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i

FÖRORD 

Det är våghalsigt att som icke-jurist ge sig in på ett så komplicerat område som 
arbetsrätt. Arbetsrätten består förutom av juridik, också av mycket politik. Trots alla 
fallgropar har jag vågat göra ett försök att inte bara beskriva och diskutera 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna, utan också utarbeta ett antal 
förslag till förändringar för att förbättra situationen. 
 
Förändringsförslagen har härletts från de svar som de intervjuade 
arbetsmarknadsaktörerna gett på de ställda frågorna, kompletterade med 
observationer om arbetsdomstolens fall från åren 2001-2010 som undersökts. 
Dessutom har en jämförelse av arbetsmarknadsmekanismerna i Tyskland, Sverige och 
Finland gjorts för att beskriva de förändringar dessa två för Finland viktiga 
konkurrentländer genomfört. Denna jämförelse har också påverkat listan av 
förändringsförslag som presenteras. Vikt har fästs vid att utarbeta en balanserad lista 
på förändringar som kräver anpassning och rentav uppoffringar av såväl arbetstagarna 
som arbetsgivarna. 
 
Denna avhandling har skrivits under åren 2013 och 2014 och lämnats in till 
förhandsgranskning i februari 2015. Detta innebär att den intensiva debatt över 
arbetsmarknadsfrågor som pågår som bäst inte kunnat beröras. Efter strandade 
trepartsförhandlingar om ett samhällsfördrag, har regeringen i början av denna månad 
presenterat ett förslag vars målsättning är att sänka arbetskostnaderna för finska 
företag och därmed höja landets konkurrenskraft. Förändringsförslagen omfattar bl.a. 
planer på att genom tvingande lagstiftning sänka övertidsersättningarna och tilläggen 
för söndagsarbete och införa en karensdag vid arbetstagarens insjuknande. Dessa 
åtgärder har inte inkluderats i förändringsförslagen i denna avhandling. Däremot har 
regeringens förslag att prövotiden borde förlängas, och att villkoren för 
visstidsanställningar borde mildras  tagits med. Det verkar som om regeringens 
inställning till trepartsförhandlingar såtillvida ändrats att den tagit ett fastare grepp om 
dem än tidigare, vilket  diskuteras i denna avhandling. 
 
En avhandling kommer inte till stånd utan hjälp av en stor skara människor. Jag 
önskar framföra mitt varmaste tack till min handledare, professor Matti Kukkonen, 
vars entusiasm och positiva inställning hjälpt mig vidare. Jag har också haft lyckan att 
få två framstående experter i arbetsrätt till förhandsgranskare. Professor Reinhold 
Fahlbeck och professor Kari-Pekka Tiitinen har på ett stimulerande sätt gett mig  stöd i 
mitt arbete att förbättra avhandlingen. Det har varit ett stort nöje att samarbeta med 
dem och jag gläder mig över att professor Fahlbeck lovat att ställa upp som opponent. 
Utan aktiv medverkan av de 24 personer som intervjuades skulle denna avhandling inte 
ha kunnat skrivas. De intervjuade arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna samt 
specialisterna som ställt upp, har alla varit ytterst hjälpsamma och samarbetsvilliga. 
Jag är stolt över att ha fått möjligheten att intervjua en så framstående grupp av 
arbetsmarknadsaktörer! 
 
Jag vill också rikta mitt hjärtligaste tack till ett stort antal medlemmar av Hankens 
personal. Alla har varit ytterst hjälpsamma och tillmötesgående. 
 
Till slut riktar jag mitt varmaste och ödmjukaste tack till mina barn och min hustru för 
allt det stöd de gett mig då jag arbetat med avhandlingen. De drar säkert en lättnadens 
suck då processen är över! 
 
Helsingfors den 10 september 2015 
Harry Salonaho  
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1

1 INLEDNING 

1.1 Avhandlingens ämne, syfte, material och använda metoder 

1.1.1 Ämnet (med avgränsningar) 

Denna avhandling kommer att befatta sig med förändringsbehov i Finlands 
arbetsmarknadslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer. Förändringsbehoven 
diskuteras ur två olika utgångspunkter: för det första undersöks förändringsbehoven 
som sådana och för det andra diskuteras också förändringsförslagens eventuella 
inverkan på finska företags konkurrenskraft.  Såsom det framgår ur rubriken är ämnet 
som valts ytterst omfattande, och förändringsförslagen befattar sig med såväl 
förändringar i lagstiftningen som med förändringar i arbetsmarknadsmekanismerna. 
För att begränsa avhandlingen och säkerställa överskådligheten av materialet, har jag 
varit tvungen att göra ett antal avgränsningar. Dessa avgränsningar beskrivs närmare 
senare i detta avsnitt.  

Begreppet arbetsmarknadsmekanismer kunde ersättas med antingen 
”arbetsmarknadsrelationer” eller med ”industrial relations”, vilket används omfattande 
i Sverige1, och vilket kanske bättre skulle beskriva den omfattande interaktionen som 
sker i arbetsmarknadsfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och regering. 
Arbetsmarknadsmekanismerna ses alltså som ett mycket vidsträckt begrepp på 
arbetsmarknaden.  

Länders konkurrenskraft är en omstridd fråga också bland experter.  Trots att mycket 
forskning gjorts på området verkar det inte råda enighet om vilken metod som är bäst 
för att mäta och jämföra olika länders konkurrenskraft.  Det råder rentav oenighet 
bland experterna om hur begreppet konkurrenskraft borde definieras.  World 
Economic Forum (WEF) använder sig av en definition som åtminstone för denna 
avhandling är användbar: 

Competitiveness is defined as the set of institutions, policies and factors that determine the level 
of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the level of prosperity that 
can be earned by an economy.2 

I denna fråga finns det också olika åsikter bland arbetstagar- och 
arbetsgivarrepresentanterna.3 

De två kanske mest framstående internationella konkurrensmätningarna utförs av 
International Institute for Management Development (IMD) och World Economic 
Forum (WEF).  IMD publicerar årligen en studie med namnet IMD Competitive 
Worldbook och WEF en rapport som kallas Global Competitiveness Report.4  Av dessa 
rapporter framgår att arbetsmarknaden och arbetslagstiftningen endast utgör en del av 
länders konkurrenskraft.  WEF använder sig av 12 huvudområden (”pillars”), av vilka 
endast ett område befattar sig med arbetsmarknaden (pillar 7, Labour market 
efficiency).  IMD delar upp delområdena på ett liknande sätt.  I WEF:s senaste rapport 
har Finland intagit plats 4 i den globala rangordningen, och i IMD:s rapport ligger 
                                                        
1 Fahlbeck 2007b: 7. 
2 WEF Definition of competitiveness.  
3 Se bl.a. Hulkko 2013a, Hulkko 2013b,  Maliranta- Rouvinen  2014 och Palokangas  2014. 
4 Se IMD Competive worldbook 2014 och WEF Global Competitiveness Report 2014-2015. 
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Finland på plats 20.  I WEF:s rapport når Finland endast 23:e plats i 
arbetsmarknadsfrågor (Labour efficiency).  Sverige som intar 10:e plats i den totala 
rangordningen har uppnått plats 20 i arbetsmarknadsfrågor.  De motsvarande 
placeringarna för Tyskland är 5 och 35.  Detta visar att effektiviten i arbetsfrågor i alla 
tre länder placerar sig lägre  än den totala konkurrenskraften gör. 

För att inte spränga ramarna för avhandlingen har bl.a. följande begränsningar gjorts: 

Avhandlingen kommer att befatta sig enbart med den privata sektorn. Då förbättringen 
av företagens konkurrenskraft betonas är det naturligt att den offentliga sektorn inte 
behandlas i denna avhandling. Det allmänna spelar självfallet en central roll vid 
utformningen av arbetsmarknadens spelregler men en närmare betraktelse av denna 
roll faller utanför ramarna för denna undersökning. Denna avgränsning görs 
konsekvent i hela avhandlingen: t.ex. vid genomgången av arbetsdomstolens domar i 
kapitel 4 kommer fall som berör kommunala och statliga tjänsteavtal inte att medtas. 

Av arbetsdomstolens fall analyseras inte fall som gäller fastställandet av tolkningar av 
bestämmelser i gällande kollektivavtal, utan endast tvistemål. 

Avhandlingen behandlar finsk arbetsrätt, förutom den jämförelse som gjorts med 
förhållandena i Sverige och Tyskland.  Det är emellertid inte möjligt att begränsa sig 
helt till finsk rätt.  Finland är också bundet av olika globala och europeiska 
bestämmelser, som i huvudsak härstammar från Internationella arbetsorganisationen 
ILO och Europeiska Unionen (EU).  Även Förenta Nationerna (FN) har utarbetat 
rekommendationer inom det sociala området, som Finland följer.  EU:s intresse för 
sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor har ökat avsevärt de senaste åren, och man 
kan anta att detta i framtiden kommer att påverka lagstiftningen i Finland i ökad 
utsträckning.  Dessa frågor kommer emellertid inte att diskuteras ingående i denna 
avhandling. 

Frågan om konkurrenskraftens utveckling kommer att behandlas på en relativt abstrakt 
nivå. Att exakt mäta konkurrenskraften och dess utveckling är mycket svårt.  Syftet 
med denna avhandling är inte att göra ett försök att uppnå exakthet i denna fråga.  
Utan att närmare kvantifiera frågan om konkurrenskraftens utveckling utgår 
avhandlingen från att arbetsmarknadsmekanismerna till en viss grad påverkar länders 
konkurrenskraft och att en välfungerande arbetsmarknad, och därigenom 
välfungerande företag  förbättrar näringslivets konkurrenskraft. 

I jämförelsen av arbetsmarknadsmekanismerna i kapitel 3 har Tyskland och Sverige 
valts ut eftersom de är viktiga konkurrenter till Finland på exportmarknaderna.  
Danmark nämns ofta som ett exempel på ett land som genomfört omfattande 
arbetsmarknadsreformer.  I denna avhandling har Danmark inte inkluderats eftersom 
Danmark inte i samma utsträckning som Sverige och Tyskland konkurrerar med 
Finland på exportmarknaderna. Tyskland är intressant också genom att finländsk 
arbetslagstiftning ursprungligen till valda delar   bygger på den tyska lagstiftningen. 
Förhållandena i Tyskland kommer att presenteras mer ingående, då de kanske inte är 
lika bekanta för en finsk läsare som de svenska. Presentationen gör inte  anspråk på att 
vara en uttömmande jämförelse av arbetsmarknadsmekanismerna i de tre länderna, 
utan materialet presenteras enbart som ett stöd för de förändringsförslag som 
presenteras i kapitel 6. Därför behandlas de olika områdena i de tre länderna i 
varierande omfattning, där kutymer som antingen starkt avviker från motsvarande 
regler i Finland eller kutymer som kunde tas som utgångspunkt för förändringar som 
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kunde tänkas göras i Finland behandlats mer detaljerat och övriga i motsats relativt 
kortfattat.  

Endast ett begränsat antal lagar kommer att diskuteras i denna avhandling.  
Avhandlingen kommer inte systematiskt att hänvisa till de otaliga andra lagar som 
reglerar olika aspekter av arbetsförhållandet, såsom t.ex. lagarna om arbetarskydd, 
arbetstid, semester och jämlikhet. Alla dessa lagar är självfallet viktiga i arbetslivet och 
är också ett uttryck för skyddsprincipen (där den svagare parten, arbetstagaren, 
skyddas), men en mer ingående behandling av dem skulle falla utanför ramen för 
denna avhandling. 

1.1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att presentera och diskutera vilka förändringsbehov 
som kunde tänkas finnas i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer. 
Utgångspunkten är också att i samband med presentationen av förändringsförslagen 
kort diskutera deras eventuella inverkan på Finlands konkurrenskraft. Hur har de 
senaste årens utveckling (eller bristen på utveckling) relativt sett påverkat landets och 
näringslivets position i den internationella konkurrensen?  Vad kunde man göra för att 
förbättra situationen?  Behövs mer reglering eller kunde minskad reglering leda till att 
flera nya arbetstagare anställdes?  Kan eventuella förändringar genomföras utan att 
arbetstagarnas ställning otillbörligt försvagas?  Bl.a. dessa frågor försöker avhandlingen 
ge svar på och samtidigt presentera förslag till hur vissa lagar och kutymer kunde 
ändras. 

Målsättningen är att presentera ett antal förändringsförslag som kunde tänkas 
förbättra arbetsmarknadens funktion. Vid valet av förändringsförslagen har vikt 
placerats på att sammanställa förslag som är såtillvida ”rättvisa” att de kräver 
anpassning av såväl arbetstagarna som arbetsgivarna. Huvudkriteriet vid valet av 
förändringförslagen har emellertid varit att frågorna antingen tagits upp i intervjuerna 
eller att de utgjort en betydande del av fallen som behandlats av arbetsdomstolen. 
Målsättningen är att presentationen av jämförelsen av arbetsmarknadsreglerna i 
Tyskland, Sverige och Finland (kapitel 3), presentationen av arbetsdomstolens domar 
(kapitel 4) tillsammans med svaren från intervjuerna av centrala 
arbetsmarknadsaktörer för att utreda deras åsikter om arbetsmarknadsmekanismernas 
funktion (kapitel 5) skulle ge en omfattande och detaljerad bild av vilka frågor som 
förorsakar och har förorsakat meningsskiljaktigheter mellan parterna, och vilka 
förändringar parterna skulle vela genomföra för att förbättra arbetsmarknadens 
funktion. 

Syftet med denna avhandling är inte att ifrågasätta fackföreningsrörelsens betydelse i 
det finska arbetslivet.  Trots att avhandlingen kommer att behandla vissa aspekter av 
arbetsmarknadsmekanismerna i mycket kritisk ton, anser jag att fackföreningsrörelsen 
även i framtiden kommer att spela en ytterst viktig roll i utvecklingen av arbetslivets 
regler.  Eventuella förändringar i arbetsmarknadsmekanismerna måste i huvudsak 
genomföras förhandlingsvägen mellan arbetstagarna och arbetsgivarna, vid behov med 
hjälp och påtryckning av statsmakten. 

Avhandlingen har en ambitiös målsättning: jag hoppas att den kunde utgöra ett 
konstruktivt bidrag till den diskussion kring eventuella reformer i arbetsrätt och 
arbetsmarknadsmekanismer som pågår intensivt på olika håll i samhället i dag.  
Avhandlingen strävar efter att på ett konstruktivt och balanserat sätt presentera 
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förändringsförslag som kunde förbättra arbetsmarknadens funktion och därmed ge ett 
positivt bidrag till de finska företagens konkurrenskraft, utan att alltför kraftigt 
begränsa arbetstagarnas rättigheter. 

1.1.3 Material 

Avhandlingen har  använt material från tre olika områden: 

1)  I kapitel 3 görs en jämförelse av arbetsmarknadsmekanismerna i Tyskland, 
Sverige och Finland.  Till vissa delar beskrivs skillnaderna relativt detaljerat då 
de kommer att användas som stöd för argumentationen om de förändringar 
som kunde genomföras i Finland och som presenteras i kapitel 6. Dessutom har 
en erfaren domare från delstaten Hessens arbetsdomstol intervjuats där särdrag 
i det tyska arbetsdomstolsväsendet diskuterats. För att demonstrera 
skillnaderna i de kollektiva uppsägningsreglerna mellan Tyskland och Finland 
presenteras ett verkligt uppsägningsfall från Tyskland. 

2) I kapitel 4 görs en empirisk undersökning av alla tvistemål som 
arbetsdomstolen behandlat under fyra olika år på 2000-talet.  Målsättningen 
för analysen är att fastställa vilka slags problem  på arbetsmarknaden  blir så 
allvarliga eller annars så komplicerade  att parterna söker en slutlig lösning i 
domstol, och att diskutera domarna mer ingående. Resultatet av analysen har 
påverkat de förändringsförslag som presenteras i kapitel 6.  

3) I kapitel 5 presenteras en mer detaljerad analys av intervjusvaren från en grupp 
intervjuade aktörer på arbetsmarknaden.  

Utifrån resultaten från de tre ovan nämnda delarna av avhandlingen presenteras i 
kapitel 6 ett antal förslag till förändringar i arbetsmarknadslagstiftningen och 
arbetsmarknadsmekanismerna. 

1.1.4 Metod 

Utifrån analysen av arbetsdomstolens domar från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 
fastställs vilka typer av problem och motsättningar mellan arbetsmarknadsparterna 
som kommer upp till behandling i domstolen.  Åren har valts med hjälp av ett 
statistiskt urval för att representera det första decenniet av detta århundrade.  
Uppläggningen och resultatet av den empiriska undersökningen kommer att 
presenteras och diskuteras i kapitel 4 av avhandlingen.   

Därefter presenteras resultaten av intervjuer av totalt 24 personer som representerar 
arbetstagarna, arbetsgivarna respektive specialister.  De intervjuade har valts så att de 
tillsammans representerar en mycket stor del av arbetsgivarna och arbetstagarna i 
landet.  Specialisterna omfattar personer som i åratal varit aktiva på arbetsrättens eller 
arbetsmarknadens område.  Intervjusvaren presenteras i kapitel 5.   

Med hjälp av de svar som de intervjuade gett på de ställda frågorna, kompletterade med 
uppgifterna om fall som arbetsdomstolen behandlat och synpunkter på reformer som 
Sverige och Tyskland har genomfört under de senaste åren tillsammans med en 
beskrivning av de största skillnaderna mellan de tre ländernas arbetslagstiftning och 
arbetsmarknadsmekanismer, har en lista över frågor som ansetts kräva förändringar 
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utarbetats.  Till närmare diskussion upptas fem olika områden.  Ytterligare fem frågor 
diskuteras på en mer allmän nivå.  Förslagen till förändringar diskuteras mer ingående 
i kapitel  6.  De fem områden för förändringar som diskuteras mer ingående är: 
uppsägningar och permitteringar, pliktförfarandet och stridssåtgärder, förbättring 
av villkoren för atypiska arbetsförhållanden, allmänt bindande kollektivavtal samt 
lokala avtal. Ordningsföljden betecknar inte frågornas inbördes förhållande.  Mer ytligt 
diskuteras dessutom fem frågor som ofta kommit upp: arbetslagstiftningen i sin 
helhet, skyddsprincipen, fackföreningarnas grupptalerätt, en revidering av 
arbetsdomstolens verksamhet samt bristen på förtroende mellan 
arbetsmarknadsparterna. 

Infallsvinkeln till avhandlingen beskrivs i avsnitt 1.2, varefter arbetsrättens roll i 
näringslivet diskuteras i avsnitt 1.3, åtföljd av en kort översikt av arbetsrättens 
historiska utveckling.  Som bakgrundsmaterial diskuteras i avsnitt 2.1  skyddsprincipen 
i arbetsrätten.  Skyddsprincipen tas upp eftersom den är den ledande principen i 
arbetslagstiftningen och därigenom står att finna i nästan all lagstiftning. 

Olika slags motsättningar på arbetsmarknaden presenteras i avsnitt 2.2–2.7.  I 
avsnitten behandlas bl.a. motsättningarna mellan arbetstagare och arbetsgivare, 
sysselsatt och arbetslös arbetskraft, atypiska arbetsförhållanden och utvecklingen av 
antalet arbetsplatser inom olika branscher.  Dessa motsättningar återfinns också i såväl 
arbetsdomstolens beslut som i intervjusvaren. 

Avhandlingen gör inte anspråk på att vara en djupgående, detaljerad juridisk analys av 
gällande arbetsrätt.  Arbetsmarknadsmekanismerna behandlas ur en 
ekonomisk/juridisk eller rättsekonomisk synvinkel, och ett försök görs för att fastställa 
huruvida eventuella förändringar i lagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna 
kunde tänkas förbättra företagens konkurrenskraft, och vilka delområden dessa 
förändringar kunde gälla.  Avhandlingen behandlar arbetsrätten som ett medel att 
uppnå vissa mål, inte som ett ändamål i sig.  Arbetsrätten är ett verktyg som möjliggör 
att de av parterna avtalade förändringarna kan verkställas effektivt. Med detta vill jag 
ingalunda undervärdera arbetsrättens och kollektivavtalens ursprungliga syfte att 
trygga arbetstagarnas ställning. 

