arbetstagare och som ofta saknar 

kollektivavtal. Något som inte är helt ovanligt sommartid är företag som använder sig 

av solskensanställningar. Vilket innebär att en arbetstagare får ett schema på de dagar 

som de skall jobba kommande vecka eller månad, sedan utförs arbetet endast om vädret 

tillåter det och de inställda passen ger inget betalt.81 Enligt LOs undersökning var detta 

vanligast förekommande i hotell och restaurangbranschen.82 

 

5.2 Antalet facklig anslutna blir lägre 

Sverige är idag ett av de länderna i Europa som har högst antal fackligt anslutna 

personer och organisationsgraden ligger i genomsnitt på 70 %.83 Historiskt sett har 

organisationsgraden varit på 80% under perioden 1999/2000 men minskade under 2005, 

då organisationsgraden var nere på 78 procent och därefter ännu något lägre 2007, då 

den låg på 73 procent. Under åren 2008-2010 höll sig organisationsgraden stabil på 71 

%. Stabiliteten i organisationsgraden kan dock ses i samband med att Sverige under 

dessa åren befann sig i lågkonjunktur, vilket generellt brukar kunna kopplas till en ökad 

organisationsgrad. Utöver lågkonjunkturen höjdes a-kasseavgifterna i samtliga a-kassor 

under denna period vilket kan vara en förklaring till ett minskande antal medlemmar 

från 2007 och framåt.84 Det går dock att urskilja ett mönster i att antalet organiserade 

arbetare minskar och även att antalet organiserade unga arbetstagare minskar. Antalet 

organiserade medlemmar i gruppen 16-24 år var 2013 endast 36 %.85  En hög 

organisationsgrad hos arbetstagarna är en förutsättning för att den svenska 

arbetsrättsliga modellen skall fungera och för att kollektivavtalet skall kunna ha kvar sin 

starka ställning.86   

 

 
                                                
80 Sveriges Radio. En av tio blir utan tjänstepension. 2014. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6048182 
81 LO. Unga vuxnas arbetsvillkor. 
http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_unga_vuxnas_arbetsvillkor_pdf/$file/Unga%20vuxn
as%20arbetsvillkor.pdf , 26.  
82 Ibid, 29. 
83 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 65. 
84 Kjellberg, Anders. Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och 
fackförbund. Rapport. 2014, 35.	  
85 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 85. 
86 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 65. 



  
 

22 

5.3 Arbetsgivare med ett lägre antal arbetstagare 

Vid mindre företag med färre än 49 anställda är det endast 40 % av arbetsgivarna som är 

anslutna till kollektivavtal eller hängavtal. En undersökning genomförd av 

Arbetsgivarorganisationen Företagarna visar att de mindre företagen inte tycker om 

tvångsaspekten med kollektivavtal och 40 % vill ha avtalsfrihet på arbetsmarknaden. De 

anser inte att det är rätt att kollektivavtal skall kunna påtvingas företag trots att de 

företagen kan ha bättre villkor än vad kollektivavtalet avser.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Företagarna.  Småföretagen och kollektivavtalen.2011.  
http://www.foretagarna.se/contentassets/49632e8979d54213bbdcffee38ca0ae6/smaforetagen-och-
kollektivavtalen.pdf   
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6. Analys 
6.1 Den svenska modellen 

Den svenska modellens grundtanke och kärna är att parterna genom överrenskommelse 

skall hantera arbetsmarknadsfrågorna såsom lönebildningen utan någon stalig 

inblandning, vilket bestämdes genom Saltsjöbadavtalet år 1938. När lagregleringarna 

infördes under 1970-talet på områden som tidigare reglerats med fria avtal anser vissa  

att den svenska modellen därmed slutade existera.88 Sverige uttalade senast i SOU 

2008:123 att tanken är att låta den svenska modellen kvarstå i så stor mån som möjligt 

och inte stifta lagar på arbetsrättsligaområden om de inte är nödvändigt. Vilket 

överrensstämmer med hur löneregleringen ser ut där Sverige till skillnad från de flesta 

andra Europeiska länderna inte har någon lagreglerad minimilön eller allmängiltliga 

kollektivavtal.  

 

I Sverige ansvarar istället arbetsmarknadsparterna för lönebildningen vilket regleras 

med hjälp av kollektivavtal och benämns som den svenska modellen. I avtalen framgår 

en lägsta lön, grundlön, minimilön, nyanställningslön eller ingångslön.89 Enligt den 

senaste underökningen genomförd av Medlingsinstitutet är 90 % av arbetstagarna 

skyddade med hjälp av kollektivavtal eller hängavtal.  

 

6.2 Implementering av direktiv med den svenska modellen 

Studien har visat på att det finns problematik med den svenska modellen. En 

problematik som visar sig är att den svenska modellen inte alltid är förenlig med EU 

rätten. Vilket föresågs redan vid Sveriges inträdande i EU. Ett exempel på 

problematiken visade sig efter Lavaldomen. Sverige hade valt att implementera 

utstationeringsdirektivet med hjälp av Lag (1999:678) om utstationering av 

arbetstagare. Efter Lavaldomen konstaterades det att Sverige utöver denna reglering 

ändå var tvungna att införa ett komplement för de arbetstagare som blir utstationerade 

och kommer till Sverige. Eftersom Sverige reglerar lönefrågan i kollektivavtal och vid 

en utstationeringssituation är det den nationella lagstiftningen i värdsmedlemsstaten 

som är gällande. Lavaldomens konsekvens blev därmed ett rikstäckande branschavtal 

som slöts mellan de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.90 

 

                                                
88 Magnusson, Lars, Håller den svenska modellen?: arbete och välfärd i en globaliserad värld, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2013, 59-60. 
89 SOU 2008:123. Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen. Stockholm.  
90 Proposition (2009:10/48) åtgärder med anledning av Lavaldomen. 32. 
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 Den här månaden kom ett nytt mål att avgöras i EU-domstolen som återigen visar att 

det är de nationella bestämmelserna hos värdmedlemssaten som är tillämpliga när det 

berör utstationerade arbetstagare. Det som skiljer sig med domen är att fackförbunden i 

värdlandet får lov att representera de utstationerade arbetstagarna. Förtydligandet som 

den nya domen innebar kan komma att bli en fördel för den svenska modellen. Då 

vikten av arbetsmarknadsparternas representation framgår av dommen vilket i Sveriges 

fall är betydelsefullt eftersom det ger alla arbetstagare så som utstationerade 

arbestagare, en möjlighet att åberopa en rättfärdig lön med hjälp av det svenska 

arestagarorganisationerna.  

 

6.3 Utstationerade arbetstagare ett problem i flera branscher 

En ytterliggare problematik som studien har kunnat påvisa är att utstationerade 

arbetstagare inte endast är ett problem i en bransch. I utredningen efter Lavaldomen 

beskrevs att problemet med utstationering endast ansågs föreligga i byggbranschen, 

trots det var det viktigt att föreställa sig att andra branscher skulle kunna få liknande 

problem.91  Transport har varit ett av de fackförbund som har framfört att de ser stora 

problem inom branschen. Anställningsvillkor som inte är på samma villkor då 

utstationerad arbetstagare kommer och arbetar i Sverige. Problemen med lönedumpning 

och fusk är två aspekter som lyfts tillsammans med att konkurrensnivån för de svenska 

chaufförerna är svåra. Fackförbundet har därför lyft frågan om införande av 

allmängiltiga kollektivavtal och visat sitt ställningstagande i frågan. Vilket synliggör att 

de problem som beskrevs redan vid ändringarna efter Lavaldomen även förekommer i 

andra branscher. Teaterförbundet är ytterligare ett fackförbund som anser att en 

förändring i den svenska modellen med exempelvis ett införande av allmängiltiga 

kollektivavtal skulle vara förmånligt i deras bransch.92 En undersökning som 

genomfördes i samband med politikerveckan i Almedalen 2013 visade att tre av 

fackförbunden var beredda att börja diskutera allmängiltiga kollektivavtal i Sverige.93  

Att problematiken inte endast är ett problem i en bransch utan omfattar ett flertal 

innebär att svårigheterna behöver vägas mot för och nackdelarna med att bibehålla en 

oförändrad svensk modell. 

 

 

 
                                                
91  Proposition (2009:10/48) åtgärder med anledning av Lavaldomen. 52. 
92 Elfving, Anna-Stina. Allmängiltigförklaring och minimilön. Offentliganställdas förhandlingsråd. 2014, 2-3. 
93 Kerstin Ahlberg. Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal.. EU & arbetsrätt Nr 2 (2013):1 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/13-02/NR%20213%20färg.pdf 
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6.4 En fortsatt hög organisationsgrad? 