1.2 Infallsvinkel (extern/intern, juridisk/ekonomisk) 

Då man behandlar juridiska frågor, och således också arbetsrättsliga frågor, kan man 
enligt Bourdieu använda sig av en extern eller intern infallsvinkel.5 Bourdieu använder 
sig av begreppet juridikens fält, där arbetsrätten är en egen, självständig del. Han anser 
att juridikens fält är ett område som är reserverat för experter, bland vilka det råder en 
fortgående kamp om makten till den riktiga tolkningen. Då jag ingalunda kan göra 
anspråk på att vara expert på juridikens område kommer infallsvinkeln till ämnet att 
vara extern, och dikotomin intern/extern kommer överhuvudtaget inte att vidare 
beröras. Jag tar mig dock friheten att mot bakgrund av min erfarenhet av 
arbetsmarknadsfrågor6 hävda mig besitta praktisk, om och inte juridisk, kunskap om 
arbetsmarknadens fält såsom det bestäms av Ylhäinen7. Eftersom en diskussion om 
                                                        
5 Bourdieu 1987: 830-831. 
6 Skribenten har över 35 års erfarenhet i ledande befattningar i näringslivet, både i Finland och utomlands.  
Han har arbetat inom skogsindustrin, förpackningsindustrin och livsmedelsindustrin i Finland, England, 
Turkiet, Tyskland, Belgien och Holland.  Han har också varit styrelsemedlem/ordförande i 
Livsmedelsindustriförbundet och medlem av arbetsutskottet i Finlands Näringsliv EK. 
7 Ylhäinen 2005: 116. 
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eventuella förändringar kommer att föras senare i avhandlingen kan här konstateras att 
behandlingen kommer att följa Bourdieus syn att två rättsliga riktningar konkurrerar 
med varandra på juridikens fält, nämligen den formalistiska och den 
instrumentalistiska riktningen.8 Den sistnämnda betonar att juridiken framför allt är 
en samhällelig förändringsfaktor.  

I sin artikel, ”Vad gör juristen? Och hur?”- del II, beskriver Sandgren ingående juristers 
och icke-juristers arbetssätt. Han förhåller sig kritisk till icke-juristers arbetssätt och 
konstaterar att ”icke-juristen faller gärna tillbaka på standardiserat material och 
standardiserade bedömningar. Den av lagstiftaren eftersträvade helhetsbedömningen 
ersätts således ofta av en enkel regel”.9 Han konstaterar dock att icke-jurister spelar en 
central roll inom flera olika rättsområden, bl.a. arbetsrätt, avtalsrätt och skatterätt.10 
Icke-jurister känner oftast inte de rättsprinciper och processuella regler som är viktiga 
för att tillämpningen av allmänt hållna regler av ”målkaraktär” eller 
”avvägningskaraktär”  skulle vara förankrade i rättssäkerhet och legalitet.11 Sandgren 
medger  trots allt att ”å andra sidan kan man inte generellt hävda att icke-juristers 
rättstillämpning ger dåliga resultat”.12 I sina avslutande ord ger Sandgren icke-
juristerna hopp om att de också har en uppgift att fylla, då han skriver att 
”Rättsvetenskapen kan inte nöja sig med att ha öga för den rättsliga högkulturen; den 
måste även ha blick för det beslutsfattande på basplanet som är så avgörande för 
medborgarna i gemen. En uppgift är därvid att analysera hur förutsättningarna för 
icke-juristers rättsliga verksamhet kan förbättras.”13 Trots att jag är ett typexempel på 
en icke-jurist vågar jag försöka göra ett försök att diskutera arbetsrättsliga frågor och 
presentera praktiska förändringsförslag till dem. 

Sandgren anser att utvecklingstendenser inom rättssystemet kan analyseras mot 
utvecklingen i samhället. Det samma gäller de lege ferenda forskning.14 Han förhåller 
sig kritisk till att rättsvetenskapen i motsats till t.ex. nationalekonomin, inte expanderat 
in på nya områden. Han uttrycker oro över att ifall rättsvetenskapen inte förnyar sig 
kan dess ställning på den vetenskapliga arenan ytterligare försvagas.15 I denna 
avhandling görs ett blygsamt försök att se på arbetsrätten tvärvetenskapligt, som en 
kombination av juridik och ekonomi. 

Trots att denna avhandling inte avser att vara en teoretisk genomgång av juridikens 
struktur kan man dock hävda att infallsvinkeln enligt vad som konstaterats ovan följer 
det instrumentalistiska tänkesättet. Jag kommer rentav göra ett försök att hävda att 
arbetsrätten bör vara instrumentalistisk och anpassa sig till samhällets (i detta fall 
speciellt arbetslivets) förändrade krav. Självfallet är arbetsrätten också formalistisk 
såtillvida att den befattar sig med rättens systematisk-normativa dimension. 
Rättslitteratur har mycket omfattande behandlat denna aspekt av arbetsrätten och 
därför är det inte ändamålsenligt att i denna avhandling gå djupare in på denna 
dimension. Däremot verkar det som om den instrumentalistiska dimensionen skulle ha 
fått mindre uppmärksamhet i rättslitteraturen. Den andra infallsvinkeln berör 
förhållandet mellan juridik och ekonomi. Denna avhandling kommer att koncentrera 
sig på de ekonomisk/samhälleliga aspekterna av arbetsrätt och relativt begränsat 
                                                        
8 Bourdieu 1987: 814. 
9 Sandgren 2000b: 881. Se också Sandgren ”Vad gör juristen? Och hur? – Del I. 
10 Ibid. 
 11Ibid.: 882. 
12 Ibid.: 883 
13 Ibid.: 884-885. 
14 Sandgren 2004: 299. 
15 Ibid.: 333. 
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diskutera juridisk-tekniska spörsmål. Detta innebär alltså att infallsvinkeln är 
rättsekonomisk och att frågeställningen behandlas, för att använda begrepp som 
Koskull16 tagit upp, mer problemcentrerat och inte ur ett normcentrerat perspektiv. 
Förändringsförslagen som presenteras i kapitel 6 har också en rättspolitisk 
infallsvinkel. Ambitionen är att se på arbetsrätten som en del av en större helhet 
bestående av bl.a. arbetsvillkor, företagens konkurrenskraft och deras förmåga att 
erbjuda trygga arbetsplatser, med betoning på företagens konkurrenskraft och åtgärder 
som kunde tänkas förbättra den samma.  Då en förbättring av företagens 
konkurrenskraft betonas är det naturligt att den offentliga sektorn inte kommer att 
behandlas i denna avhandling.  

Avhandlingen innehåller ingen tolkning av lagar i traditionell juridisk mening. 
Eftersom avsikten är att presentera förändringsförslag i arbetslagar och 
arbetsmarknadsmekanismer har det inte varit nödvändigt att tolka och i detalj 
analysera gällande lagar såsom jurister huvudsakligen gör. Likaledes har 
arbetsdomstolsfallen som analyserats endast beskrivits som de är, och orsakerna till att 
ett ärende kommit upp till behandling har överhuvudtaget inte undersökts. Jag är 
därför helt medveten om att avhandlingen av dessa skäl  ur en tradionell synvinkel kan 
betraktas som icke vetenskaplig. Visserligen debatteras frågan om juridikens 
vetenskaplighet omfattande i rättslitteraturen. Ett exempel på detta är Peczenik, som i 
sitt verk har ett helt kapitel med rubriken ”Är juridiken en vetenskap?”17 

1.3 Arbetsrättens roll i näringslivet (primär/sekundär) 

Såsom ovan konstaterats kommer inte den offentliga sektorns arbetsförhållanden att 
behandlas, utan presentationen kommer att begränsas till den privata sektorn där 
arbetsgivarna i huvudsak består av företag, och främst av privata och offentliga 
aktiebolag. Trots att arbetsrätten sedan några årtionden utgjort ett självständigt 
rättsområde ger det inte nödvändigtvis arbetsrätten en primär roll i näringslivet. I 
denna avhandling kommer arbetsrätten och dess olika lagar och bestämmelser att ges 
en sekundär roll såtillvida att arbetsrätten idealiskt, förutom sin skyddande funktion 
för arbetstagare, också borde understöda företagen i deras huvudfunktioner för att 
därmed hjälpa dem att kunna anställa och erbjuda säkra arbetsplatser åt arbetstagare. 
Aktiebolagslagen (21.7.2006/624) 5 § konstaterar att ”Syftet med bolagets verksamhet 
är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen”. Även på 
internationell nivå debatteras frågan om arbetsrättens betydelse för företag och 
ekonomin i sin helhet. ILO har under de senaste två decennierna mött starkt motstånd 
från bl.a. Världsbanken då banken företrätt åsikten att ökad reglering av arbetsvillkor 
inte ökar välståndet, såsom allmänt antagits, utan leder till en minskad efterfrågan på 
arbetskraft.18 

1.4 En kort översikt av arbetsrättens historiska utveckling 

Nedan presenteras en kort översikt av arbetsrättens historiska utveckling. Avsnittet gör 
inte anspråk på att vara en uttömmande beskrivning av utvecklingen, utan den har 
inkluderats i denna avhandling för att kort beskriva utvecklingen som skett under de 
senaste 100 åren och också för att visa att ett antal arbetsmarknadslagar är föråldrade. 

                                                        
16 Koskull 2011: 4. 
17 Peczenik 1974: 198-206. 
18 Rodgers et al. 2009: 104. 
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Redan år 1908 förelåg ett Lagberedningens förslag till arbetsavtalslag, som dock inte 
blev till lag.19 Den första arbetsavtalslagen (1.6.1922/141) trädde i kraft år 1922. Den 
förblev i kraft in nästan 50 år, tills den nya arbetsavtalslagen (30.4.1970/320) trädde i 
kraft den 1 juni 1971. Nästa gång förnyades arbetsavtalslagen 30 år senare, då en ny lag 
(26.1.2001/55) trädde i kraft den 1 juni 2001. En viktig förändring som genomfördes i 
samband med den nya arbetsavtalslagen var stiftandet av lagen om fastställande av 
kollektivavtals allmänt bindande verkan (26.01.2001/56) samt bestämmelsen om 
normalbindande kollektivavtals företräde framom allmänt bindande kollektivavtal. 
Efter att den nuvarande lagen trädde i kraft har endast smärre förändringar gjorts 
under de senaste tio åren. De har främst gällt kapitel 4 om familjeledigheter och kapitel 
2 om villkor som bör tillämpas för uthyrda arbetstagare. Vissa anpassningar till 
gällande EU-rätt har också gjorts.  

Den första lagen om kollektivavtal stiftades år 1924, ungefär två år efter att den första 
arbetsavtalslagen trätt i kraft. På grund av arbetsgivarnas kraftiga motstånd ingicks i 
praktiken inga kollektivavtal före andra världskriget. Det första avtalet som kan anses 
vara ett kollektivavtal slöts av boktryckeribranschen år 1893 och gällde för Helsingfors. 
År 1900 slöts ett riksomfattande tariffavtal för boktryckeribranschen.  Efter 1905 års 
storstrejk blev avtalsverksamheten något livligare men avtog helt under 
inbördeskriget.20 En historisk förändring skedde i januari 1940 då Arbetsgivarnas 
centralförbund (AFC) i ett avtal med Finlands Fackföreningars Centralförbund (FFC) 
erkände FFC som arbetstagarnas representant och förband sig att förhandla om 
arbetsvillkor kollektivt. Detta avtal, som fick namnet Januariförlovningen (Tammikuun 
kihlaus) offentliggjordes den 23 januari 1940. Hösten 1944 och våren 1945 
undertecknades ett antal kollektivavtal, men det verkliga genombrottet skedde under 
åren 1945–47.21 En ny kollektivavtalslag trädde i kraft den 1 juli 1946 (7.6.1946/436).  

Denna lag är i kraft ännu i dag, knappa 70 år senare. 1946 års lag bygger väsentligen på 
1924 års lag22. En skillnad är att den tidigare lagen inte hade bestämmelser om 
kollektivavtalets bindande verkan för underföreningar. Detta kan kanske förklaras med 
att kollektivavtal som slutits före år 1946 i huvudsak varit lokala.23 Förändringen 
medförde också att centrala arbetsmarknadsorganisationer såsom FFC fick rätten att 
sluta kollektivavtal.24  

Lagens bestämmelse om maximala pliktbelopp har under de senaste åren justerats med 
tre års mellanrum för att beakta penningvärdeförändringen.  En intressant detalj är att 
då lagen ursprungligen stiftades år 1946 var det maximala beloppet för plikt mot 
brytande av kollektivavtalets bestämmelser 100 000 mark (i 2013 års penningvärde 7 
890 euro) för arbetsgivaren och 10 000 mark (i 2013 års penningvärde 789 euro) för 
arbetstagaren, d.v.s. förhållandet mellan pliktstorleken för arbetsgivare och 
arbetstagare var 10:1. I dag är motsvarande förhållande 100:1. (29 500 Euro/290 
Euro). I detta sammanhang bör det påpekas att det maximala pliktbeloppet för en 
enskild arbetstagare inte är särskilt betydelsefullt, då en arbetstagare ytterst sällan 
dömts till plikt. Sarkko hänvisar till arbetsdomstolens fall 6/1950 där domstolen 
avvisade arbetsgivarens krav att döma plikt till en arbetstagare för att denne inte hade 
följt uppsägningstiden såsom den bestämts i kollektivavtalet med motiveringen att 

                                                        
19 Koskinen Pirkko 2002: 1237. 
20 Sarkko 1981: 157-159. 
21 Työväenliikkeen historia – SAK 2008. 
22 Koskinen Pirkko 2002: 1238. 
23 Halila 2005: 481. 
24 Koskinen Pirkko 2002: 1239. 
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kollektivavtalslagens 7 § endast berör parter som är bundna vid avtalet.  Arbetstagaren 
i fråga var inte medlem i arbetstagarföreningen som var bunden vid kollektivavtalet.25 
Vissa arbetsmarknadsparter har utnyttjat kollektivavtalslagens 9 § och överenskommit 
om lägre pliktbelopp än lagen tillåter, såsom t.ex. Servicearbetsgivarna (PT). Det 
maximala pliktbeloppet för brott mot fredsplikten i lagen från år 1946 var 1 miljon 
mark (i 2013 års penningvärde 78 900 euro)26, d.v.s. tio gånger större än för plikt för 
brott mot kollektivavtalets bestämmelser och ca 2,7 gånger större än dagens maximala 
belopp på 29 500 euro. Lagstiftaren har uppenbarligen tidigare betraktat brott mot 
fredsplikten som en mer graverande förseelse än brott mot kollektivavtalets övriga 
bestämmelser. 

Som ytterligare milstolpar i utvecklingen av arbetsrätten kan anses bl.a. lagen om 
medling i arbetstvister (12.7.1946/570) som förnyats år 1962 (27.7.1962/420) och lagen 
om samarbete i företag (22.9.1978/725) som upphävde två äldre lagar inom området  
(lagen om arbetsreglementen 1.6.1922/142 och lagen om produktionskommittéer 
(30.12.1949/843).  Samarbetslagen förnyades år 2007 (30.3.2007/334). En central lag 
är också lagen om arbetsdomstolen (7.6.1946/437) som förnyades år 1974 
(31.7.1974/646).  Arbetsdomstolslagen stiftades efter att den s.k. arbetsfredskommittén 
konstaterade att en arbetsdomstol borde grundas i Finland för att behandla tvister 
gällande bestämmelserna i kollektivavtal.27  

 

                                                        
25 Sarkko 1973: 136-138. 
26 Statistikcentralen. 
27 Orasmaa 1997:10. 
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2 SKYDDDSPRINCIPEN OCH MOTSÄTTNINGAR PÅ 
ARBETSMARKNADEN 

2.1 Skyddsprincipen 

Skyddsprincipen spelar en mycket central roll i arbetslagstiftningen och därigenom 
också i arbetsmarknadsmekanismerna och den dagliga samverkan mellan 
arbetsmarknadsparterna.  Skyddsprincipen utgår ifrån att arbetstagaren alltid är den 
svagare parten som därför genom lagstiftning bör ges en jämlikare ställning gentemot 
arbetsgivaren, som alltså alltid anses vara den starkare parten.  Att skydda den svagare 
parten är ett centralt drag i lagstiftningen i allmänhet: t.ex. hyreslagen utgår från att 
hyresgästen är den svagare parten som bör skyddas gentemot hyresvärden, medan  
konsumentskyddslagstiftningen återigen utgår ifrån att konsumenten är den svagare 
parten som bör skyddas.  I avsnitten 2.1.1–2.1.6 görs först en kort historisk översikt av 
skyddsprincipens tillkomst och utveckling, därefter diskuteras skyddsprincipens 
förekomst i lagstiftning och rättspraxis, varefter utvecklingen på arbetsmarknaden 
gällande skyddsprincipen beskrivs.  I avsnitt 2.1.4 diskuteras paritet i kollektivavtal och 
i följande avsnitt berörs frågan om paritet i lagstiftning och lagberedning.  Till slut förs 
en kort diskussion om skyddsprincipen i arbetsrättslig litteratur. 

2.1.1 En kort historisk översikt 

Skyddsprincipen är förankrad i Finlands grundlag. Lagens 18 § stadgar om skyddet av 
arbetskraft och befrämjandet av sysselsättningen: ”Det allmänna skall sörja för skyddet 
av arbetskraften. Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla 
tillförsäkras rätt till arbete” och dessutom: ”Ingen får avskedas från sitt arbete utan 
laglig grund.” Den tidigare regeringsformen hade en något avvikande ordalydelse, men 
innehållet var det samma som i grundlagen i dag. Skyddsprincipen kom också till 
uttryck i lagen om åtta timmars arbetsdag (27.11.1917/103) och likaväl i den första 
arbetsavtalslagen som trädde i kraft den 1 juni 1922. Skyddsprincipen och 
paritetsideologin innefattades också i den första kollektivavtalslagen från år 1924. 
Därefter har ett otal lagar stiftats som skyddar arbetstagarna och som sålunda i en 
vidare mening kan anses höra till begreppet skyddsprincipen. Som  exempel kan 
nämnas semesterlagen, jämställdhetslagen, lagen om likabehandling, lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet och samarbetslagen. 

Trots att denna avhandling senare kommer att diskutera en omstrukturering av 
skyddsprincipen, är det absolut inte min avsikt att ifrågasätta skyddsprincipens 
nödvändighet, utan endast att diskutera hur och speciellt var i arbetslagstiftningen 
skyddsprincipen fortfarande är relevant. Grundlagens 18 § ger redan upphov till frågan 
om hur arbetskraften ska skyddas – vilket uttryck väger tyngre: ”det allmänna skall 
sörja för skyddet av arbetskraften” eller ”det allmänna skall främja sysselsättningen och 
verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete”? Såsom senare kommer att belysas, kan 
man skönja en trend, i synnerhet inom EU, där man anser att arbetskraften bäst 
skyddas genom att man främjar sysselsättningen.28 

Den internationella arbetsorganisationen ILO antog sin första konvention år 1919 
(Begränsning av den dagliga arbetstiden till 8 timmar och veckoarbetstiden till 48 
timmar).  Denna konvention omfattar tydligt skyddsprincipen. Under efterkrigsåren 
                                                        
28 Bercusson 2009: 645. 
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har ILO antagit ett antal konventioner som innefattar skyddsprincipen, såsom t.ex. 
konvention 87 om föreningsfrihet, konvention 98 om kollektiva förhandlingar, 
konvention 105 om förbudet mot  tvångsarbete, konvention 100 om lika avlöning, 
konvention 111 om diskriminering vid yrkesval och anställning.29 Det är kanske inte 
helt fel att påstå att ILO:s grundprincip om trepartsförhandlingar är ett exempel på 
skyddsprincipens tillämpning.30 I Finland stiftades den första samarbetslagen år 1978 
och förnyades 29 år senare (30.3.2007/334). Den nya lagens bestämmelser är mer 
detaljerade och lagen tillämpas i företag med minst 20 anställda (i stället för 30 
anställda i den tidigare lagen). Koskinen konstaterar att efter att den gamla lagen 
trädde i kraft har utvecklingen i näringslivet varit mycket snabb och arbetslivet har 
kraftigt förändrats, främst på grund av den teknologiska utvecklingen och 
globaliseringen. Detta har lett till att det traditionella industriarbetets andel har sjunkit 
och att den tidigare skillnaden mellan arbetsuppgifterna för industriarbetare och 
funktionärer har minskat.31 

Semester för arbetstagare blev lagstadgad år 1922, men en egentlig semesterlag trädde i 
kraft först år 1939. En ny lag , vars syfte var att göra alla arbetstagare jämställda,  
trädde i kraft år 1946. Semesterlagen har reviderats ett antal gånger.32 Den gällande 
lagen (18.3.2005/162) trädde i kraft den 1 april 2005.  

2.1.2 Skyddsprincipen i lagstiftning och rättspraxis 

Skyddsprincipen behandlas eller åtminstone tangeras mycket ofta i lagstiftning och 
rättspraxis. Därför är en begränsning av bestämmelser i lagar och rättsfall svår att göra. 
Nedan anges bara några exempel som sedan kort diskuteras.  

Bruun33 konstaterar att den enskilda arbetstagaren anses vara den svagare avtalsparten 
i förhållande till arbetsgivaren och därför har omfattande skyddslagstiftning skapats. 
Han nämner som  exempel bl.a. arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen 
som kompletteras med ett antal speciallagar. Skyddsstadgandena är ofta absoluta till 
arbetstagarens förmån. Förarbetena till lagarna tar också explicit upp frågan om skydd 
av den svagare parten. Däremot har man så tidigt som år 1958 i Arbetsfredskommitténs 
första delbetänkande ansett att arbetsmarknadsorganisationerna inte endast formellt 
utan också materiellt är jämställda.34 

I en artikel från år 2007 diskuterar Bruun två rättsfall (HD 2007:55 och HD 2007:65) 
där skyddsprincipen berörs35. Fallen har tagits med därför att de berör  
skyddsprincipen mer omfattande och allmänt. I denna avhandling tolkar jag 
skyddsprincipen mycket omfattande till att också beröra försämringar av 
anställningsvillkor i allmänhet. Bruun anser att de två rättsfallen i fråga betonar 
individuella avtals betydelse och signalerar en försiktig förflyttning mot 
avtalsindividualism i arbetsrätten.36 

                                                        
29 Vihma 1984: 186-193. 
30 Vihma 1984: 25-27. 
31 Koskinen Seppo 2007: 212. 
32 Bobacka 1996: 71. 
33 Bruun 1979: 135. 
34 Ibid. 
35 Bruun 2007: 31-33. 
36 Bruun 2007: 28. 
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I rättsfallet HD 2007:55 behandlade domstolen frågan om efterverkan av kollektivavtal. 
I det berörda fallet hade arbetsgivaren vägrat att förlänga ett lokalt avtal efter att ett 
nytt riksomfattande kollektivavtal hade slutits. Arbetstagarna hävdade att den s.k. 
förändringsprincipen innebar att man kan frigöra sig från ett kollektivavtal enbart 
genom ett annat kollektivavtal eller ett individuellt avtal. Domstolen gav arbetsgivaren 
rätt, och konstaterade att efterverkan är giltig, men bara för den avtalslösa tiden. Det 
verkar klart att domstolen ville begränsa kollektivavtalets rättsverkan, vilket 
åtminstone i viss utsträckning kan flytta avtalsverksamhetens tyngdpunkt på 
individuella avtal. 

I rättsfallet HD 2007:65 gällde frågan närmast den s.k. förändringsläran 
(muuttumisoppi) där domstolen konstaterade att arbetstagarens arbetsavtalsvillkor 
kunde försämras vid överlåtelse av rörelse. Samtidigt bekräftade domstolen sin tidigare 
syn på efterverkan av avtal, men begränsade den till den tid då inget avtal gäller. Då 
emellertid arbetsgivaren gett arbetstagaren intrycket att de tidigare gällande 
förmånligare semestervillkoren skulle gälla också efter överlåtelsen, ansåg domstolen 
att arbetsgivaren som utarbetat arbetsavtalet bör bära risken för den oklara 
formuleringen och gav arbetstagaren rätt.  

Bruun anser att domstolens beslut signalerar betydelsen av individuella avtal och 
konstaterar att domstolens nya praxis i princip är välkommen. Han anser också att de 
arbetsrättsforskare som företrätt uppfattningen att arbetsavtalets villkor endast är en 
sekundär källa i arbetsrätten kanske måste tänka om. Enligt Bruun verkar det som om 
den nya individuella arbetsrätten och dess allmänna läror kan spela en viss roll i 
framtiden.37 Domen i rättsfallet HD 2007:65 kan också tolkas som ett ställningstagande 
till skyddsprincipen. Utfallet är enligt min mening tudelat: å ena sidan bekräftar 
domstolen den gamla principen ’in dubio, pro labore’, som ju är ett ställningstagande 
som betonar skyddsprincipens vikt. Å andra sidan konstaterar domstolen att 
arbetstagarens arbetsavtalsvillkor också kan försämras, i fallet HD 2007:65 i samband 
med överlåtelse av rörelse. I rättsfallet HD 2007:55 ses en begränsning av 
skyddsprincipen sålunda, att domstolen visserligen bekräftade att efterverkan är giltig, 
men för en begränsad tid, som i detta fall gällde den avtalslösa perioden. Dessutom 
satte domstolen också gränser för den s.k. förändringsläran, som kan betraktas som en 
begränsning av skyddsprincipen, eftersom förändringsläran knappast åberopas av 
arbetstagarparten om förändringen skulle medföra en försämring av 
anställningsvillkoren. 

Samarbetslagen (30.3.2007/334) innehåller otaliga bestämmelser om arbetstagarnas 
skydd. Ett exempel är 4 kap. 16 § 4 mom. (Personalplan och utbildningsmål) där  

”I personal- och utbildningsplanen ska uppmärksamhet fästas vid 1) äldre arbetstagares 
särskilda behov, 2) de metoder och möjligheter som arbetstagarna kan utnyttja för att skapa 
balans mellan arbete och familjeliv, 3) principerna för sysselsättning av partiellt arbetsföra, 
samt 4) flexibla arbetstidsarrangemang.” 

Detta kan enligt Koskinen gälla t.ex. arbetstakten,  balans mellan arbete och familjeliv, 
arbetstider, övertidsarbete och semestrar.38 

Ett exempel i motsatt riktning är samarbetslagens 9 kap. 62 § (Gottgörelse), som berör 
ersättning till arbetstagare då arbetsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har 

                                                        
37 Bruun 2007: 34. 
38 Koskinen Seppo 2007: 218. 
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följt lagens bestämmelser vid uppsägning eller permittering. 62 § 2 mom. konstaterar 
att: 

När gottgörelsens storlek bestäms skall beaktas graden av försummelse i fråga om 
samarbetsskyldigheten, arbetsgivarens förhållanden i allmänhet samt arten av den åtgärd som 
riktats mot arbetstagaren och hur länge hans eller hennes anställningsförhållande varat.39 

62 § 4 mom. möjliggör att gottgörelse överhuvudtaget inte behöver dömas: 

Om arbetsgivarens försummelse med beaktande av alla omständigheter som inverkar på saken 
kan betraktas som ringa, behöver ingen gottgörelse dömas ut.40 

2.1.3 Utvecklingen på arbetsmarknaden 

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen på arbetsmarknaden med avsikten att kort 
beskriva hur omständigheterna har förändrats under de senaste decennierna. Likaledes 
är målsättningen att beskriva hur arbetstagarsidan från att ha varit den part som velat 
genomföra förändringar verkar ha utvecklat sig till den part som motsätter sig 
förändringar, och föredrar att inte genomföra förändringar lagstiftningsvägen utan 
genom bestämmelser i kollektivavtal, och arbetsgivarna återigen blivit den part som 
kräver att förändringar genomförs.  

Såsom ovan konstaterats, ingicks fram till det andra världskriget knappast några 
riksomfattande kollektivavtal alls under tiden då arbetsavtalslagen från år 1924 var i 
kraft. Trots att några kollektivavtal slöts redan år 1945, kom avtalsverksamheten  i gång 
på allvar först då den förnyade kollektivavtalslagen trädde i kraft år 1946. Fram till dess 
kan man säga att arbetsgivarna med AFC i spetsen aktivt motarbetade kollektivavtal. 
Efter att Januariförlovningen kom till stånd i januari 1940, började man skönja en 
förändring i arbetsgivarnas inställning, som sedan befästes efter att den nya 
kollektivavtalslagen år 1946 trädde i kraft. Takten var så snabb att AFC i sin 
årsberättelse för 1947 med nöje kunde konstatera att nästan alla av förbundet 
företrädda branscher hade slutit kollektivavtal med arbetstagarparten.41 En 
banbrytande ideologisk förändring hade alltså ägt rum. Senare har utvecklingen gått i 
den riktningen att det snarare är arbetstagarparten som bromsar förändringar som 
arbetsgivarna å sin sida ansett nödvändiga. Detta har i synnerhet varit fallet på 1990-
talet: härom mera nedan. 

Bobacka har i sin licentiatavhandling  från år 1996 analyserat några 
kommittébetänkanden, bl.a. Kom.bet. 1993:8 om semesterlagstiftningen. Denna 
kommitté var mycket oenig och arbetet resulterade inte i en regeringsproposition. 
(Kommittébetänkandet 1993:2, som berörde arbetstidslagstiftning är ett motsatt 
exempel såtillvida att parterna kunde ena sig till den grad att arbetet utmynnade i en 
regeringsproposition och en ny arbetstidslag) I sin beskrivning av 
semesterlagstiftningskommitténs arbete konstaterar han att arbetstagarparten 
motsatte sig förändringar som skulle ha gett arbetstagarna och arbetsgivarna 
möjligheten att avtala lokalt om semesterfrågor, utan inblandning av de centrala 
fackföreningarna. Arbetstagarparten höll fast vid att villkoren skulle fastslås i 
riksomfattande kollektivavtal. Arbetstagarna avböjde förslaget med ett ofta använt 
uttryck, ”går inte att förhandla”, vilket resulterade i att kommittén bara kunde föreslå 

                                                        
39 Lag om samarbete i företag 62 § 2 mom. 
40 Lag om samarbete i företag 62 § 4 mom. 
41 Koskinen Pirkko 2002: 1238. 
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revidering av några enskilda stadganden och den eftersträvade helhetsreformen således 
uteblev. De centraliserade förhandlingarna utgör både en möjlighet och begränsning 
beroende på inställningen som parterna har.42 Arbetstagarna höll styvt fast vid att det 
inte var möjligt att avvika från semesterstadgandena på lokal nivå. Den enda 
möjligheten var att kanalisera stadgandena via kollektivavtal. Det som arbetstagarna 
såg som en institutionell begränsning, betraktade arbetsgivarna  som en institutionell 
möjlighet.43 

Trots att avvikelserna från riksomfattande kollektivavtal genom lokala avtal sedan 1996 
kraftigt ökat, verkar den ovan nämnda situationen delvis existera ännu idag. Det råder 
stora skillnader mellan olika branschers kollektivavtal. Metallarbetarförbundets och 
Teknologiindustrins kollektivavtal anses ofta representera ett avtal där de lokala 
avtalsmöjligheterna är de mest omfattande. 

Arbetsdomstolen och av den behandlade fall är en intressant barometer för 
utvecklingen på arbetsmarknaden. År 1992 mottog arbetsdomstolen 204 fall, år 1996 
hade antalet sjunkit till 104.44 Antalet behandlade fall sjönk fram till år 2000 till 56 för 
att år 2010 nå en topp på 151 fall45. Åren 1987–1996 höll sig antalet andra fall än 
arbetsfredsfrågor på en relativt stabil nivå. Arbetstvisterna har alltså förklarat 
variationen i antalet behandlade fall. Deras andel varierar starkt och har maximalt 
utgjort hälften av alla fall.46 Orasmaa anser att de utvidgade möjligheterna att sluta 
lokala avtal och avvika från riksomfattande kollektivavtal, vilket förutsätter väl 
fungerande förhandlingsförhållanden på lokal nivå, har minskat antalet fall som 
kommer till behandling i arbetsdomstolen.47  

Frågan om att under allmänt bindande kollektivavtal göra lokala avtal har också  häftigt 
debatterats  på arbetsmarknaden. En milstolpe utgjorde Finlands 
sysselsättningsprogram för åren 1996–1999 som utarbetades på hösten 1995 för att 
motverka den dramatiskt ökade arbetslösheten. Utgående från detta program 
utfärdade statsrådet ett beslut om de åtgärder som skulle vidtas för att minska 
arbetslösheten. Statsrådet förutsatte att de i kollektivavtal överenskomna 
bestämmelserna om reglering av regelbunden arbetstid också skulle kunna utnyttjas av 
arbetsgivare som var bundna av ett allmänt bindande kollektivavtal.48 Detta ledde till 
att i den nya arbetstidslagen (9.8.1996/605) intogs bestämmelser om att en 
arbetsgivare som är bunden av ett allmänt bindande kollektivavtal har rätt att lokalt 
överenskomma hur den regelbundna arbetstiden regleras.49 I lagens 4 kap. 10§ överlåts 
m.a.o. regleringskompetens också till en icke fackligt ansluten arbetsgivare. Med tanke 
på en fortsatt flexibilisering av arbetsförhållandena kan man bara hoppas att denna 
trend ska fortsätta. Dessvärre har föga ytterligare utveckling ägt rum sedan dess. 

Frågan om regleringskompetensens omfattning har under de senaste åren kommit upp 
till diskussion då EU-domstolen försökt fastställa gränserna mellan konkurrensrätt och 
kollektiv arbetsrätt. Ett sådant fall är det berömda Brentjens-fallet (C-115-117/98, 
Brentjens (1999) ECR I-6025), där domstolen diskuterat kollektivavtalens rättsliga 
immunitet i förhållande till konkurrenslagstiftningen. Domstolens utgångspunkt var att 
                                                        
42 Bobacka 1996: 87. 
43 Bobacka 1996: 80. 
44 Orasmaa 1997: 14. 
45 Finlex.  
46 Orasmaa 1997: 14. 
47 Orasmaa 1997: 15. 
48 Kröger 1997: 100. 
49 Ibid. 
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alla bestämmelser i kollektivavtalen kunde underkastas en konkurrensrättslig 
granskning. Domstolens slutsats var att om bestämmelserna berör frågor som 
förbättrar arbetsvillkoren och arbetsförhållanden eller åtminstone har sociala 
målsättningar kan de åtnjuta konkurrensrättslig immunitet. Domstolen använde sig av 
begreppet ”sedvanliga villkor”. Vad detta begrepp egentligen innebär är oklart, då 
arbetsmarknadsparternas regleringskompetens i medlemsstaterna är mycket olika. Det 
kommer att bli intressant att se om detta påverkar diskussionen om 
regleringskompetensen i Finland.50 I vilket fall som helst är det klart att EU-
arbetslagstiftningen åtminstone indirekt kommer att påverka lagstiftningen i Finland. 
Den centrala frågan, som är svår att besvara, är hur? Senare i denna avhandling 
kommer frågan om EU-kommissionens inställning till arbetsrättsliga frågor att 
diskuteras något mer ingående, utgående från kommissionens Grönbok från november 
2006. 

2.1.4 Paritet i kollektivavtal 

Jämlikhet anses i allmänhet gälla i kollektivavtal då avtalsparterna är riksomfattande 
arbetsgivar- och arbetstagarföreningar. Däremot är utgångspunkten att jämlikhet inte 
existerar mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivaren. I detta avsnitt kommer frågan 
om jämlikhet att diskuteras speciellt i samband med trenden till ett ökat antal lokala 
överenskommelser. Därutöver berörs frågan om jämlikhet mellan parterna då 
arbetsgivaren följer ett allmänt bindande kollektivavtal, och i synnerhet då 
arbetsgivaren är småföretagare. Målsättningen med detta avsnitt är att beskriva 
utvecklingen som skett och också ta fram de motsättningar som råder mellan parterna. 

Enligt Statistikcentralens arbetsstatistik (työssäkäyntitilasto) hade den privata sektorn 
ca 1,38 miljoner arbetstagare år 2004. Av dessa omfattades ca 870 000 anställda av 
normalt bindande kollektivavtal, d.v.s. 63 %.  340 000 anställda (24,6%) omfattades av 
allmänt bindande kollektivavtal och 170 000 anställda (12,3%) stod helt utanför 
kollektivavtal. Totalt omfattades 87,7 % av den privata sektorns anställda av antingen 
normalt bindande eller allmänt bindande kollektivavtal.  

Om  den statliga sektorn med ca 150 000 anställda och den kommunala sektorn med ca 
500 000 anställda inkluderas, som till 100 % omfattas av normalbindande 
kollektivavtal, omfattas 91,6 % av alla arbetstagare i Finland av kollektivavtal.51 I 
Finland har det slutits ca 185 kollektivavtal, av vilka ca 150, eller ca 80 % har fastställts 
som allmänt bindande.52 Två tredjedelar av alla anställda arbetar i företag som har 30 
eller fler arbetstagare. Dessa företag utgör endast 6 % av det totala antalet företag i 
Finland.53 De små och medelstora företagens intresseorganisation Företagarna i 
Finland (Suomen Yrittäjät) har ca 95 000 medlemmar. Av dessa är ca 50 % 
ensamföretagare utan anställd arbetskraft och 84 % av företagen har maximalt 5 
anställda.54  

Med viss rätt kan frågan ställas huruvida paritet kan tänkas råda mellan en 
småföretagare som inte är ansluten till en arbetsgivarförening och är bunden av ett 
allmänt bindande kollektivavtal och som motpart har fackligt anslutna arbetstagare? 
Fackförbundet har tillgång till expertis i arbetsmarknadsfrågor och kan dessutom som 
                                                        
50 Koskinen Pirkko 2002: 1246. 
51 Ahtiainen 2007: V. 
52 Ahtiainen 2007: 6. 
53 Ahtiainen 2007: 9. 
54 Ahtiainen 2007: 12, 14. 
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part till kollektivavtalet ha mer ingående kännedom om parternas avsikt då avtalet 
slöts, vilket är ett viktigt tolkningskriterium om tvister uppstår.  

Man kan också fråga sig om jämlikhet råder mellan arbetstagare och arbetsgivare då 
allmänt bindande kollektivavtal tillämpas, eftersom ett allmänt bindande kollektivavtal 
förpliktar enbart arbetsgivaren och inte alls arbetstagarna. Kairinen konstaterar att 
skyldigheten att följa ett allmänt bindande kollektivavtal är ensidig. Arbetstagarna har 
ingen skyldighet att följa avtalets bestämmelser. De har inte heller arbetsfredsplikt.55 
(Det bör dock påpekas, att den enskilda arbetstagaren inte har arbetsfredsplikt i 
normalt bindande kollektivavtal heller: arbetsfredsplikten gäller för arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationerna och de enskilda arbetsgivarna) Då ett allmänt bindande 
kollektivavtal följs har arbetsgivaren inte heller rätt att sluta sådana lokala avtal som 
försämrar arbetstagarnas arbetsvillkor.56 

Allt sedan kollektivavtalsförhandlingarna åren 1993 och 1995 har de riksomfattande 
kollektivavtalen innehållit bestämmelser om möjligheten att lokalt komma överens om 
vissa villkor i kollektivavtalet. Metallindustrin har, som ovan konstaterats, inom 
industrisektorn varit föregångare på detta område. Även lagstiftningen innehåller 
bestämmelser som reglerar möjligheten att träffa lokala överenskommelser.  

T.ex. arbetstidslagen från år 1996 och den nyaste semesterlagen och samarbetslagen 
innehåller dylika bestämmelser.57 Arbetsmarknadssystemet har haft en klar tendens att 
minska den centrala styrningen och öka möjligheterna till lokala överenskommelser. 
Detta innebär enligt Kairinen att arbetsrätten närmar sig avtalsrätt och enligt den 
reflexiva rättsteorin i ökande grad befattar sig med frågor som gäller förfarandet och 
förstärkandet av parternas avtalskompetens och jämlikhet.58 Viktigt i detta 
sammanhang är huruvida tillräcklig paritet råder mellan de lokala 
förhandlingsparterna. Enligt Kairinen har majoriteten av personalens representanter 
upplevt att tillräcklig paritet inte råder. En tredjedel har dock ansett att paritet råder. 
Förtroendemännen anser allmänt att det är bättre att förhandla än att låta 
arbetsgivaren ensam bestämma om ett visst ärende. En del arbetsgivare har å sin sida 
insett att i förhandlingar överenskomna beslut är lättare att genomföra.59 

På arbetstagarhåll kan klart skönjas en tudelad inställning till möjligheten att utvidga 
lokala förhandlingar då man bekantar sig med Bobackas undersökning om 
utvecklandet av arbetsmarknadsmekanismerna, där han analyserar tre olika 
kommittébetänkanden (1992:39, 1993:11 och 1993:39).60 Såsom ovan konstaterats, 
kom avtalsparterna överens om en betydande utvidgning av de lokala 
förhandlingsmöjligheterna i kollektivavtalsförhandlingarna år 1993 och 1995. Däremot 
var arbetstagarna i kommittéarbetet som Bobacka beskriver inte beredda att ta med 
några bestämmelser i lagstiftningen. De ansåg att den dåvarande situationen var 
tillfredsställande och motiverade sin inställning med att paritet inte skulle uppstå, i 
synnerhet då de små facken förhandlade.61 Arbetstagarnas inställning var att frågan 
inte var lämpad för att diskuteras vidare. Förhandlingarna kretsade också kring frågan 
om paritet, där arbetsgivarna ansåg att paritet uppstod också i lokala förhandlingar, 
och de var inte heller beredda att inkludera motsatta åsikter i kommittébetänkandet. 
                                                        
55 Kairinen 2004: 150. 
56 Kairinen 2004: 158. 
57 Kairinen 2007: 158. 
58 Kairinen 2007: 159. 
59 Kairinen 2007: 163-4. 
60 Bobacka 1996: 90-108. 
61 Bobacka 1996: 107. 
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Arbetsgivarna krävde att betänkandet skulle innehålla hänvisningar till att den 
individuella friheten har ökat och att arbetstagarnas högre utbildning möjliggör att 
lokala avtal kunde utvecklas eftersom jämlikhet mellan parterna råder.62 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots att lagstiftningen utgår ifrån att 
paritet råder mellan parterna i ett riksomfattande kollektivavtal, går åsikterna om 
paritet och jämlikhet kraftigt isär då det gäller lokala förhandlingar, trots att dessa 
bedrivs under fackföreningarnas uppsyn. Arbetsgivarsidan anser att paritet råder, 
medan arbetstagarna är av motsatt åsikt och hävdar att arbetstagarna har en svagare 
ställning. I fråga om allmänt bindande kollektivavtal är det berättigat att undra om 
paritet råder, i synnerhet då arbetstagaren är småföretagare. Här kunde det rentav 
påstås att arbetsgivaren är den svagare parten.  