Som beskrivits tidigare visar Medlingsinstitutet undersökning att 90 % av arbetstagarna 

i Sverige omfattas av ett kollektivavtal eller hängavtal. För att den svenska modellen 

skall vara verksam för så många arbetstagare som möjligt krävs det en hög 

organisationsgrad från både arbetstagare och arbetsgivare. Sverige har jämfört med 

andra medlemsstater ett väldigt högt antal organiserade arbetstagare och arbetsgivare 

och är ett av de länderna med högst antal fackligt anslutna.94  Siffrorna har dock inte 

varit stabila de senaste 15 åren utan sjunkit från 80 % i början av 2000 talet till 70 % 

2013.95 Antalet fackligt organiserade beror på ett antal olika faktorer till exempel kan en 

minskning ses i samband med att a-kasseavgifterna höjdes för samtliga. 96 De grupper 

som går att urskilja ett tydligt mönster i en minskning av antalet fackligt anslutna är 

unga arbetstagare och arbetare.97 I gruppen 16-24 år är det endast 36 % som är 

medlemmar i något fackförbund.98   

 

6.5 Unga arbetstagare  

 I två program av SVT programmet Uppdrag granskning skildrades unga arbetstagares 

dåliga arbetsförhållande. I slutet av programmet fördes en diskussion med en 

representant från Svenskt Näringsliv och en från Fackförbundet LO. Representanterna 

var båda bekymrade över de arbetsförhållandena som skildrades i programmet och 

uttalade att det finns en problematik i att de som skildrades i programmet inte är fackligt 

anslutna eftersom det då blir svårt för arbetsmarknadsparterna att se över och reglera 

deras anställningsförhållanden.99 Det har funnits ett antal händelser som skildrats i 

diverse tidningsartiklar som kan tyda på att det finns unga arbetstagare med dåliga 

arbetsförhållanden.100 En studie genomförd av LO visat att det är 22 % av unga 

arbetstagare som provjobbat utan att få någon lön och det är vanligast förekommande i 

                                                
94 Bosse Andersson. Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm:  
Medlingsinstitutet, 2013, 65. 
95 Ibid, 65. 
96 Kjellberg, Ander. Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och 
fackförbund. Rapport. 2014, 35. 
97 Ibid, 65. 
98 Ibid, 85. 
99 SVT. Uppdrag Granskning– Den svenska modellen (TV-program). Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 2014. 
http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning 
100 SVT Nyheter. Unga pressas att jobba gratis. Brukar du äta på McDonalds? 2010. 
http://www.svt.se/nyheter/sverige/unga-pressas-att-jobba-gratisbrukar-du-ata-pa-mcdonalds Sveriges Radio. En av tio 
blir utan tjänstepension. 2014. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6048182 
Svenska Dagbladet. Ungdomar jobbar gratis. 2014. http://www.svd.se/naringsliv/ungdomar-jobbar-
gratis_4981473.svd 
Svenska Dagbladet. Ungar utan lön när det regnar. 2012. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/unga-utan-lon-
nar-det-regnar_7421798.svd 
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hotell och restaurangbranschen samt lantbruket.101 Undersökningen visar vidare att 20 

% varit med om att de inte fått ut fullständig lön eller blivit nekade rast.102 

 

Anders Kjellberg uttalar i Uppdrag Gransknings program att det givetvis finns många 

unga arbetstagare med bra anställningsvillkor och förmåner. Det problem han kan se är 

att unga arbetstagare idag befinner sig i en svagare position än för 20-30 år sedan.103 Att 

unga arbetstagare befinner sig i en svagare position gentemot arbetsgivaren kan vara en 

orsak till att de finner sig i förhållanden som annars inte hade accepterats. Kjellberg 

anser att det är ett problem att allt fler ungdomar arbetar på mindre arbetsplatser där det 

saknas kollektivavtal och beskriver även problematiken för unga arbetstagare och den 

svenska modellen. A Kjellberg, ‘Ja, paradoxalt nog är det så att de som skulle behöva 

fackets hjälp och kollektivavtalen mest är de som står utanför systemet mer eller 

mindre”.104 Anders Kjellbergs citat lyfter en intressant problematik med den svenska 

modellen, omfattar verkligen modellen alla arbetstagare? 

 

6.6 En bättre lösning med minimilön eller allmängiltiga kollektivavtal? 

Sverige lägsta lönenivå beräknades ligga på 60 % av medianlönen år 2013, vilket är en 

hög nivå jämfört med övriga medlemsländer.105 Detta är också ett argument som 

framförts vid diskussioner om införandet av en lagreglerad minimilön i Sverige. 