2.1.5 Paritet i lagstiftningen och lagberedningen 

Paritetsideologin omfattades i ett tidigt skede av lagstiftaren och rättsforskarna. Pirkko 
Koskinen hävdar att en förändring i inställningen speciellt hos lagstiftaren kunde 
skönjas redan efter att den första kollektivavtalslagen (88/1924) och lagen om 
arbetsstrider (117/1925) stiftats. Enligt det nya tankesättet skulle statsmakten förhålla 
sig neutral vid arbetsmarknadstvister, och kollektivavtalen skulle förhandlas mellan 
arbetsmarknadsorganisationerna, som ansågs vara jämlika. I arbetsförhållandet på 
individuell nivå ansågs arbetstagaren vara den svagare parten. Därför betonade man 
vikten av att stifta lagar som skyddade arbetstagarna.63 Koskinen anser också att 
arbetsrättens ”grand old man” Arvo Sipilä redan i början av 1940-talet accepterade 
paritetsideologin.64 Paritetsidologin är således sedan årtionden fast förankrad i 
finländsk lagberedning och lagstiftning. 

Kairinen beskriver paritetsideologins huvudkomponenter och indelar begreppet i fyra 
delområden: 

1) Man accepterar att det råder en intressekonflikt mellan arbetsmarknadsparterna 
men att denna konflikt kan behärskas. 

2) På individuell nivå är arbetstagaren i en svagare ställning i förhållande till 
arbetsgivaren och statsmakten bör medverka till att skydda den svagare parten. 

3) Man godkänner föreningsfriheten och rätten att ansluta sig till 
arbetsmarknadsorganisationer. Dessa organisationer anses vara jämlika eftersom 
de har kompetens, kraft och påtryckningsmedel.  Därmed sluts avtal med 
tillräckligt rättvisa arbetsvillkor och samtidigt garanteras arbetsfreden. 

4) Statsmakten bör förhålla sig neutral till arbetsmarknadsorganisationerna eftersom 
inget ytterligare skyddsbehov föreligger på denna nivå. Staten bör dock säkerställa 
att också det allmänna intresset beaktas i tillräcklig omfattning.65 

Tyvärr specificerar Kairinen inte vad han avser med kommentaren om att det allmänna 
intresset bör beaktas.  Kanske han avser t.ex. strejksituationer där det allmänna 
intresset sätts i fara?  
                                                        
62 Bobacka 1996: 94. 
63 Koskinen Pirkko 2002: 1238. 
64 Koskinen Pirkko 2002: 1240. 
65 Kairinen 2004: 37. 
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Paritetsideologin är ytterst viktig i arbetsrätten och i synnerhet 
arbetstagarorganisationerna bevakar bibehållandet av paritet mycket noggrant och 
accepterar inga som helst förändringar som de befarar kan undergräva 
paritetsideologins grundprinciper. I Bobackas skrift om lagberedning inom arbetsrätt 
hittar man otaliga exempel på arbetstagarnas motvilja att acceptera förändringar i 
lagstiftningen som kunde tänkas tumma på paritetsideologin.66 Arbetstagarna har 
vägrat godkänna förändringar och som motivering helt öppet använt argumentet att en 
föreslagen förändring skulle påverka jämlikheten mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
I kommittébetänkandet 1993:34 beskriver Bobacka hur arbetstagarna då frågan om 
större flexibilitet i de riksomfattande kollektivavtalen behandlades vägrade godkänna 
förändringar då de ansåg att skyddet av arbetstagarna skulle försämras då lokala avtal 
ingicks. Speciellt var arbetstagarsidan orolig över hur förtroendemannens ställning 
kunde göras mera jämlik. Vidare ansåg arbetstagarna att kollektivavtal fortsättningsvis 
bör finnas eftersom de är nödvändiga för det grundläggande skyddet och jämlikheten.67 
Ett annat exempel kan tas från kommittébetänkandet 1993:11 där bl.a. frågan om 
utvecklandet av samarbetsförfarandet diskuterades. Den traditionella konstellationen 
där arbetstagaren anser att jämlikhet inte råder och arbetsgivarna är av motsatt åsikt 
upprepas återigen. Oenighet rådde också om huruvida överenskomna förändringar 
uppkommit genom förhandlingar eller genom tvång.68 Trots allt var 
arbetsmarknadsparterna eniga om att samarbetsförhandlingarna väl kunde behandla 
frågor gällande arbetstid, permitteringar och utveckling av produktiviteten.69 Ett 
ytterligare exempel där parterna uppnådde enighet var kommittébetänkandet 1993:2 
som behandlade arbetstidsfrågor.  

Som sammanfattning kan följande citat från Bobackas utredning användas. Det kan 
anses gälla inte bara arbetstidsfrågor utan beskriver arbetstagarnas inställning 
generellt: 

”Man kan sedan fråga sig varför det var så starkt motstånd att göra ett likadant 
stadgande i lag som man ett halvt år senare ”kopierar” till kollektivavtalet. Orsaken till 
att man motsatte sig stadgandet i kommittén kan endast förklaras med att ett 
lagstadgande skulle ha medfört att stadgandet i det centrala kollektivavtalet skulle ha 
blivit överflödigt. En del av den institutionella uppbyggnaden skulle därmed ha blivit 
”reinstitutionaliserad”. Orsaken till att man motsatte sig stadgandet i kommittén var 
därför inte (i första hand) de enskilda arbetstagarnas behov, utan närmare med tanke 
på den institutionaliserade formen av förhandlingar. Den centrala och slutliga strategin 
var att kohandla med regeringen.”70 

Tidigare i denna avhandling har Bruuns beskrivning av två av högsta domstolens 
rättsfall (HD 2007:55 och HD 2007:65) diskuterats. Bruun konstaterar också i 
förbigående att domstolens linjedragning innebär att arbetsgivarens och arbetstagarens 
ställning (jämlikhet) och avtalets innehåll i tillräcklig utsträckning kan beaktas då 
individuella avtal sluts.71 Kanske diskussionen om paritetsfrågor kunde tänkas få nya 
inlägg av dessa rättsfall och Bruuns kommentarer? 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att paritetsprincipen är en central fråga i 
arbetsrätten och också ett mycket känsligt tema för arbetsmarknadsparterna, i 
synnerhet för arbetstagarna. Det kan också konstateras att arbetstagarna benhårt håller 
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fast vid sin åsikt att kollektivavtal är det bästa verktyget för att säkerställa att paritet 
bevaras. Trots att arbetsmarknadsparterna under de senaste åren kommit överens om 
att utvidga möjligheterna för lokala överenskommelser sker detta fortfarande mycket 
strikt via bestämmelserna i kollektivavtalet. Framtiden kommer att påvisa om 
paritetsideologin kommer att genomgå några materiella förändringar som sedan skulle 
påverka lagberedningen och intas i lagstiftningen.  

2.1.6 Skyddsprincipen i arbetsrättslig litteratur 

Skyddsprincipen omnämns och berörs ofta i arbetsrättslig litteratur. Däremot är det 
svårt eller nästan omöjligt att finna publikationer som skulle diskutera, för att inte tala 
om att ifrågasätta skyddsprincipen. Varför så är fallet, är svårt att bedöma. I synnerhet 
saknas  litteratur som debatterar arbetsrättens knytning till ekonomi och sociologi.  

Kanske förklaringen är bristen på tvärvetenskaplig forskning som bl.a. Koulu tagit 
upp?72 Det som skrivits om skyddsprincipen är av beskrivande natur där de olika 
författarna mycket detaljerat går igenom skyddsbegreppets olika aspekter. Därför 
kommer framöver olika skribenter att citeras för att beskriva begreppet närmare. 

Kairinen diskuterar i sin bok under rubriken ”rättsprinciper och principiella 
rättigheter” skyddsprincipen på ett mycket informativt sätt.73 Han tar som 
utgångspunkt att ett arbetsavtal är ett privaträttsligt avtal som följer avtalsrättsliga 
regler och principer. Han anser också att ett kollektivavtal principiellt är ett avtal, om 
dock ett s.k. normavtal. Dessa avtal måste som andra slags avtal följas, pacta sunt 
servanda. Eftersom arbetstagaren anses vara den svagare parten har det ansetts 
nödvändigt att begränsa avtalsfriheten och kraftigt reglera arbetsförhållandet genom 
lagstiftning och kollektivavtal. I synnerhet baserar sig lagstiftningen som reglerar 
innehållet i arbetsförhållandet på skyddsprincipen. Kairinen anser att bestämmelsen i 
grundlagens 18 § ”Det allmänna skall sörja för skyddet av arbetskraften” möjliggör att 
också sådana arbetsskyddslagar som gör intrång på avtalsfriheten och skyddet av 
egendom har kunnat stiftas i normal lagstiftningsordning, då skyddet av arbetskraft 
åtnjuter ett likadant grundlagsenligt skydd som skyddet av egendom. Skyddsprincipen 
har också lett till att bestämmelserna som gäller arbetstagarnas skydd i regel är 
tvingande lagstiftning sålunda att man inte får avtala om villkor som är sämre för 
arbetstagaren. Den s.k. fördelaktighetsprincipen exemplifierar också skyddsprincipen. 
Denna princip innebär att av alternativa bestämmelser bör den väljas som är mest 
fördelaktig för arbetstagaren. Skyddsprincipen har också haft inverkan på tolkningar 
sålunda att vid oklara omständigheter tolkas bestämmelser till förmån för 
arbetstagarparten: ”in dubio pro labore”. Detta medför också att oklara avtal tolkas till 
last för den part som utarbetat avtalet (vilket oftast är arbetsgivaren). Ett sådant beslut 
fattades av högsta domstolen i fallet HD 2007:65 som diskuterats ovan i avsnitt 2.1.2.74  

Skyddsprincipen inskränktes också något i det tidigare refererade högsta domstolens 
beslut HD 2007:55 där Bruun i sin artikel konstaterar att  
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”slutresultatet är emellertid att kollektivavtalets rättsverkningar klart begränsas, vilket medför 
en förskjutning av avtalsverksamhetens tyngdpunkt i riktning mot individuella avtal.”75 (övers. 
HS) 

Koskinen diskuterar den nya samarbetslagens inverkan och berör skyddsprincipen vid 
två olika tillfällen. Då han berör frågan om användning av underleverantörer och 
uthyrd arbetskraft konstaterar han att bestämmelserna i samarbetslagen ger uttryck för 
ett skydd av företagets egna arbetstagare.76 Vidare konstaterar han att dessa 
bestämmelser är viktiga och att målsättningen för dem är att i så stor utsträckning som 
möjligt använda fasta arbetsförhållanden och tillvarata de anställdas behov och 
önskemål. Utgångspunkten bör i ökad utsträckning vara att beakta de anställdas 
förmåga att bemästra sitt arbete och hjälpa dem att balansera arbets- och familjelivet.77  

Skyddsprincipen har som sagt diskuterats i årtionden i arbetsrättslig litteratur. Bruun 
konstaterar i sin doktorsavhandling från år 1979 om skyddsprincipen att: 

”det är ytterst vanligt att man i litteraturen konstaterar att en enskild arbetstagare är svag i 
förhållandet till arbetsgivaren och att ett visst lagrum eller en viss lagstiftning har till ändamål 
eller syfte att skydda arbetstagaren. Ofta upphöjer man denna skyddsprincip till en allmän 
ledstjärna för hela arbetsrätten.”78  

Senare behandlar Bruun frågan om styrkebalansen som ju hör mycket nära ihop med 
skyddsprincipen: existerar inte en styrkebalans används baserat på skyddsprincipen 
bestämmelser som säkerställer styrkebalansen. Han uttrycker sin förvåning över att 
frågan om styrkebalans inte undersökts mer ingående, i synnerhet då 
arbetslagstiftningen ofta utgår ifrån att styrkebalans råder.79 Till slut påpekar Bruun att 
trots att arbetsgivarna principiellt stött paritetsideologin, har parterna inte varit 
överens om alla detaljer i ideologin. Oenighet har rått t.ex. om hur omfattande 
arbetstagarnas skydd borde vara och hur lagstiftningen borde utformas.80 Hoppas att 
diskussionen om skyddsprincipens omfattning och  innebörd  fortsätter i arbetsrättslig 
litteratur för att man med hjälp av den sakligt kunde överväga om behov finns för 
uppdatering av bestämmelserna.  

2.2 Motsättningar på arbetsmarknaden 

I detta avsnitt diskuteras olika motsättningar som har rått eller anses råda på 
arbetsmarknaden. Historiskt har man utgått ifrån att den dominerande motsättningen 
på arbetsmarknaden berör de motsättningar som råder mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Den intressanta frågeställningen är huruvida denna traditionella 
motsättning fortfarande existerar i samma form som vid tidpunkten då grunderna för 
arbetslagstiftningen fastslogs? Frågan kommer att behandlas förutom ur den 
traditionella infallsvinkeln arbetstagare/arbetsgivare också utgående från dikotomin 
sysselsatt och arbetslös arbetskraft och atypiska arbetsförhållanden. Till slut diskuteras 
konflikten mellan föreningsfrihet och rätten att inte ansluta sig till förening. De i detta 
avsnitt  beskrivna motsättningarna påverkar till en viss grad de förändringsförslag som 
presenteras i kapitel 6. 

                                                        
75 Bruun 2007: 30. 
76 Koskinen Seppo 2007: 219. 
77 Koskinen Seppo 2007: 227. 
78 Bruun 1979: 139. 
79 Bruun 1979: 140. 
80 Bruun 1979: 144. 
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2.2.1 Arbetstagare/arbetsgivare 

Arbetsgivaren har sedan början av utvecklingen av arbetsrätt ansetts vara den starkare 
parten och den enskilda arbetstagaren har åtminstone på individuell nivå ansetts 
behöva skyddas mot arbetsgivarens styrkeposition. Arbetsgivarideologin under 
perioden 1919–1944 förstärkte också denna motsättning. Arbetsgivarna körde rätt hårt 
fram sina ideologiska synpunkter som då utgick ifrån att arbetstagarnas ansträngningar 
att förbättra sina anställningsvillkor baserade sig på kommunistiskt inflytande och 
t.o.m. kunde vara farliga för samhällsfreden81. Arbetsgivarna motsatte sig under denna 
period så gott som all lagstiftning gällande kollektivavtal. Arbetsgivarna var då såsom i 
dag mycket noggranna med att deras direktionsrätt inte skulle inskränkas. 
Arbetsgivarna motsatte sig utan framgång bl.a. stiftandet av lagen om medling av 
kollektiva avtalstvister år 1924, men lyckades förhindra att ett obligatoriskt 
skiljedomsförfarande togs med i lagen.82 Historiskt sett kan det fastställas att 
arbetsgivarna också kraftigt bidragit till att motsättningen mellan dem  och 
arbetstagare, och i synnerhet deras representanter, fackföreningarna, upprätthölls och 
rentav förstärktes. Såsom tidigare konstaterats förändrades arbetsgivarnas inställning 
till fackföreningarna och kollektivavtal helt efter att  Januariförlovningen ingicks år 
1940, trots att ordet ”kollektivavtal” inte nämndes i avtalet.  Arbetsgivarens 
styrkeposition är inte längre den samma som tidigare. Den tidigare framförda 
synpunkten att arbetsgivaren alltid är den starkare parten eftersom arbetsgivaren har 
kapital och äger produktionsmedlen har inte samma relevans i dagens 
informationssamhälle som under tiden då stora industriföretag med omfattande 
produktionsenheter utgjorde den rådande modellen. Det kan frågas vilka 
produktionsmedel arbetsgivaren äger och vilket kapital han besitter t.ex. i ett start-up 
företag i informationsteknologibranschen? 

Fahlbeck diskuterar denna fråga ingående i sin artikel.83 Han pläderar för ett mer 
omfattande begrepp än den traditionella tudelningen arbetstagare-arbetsgivare, och 
skulle egentligen vela använda begreppsparet ”arbetsköpare” och ”arbetssäljare” och  
utvidga begreppet till att gälla självständiga underleverantörer, entreprenad, uthyrning 
eller utlåning.84 Han betonar  att  informationssamhället är i ökande grad beroende av 
data och informationsteknologi, men att detta också mer och mer gäller för den 
tillverkande industrin.85 I informationssamhället förlorar kapital och utrustning i 
betydelse medan betydelsen av know-how och innovation däremot ökar.86 Han 
konstaterar vidare att dualismen mellan kapital och arbete är en illusion och baserar sig 
på missförstånd, nämligen att kapital har företräde framom arbete, arbete ses enbart ur 
ekonomisk synvinkel och att arbete ses endast som ett produktionsmedel.87 

Arbetsmarknadsmekanismerna kommer under ökad kritik från olika håll, både i 
Finland och internationellt. Världsbanken har utövat omfattande kritik mot alltför 
reglerade arbetsmarknadsmekanismer. Banken accepterar och understöder ILO:s 
grundläggande arbetsvillkor (Core Labour Standards, CLS) men kritiserar skarpt 
bestämmelser som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att anställa arbetstagare. 
Banken anser också att löneförhöjningar som överstiger produktivitetsökningen 
                                                        
81 Bruun 1979: 123-125. 
82 Ibid. 
83 Fahlbeck 1998: 247-265. För en fördjupad diskussion om motsättningen mellan arbete och kapital, se 
också Fahlbeck 1999a: 63-84, Om etiska företag. 
84 Fahlbeck 1998: 247. 
85 Ibid.: 249. 
86 Ibid.: 250. 
87 Ibid.: 252. 
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inverkar negativt på ekonomin och ökar motsättningarna mellan fackligt och icke 
fackligt anslutna arbetstagare.88  

Både IMF (International Monetary Fund) och världsbanken kritiserar också 
bestämmelser som begränsar möjligheterna att komma överens om flexibla arbetstider 
liksom om användandet av arbetsavtal på visstid.89 Koulu hänvisar till motsättningar 
mellan fackföreningarna där de tvistar om vilket kollektivavtal som bör tillämpas. Han 
konstaterar att dessa motsättningar är mycket svåra att lösa med hjälp av den 
traditionella förlikningsprocessen. Modellen fungerar däremot väl vid traditionella 
arbetstvister.90 Ett ytterligare tecken på att de traditionella motsättningarna mellan 
arbetstagare och arbetsgivare minskat är det faktum att antalet officiellt medlade 
strejker sjunkit sedan mitten av 1990-talet.91  

2.2.2 Sysselsatt/arbetslös arbetskraft 

I Finland har frågan om motsättningarna mellan sysselsatt och arbetslös arbetskraft 
inte behandlats i nämnvärd utsträckning i litteraturen. Arbetsgivarna har vid flera olika 
tillfällen påpekat att alltför inskränkande bestämmelser begränsar deras intresse att 
anställa nya arbetstagare. I medierna har t.ex. frågan om lägre lön för en viss tid för 
icke fackligt kompetent arbetskraft debatterats. Bobacka hänvisar i sin undersökning 
till undersökningar som gjorts i mitten av 1990-talet där det framkom att 76 % av de 
tillfrågade arbetslösa arbetstagarna var villiga att ingå lokala avtal om lönen medan 
procenten för dem som hade arbete var betydligt lägre. Bobacka summerar 
problemställningen på ett träffande sätt: ”hur kan vi befria oss från existerande normer 
och värderingar och peka på alternativa modeller och visioner för 
arbetsmarknadspolitiken i Finland?”92 

På det internationella planet har frågan däremot diskuterats mycket omfattande. ILO 
har i flera sammanhang understrykt vikten av att människor med sociala problem, 
såsom arbetslösa arbetstagare och invandrare, bör få specialbehandling och 
ansträngningarna bör riktas mot att nya arbetsplatser uppstår. Ett sådant exempel 
finner man i ILO:s deklaration om fundamentala principer och rättigheter i arbetet från 
år 1998 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work).93 Trots att 
ILO som organisation med kraft driver arbetstagarnas rättigheter är det intressant att 
observera att organisationen starkt betonar de arbetslösas ställning och åtminstone 
implicit hävdar att en motsättning existerar mellan dem som har arbete och dem som 
är arbetslösa. Är detta ställningstagande  en kompromiss som utarbetats i 
trepartsförhandlingar?  Såsom tidigare nämnts, är trepartsförhandlingar en 
grundpelare i ILO:s verksamhet.94 

Ytterligare hänvisningar till ILO:s betoning av denna aspekt finner man i ILO:s globala 
arbetspakt från år 2009 (ILO:s Global Jobs Pact). I rapporten hänvisar ILO till att 
arbetskraften årligen globalt ökar med 45 miljoner människor, vilket innebär att mellan 
åren 2009 och 2015 måste ca 300 miljoner nya arbetsplatser skapas bara för att hålla 
sysselsättningsnivån oförändrad. Pakten är sammansatt av ett antal åtgärder som 
                                                        
88 Anner, Caraway 2010: 157. 
89 Ibid: 161. 
90 Koulu 2009: 270. 
91 Ibid: 274. 
92 Bobacka 1996: 125. 
93 ILO 1998: 5. 
94 Se bl.a. Vihma 1984: 46-51 och 25-26. 
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ställer sysselsättning och socialt skydd i medelpunkten.95 Rapporten fortsätter med att 
konstatera att den är ett svar både på människornas behov och på realekonomins 
krav.96 ILO:s svar på krisen är att åtgärderna ska bidra till en rättvis globalisering och 
en utveckling som på ett effektivt sätt främjar tillkomsten av nya arbetsplatser och 
starka företag.97  

IMF och Världsbanken har förespråkat flexibilitet på arbetsmarknaden med 
argumentet att flexibilitet minskar arbetslösheten och hjälper den privata sektorn att 
anpassa sig till en lågkonjunktur. De som kämpar för arbetstagarnas rättigheter befarar 
återigen att en alltför hög flexibilitet på arbetsmarknaden inte bara skadar 
arbetstagarnas välstånd utan t.o.m. kan försvåra arbetstagarnas möjligheter att grunda 
fackföreningar. Trots att ILO förhåller sig kritiskt till alltför omfattande flexibilitet har 
organisationen inte velat utpeka bestämmelserna som förseelser mot internationella 
arbetsregler.98 

IMF och Världsbanken har förvisso blivit utsatta för skarp kritik för sin politik och 
denna kritik har fått dem att något modifiera sina allra extremaste 
marknadsorienterade reformkrav. Trots kritiken förordar de kraftfullt flexibilitet på 
arbetsmarknaden.99  

EU kommissionen har också kraftigt tagit ställning till motsättningen mellan arbetslösa 
och sysselsatta arbetstagare. Kommissionens tankegångar kring denna fråga kommer 
mycket klart fram i Grönboken om modernisering av arbetslagstiftningen från 
november 2006 (Green Paper: ”Modernising labour law to meet the challenges of the 
21st century”). I rapporten konstaterar kommissionen helt entydigt att den traditionella 
motsättningen mellan arbetsgivare och arbetstagare har ersatts av motsättningen 
mellan personer som är sysselsatta och dem som är arbetslösa. Kommissionen talar 
t.o.m. om en konflikt mellan arbetstagare.100 Bercusson diskuterar i sitt verk 
kommissionens synpunkter och är helt förfärad. Han anser att kommissionen helt gett 
sig in på fel väg.  

Kommissionen konstaterar att dess målsättning är: 

”to identify key challenges which have not yet yielded an adequate response and which reflect a 
clear deficit between the existing legal and contractual framework, on one hand, and the realities 
of the world of work on the other. The focus is mainly on the personal scope of labour law rather 
than on issues of collective labour law.”101 

Traditionellt tänkande arbetsrättsexperter är oroade och bestörta över kommissionens 
synpunkter. I det ovannämnda citatet summerar kommissionen sin syn på 
arbetslagstiftningen genom att konstatera att den fokuserar mer på individuell 
arbetslagstiftning och mindre på kollektiv arbetslagstiftning. Detta har i vissa kretsar 
tolkats så att kommissionen vill minska fackföreningarnas och kollektivavtalens roll. 
Ugående från kommissionens Grönbok är det inte möjligt att bedöma om  så verkligen 
är fallet. Det oaktat är det intressant att kommissionen har valt att använda denna 
infallsvinkel. Trots att kommissionen inte har stora påverkningsmöjligheter när det 

                                                        
95 ILO 2009: IV. 
96 Ibid: V. 
97 Ibid: 2. 
98 Anner, Caraway 2010: 152. 
99 Ibid. 
100 Bercusson 2009: 645. 
101 Bercusson 2009: 648. 
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gäller medlemsstaternas nationella arbetslagstiftning kommer det att vara mycket 
intressant att följa en eventuell utveckling av lagstiftningen på detta område. 

2.2.3 Atypiska arbetsförhållanden 

Arbetsmarknaden baserar sig på vad som kallas typiska arbetsförhållanden, d.v.s. 
arbetsavtal för heltidsarbete som är i kraft tillsvidare. I synnerhet under de senaste 20 
åren har arbetsmarknaden diversifierats – man kunde säga rentav splittrats – sålunda, 
att en ökande del av befolkningen inte har heltidanställning utan arbetar i 
arbetsförhållanden som enligt traditionellt resonemang kan kallas atypiska. De 
vanligaste formerna är arbetsavtal på viss tid, deltidsarbete och uthyrd arbetskraft. 
Man kan fråga sig om inte indelningen i typiska och atypiska arbetsförhållanden är 
föråldrad, då en betydande del av arbetskraften sysselsätts i s.k. atypiska 
arbetsförhållanden såsom framkommer nedan. Beroende på hur man beräknar antalet 
uthyrda arbetstagare arbetar mellan 605 000 och 675 000 anställda i atypiska 
arbetsförhållanden (330 000 på viss tid, 245 000 på deltid och 30 000–100 000 som 
uthyrda). Detta motsvarar 29–32 % av hela arbetskraften (se tabell 2 nedan). Kairinen 
konstaterar att under efterkrigstiden fram till år 1989 då Berlinmuren föll 
kännetecknades den moderna arbetsrätten av en viss slags uppfattning om ett normalt 
arbetsförhållande. Denna uppfattning byggde på en manlig fabriksarbetares 
arbetsförhållande som heltidsanställd med ett arbetsavtal som gällde tillsvidare. 
Kairinen medger att denna uppfattning delvis har visat sig problematisk då kvinnornas 
andel av arbetskraften starkt ökat samtidigt som industriarbetarna har förlorat sin 
ställning som största arbetstagargrupp till servicenäringen och serviceyrkena.  

Andelen visstidsanställda har stigit kraftigt sedan 1980-talet men har såsom nedan 
påvisas förhållit sig oförändrad under 2000-talet. Trots att 75 % av arbetskraften 
fortfarande utför kontinuerligt heltidsarbete har denna arbetsforms ställning blivit 
svagare.102 

2.2.3.1 Arbetsavtal på viss tid 

Som framgår ur tabell 1 nedan arbetade 15,5 % av arbetskraften år 2010 antingen heltid 
eller deltid med visstidsavtal. Då hela arbetskraften omfattade 2,12 miljoner människor 
innebär detta att ca 330 000 arbetstagare är visstidsanställda. Andelen 
visstidsanställda har hållits relativt konstant under åren 2001–2010 och i regel varierat 
mellan 15 % och 16,5 %, med undantag av år 2009 då andelen tillfälligt sjönk till 14,6 %.  

  

                                                        
102 Kairinen 2004: 29-30. 
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Tabell 1 Löntagarnas arbetsförhållanden enligt typ åren 2001–2010  

 

Löntagarna % 

År 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Löntagarna totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- heltidsarbete 
tillsvidare 75,5 75,3 74,9 74,7 74,4 74,2 74,6 76,1 75,9 74,6 

- deltidsarbete tillsvidare 8,0 8,5 8,7 9,1 9,0 9,4 9,4 8,9 9,5 9,9 

- visstidsarbete på heltid 12,6 12,2 12,5 12,1 12,5 12,2 12,0 11,3 10,8 11,5 

- visstidsarbete på deltid  3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,2 4,0 3,8 3,8 4,0 

Visstidsarbete totalt 16,5 16,1 16,4 16,2 16,5 16,4 16,0 15,1 14,6 15,5 

Deltidsarbete totalt 11,9 12,5 12,6 13,2 13,1 13,5 13,4 12,7 13,3 13,9 

Källa: Statistikcentralen 

 

Tabell 2 Löntagare enligt sektorer åren 2001–2010 

 

Löntagarna, 1000 personer 

År 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Arbetsgivarsektorerna 

Arbetsgivarsektorerna 
totalt 2 060 2 068 2 061 2 064 2 098 2 129 2 178 2 207 2 123 2 120 

Den private sektorn 1 411 1 419 1 405 1 404 1 441 1 472 1 517 1 532 1 459 1 447 

Den offentliga  sektorn 644 644 651 656 653 655 657 666 657 663 

- staten 147 146 144 149 147 149 152 157 155 153 

- kommunerna 497 498 507 507 506 507 505 509 502 510 

Källa: Statistikcentralen 

Även ILO accepterar att visstidsanställning är en viktig form av 
anställningsförhållande. Organisationen betonar helt förståeligt vikten av att 
visstidsanställda och övriga tillfälliga arbetstagare i tillräcklig omfattning bör åtnjuta 
skydd.103 Frågan om tillräckligt skydd för visstidsanställda är ytterst viktig och kravet 
på tillräckligt skydd helt berättigat. Trots att lagstiftningen under de senaste åren mer 
än tidigare har beaktat kraven för att säkerställa visstidsanställdas rättigheter, t.ex. i 
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semesterlagen, återstår ännu områden där dessa anställdas ställning ytterligare kunde 
förstärkas.  

2.2.3.2 Deltidsarbete 

Ur tabell 1 ovan kan man utläsa att antalet deltidsanställda stigit från 11,9 % av 
arbetskraften år 2001 till 13,9 % år 2010. Totalt arbetade 245 000 arbetstagare år 2001 
och 295 000 år 2010 som deltidsanställda. Antalet deltidsanställda har således stigit 
med 50 000 personer under 10 år. En av orsakerna till ökningen är att antalet anställda 
i detaljhandeln och servicenäringarna stigit kraftigt. 

 Ett bra exempel är landets största dagligvarukedja, S-gruppen. S-gruppen har totalt 
42 000 anställda, av vilka ca 39 000 i Finland. Ungefär hälften av alla anställda är 
under 35 år gamla, över 20 % är under 25 år. 75 % av de anställda är kvinnor. Av 
gruppens anställda var 62 % år 2011 deltidsanställda. Andelen har sjunkit från 66,5 % 
år 2009 till 64,3 % år 2010. Av alla anställda är 86 % fast anställda. Trots att 
arbetstagarna i olika livsskeden föredrar deltidsanställning är S-gruppens målsättning 
att erbjuda de deltidsanställda så många arbetstimmar per vecka som möjligt. Orsaken 
till att detaljhandeln och servicenäringarna i omfattande utsträckning använder sig av 
deltidsanställda ligger i att t.ex. restaurangernas kundantal är störst under veckosluten 
och detaljhandelns kundströmmar också varierar kraftigt under olika tider av dagen.104 

Av alla deltidsanställda har två tredjedelar valt deltidsanställning av studie-, familje- 
eller hälsoorsaker. En tredjedel arbetar deltid då de inte fått heltidsarbete.105 
Åtminstone i handeln och servicenäringarna kan det knappast påstås att deltidsarbete 
utgör ett atypiskt arbetsförhållande. 

2.2.3.3 Uthyrd arbetskraft 

Enligt statistikcentralen arbetade år 2010 29 000 personer som uthyrd arbetskraft, 
vilket utgör endast 1,4 % av den totala arbetskraften. Branschen själv uppger att den år 
2010 sysselsatte ca 100 000 personer, vilket skulle motsvara ca 4,7 % av arbetskraften. 
Båda källorna anger att antalet uthyrda arbetstagare ökat från år 2009.106 Enligt 
Koskinen använde år 2005 ca 20 800 företag uthyrd arbetskraft. Arbetsförhållanden 
fanns det totalt ca 415 900 och ca 103 000 personer var uthyrda. Motsvarande siffror 
var ett år tidigare 13 900 företag, 261 000 arbetsavtal och 65 000 uthyrda anställda. 
Andelen uthyrda arbetstagare utgjorde år 2005 fyra procent av arbetskraften då 
andelen år 2000 var 1–2 procent. Koskinen uppger inte källan för sina siffror.107 Uthyrd 
arbetskraft har hittills oftast varit anställd på viss tid. Högsta domstolen har i ett beslut  
år 2012 (HD 2012:10) beslutat att ett visstidsarbetsavtal inte kan motiveras enbart med 
att avtalet är i kraft så länge som det uppdrag den anställda utför och som 
personaluthyrningsföretaget kommit överens om med sin uppdragsgivare är i kraft. Det 
kommer att vara intressant att följa upp vilken inverkan detta kan ha för branschen i 
sin helhet. Fackföreningarna hoppas självfallet att högsta domstolens beslut ska leda 
till att personaluthyrningsbranschen helt tvingas att sluta använda arbetsavtal på viss 
tid.108 Branschen å andra sidan har  helt motsatta önskemål. Det vore också intressant 
                                                        
104 Ässä-tidningen 5/2012: 4-5. 
105 Statistikcentralen. 
106 Palkkatyöläinen 1/2012. 
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att undersöka varför skillnaden mellan statistikcentralens och branschens uppgifter är 
så stor. Koskinens uppgifter är däremot mycket nära branschens egna beräkningar.  

Om branschen under kommande år fortsätter att växa kan återigen frågan ställas om 
ett arbetsförhållande i ett personaluthyrningsföretag kan betecknas som atypiskt.  

Fahlbeck konstaterar att ”ett nytänkande torde erfordras där kretsen av medarbetare 
som ”räknas” blir vidgad. Den nuvarande begränsningen till ”anställda”, särskilt fast 
anställda, torde i första hand behöva överges. Det behövs en ny intressentmodell.”109 
Utvecklingen som beskrivits i detta avsnitt bekräftar att Fahlbecks åsikt är i hög grad 
aktuell ännu i dag. 

2.3 Konflikten mellan föreningsfrihet och rätten att inte ansluta sig till 
förening 

Föreningsfriheten och rätten att inte ansluta sig till förening är på nationell nivå 
förankrad i Finlands grundlag (13 §). På internationell nivå har ett otal organisationer i 
olika deklarationer bekräftat rätten till föreningsfrihet. På arbetsmarknadens område 
har ILO i flera resolutioner understrykt föreningsfrihetens betydelse för den fria 
fackföreningsrörelsen. Förenta Nationernas människorättsdeklaration nämner 
uttryckligen i artikel 20, andra avsnittet, att ”ingen får tvingas att tillhöra någon 
förening”. Sulkunen understryker dock att i artikel 23 som berör rättigheter i 
arbetslivet tas frågan om att grunda fackföreningar och ansluta sig till dem upp endast i 
positiv form. Sulkunen anser att den negativa föreningsfriheten inte är en spegelbild av 
den positiva föreningsfriheten, utan att de representerar två skilda aspekter. Han 
konstaterar emellertid att man senare refererat till artikel 20 som ett argument för den 
negativa föreningsfriheten och emot olika slag av ”closed shop”-avtal.110 Sulkunen intar 
en restriktiv inställning till den negativa föreningsfriheten, och tycks ge den positiva 
och negativa föreningsfriheten en speciell ställning i arbetsrätten. En annan tolkning 
kunde ju helt enkelt härledas ur grundlagens 13 §, där den negativa föreningsfriheten 
klart och koncist fastställts. Varför borde den positiva och den negativa 
föreningsfriheten behandlas olika i arbetsrättsliga sammanhang än i övrig rätt? 
Sulkunen konstaterar visserligen att Europarådets olika övervakningsorgan har olika 
praxis i fråga om föreningsfrihet. EMR har i ett antal fall understrykt att EKMR artikel 
11, som upptar föreningsfriheten i positiv form, också skyddar rätten att inte ansluta 
sig. Domstolen har hittills inte tagit ställning till om den negativa föreningsfriheten är 
jämställd med den positiva. Däremot har EKMR entydigt understött den negativa 
föreningsfrihetens jämlikhet. Kommittén har konsekvent avvisat alla ”closed shop”-
bestämmelser såsom t.ex. företräde för fackföreningsanslutna arbetstagare vid 
rekrytering. Kommittén har uttryckligen ansett att ”closed shop”-förfarandet utgör en 
begränsning av förenings- och organisationsrätten.111 Även ILO betonar den positiva 
föreningsfrihetens betydelse på bekostnad av den negativa. Såsom ovan i avsnitt 2.2.2. 
diskuterats, ser ILO flexibilitet på arbetsmarknaden rentav som ett hot mot 
föreningsfriheten. Däremot har ILO inte direkt velat deklarera att flexibilitet på 
arbetsmarknaden är en förseelse mot internationella arbetsregler. 

I juni 2006 vände sig Företagarna i Finland (FiF) till EKMR med ett klagomål om att 
bestämmelserna gällande begränsningar för lokala överenskommelser för arbetsgivare 

                                                        
109 Fahlbeck 1997: 1016 
110 Sulkunen 2001: 864. 
111 Sulkunen 2001: 864-865. 
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som måste följa ett allmänt bindande kollektivavtal bryter mot den negativa 
föreningsfriheten eftersom dessa arbetsgivares rättigheter är starkt begränsade jämfört 
med arbetsgivare som är fackligt anslutna och följer ett normalt bindande 
kollektivavtal. FiF påpekade i sin klagan att de icke organiserade arbetsgivarna rentav 
sattes i ett sämre konkurrensläge än de organiserade. FiF ville att EKMR skulle döma 
Finlands stat för förseelse mot bestämmelserna i artikel 5 som berör föreningsfrihet 
och rätt att inte ansluta sig till förening.112 EKMR gav sitt svar den 16 oktober 2007 där 
FiF:s klagan förkastades. Intressant var att en medlem  inlämnade en avvikande åsikt 
och ansåg att även om Finland inte skulle ha ansetts bryta mot bestämmelserna i artikel 
5, hade Finland brutit mot avsikten av bestämmelserna i artikel 6 paragraferna 2 och 
3.113 Det är intressant att EKMR som strikt försvarat den negativa föreningsfriheten i 
detta fall kommit till ett helt annorlunda beslut. Man kan förvänta sig att frågan om 
skyddet av den negativa föreningsfriheten också i framtiden kommer att behandlas 
omfattande i arbetsrättslig litteratur och eventuellt också i domstol. 

2.4 Förhållandet mellan arbetsavtal, kollektivavtal och lokala avtal 

Den arbetsrättsliga litteraturen har omfattande behandlat förhållandet mellan 
kollektivavtal och lokala avtal. Möjligheterna att sluta lokala avtal har tagits in i 
kollektivavtal sedan mitten av 1990-talet. Bobacka hänvisar till undersökningar som 
gjordes år 1995 där 84 % av de tillfrågade var beredda att sluta lokala avtal gällande 
arbetstid och 60 % var beredda att göra lokala avtal gällande lön.114 Sedan de första 
stegen i riktning mot lokala avtal togs har de lokala avtalen blivit en central beståndsdel 
av kollektivavtalsbestämmelserna. Till en början motsatte sig arbetstagarna häftigt 
lokala avtal. Från att arbetstagarna hade varit den aktiva parten i 
arbetsmarknadsfrågor under 1970- och 1980-talet försköts balansen i början av 1990-
talet till arbetsgivarna. Arbetstagarna hade svårt att anpassa sig till den nya situationen 
och valde taktiken att inte ta in nya bestämmelser i arbetslagarna utan koncentrera sig 
på att via kollektivavtal försiktigt införa  förändringar i arbetslivet. Därför var 
arbetstagarna inte beredda att acceptera de krav på förändringar som arbetsgivarna 
ställde i början på 1990-talet.  

Däremot togs många av de föreslagna förändringarna med i kollektivavtal som slöts 
kort därefter.115 I dag existerar dessa motsättningar mellan kollektivavtal och lokala 
avtal säkerligen fortfarande, men arbetstagarnas inställning har blivit mycket positivare 
till frågan. Kairinen refererar till undersökningar som visar att lokala avtal oftast görs 
upp för att tillmöteskomma behoven för flexibilitet samtidigt som man strävar efter att 
trygga personalens ställning och förmåner. Det är alltså fråga om att samtidigt 
säkerställa flexibilitet och trygghet, något som betecknas av begreppet ”flexicurity”, (en 
sammanslagning av de engelska orden ”flexibility” och ”security”, som ofta används av 
Europeiska Kommissionen) som delar opinionerna bland experterna.116 Den lokala 
avtalsprocessen anses i hög grad ha gynnat såväl personalen som företagets 
produktivitet och lönsamhet. Undersökningarna fastställer att många viktiga 
frågeställningar behandlas i lokala förhandlingar, såsom frågor gällande löner, 
arbetstid, semestrar, personalens ställning och samarbetsförfaranden. I synnerhet 

                                                        
112 SY webbsidor. 
113 Europeiska kommittén för sociala rättigheter: fall 35/2006. 
114 Bobacka 1996: 125. 
115 Bobacka 1996: 120. 
116 Bosch – Lehndorff – Rubery 2009: 3. 
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arbetstidsfrågor har behandlats omfattande utgående från 
kollektivavtalsbestämmelserna och också arbetstidslagen.117  

2.5 Förändringar i strukturen av arbetsplatser 

För att få rätt perspektiv på utvecklingen på arbetsmarknaden är det av intresse att 
undersöka hur strukturen av antalet arbetsplatser förändrats under de senaste åren.  
Såsom  avsnitten 2.5.1–2.5.3 kommer att påvisa, har arbetsmarknaden under de 
senaste åren genomgått en omfattande strukturförändring vars inverkan på den 
framtida arbetsmarknaden kommer att vara betydande.  Nedan hänvisas till perioden 
år 2001–2010 eftersom den motsvarar tiden från vilken arbetsdomstolens beslut från 
fyra olika år (2001, 2004, 2007 och 2010) har undersökts.  En snabb genomgång av 
utvecklingen under åren efter denna period visar att de trender som kan iakttagas 
under åren 2001–2010 har fortsatt.  Alla siffror i de kommande tre avsnitten baserar 
sig på Statistikcentralens uppgifter om inte annat anges.  