Eftersom lägsta nivån ligger högt nu tros inte en reglerad minimilön påverka 

lönenivåerna i Sverige på ett positivt sätt. Istället har spekulationer förts om att lönerna 

hade kunnat sjunka eftersom arbetsgivarna skulle kunna se det som en möjlighet att 

sänka lönerna istället. Precis som de argument som beskrivs är jag beredd att instämma 

och tror inte heller att en lagreglerad minimilön hade påverkat löneregleringen positivt i 

Sverige. Det hade dock inneburit en säkerhet för de tio procent som idag inte innefattas 

bland de arbetsgivare som har reglerat kollektivavtal eller hängavtal och därmed kan få 

lägre löner utbetalade. Det hade även kunnat ses som en lösning för de utstationerade 

arbetstagare som besöker Sverige för att arbeta. Det rikstäckande branschavtalet som 

upprättades efter Laval domen är dock tänkt som en lösning för detta. 

 

                                                
101 LO. Unga vuxnas arbetsvillkor. 
http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_unga_vuxnas_arbetsvillkor_pdf/$file/Unga%20vuxn
as%20arbetsvillkor.pdf ,25. 
102  Ibid, 31. 
103 SVT, UG referens 2014. http://www.svt.se/ug/ug-referens/ug-referens-10 
104 I Uppdrag Granskning. Oktoberg 2014, http://www.svt.se/ug/ug-referens/ug-referens-10  
105 Thorsten Schulten. Towards a European minimum wage policy? Fair Wages and Social Europé. (2008) 
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Som beskrivits tidigare har diskussionerna kring allmängiltiga kollektivavtal börjat 

förekomma i Sverige och fackförbund som Transportförbundet och Teaterförbundet är 

positivt inställda till detta. Jag har förståelse för den problematik som 

Transportförbundet förmedlar som ligger till grund för att de vill att Sverige skall införa 

allmängiltiga kollektivavtal. Särskilt när det berör utstationerade arbetstagare som 

pressar ner lönenivåerna och konkurrenssituationen blir svår. Jag anser att införa 

allmängiltiga kollektivavtal hade varit ett bra sätt att hantera problematiken med den 

svenska modellen utan att förändra de nuvarande tvåpartssystem som Sverige har idag. I 

inledningen beskrivs det att Sverige är ett av tre länder i EU som inte har antingen en 

reglering för minimilön eller allmängiltiga kollektivavtal. Danmark har börjat föra 

diskussioner kring en möjlighet att införa en reglerad minimilön som ett komplement 

till deras Flexicuritymodell.106 Italien ändrade 2011 sin lagreglering vilket innebar att 

det är tillåtet att använda sig av allmängiltiga kollektivavtal.107 Det kanske kan vara 

dags för oss att låta den svenska modellen influeras ytterligare lite av statlig inbladning?  

Det hade kunnat vara att bra sätt för Sverige att visa att vi bryr oss om de andra 

medlemsstaterna och deras arbetstagare som kommer hit och arbetar och förändra de 

förutfattade meningar som finns om oss idag.  

 

Ett av argumenten emot allmängitliga kollektivavtal och en reglering av minimilön som 

innebär en ytterliggare statlig inblandning i den svenska modellen, är att 

organisationsgraden kan sjunka hos både arbetsgivare och arbetstagare. Som siffrorna 

visade tidigare har Sverige idag en väldigt hög organisationsgrad jämfört med andra 

EU-länder. Införandet av allmängitliga kollektivavtal eller en reglering av minimilön 

hade kunnat minska intresset för de fackliga organisationerna. Eftersom medlemmarna 

hade kunnat uppleva att de miste en av anledningarna till att vara fackligt organiserad 

om inte facken ansvarar för lönebildningen. En studie genomförd av Anders Kjellgren 

stödjer detta då den visar att en av de långsiktiga förklaringarna till en minskande 

organisationsgrad beror på att det idag finns ett mer krittiskt förhållningssätt till facket 

och nyttan med facket vägs mot vad det kostar. 108 

 

I målet Sähköalojen ammattiliitto ry mot Elektrobudowa Spółka Akcyjna framgår det 

att Finland är ett av de länder som valt att använda sig av allmängitliga kollektivavtal. 

                                                
106 EU Portalen http://www.europaportalen.se/2014/09/danska-tjansteman-oppnar-ovantat-minimilon 
107 Hepple, Bob. och Veneziani, Bruno. The transformation of labour law in europe: a comparative study of 15 
countries 1954-2004. Bloomsbury publishing, 2009, 210. 
108 Anders Kjellgren. Kollektivavtalets täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och 
fackförbund. 2014.	  	  
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Innan Finland skulle införa allmängitliga kollektivavtal ansåg ett flertal av de fackliga 

organisationerna att det inte skulle vara ett bra sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor och 

framförallt lönefrågan. Idag har dock åsikterna ändrats och både fackförbunden och 

arbetsgivarorganisationerna har kunnat urskilja flera fördelar. För fackföbunden skapar 

de allmängiltliga kollektivavtal i flera fall en monopolsituation som stärker 

arbetstagarorganisationens förhandlingsmakt och hindrar konkurens vid upprättande av 

kolektivvavtal. Vissa arbetstagarorganisationer har beskrivit det som svårt att rekrytera 

medlemmar på grund av de allmängitliga kollektivavtal men de större fackförbunden 

upplever inte det som ett problem. Finland är också ett av de länder som har samma 

höga organisatiosgrad som Sverige trots införandet av allmängitliga kollektivavtal.109 