2.5.1 Inom industrin 

Tidigare i denna avhandling har det framkommit att den traditionella synen på ett 
arbetsförhållande är baserad på en manlig industriarbetare som är heltidsanställd med 
ett tillsvidare gällande arbetsavtal. Denna traditionella syn har i hög grad förlorat sin 
relevans under de senaste 30–40 åren, dels genom att kvinnornas andel av den totala 
arbetskraften ökat, dels genom att antalet industriarbetsplatser stadigt minskat. 
Kvinnornas andel av arbetskraften har stadigt ökat under några årtionden.  Denna 
utveckling har fortsatt under åren 2001–2010. Medan antalet manliga anställda var 
s.g.s. oförändrat under perioden 2001–2010 (1,033 miljoner år 2001 och 1,038 
miljoner år 2010) steg antalet kvinnliga anställda med dryga 5 % från 1,027 miljoner till 
1,082 miljoner.  Dessutom arbetar, såsom konstaterats i avsnitten 2.2.3.1, 2.2.3.2 och 
2.2.3.3, en betydande del av arbetskraften som visstids- eller deltidsanställda, och en 
begränsad del som uthyrda arbetstagare. Nedgången av antalet industriella 
arbetsplatser har fortsatt under åren 2001–2010 såsom tabell 3 nedan visar. 

  

                                                        
117 Kairinen 2007: 161, 163. 
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Tabell 3 Antalet anställda enligt bransch åren 2001–2010118 

065. Työlliset toimialan mukaan (TOL 2008)  

 

Työlliset, 1000 henkeä 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toimialat yhteensä (00-99) 2 367 2 372 2 365 2 365 2 401 2 443 2 492 2 531 2 457 2 447

A, B Maa-, metsä- ja kalatalous;  
kaivostoiminta (01-09) 139 132 126 122 121 118 118 119 119 115 

C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-,  
vesi- ja jätehuolto yms. (10-39) 478 471 450 439 441 443 446 443 406 388 

F Rakentaminen (41–43) 143 145 149 147 159 164 174 186 175 172 

G Tukku- ja vähittäiskauppa;  
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 
 korjaus (45–47) 

276 281 283 290 295 298 305 311 296 298 

H Kuljetus ja varastointi (49–53) 157 152 150 149 144 154 151 153 153 156 

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55–56) 80 82 75 74 78 78 84 88 85 83 

J Informaatio ja viestintä (58–63) 92 98 95 93 92 98 95 95 94 95 

K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta;  
kiinteistöala (64–68) 69 64 67 67 68 67 70 71 70 71 

M, N Liike-elämän palvelut (69–82) 193 199 209 214 224 235 250 253 244 250 

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
pakollinen sosiaalivakuutus (84) 114 119 119 117 126 123 119 117 116 117 

P Koulutus (85) 167 165 168 172 166 171 168 165 164 174 

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86–88) 342 346 345 351 355 364 370 382 388 379 

R-U Muu palvelutoiminta (90–99) 109 111 117 120 127 127 135 136 138 139 

X Toimiala tuntematon (00) 7 7 10 8 5 4 6 12 9 12 

Källa: Statistikcentralen 

Tabellen omfattar förutom löntagare också företagare och deras familjemedlemmar och 
har därför större siffror än motsvarande tabell för löntagare som år 2010 utvisar 2,12 
miljoner arbetstagare. Tabellen torde ändå relativt pålitligt återspegla också 
utvecklingen av antalet löntagare i de olika branscherna. Ur tabellen ser man att det 
totala antalet anställda stigit med 80 000 personer under åren 2001–2010. Däremot 
har antalet industrianställda sjunkit med hela 90 000 personer (18,9 %) och de 
industrianställdas procentuella andel av alla anställda från 20,2 % år 2001 till 15,9 % år 
2010.  År 2001 utgjorde de industrianställda den absolut sett största gruppen anställda 

                                                        
118 Raderna visar antalet anställda per bransch åren 2001-2010, kolumnen till vänster branscherna (A-B 
Lant-, skogs- och fiskebruk, gruvdrift, C-E Industri; el, värme, vatten och avfallshantering, F 
Byggnadsbranschen,  G Parti- och detaljhandel, H Transport och lagring, I Logi- och näringsverksamhet, J 
Information och kommunikation, K, L Finansierings- och försäkringsverksamhet, fastighetsbranschen, M, 
N Näringslivets tjänster, O Offentliga sektorn och försvar, obligatorisk socialförsäkring, P Skolning, Q 
Hälsovårds- och socialtjänster, R-U Övriga tjänster och X bransch okänd.  
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med 478 000 arbetstagare. År 2010 hade antalet industrianställda sjunkit till 388 000 
vilket är endast 9 000 anställda mera än den näst största gruppen, hälso- och 
socialvårdstjänster. Detta innebär att den traditionella synen på 
anställningsförhållande som arbetslagstiftningen i hög grad ännu i dag bygger på 
(manlig industriarbetare i fast heltidsanställning) företräds enbart av drygt var sjätte 
anställd. Därtill måste man beakta de kvinnliga anställda och de industrianställda som 
arbetar på deltid eller har slutit arbetsavtal på visstid, varvid andelen sjunker 
ytterligare. På basis av statistikcentralens uppgifter kan det befogat konstateras att den 
traditionella synen på anställda förlorat sin relevans i det moderna arbetslivet. 
Dessutom har endast tidsperioden 2001–2010 beaktats ovan. Antalet industriella 
arbetsplatser och deras andel av den totala arbetskraften har minskat redan en längre 
tid och också fortsatt efter år 2010. År 2013 sysselsatte industrin (inklusive el-, gas-, 
värme-, vatten-, avlopp- och avloppsvattenhanteringen) endast 377 000 anställda 
jämfört med 388 000 år 2010.  

2.5.2 Inom servicenäringarna  

Samtidigt som antalet industriella arbetsplatser kraftigt minskat under åren 2001-
2010, har minskningen mer än kompenserats av ökningen av andra typer av 
arbetsplatser. Antalet arbetsplatser utanför industrin har ökat med 170 000. Av 
ökningen tillfaller 29 000 arbetsplatser byggnadsbranschen som ökat antalet 
arbetsplatser från 143 000 till 172 000, d.v.s. med 20 %. Däremot har antalet anställda 
inom lantbruk, skogsbruk, fiske och gruvverksamhet minskat med 24 000 (17 %). Parti- 
och detaljhandeln har ökat antalet arbetsplatser med 22 000 från 276 000 till 298 000, 
d.v.s. med 8 %. 

Flera mindre branscher har uppvisat små förändringar och man kan ur tabellen ovan 
utläsa att en kraftig ökning skett inom branscher som i vidare omfattning kan betraktas 
som servicenäringar. Den största absoluta och också procentuella ökningen har skett i 
gruppen näringslivets tjänster, där arbetsplatserna ökat med 57 000 (30 %) från 
193 000 till 250 000. 

Den näststörsta absoluta ökningen har skett i hälso- och socialvårdsbranschen där 
antalet arbetsplatser ökat med 37 000 (11 %). Branschen sysselsätter nu med sina 
379 000 anställda endast 9 000 arbetstagare mindre än industribranschen. Gruppen 
övrig serviceverksamhet har ökat med 30 000 anställda (28 %) från 109 000 till 
139 000. Totalt sysselsätter branscherna parti- och detaljhandel, näringslivets tjänster, 
hälso- och socialvård och övrig serviceverksamhet nästan tre gånger flera arbetstagare 
än industrin. 

Baserat på statistiken kan man alltså fastställa att servicebranschen är det största och 
snabbast växande området gällande antalet arbetsplatser. Flera av dessa branscher, 
såsom t.ex. detaljhandeln, har en stor andel deltids- och visstidsanställda. Frågan om 
vilken bransch och vilken typ av anställningsförhållande som borde tas som 
utgångspunkt för arbetslagstiftningen är på basis av den ovan citerade utvecklingen 
berättigad. Det kan också frågas  om det i alla fall är ändamålsenligt att eftersträva 
heltidsanställning och anställning tillsvidare, då den kraftigaste ökningen av 
arbetsplatser skett i branscher där dessa typer av anställningsförhållanden är mindre 
vanliga än i industrin. 
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2.5.3 Inom små och medelstora företag 

Förutom en förskjutning av arbetsplatserna mellan branscher kan  under de senaste 
åren en trend skönjas där de större företagen minskat arbetskraften medan små och 
medelstora företag motsvarande ökat antalet anställda. Utvecklingen diskuteras i mer 
detalj nedan. 

Statistikcentralen definierar små och medelstora företag så att ett företag klassificeras 
som litet då det har mindre än 50 anställda, en omsättning och  balansräkning om max. 
10 miljoner euro. För att tillhöra  kategorin medelstor bör ett företag ha mindre än 250 
anställda, en omsättning om max. 50 miljoner euro och en balansräkning om max. 43 
miljoner euro. 

Figur 1 Förändringarna i antalet anställda 2001–2010 enligt företagsstorlek119 

Källa: Företagarna i Finland (FiF) webbsidor 

  

                                                        
119 Figur 1 visar ökningen i det totala antalet anställda/företagsstorlek (antal anställda), och pelarna 
ökningen enligt antal anställda (1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-499, 500-999 och > 1000 anställda. 
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Figur 2 Antalet anställda enligt företagsstorlek120 

Källa: Företagarna i Finland (FiF) webbsidor 

Ur figur 1 kan man utläsa att antalet arbetsplatser i företag totalt ökade med ca 77 000 
personer. I stora företag, d.v.s. företag med mer än 250 anställda skedde på det hela 
taget ingen förändring. I företag med mer än 1 000 anställda minskade antalet 
arbetsplatser med 12 000 och i företagen i storleksklassen 250–499 och 500–999 
anställda ökade antalet arbetsplatser sammanlagt med nästan 12 000. Däremot har de 
små och medelstora företagen ökat antalet arbetsplatser med dryga 77 000. Den största 
ökningen, 28 000 arbetsplatser, har skett i de allra minsta företagen (1–4 anställda). 
Företagen med 5–9 anställda har ökat med knappa 15 000, kategorin 10–19 anställda 
med knappa 14 000 och kategorin 20–49 anställda med knappa 16 000 arbetstagare. 

Ur figur 2 ser man att de stora företagen med mer än 250 anställda fortfarande är den 
största arbetsgivargruppen med 37 % av alla anställda, åtföljd av de s.k. mikroföretagen 
(1–9 anställda) med 26 %, småföretagen (10–49 anställda) med 20 % och de 
medelstora företagen (50–249 anställda) med 17 %. 

Ur de två figurerna  kan det utläsas  att den största ökningen av arbetsplatser skett 
inom företag med mindre än 20 anställda där antalet anställda ökat med knappa 
57 000, vilket utgör tre fjärdedelar av den totala arbetsplatsökningen om 77 000 
anställda. Det sker en uppenbar förskjutning i riktning mot små arbetsplatser. 
Företagarna i Finland har i flera olika sammanhang påpekat att de anser att systemet 
med allmänt bindande kollektivavtal är diskriminerande gentemot arbetsgivarna och 
kan genom sina restriktiva bestämmelser om lokala förhandlingar t.o.m. försätta 
företagen som följer allmänt bindande kollektivavtal i en ogynnsam 
konkurrenssituation. FiF har också ansett att allmänt bindande kollektivavtal står i 
konflikt med friheten att inte ansluta sig till förening och klagat om detta till EKMR, 
som visserligen tillbakavisade klagan, se avsnitt 2.3 ovan. 

Mot bakgrund av de ovan presenterade siffrorna kan det återigen konstateras att 
stereotypen av ett anställningsförhållande kan ifrågasättas, då de flesta nya 
arbetsplatserna uppstår i små företag. Likaledes borde en genomgång av reglerna 
                                                        
120 Mikroföretag (1-9 anställda), små företag (10-49 anställda), medelstora företag (50-249 anställda) och 
stora företag (> 1000 anställda). 
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gällande allmänt bindande kollektivavtal  göras för att säkerställa att reglerna inte 
försätter företag i olika konkurrenssituation beroende på om företagen följer ett 
normalt eller allmänt bindande kollektivavtal. Även ILO har i sin Global Jobs Pact 
uppmärksammat och förordat att eftersom små och medelstora företag och 
mikroföretag är viktiga skapare av arbetstillfällen borde alla åtgärder som hjälper dem 
att utföra nyanställningar vidtas.121 

 

                                                        
121  ILO 2009: 5. 
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3 ARBETSMARKNADSMEKANISMERNA I TYSKLAND, 
SVERIGE OCH FINLAND 

3.1 Inledning 

Arbetsmarknadsmekanismerna i Tyskland, Sverige och Finland har många likheter 
men avviker  också på många punkter från varandra.  I synnerhet i Finland har 
arbetslagstiftningen i många fall fått  inslag från Tyskland.  Ett exempel på detta är vår 
lagstiftning om kollektivavtal, där kollektivavtalslagen som godkändes år 1924 baserade 
sig på ett tyskt lagförslag som utarbetades av en känd expert inom arbetsrätt, Hugo 
Sinzheimer.  Lagförslaget godtogs aldrig i Tyskland, men den finska lagen som senare 
reviderats är fortfarande till sina centrala delar baserad på det tyska lagförslaget.122  
Under senare år har de nordiska länderna, i synnerhet Sverige och Finland 
förenhetligat sin arbetslagstiftning: man talar inom EU rentav om en ”nordisk 
modell”.123 Vid en närmare analys av de tre ländernas lagstiftning kan dock konstateras, 
att alla tre länder i sin lagstiftning har  särdrag som utvecklats under årens lopp enligt 
lokala sedvanor.  Som ett exempel kan nämnas reglerna för medbestämmande som 
finns i alla tre länders lagstiftning, men som till vissa centrala delar i hög grad avviker 
från varandra.  Ett annat exempel utgörs av  förhandlingarna om lokala arbetsvillkor 
där företagsråden (eller arbetsplatsråden som de också kunde kallas) i Tyskland 
(”Betriebsrat”) har en avgörande, från fackföreningarna åtskild  roll.  I denna 
avhandling används begreppet företagsråd. 

Med arbetsmarknadsmekanismer avses i denna redogörelse såväl lagstiftning och 
domstolsdomar såsom också gängse kutymer som präglar parternas agerande i 
arbetsrättsliga frågor.  Detta innebär att begreppet ”arbetsmarknadsmekanismer” 
tolkas  mycket omfattande. Mekanismerna kunde, såsom ovan redan konstaterats, 
enligt svensk modell kallas ”industrial relations”. 

I beskrivningen av de tre ländernas mekanismer kommer tyngdpunkten att placeras på   
de svenska och tyska reglerna.  Eftersom det tyska arbetsdomstolsväsendet väsentligt 
skiljer sig från förhållandena i Sverige och Finland kommer dess verksamhet och 
struktur att beskrivas mer ingående. De finska bestämmelserna kommer inte att 
beskrivas lika detaljerat om inte det är motiverat för att klarlägga de existerande 
skillnaderna mellan de tre länderna. 

Detta kapitel  gör inte anspråk på att utgöra en systematisk och täckande beskrivning 
av de tre ländernas arbetsmarknadsmekanismer.  De olika mekanismerna i de tre 
berörda länderna behandlas inte heller lika. En del områden beskrivs  ingående och 
andra behandlas mycket kortfattat.  Det tyska arbetsdomstolsväsendet och de tyska 
bestämmelserna för kollektiva uppsägningar beskrivs relativt omfattande eftersom de 
avviker från de svenska och finska bestämmelserna. Det svenska medlingsväsendet 
beskrivs också mer detaljerat, då det skiljer sig från de motsvarande tyska och finska 
bestämmelserna.  De delar som behandlas mer detaljerat i avsnitten 3.3-3.6 nedan 
används senare som argument för de förändringar  i den finska arbetslagstiftningen 
och de finska arbetsmarknadsmekanismerna som presenteras i kapitel 6.  Såsom 
senare påpekas, försöker jag inte påvisa vilka arbetsmarknadsmekanismer i Sverige 
eller Tyskland skulle vara bättre än motsvarande bestämmelser i Finland.  Avsikten är 
att fästa uppmärksamhet vid hur vissa arbetsmarknadsmekanismer är uppbyggda i 

                                                        
122 Bruun - Koskull 2004: 13. 
123 Hasselbalch 2002: 12 
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Sverige och Tyskland. Då eventuella förändringar genomförs i Finland är det säkert 
värt att bekanta sig med lösningarna som två av våra viktigaste konkurrentländer 
använt. 

Först diskuteras i avsnitten 3.2.1 - 3.2.3 allmänna aspekter av arbetsmarknads-
strukturerna.  I dessa avsnitt beskrivs vissa områden mer ingående, trots att de inte 
används som argumentation för de förändringsförslag som peresenteras i kapitel 6, 
utan de beskrivs mer detaljerat därför att de avviker starkt från de finska 
förhållandena. Ett exempel på detta är beskrivningen av det tyska 
arbetsdomstolsväsendet i avsnitt 3.2.1. 

 Därefter berörs centrala punkter av arbetslagstiftningen som behandlar 
medbestämmande och samarbete på arbetsplatsen, permittering och uppsägning, 
förhållandet mellan arbetsrätt och kollektivavtal samt stridsåtgärder och förlikning. 
Dessa avsnitt kommer att användas i kapitel 6, där förslag till förändringar diskuteras.  
I avsnitt 3.4.4 beskrivs ett konkret uppsägningsexempel där ett tyskt företag uppsagt en 
betydande del av sina anställda. 

Till slut kommer en kort diskussion att föras vars målsättning är att försöka fastställa 
styrkorna respektive svagheterna i de olika ländernas mekanismer.  Diskussionen 
kommer att vara relativt kortfattad och den gör inte heller   anspråk på att vara alltför 
vetenskaplig: det torde vara i det närmaste omöjligt att objektivt  jämföra vilka styrkor 
och svagheter ett visst system har.  Bedömningen är i hög grad beroende av ur vilken 
synvinkel egenskaperna betraktas.  En representant för arbetsgivarna kan dra helt 
motsatta slutsatser än den som representerar arbetstagarna.  En specialist återigen ser 
kanske närmast på strukturen av lagstiftningen och betonar inte lika mycket den 
praktiska delen av arbetsmarknadsmekanismerna. I detta kapitel görs det oaktat  ett 
blygsamt försök till en neutral avvägning av för- och nackdelarna i de olika ländernas 
arbetsmarknadsmekanismer.  Såsom konstaterats ovan, kommer diskussionen att 
fortsätta i kapitel 6.  Min avsikt är inte att försöka bedöma vilka specifika bestämmelser 
i de tre ländernas arbetsrätt och arbetsmarknadsmekanismer gynnar det i frågavarande 
landets konkurrenskraft eller vilka kunde tänkas försämra den: detta anses överlag vara 
ytterst besvärligt och en omfattande diskussion om detta ärende skulle falla utanför 
ramarna för denna avhandling.  Alla tre länder har gjort ändringar i sina 
arbetsmarknadsmekanismer under 2000-talet.  Det torde vara rätt att påstå att 
Tyskland har genomfört de mest omfattande förändringarna.  

Arbetsminister Ihalainen startade ett initiativ som utmynnade i en rapport som 
beskriver reformerna som genomförts i Danmark, Sverige, Tyskland och Finland på 
2000-talet.  Rapportens sammanfattning publicerades i en artikel i 
Työvoimapoliittinen Aikakauslehti 2/2012.124  Författarna Räisänen och Alatalo 
konstaterar att det är svårt att säga vilken inverkan en enskild åtgärd har haft, men 
hävdar försiktigt att de omfattande reformer som Tyskland genomfört på 2000-talet 
har förbättrat arbetsmarknadens funktionsduglighet.125 Då synpunkterna som 
presenterats i detta kapitel diskuteras i samband med förändringsförslagen i kapitel 6 
är det inte min avsikt att försöka bevisa att de tyska eller de svenska reglerna skulle 
vara bättre eller sämre, utan de presenteras främst som stöd för argumentationen att 
omfattande förändringar borde genomföras också i Finland.  De frågor som tas upp i 
detta kapitel tjänar främst som en påminnelse om att andra länder redan genomfört 
vissa förändringar som också kunde förbättra den finska arbetsmarknadens 
funktionsduglighet och därigenom de finska företagens konkurrenskraft. 
                                                        
124 Räisänen - Alatalo  2012. 
125 Räisänen - Alatalo 2012: 38. 
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Observationerna som görs grundar sig huvudsakligen på fyra olika källor.  Den 
viktigaste är litteraturen, där ett antal verk av erkända specialister valts som källa. 
Behandlingen av den tyska lagstiftningen baserar sig förutom på litteratur också på en 
intervju som gjorts med en erfaren domare från delstaten Hessens arbetsdomstol 
(Landesarbeitsgericht Hessen). Beskrivningen av det tyska uppsägningsfallet bygger  på 
en intervju med det berörda företagets verkställande direktör.  En begränsad del av 
kommentarerna gällande Tyskland grundar sig  på min egen erfarenhet av de tyska 
arbetsmarknadsmekanismerna i egenskap av verkställande direktör för Tetra Pak 
Tyskland (750 anställda, omsättning 650 miljoner euro) under åren 1997-2002.  

Såsom ovan nämnts kommer det finska systemet att behandlas mindre ingående än det 
tyska och det svenska.  Det svenska systemet i sin tur kommer att behandlas mindre 
omfattande än det tyska.  Detta kan motiveras med att de svenska och  finska 
arbetsmarknadsmekanismerna är mycket mer lika varandra än de tyska, och att särskilt 
de finska förhållandena beskrivs ingående i andra delar av avhandlingen.  En mer 
ingående presentation kommer göras endast i fall det är nödvändigt för att klart kunna 
påvisa skillnaderna i de tre ländernas bestämmelser och kutymer.  Denna utredning 
kommer såsom den övriga avhandlingen att begränsas till privat anställda.  För 
Tysklands del är denna begränsning helt naturlig därför att de tyska arbetsdomstolarna 
överhuvudtaget inte befattar sig med frågor som berör tjänstemännens arbetsvillkor.  
Trots att arbetslagstiftningen för tjänstemän i många hänseenden närmat sig den 
privata sektorns bestämmelser, föreligger det fortfarande betydande skillnader i 
anställningsvillkoren för dessa två grupper av arbetstagare.  Vid val av de delar av 
arbetslagstiftningen som här behandlas närmare, har ett försök gjorts att ta med 
områden som direkt kan tänkas påverka företagens verksamhet och lönsamhet. Dessa 
frågor tas upp i kapitel 6 där olika reformförslag presenteras.  Säkerligen lämnas 
därigenom flera i sig mycket intressanta delområden obehandlade, men en detaljerad 
genomgång av alla dessa områden skulle spränga ramarna för detta avsnitt.   

De frågor som behandlas mer detaljerat i kapitel 6 (Förslag till förändringar) är inte 
helt identiska med de delområden som tas upp i avsnitten 3.3 – 3.6.  Ett exempel 
utgörs av bestämmelserna för atypiska arbetsförhållanden, d.v.s. deltids-, visstids- och 
hyresarbetsavtal, som tas upp som ett separat avsnitt (6.3, Förbättring av villkoren för 
atypiska arbetsförhållanden), men inte berörs under en separat rubrik i detta kapitel.  
En del centrala regler gällande visstidsavtal i Tyskland berörs kortfattat i avsnitt 3.2.1 
(Allmänt om arbetsmarknadsstrukturerna – Tyskland) och tas med i argumentationen i 
avsnitt 6.3.  Skillnaden förklaras med att i kapitel 6  behandlas  frågor som de svarande 
ansett viktiga  i intervjusvaren som presenteras i kapitel 5.  Dessutom påverkar också 
undersökningen av arbetsdomstolens beslut som genomgås i kapitel 4 de delområden 
som valts.  Jämförelsen av arbetsmarknadsmekanismerna i Tyskland, Sverige och 
Finland används i kapitel 6 främst som stöd för reformförslagen som jag presenterar, 
eller som avskräckande exempel, beroende på betraktarens synsätt.  Presentationen av 
jämförelsen av förhållandena i Tyskland, Sverige och Finland har således två syften: för 
det första att utvidga diskussionen om arbetsmarknadsmekanismerna i Finland till två 
viktiga konkurrentländer, och för det andra att stärka argumentationen för de förslag 
till förändringar i de finska arbetsmarknadsmekanismerna som görs i kapitel 6.  
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3.2 Allmänt om arbetsmarknadsstrukturerna  

3.2.1 Tyskland 

Arbetsrätten har en central ställning i Tyskland.  År 2004 berördes 88 % av alla 
arbetstagare av arbetslagstiftningen.  Arbetsrätten består av gällande rätt, lagar och 
rättspraxis. Trots arbetsrättens viktiga roll utgör inte arbetsrätten ett fristående 
rättsområde, såsom t.ex. civilrätten och straffrätten.  Arbetsrättsliga bestämmelser 
finns såväl inom civilrätten (BGB: Bürgerliches Gesetzbuch) som inom handelsrätten 
(HGB: Handelsgesetzbuch)126.  

De viktigaste rättskällorna för arbetsrättsliga beslut är i stort sett de samma som i 
Finland.  Den största skillnaden ligger kanske i att Tysklands grundlag specifikt nämns 
som en rättskälla, och att den också utgör den viktigaste rättskällan.  Dessa källor är 
enligt Hanau - Adomeit (författarna har medvetet lämnat de europeiska 
bestämmelserna utanför)127: 

1) Grundlagen 

2) Lagarna 

3) Kollektivavtal 

4) Lokalt avtal 

5) Arbetsavtal 

6) Arbetsgivarens anvisningar 

Gamillscheg anser att sedvanerätten är viktig, trots att den används relativt begränsat.  
Han anser också att sedvanerätt otvivelaktigt är den mest demokratiska rättsformen.128 

Som  exempel på regler gällande arbetslivet som intagits   i Tysklands grundlag (GG: 
Grundgesetz)  kan nämnas skyddet av människovärdet, likabehandling, samvetsfrihet, 
meningsfrihet, skyddet av äktenskap och familj, strejkrätt och rätt att fritt välja yrke 
och arbetsplats. Dessutom är förbudet att säga upp en anställd under 
moderskapsledigheten intagen i grundlagen. Grundlagen nämner också specifikt rätten 
att inte ansluta sig till förening.  Hanau kallar detta den negativa föreningsfriheten och 
anser därför att ”closed shop” avtal där endast fackligt anslutna arbetstagare får 
anställas är förbjudna.129 Däremot är rätten till arbete inte specifikt nämnd i 
grundlagen, då arbetslöshet enligt lag ger rätt till statligt arbetslöshetsunderstöd.130  
Grundlagen innehåller  också en bestämmelse om lika lön för lika arbete.  
Kollektivavtalsparterna har inte rätt att avvika från denna regel.131 

Domstolarnas domar  är  mycket viktiga då lagstiftningen aldrig kan täcka alla tänkbara 
omständigheter utan rättspraxis ofta kommer till stånd genom domstolarnas 
                                                        
126 Simon - Funk-Baker 2006: 107. 
127 Hanau - Adomeit 2000: 11. 
128 Gamillscheg 2000: 22, 146. 
129 Hanau - Adomeit 2000: 52. 
130 Hanau - Adomeit 2000: 20-28. 
131 Gamillscheg 2000: 51. 
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tolkningar. Simon och Funk-Baker anser rentav att arbetsrätten därför är det 
rättsområde där rättspraxis och sedvanerätt har den största betydelsen.132  

Som ett exempel kan nämnas arbetskampsrätten (Arbeitskampfsrecht) där 
bestämmelserna gällande strejker och lockouter uteslutande har uppstått genom 
domstolarnas, speciellt högsta arbetsdomstolens (Bundesarbeitsgericht) och högsta 
förvaltningsdomstolens (Bundesverfassungsgericht) domar.  Detta innebär att 
domarnas syn på rättfärdighet har en central ställning i utformningen av rättspraxis.133 

Rättsvetenskaparnas roll är också mycket viktig i synnerhet då tillräckligt omfattande 
prejudikat av de högsta domstolarna inte finns.134  Många specialister anser att 
arbetsrättens osjälvständiga ställning lett till att förutsebarheten är begränsad och 
kräver därför att detta sakförhållande borde ändras.  Hanau konstaterar  att en del 
bestämmelser är rentav motstridiga och kontraproduktiva.135  

 Ett antal försök till att utarbeta en självständig arbetsrätt har gjorts, bl.a. år 1977 då 
arbetstagarna skulle ha godkänt förslaget, men arbetsgivarna motsatte sig.  Efter 
Tysklands återförening år 1990 togs ärendet upp i återföreningsfördraget och en grupp  
professorer utarbetade år 1992 ett förslag som emellertid ”glömts” och inte  antagits.136  
Georg Schäfer, domare  i delstaten Hessens arbetsdomstol anser  att saknaden av  ett 
självständigt rättsområde rentav försvårar arbetsdomstolarnas arbete137. 

 Schäfer anser att den tyska arbetsrättens största svaghet är att den är alltför 
komplicerad och fragmenterad.  Dess styrka är att den är resultatorienterad och 
försöker hjälpa parterna att uppnå kompromisser.  I Tyskland bedrivs också 
trepartsförhandlingar såsom i Finland.  Statsmaktens roll i förhandlingarna är central, 
vilket Schäfer anser vara en styrka i det tyska systemet.138  

Såsom i avsnittet ovan konstaterats, förs trepartsförhandlingar  också i Tyskland.  Där 
verkar statsmakten ha tagit en mer proaktiv roll än vad som är fallet i Finland. Staten 
tyr sig snabbare till lagstiftning och sätter också upp  klara mål för förhandlingarna.  
Alatalo och Räisänen konstaterar också i sin artikel att den tyska regeringen kraftfullt 
drivit igenom reformer under 2000-talet, då däremot regeringen i Finland varit 
betydligt återhållsammare.  De konstaterar att förändringarna i Tyskland varit betydligt 
mer omfattande och har lett till goda resultat.  I Finland är såväl förändringarna som 
resultaten blygsammare.139  Ett kanske extremt exempel på statsmaktens klara 
målsättning är den sedan slutet av år 2013 regerande ”stora koalitionen” (grosse 
Koalition) bestående av den konservativa kristliga demokratiska unionen (CDU), dess 
bayerska systerparti (CSU) och socialdemokratiska partiet (SPD) och dess avsikt att 
införa en allmän minimilön på 8,50 euro i timmen.  Detta fall beskrivs närmare i 
avsnitt 5.12.2. 

 

                                                        
132 Simon-Funk-Baker 2006: 107-108. 
133 Däubler 2006: 57. 
134 Däubler 2006:59. 
135 Hanau - Adomeit 2000: 43. 
136 Gamillscheg 2000: 48. 
137 Schäfer  2013. 
138 Ibid. 
139 Alatalo - Räisänen 2012: 40. 
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Skyddet av arbetstagare är en grundprincip i den tyska arbetslagstiftningen.  
Skyddsprincipen är i stort sett utformad på samma sätt som i Sverige och Finland.  
Gynnsamhetsprincipen utgör också en central beståndsdel i lagstiftningen: tvingande 
lagstiftning kan åsidosättas om avtalsvillkoren är gynnsammare för arbetstagaren. 
Sämre villkor än de lagstadgade är däremot tillåtna i en mycket begränsad 
utsträckning.140 

Den tyska arbetsmarknaden är kraftigt tudelad så att fackföreningarnas och 
företagsrådens uppgifter hålls strikt isär.  Denna tudelning är förankrad i lagstiftningen 
och kan inte kringgås genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.141 Tudelningen 
uppstod kort efter att det andra världskriget upphörde. Som ett exempel kan nämnas 
att företagsrådet inte har rätt att utropa strejk, utan denna rätt är helt förbehållen 
fackföreningarna.142  Företagsrådet och dess medlemmar får inte  heller ha en aktiv roll 
i en strejk, utan det bör förhålla sig neutralt.  Företagsrådet har ständig och absolut 
fredsplikt.143  Då den första lagen om företagsråd stiftades år 1952 
(Betriebsvefassungsgesetz 1952) var en av de uttryckliga målsättningarna att åtskilja 
företagsrådet och facket från varandra.144  Denna tudelning har i vissa företag gått så 
långt att företagsrådet medvetet håller facket utanför företagets verksamhet och inte 
tillåter någon som helst inblandning från fackets sida.  De konflikter som i detta 
sammanhang kan uppstå behandlas mer ingående i avsnitt 3.3.1.  Trots att 
företagsråden i dag har en central ställning har arbetsgivarna tidigare i åratal försökt 
begränsa deras behörighet.  Då lagen om företagsråd förnyades år 1972, ansåg vissa  
rättsvetenskapare att reglerna för medbestämmande och i synnerhet det paritetiska 
medbestämmandet i förvaltningsråd (Aufsichtsrat) rentav stred mot grundlagen!145   

 

De tyska kollektivavtalen skiljer sig väsentligt från de svenska och finska.  Man sluter 
tre typer av avtal.  Löneavtal (Lohntarifvertrag) innehåller bestämmelser om lönenivå 
och lönebetalning och gäller oftast i ett år.  Följande nivå utgörs av s.k. ramavtal 
(Rahmentarifvertrag) som innehåller bestämmelser om löneklasser och hur en anställd 
anordnas en viss löneklass.  Denna typ av avtal är  vanligtvis i kraft i tre år.  Tre års 
giltighet har oftast också den tredje nivån av avtal, som kunde kallas allmänna avtal 
(Manteltarifvertrag) som reglerar andra arbetsvillkor, såsom t.ex. veckoarbetstid, 
övertid, uppsägningstider och semestrar.146  Det tyska kollektivavtalssystemet skiljer sig 
också från det svenska och finska genom ett högt antal lokala kollektivavtal, som kan 
gälla bara  en viss stad, och därför    är antalet registrerade kollektivavtal enormt stort, 
ca 68 000!   

Tyskland har såsom Finland  allmänt bindande kollektivavtal, men de utgör endast  0,7 
% (ca 500 st.) av alla kollektivavtal.  Förfarandet är delvis likadant som i Finland. 
Arbetsministeriet har utnämnt ett utskott bestående av tre arbetstagar-och tre 
arbetsgivarrepresentanter som  antingen på arbetstagarnas eller arbetsgivarnas förslag 
bereder fallen och rekommenderar (eller inte rekommenderar) att ministeriet 
fastställer ett kollektivavtal som allmänt bindande.  Arbetsministeriet kan oberoende av 
utskottets rekommendation  och utan att ange orsak vägra att fastställa avtalet som 
                                                        
140 Däubler 2006: 199. 
141  Däubler 2006: 247. 
142  Däubler 2006: 311. 
143  Hanau - Adomeit 2000: 100, 112. 
144  Däubler 2006: 469. 
145  Däubler 2006:  87. 
146  Däubler 2006: 183. 
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allmänt bindande, men ministeriet kan inte förklara avtalet  allmänt bindande mot 
utskottets vilja.  Kollektivavtalet är allmänt bindande enbart för den tid det är i kraft.  
Då ett nytt kollektivavtal sluts, måste det på nytt förklaras allmänt bindande.  Förutom 
allmänt bindande kollektivavtal innehåller vissa avtal bestämmelser om minimilöner 
som måste följas av alla arbetsgivare i branschen, oberoende om avtalet är allmänt 
bindande eller inte.  Sådana kollektivavtal har slutits bl.a. för  byggnadsindustrin, 
tvättinrättningar, avfallshantering och säkerhetstjänster.  Eftersom det i Tyskland finns 
ett enormt stort antal kollektivavtal, och då flera av dessa avtal endast berör en del av 
arbetsvillkoren, såsom t.ex. semesterersättning, gäller den allmänt bindande verkan 
bara det specifika kollektivavtalet och inte alla avtal i branschen.   

Ett allmänt bindande kollektivavtal behöver inte vara riksomfattande såsom i Finland, 
och ett stort antal allmänt bindande kollektivavtal gäller enbart för en enskild delstat.  
Ett allmänt bindande avtal måste däremot vara täckande (omfatta minst 50 % av alla 
anställda i branschen eller området) och också gagna det allmännas intresse, vilket 
dock inte specifikt definierats.147  Då ett avtal förklarats allmänt bindande, gäller det i 
det stora hela på samma sätt som i Finland.   

Avvikelser från kollektivavtalets bestämmelser kan endast göras till förmån för 
arbetstagaren (gynnsamhetsprincipen) eller om kollektivavtalet innehåller 
bestämmelser som tillåter avvikelser också till arbetstagarnas nackdel, s.k. 
avvikelseklausuler (Öffnungsklausel).148 Dessa avvikelseklausuler används i enskilda 
företag för att anpassa arbetsvillkoren till företagets marknadsläge, såväl när läget är 
dåligt som i situationer där företagets produktionsapparat är fullt utnyttjad.  
Beskrivningen av avvikelseklausulerna nedan bygger  i huvudsak på en utredning från 
år 2006 som gjorts av professor Claus Schnabel och doktor Susanne Kohaut, om inte 
annat nämns.149 Den procentuella andelen av arbetstagare som är bundna av bransch- 
eller riksomfattande kollektivavtal   (Flächentarifverträge) har visat en sjunkande 
trend.  I västra Tyskland har antalet anställda bundna av  dessa kollektivavtal sjunkit 
från 72 % år 1995 till 59 % år 2005.  Den motsvarande siffran för östra Tyskland  år 
1996 var 56 % och för år 2005 42 %.  Avtal på företagsnivå hade år 2005 slutits för 8 % 
av de anställda i väst och 11 % av de anställda i öst.  En tredjedel av alla anställda i väst 
och nästan hälften av de anställda i öst hade inget kollektivavtal alls.  Cirka hälften av 
dessa arbetstagare omfattades indirekt av kollektivavtal då deras arbetsgivare följde de 
centrala villkoren i branschens kollektivavtal.   

Arbetsmarknadsparterna har försökt stanna denna utveckling, som också lett till att allt 
fler företag underskrider kollektivavtalens bestämmelser, genom att göra 
kollektivavtalen transparentare och flexiblare.  Det viktigaste elementet har  varit 
införandet av avvikelseklausuler.  Genom dessa avvikelseklausuler ställer parterna 
ramarna och villkoren för lokala avvikelser i kollektivavtalen och tillåter att avvikelser 
också till arbetstagarnas nackdel överenskomms.  Oftast får företagsråden en central 
roll i dessa förhandlingar då de getts behörighet att med arbetsgivaren sluta ett lokalt  
företagsavtal (Betriebsvereinbarung) som beaktar det enskilda företagets situation.  
Avtalsparterna kan förbehålla sig rätten att slutgiltigt godkänna det lokala 
förhandlingsresultatet eller också själva föra dessa förhandlingar.  Avtalen kan kopplas 
antingen till subjektiva kriterier, såsom icke förutsebara omständigheter,  eller 
objektiva kriterier, såsom företagets resultat.  Avvikelseklausuler för bestämmandet av 
arbetstiden har använts sedan mitten av 1980-talet och finns i dag  i nästan alla 
kollektivavtal.  I metall- och elektronikindustrin tillåter avvikelseklausulerna den lokala 
                                                        
147 Tyska arbetsministeriets webbsidor: Kollektivavtal och allmänt bindande kollektivavtal. 
148 Kohaut – Schnabel 2006. 
149 Kohaut - Schnabel  2006. 
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arbetsgivaren och arbetstagarna att överenskomma ökningar eller minskningar av den 
reguljära arbetstiden med motsvarande löneökningar eller minskningar.  Arbetstidens 
reglering var det viktigaste området för avvikelseklausulerna då de först infördes, men 
under de senaste åren har klausulerna också gällt lönebildningen för de anställda.  
Redan år 1993 infördes i östra Tyskland hardship-klausuler i metall-, elektronik- och 
stålindustrin som gav arbetsgivaren och företagsrådet rätt att be avtalsparterna  i 
nödfall förhandla avvikande lönevillkor för företaget.  Dessutom används också avtal 
med avvikelseklausuler som tillåter den enskilde arbetsgivaren och företagsrådet att 
förhandla om avvikande lönevillkor, vilka kräver avtalsparternas godkännande  för att 
träda i kraft. T.ex. kemiindustrin i västra Tyskland har sedan år 1998 med 
avtalsparternas godkännande kunnat överenskomma om en minskning av lönerna på 
upp till 10 % om minskningen bidrar till att säkra sysselsättningen eller öka landets 
konkurrenskraft.   

De mest långtgående avvikelseklausulerna ger de lokala parterna rätt att inom vissa 
gränser självständigt avtala löneminskningar.  Sedan år 1996 har de lokala parterna i 
den västtyska textil- och beklädnadsindustrin genom ett frivilligt företagsavtal   haft 
rätt att uppskjuta eller helt stryka i kollektivavtalet överenskomna löneförhöjningar om 
arbetsgivaren befinner sig i ett prekärt ekonomiskt läge och i gengäld ger 
sysselsättningsgarantier åt de anställda för samma tidsperiod.  Dessutom används 
också specialvillkor för små företag som tillåter företaget att betala lägre löner än vad 
kollektivavtalet föreskriver.  Som ett exempel kan nämnas den östtyska detaljhandeln, 
där företag med mindre än 25 anställda kan underskrida den överenskomna lönenivån 
med upp till fyra procent.  Med maximalt 15 anställda kan minskningen utgöra sex 
procent och i miniföretag med maximalt fem anställda åtta procent.  Schnabel och 
Kotthaus påpekar emellertid att avvikelseklausuler för löner är betydligt ovanligare och 
har införts senare än klausuler gällande reglering av arbetstiden.  Avvikelseklausulerna 
är en nödvändig förutsättning för kollektivavtalsbundna företag att avsluta 
”sysselsättningspaket”.  I sådana avtal förpliktar sig företagsrådet vanligtvis till 
eftergifter i löne-, arbetstids- och övriga villkor och arbetsgivaren å sin sida ger en 
arbetsplatsgaranti eller förpliktar sig till investeringar eller bibehållandet av en 
produktionsenhet.  Dylika avtal, som ofta utsetts för  kritik från arbetstagarsidan,  sluts 
numera inte endast i hardship-situationer utan de används också i flera branscher som 
instrument i sysselsättningspolitiken och för säkrandet av produktionsenheter.   