 

6.7 Diskussionen kring en europeisk minimilön 

Eftersom det i Artikel 153.5 FEUF stadgar att lönereglering är en strikt nationell fråga 

skulle det krävas en ändring i artikeln för att kunna införa en europeisk minimilön. En 

ändring av funktionsfördraget kräver ett ändringsförfarande vilket innebär en 

enstämmighet hos samtliga medlemsländer.110 Att försöka ändra funktionsfördraget för 

ett genomförande av en europeisk minimilön anser jag kan vara problematiskt. En sådan 

förändring tror jag kräver en tydligare dokumentation på att en avsaknad europeisk 

minimilön är ett allvarligt problem. Att flera länder anser att en europeisk minimilön 

hade kunnat vara en lämplig lösning kan var ett antydande till förändring. Att Norden 

visar motstånd till en europeisk minimilön har enligt en rapport från forskningsinstitutet 

Fafo visats anses osolidarisk och självtillräcklig av de andra medlemsländerna.111 

 
6.8 Slutsats och framtida forskning 

Det finns de som argumenterar för att den svenska modellen upphörde att existera när 

lagregleringarna instiftades på 1970-talet. Det kan konstateras att den inte har upphört 

att existera men att modellen har förändrats sedan avtalet slöts i Saltsjöbaden och att 

framtiden för modellens existens är oviss. Sverige har en unik modell som reglerar våra 

arbetsmarknadsvillkor och lönebildning men föreliggande studie visar att det finns en 

viss problematik med modellen. Idag är det inte endast den svenska staten som har 

kommit att förändra och påverka förhållanderna på arbetsmarkaden utan också 

internationella domar från EU domstolen som exempelvis Laval och Rüffertdomen. Den 

svenska modellen är därmed inte längre enbart svensk utan den befinner sig i ett system 

                                                
109 Elfving, Anna-Stina. Allmängiltigförklaring och minimilön. Offentliganställdas förhandlingsråd. 2014, 6-7. 
 
111 Ahlberg, Kerstin (red.), Tio år med EU: effekter på arbetsrätt, partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet, 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2005, 10.	  
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där den interagerar med den internationell lagstiftningen. Förutom att platsen har 

vidgats från nationell till internationell nivå har även tiden kommit att påverka och 

försvaga modellen. Som tidigare beskrivits kräver den svenska modellen en hög 

organisationsgrad hos både arbetstagare och arbetsgivare men organisationsgraden har 

sedan 2007 tenderat att minska vilket innebär ett hot mot en fungerande modell. 

Parterna för arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarna beskriver själva i 

programmet från Uppdrag Granskning att modellen bygger på att arbetstagarna är 

organiserade för att de skall kunna hjälpa till. En problematik kan ses med de 

oorganiserade arbetstagarna som befinner sig i en bransch där det saknas kollektivavtal 

och hängavtal där arbetsgivaren kanske tänker mer på pengarna som hen tjänar än på de 

som arbetar där. Sårbara grupper som kan urskiljas är de utstationerade arbetstagarna 

men också de unga arbetstagarna  som oftast är oorganiserade. Dessutom finns det 

arbetstagare som exkluderar sig själva från arbetsrättsligt skydd genom den svenska 

modellen eftersom de väljer att avstå från att organisera sig på grund av att avgiften 

anses för hög. 

 

Studien visar att det finns en  problematik men det är oklart  hur allvarlig den är och 

vilka är som är värst drabbade. En fråga som måste ställas är om  de arbetstagare som 

inte omfattas av den svenska modellen kunnat innefattas om Sverige hade valt att 

legalisera allmängitliga kollektivavtal eller infört en reglerad minimilön. Jag tror att 

införande av allmängiltliga kollektivavtal som komplement till det system vi har idag 

hade varit en bra lösning för att kanske kunna inkludera fler arbetstagare. Vidare hade 

det varit av  intresse att studera om problematiken med den svenska modellen berör en 

specifik bransch eller om de unga arbetstagare är speciellt utsatta. Media har lyft de 

ungas situation på arbetsmarknaden men för att kunna stärka deras ställning genom 

åtgärder krävs forskning inom området vilket saknas idag.  
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