Dessa avtal finns inte i samma form i Finland, men man kunde påstå att de lokala 
avtalsmekanismerna till en viss grad liknar det tyska systemet.  De mest långtgående 
lokala avtalsbestämmelserna torde stå att finna i Metallarbetarförbundets och 
Teknologiindustrins kollektivavtal.  Dessutom har avtalsparterna sedan finanskrisen  år 
2009 undertecknat ett krisprotokoll där parterna kommit överens om 
förhandlingsmetoderna ifall ett företag hamnar i en djup kris.  Avtalet förutsätter att en 
viss typ av överenskommelser måste tillkännagivas kollektivavtalsparterna och också 
godkännas av dem.150  

Ett annat särdrag i Tyskland består av de s.k. underleverantörsavtalen (Werkverträge).  
Då ett dylikt avtal sluts, kommer underleverantören och det mottagande företaget 
överens om  att underleverantören antingen i sina egna utrymmen eller i en separat 
avdelning hos beställaren med egen personal levererar en viss produkt eller tjänst.  
Arbetet utförs helt självständigt av underleverantören som också har direktionsrätten 
av arbetstagarna, i motsats till hyrd arbetskraft.   

                                                        
150 Alanko 2014. 
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Dessa underleverantörsavtal kritiseras starkt av arbetstagarna.  De anser att dessa avtal 
missbrukas och används huvudsakligen för att undgå de i lag stadgade 
minimirättigheterna för hyresanställda, såsom t.ex. minimilön.  Uppgifterna och 
åsikterna i detta avsnitt baserar sig på en studie som sammanställts av Philipp Lorig151 i 
uppdrag av Rosa Luxemburg stiftelsen, som står nära det tyska vänsterpartiet (die 
Linke).  Redan rubriken beskriver stiftelsens uppfattning om dessa avtal: 
Underleverantörsavtal – en ny lönedumpningsstrategi?! (Werkverträge – die neue 
Lohndumping Strategie?!).  Studien är emellertid informativ och relativt omfattande.  
Studien förhåller sig också kritiskt till övriga atypiska arbetsförhållanden såsom 
deltids- och visstidsavtal.  Enligt studien är hyresarbete inte längre lika attraktivt för 
arbetsgivaren som tidigare, då anställningsvillkoren för hyresanställda 
lagstiftningsvägen skärpts år 2011, och innehåller  bl.a. bestämmelser om minimilön.  
Underleverantörsavtal används omfattande i bl.a. kött-, byggnads-, elektronik- och 
bilindustrin.  Enligt Lorigs studie arbetar 1/3 av alla anställda i bilindustrin med 
underleverantörsavtal.  Avtalen blev vanliga då EU fick nya östeuropeiska 
medlemsstater i början av 2000-talet.   

Sedan år 2001 har antalet hyresanställda stagnerat på en knapp miljon anställda, 
samtidigt som antalet underleverantörsavtal starkt stigit.  År 2011 översteg det totala 
antalet anställda i Tyskland för första gången 41 miljoner, samtidigt som efter den tyska 
återföreningen år 1992 antalet atypiska arbetsförhållanden stigit med 3,5 miljoner och 
antalet fast anställda motsvarigt sjunkit med 3,8 miljoner.  Metallarbetarförbundet (IG 
Metall), som är Tysklands inflytelserikaste fackförbund förhåller sig speciellt kritiskt till 
underleverantörsavtal och anser att de leder till ett ”två klass” system bland 
arbetstagarna, där de fast anställda har betydligt bättre villkor än de som är anställda 
med underleverantörsavtal.  IG Metall anser att dessa avtal är den värsta formen av 
atypiska arbetsförhållanden, då också stora problem med medbestämmandet uppstår.  
Enligt Lorig ligger fördelarna för arbetsgivarna bl.a. i att underleverantörsavtal inte är 
väl kända bland allmänheten och därför inte leder till en imageförlust för företaget.  En 
annan fördel är att arbetsgivaren inte är förpliktad att betala samma minimilöner  som 
gäller för hyrd arbetskraft (7,79 euro/timme i västra Tyskland och 6,89 euro/timme i 
östra Tyskland).  Enligt studien har 21 % av alla anställda med underleverantörsavtal 
en timlön lägre än 9 euro.  Frågan om underleverantörsavtal har också debatterats i 
Tysklands parlament, som fastslagit vissa kriterier för att fastställa om det är frågan om 
”skenavtal”.  Till dessa kriterier hör bl.a. att inget bestämt resultat för arbetet 
överenskommits (en klart definierad tjänst eller vara) som underleverantören skall 
prestera, betalningen sker per tidsenhet och inte baserat på resultatet, 
underleverantören har ingen självständig organisation för att leverera tjänsten eller 
produkten, mottagaren har de facto direktionsrätt och de anställda på 
underleverantörsavtal utför samma arbete som de fast anställda.  Det kommer att vara 
intressant att följa  utvecklingen av underleverantörsavtal efter det att den nya lagen 
om minimilön trätt i kraft i Tyskland den 1 januari 2015. 

Reglerna för visstidsavtal är annorlunda i Tyskland än i Sverige och Finland.  
Arbetsministeriet har velat främja sysselsättningen genom att mildra villkoren för 
visstidsanställningar.  En arbetsgivare kan t.ex. utan saklig grund ingå och förlänga 
visstidsavtal, anställa och förnya en över 52-årig arbetstagares visstidsavtal.  
Nygrundade företag kan under en fyra års period ingå ett obegränsat antal visstidsavtal.  
Denna fråga beskrivs mer ingående i avsnitt 3.7 (Sammanfattning) nedan.  
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Strejk- och förlikningsreglerna i Tyskland skiljer sig också avsevärt från Sverige och 
Finland.  Dessa synpunkter behandlas mer ingående i avsnitt 3.6.1  nedan. 

Arbetsdomstolsväsendet i Tyskland skiljer sig markant från Sverige och Finland. Därför 
behandlas ärendet ingående nedan.   

Arbetsdomstolsväsendet i Tyskland består av tre olika nivåer: lokal arbetsdomstol 
(Arbeitsgericht), delstatsarbetsdomstol (Landesarbeitsgericht) och högsta 
arbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht).  Den första lagen om arbetsdomstolar trädde i 
kraft år 1926.152  I de lokala arbetsdomstolarna och delstatsdomstolarna behandlas 
målen i avdelningar (Kammer) under ledning av en lagkunnig domare  som ordförande 
och två lekmannadomare av vilka den ena representerar arbetstagarna och den andra 
arbetsgivarna.  I den högsta arbetsdomstolen handhas målen i avdelningar (Senat) 
bestående av en ordförande,  två lagkunniga domare  och  två lekmannadomare  av 
vilka en representerar arbetstagarna och en arbetsgivarna.153 

Domstolarna befattar sig inte med tjänstemännens arbetsvillkor.  Delstatsdomstolen 
kan i sitt beslut bevilja besvärsrätt till   högsta arbetsdomstolen, som också själv på 
ansökan kan bevilja besvärsrätt åt sökanden.154 

År 2011 behandlade de lokala arbetsdomstolarna totalt 406 000 fall.  Då det totala 
antalet arbetsdomstolar är ca 150, innebär detta i genomsnitt 2 700 fall/domstol. Av 
dessa fall berörde 193 000 (48 %) uppsägningar och 180 000 (44 %) avlöningsfrågor.  
Av alla behandlade fall var arbetstagarsidan kärande i 98,5 % av alla fall (totalt 400 
000) och arbetstagarsidan således kärande i endast 1,5 % av alla fall (totalt 6 000).155 
Behandlingen av rättegångskostnaderna i de lokala arbetsdomstolarna skiljer sig från 
det finska systemet genom att parterna får själva stå för sina advokatkostnader, 
oberoende om de vinner eller förlorar.156 

De 16 delstaterna i Tyskland har en delstatsdomstol var, med undantag av Nordrhein-
Westfalen som har tre och Bayern, som har två.157  Delstatsarbetsdomstolarna 
behandlade år 2011 totalt 19 500 fall, varav 32 % gällde avlöningsfrågor och 26 % 
uppsägningar.  Delstatsdomstolarna behandlar endast frågor som tidigare behandlats i 
de lokala arbetsdomstolarna.  Kärandena och svarandena lade in besvär i lika 
utsträckning.  Av kärandena som lade in besvär utgjorde arbetstagarna 90% och 
arbetsgivarna 10%.  I de fall svaranden överklagade domen utgjorde arbetstagarna 3% 
och arbetsgivarna 97 %.  Det intressanta i denna statistik är att stridsåtgärder inte utgör 
en nämnvärd andel av de behandlade fallen.158 

Som ett exempel kan man ta delstaten Hessen med sin huvudstad Wiesbaden och den 
största staden  Frankfurt am Main.  Delstaten Hessen med ca 6,1 miljoner invånare och 
en ytareal om ca 21 000 km2 (ungefär 2 ggr  Nyland) har sju lokala arbetsdomstolar och 
en delstatsarbetsdomstol i Frankfurt am Main159.  De sju lokala arbetsdomstolarna har 
tillsammans 78 avdelningar och delstatsdomstolen 19 avdelningar.  Totalt har Hessen 
100 lagkunniga domare och 2 400 lekmän som fungerar som medlemmar i 
                                                        
152 Gamillscheg 2000: 14. 
153 Hanau - Adomeit 2000: 294. 
154 Hanau - Adomeit 2000: 298. 
155 Tyska arbetsministeriets webbsidor: Statistik över arbetsdomstolarnas verksamhet år 2011. 
156 Hanau - Adomeit 2000: 297. 
157 Junker 2003: 500. 
158 Tysklands statistikcentrals webbsidor. 
159 Delstaten Hessens statistikcentral  webbsidor: Befolkningsdata från Hessen. 
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avdelningarna.  Varje avdelning består av en lagkunnig domare och två lekmän, varav 
den ena representerar arbetstagarparten och den andra arbetsgivarna.  De lokala 
arbetsdomstolarna behandlade år 2011 totalt 30 074 fall, av vilka 51 % gällde 
uppsägningar.  Arbetsdomstolarnas första prioritet är att förhandlingsvägen under ett 
förmöte komma till en kompromisslösning mellan parterna, vilket kan anses vara deras 
styrka160  Om detta inte lyckas sker den egentliga behandlingen på en av avdelningarna.  
Den lokala arbetsdomstolen kan i sin dom bevilja besvärsrätt till nästa instans, 
delstatsdomstolen.  Besvärsrätt kan också på ansökan beviljas av 
delstatsarbetsdomstolen själv.  Delstatsarbetsdomstolen i Hessen består av 19 
avdelningar som leds av en lagkunnig, heltidsanställd domare.  Totalt har 
delstatsdomstolen 65 anställda.  Varje fall behandlas av en anvisad avdelning, och 
behandlingen leds av en domare.  I behandlingen deltar också två lekmannadomare, av 
vilka den ena representerar arbetstagarna och den andra arbetsgivarna.  Totalt har 
delstatsdomstolen i Hessen 460 lekmannadomare som utnämns för en tidsperiod om 
fem år.  Varje avdelning har tilldelats ett specifikt ansvarsområde såsom t.ex. 
pensionsfrågor, lönefrågor och sociala frågor.   Övriga falltyper delas mellan de olika 
avdelningarna på roterande basis.161   

Högsta arbetsdomstolen behandlade år 2011 totalt 2 832 fall,  av vilka den största 
kategorin utgjordes av uppsägningar, (inklusive visstidsavtal) 719 fall,  25 % av alla 
behandlade fall, åtföljd av fall gällande pensioner (inklusive förtids- och 
deltidspensionering)  535 fall, 19% av alla fall.  Den tredje största kategorin utgjordes 
av lönefrågor, 361 fall, 13 %, åtföljd av frågor gällande företagsråd och förtroendemän, 
285 fall,  10 %, kollektivavtalsfrågor, 185 fall, 7 %, samt gruppen övriga, 747 fall,  26 %.  
Det är intressant att observera att rubriken arbetsnedläggelser/strejker som är den 
största falltypen för arbetsdomstolen i Finland inte går att hitta bland de fem största 
falltyperna i Tyskland.  Utan en mer detaljerad undersökning av fallen är det omöjligt 
att fastställa huruvida falltypen kollektivavtalsfrågor också innehåller fall gällande 
strejker.  Det är dock helt uppenbart att strejker inte spelar en nämnvärd roll 
åtminstone i delstatsarbetsdomstolarnas arbete162.  Uppsägningsfrågor kommer 
däremot mycket ofta upp i arbetsdomstolarna.  Denna fråga debatteras också 
omfattande bland rättsexperterna, som allmänt anser att reglerna gällande uppsägning 
är oklara och förorsakar arbetsgivarna alltför mycket osäkerhet, vilket kan leda till att 
arbetsgivarna inte anställer personal i rädslan av att få svårigheter vid en eventuell 
uppsägning.  Flera röster har höjts för att förändra uppsägningsrätten för att skaffa 
rättssäkerhet och också minska arbetsbördan för arbetsdomstolarna.163 

Det höga antalet fall behandlade av de olika arbetsdomstolarna, totalt nästan 430 000,  
kan åtminstone delvis förklaras genom det faktum att i motsats till arbetsdomstolen i 
Finland som enbart behandlar tolkningstvister gällande bestämmelser i kollektivavtal, 
behandlar de tyska arbetsdomstolarna alla fall gällande arbetsvillkor.  Trots allt är 
antalet fall enormt stort om man jämför  förhållandena i Finland, där arbetsdomstolen 
på 2000-talet behandlat maximalt ca 150 fall per år.  Trots att antalet fall skulle 
relateras till befolkningsmängden i de båda länderna, där Tyskland är ca 15 gånger 
större än Finland, är antalet fall i Tyskland oproportionerligt stort.  Här kunde  kanske 
slutsatsen dras att tröskeln för att väcka talan i den lokala arbetsdomstolen i Tyskland 
är betydligt lägre än i Finland.  Kanske det finska systemet är effektivare än det tyska i 
detta hänseende?  

                                                        
160 Schäfer 2013. 
161 Delstaten Hessens statistikcentral webbsidor: Data om arbetsdomstolsfall i Hessen. 
162 Schäfer 2012. 
163 Bauer 2012.  
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De tyska arbetsmarknadsmekanismerna har under 2000-talet kraftigt förändrats.  I 
detta sammanhang bör de reformer som genomfördes på basis av Harz I-IV 
programmet nämnas.  Senare i detta avsnitt  kommer förändringarna att kort 
beröras.164 

3.2.2 Sverige 

Den svenska arbetslagstiftningen är i sina huvuddrag  lik den finska.  Många lagar som 
i dag gäller i de båda länderna har först stiftats i Sverige.  Sverige har varit föregångare 
på många delområden av arbetslagstiftningen.  Skyddsprincipen är en central 
beståndsdel i lagstiftningen.  Lagen om anställningsskydd (LAS), som i det närmaste 
motsvarar den finska arbetsavtalslagen, har många tvingande bestämmelser och 
avvikelser kan göras bara till arbetstagarens fördel.  Med kollektivavtal kan större 
avvikelser från lagen göras.  Dessa avvikelser kan göras antingen centralt eller  lokalt.  
Här har lagstiftaren velat införa en större flexibilitet och säkerställa att de rådande 
omständigheterna inom en bransch eller ett företag tillräckligt beaktas. Regleringarna 
finns främst i lag och  författningar, rättspraxis, kollektivavtal och i enskilda 
arbetsavtal.165 Detta innebär att kollektivavtalet tillsammans med arbetslagstiftningen 
är den viktigaste normkällan då förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
bestäms.166 

Det svenska arbetsmarknadssystemet skiljer sig på en central punkt från det finska: I 
Sverige förs förhandlingarna mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna och 
inte med statsmakten som tredje part.  Trepartsförhandlingar är mycket sällsynta.167  

I motsats till den finska lagstiftningen innehåller allmänna arbetsrättsliga lagar ingen 
definition av arbetstagarbegreppet.  Rättspraxis har fastställt vissa grundprinciper som 
måste uppfyllas för att en person skall anses vara arbetstagare.  Domstolen avgör från 
fall till fall, baserat på en helhetsbedömning, om en person bör anses vara självständig 
eller arbetstagare.168 Det finns  inte heller allmän lagstiftning om anställningsavtal.169 

I Sverige finns det inte allmänt bindande kollektivavtal.  Detta befarades vara ett 
problem då Sverige anslöt sig till EU år 1995, eftersom man ville fortsätta att använda 
kollektivavtalsmekanismen i stället för lagstiftning för att genomföra  reformer.  
Sverige var mån om att säkerställa att landet skulle ha rätt att införa EU-direktiv via 
kollektivavtalen och inte behöva använda lagstiftning trots att ett erga omnes system 
inte fanns.170  Fackföreningsrörelsen har emellertid rätt att vidta stridsåtgärder mot 
arbetsgivare som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation.  Som ett resultat 

                                                        
164 För en detaljerad beskrivning av de tyska arbetsmarknadsreformerna, se Bosch – Lehndorff och Rubery      
2009: 105-127.    
164 Hanau - Adomeit 2000: 11. 
164 Gamillscheg 2000: 22, 146. 
164 Gamillscheg 2000: 14. 
164 Hanau - Adomeit 2000: 294. 
164 Tyska arbetsministeriets webbsidor: Statistik över arbetsdomstolarnas verksamhet år 2011. 
164 Hanau - Adomeit 2000: 297. 
165 Adlercreutz – Mulder 2007: 17. 
166 Andersson et al. 2009: 85. 
167 Bruun – Mikkola – Muona 2011: 94. 
168 Andersson et al. 2009: 79. 
169 Adlercreutz – Mulder 2007: 17. 
170 Bruun -  Malmberg 2005: 10. 
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uppstår s.k. hängavtal, där arbetsgivaren förpliktar sig att följa ett branschomfattande 
kollektivavtal.  Det har ansetts vara ett legitimt fackligt intresse att ett kollektivavtal 
omfattar alla arbetstagare.171  Med denna kutym kan man säga att man de facto når 
samma effekt som med ett system med  allmänt bindande kollektivavtal. 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) trädde i kraft år 1977 (1976:580). I 
lagen fastslogs regler om samverkansförhandlingar, information och 
medbestämmandeavtal.  Dessutom fick fackorganisationerna tolkningsföreträde vid 
vissa rättstvister.172 Medbestämmandelagen uppräknar ett antal fall där arbetsgivaren 
inte får fatta eller verkställa ett beslut innan förhandlingar med 
arbetstagarorganisationen förts.173 I de flesta fall har arbetsgivaren tolkningsföreträde 
precis som i Finland. 

År 2000 trädde nya regler om medling i kraft.  Ett Medlingsinstitut grundades som har 
som en central uppgift att ”verka för en väl fungerande lönebildning”.  
Medlingsinstitutet kan utan parternas samtycke utse en medlare inför hotande 
konflikter och också i vissa fall skjuta upp varslade strejkåtgärder.  Avtalsparterna kan 
undvika detta förfarande genom att sluta avtal om förfaringssättet vid 
avtalsförhandlingar. Denna möjlighet har utnyttjats av en stor del av 
arbetsmarknadsparterna.174  Medlingsinstitutet och dess uppgifter beskrivs mer 
ingående i avsnitt 3.6.2 nedan. 

I Sverige förs förhandlingar både på central och lokal nivå.  Centralorganisationernas 
förhandlingar spelar en mindre roll än tidigare.  Nationella branschomfattande avtal 
har utvecklats till ramavtal som ger större utrymme för förhandlingar och avtal på 
företagsnivå.  Detta gäller i synnerhet avtal om löner och arbetstider.  I Finland förs 
också lokala förhandlingar, men inte i samma omfattning som i Sverige.175  Det är 
kanske inte helt fel att påstå att decentraliseringen drivits längst i Tyskland. 

Arbetsdomstolen har i Sverige en mer omfattande behörighet än arbetsdomstolen i 
Finland.  Den kan såsom arbetsdomstolarna i Tyskland behandla alla frågor gällande 
arbetsvillkor, i motsats till den finska arbetsdomstolen som endast kan behandla frågor 
gällande kollektivavtal.176  Arbetsdomstolen har som uppgift att pröva arbetsrättsliga 
tvister.  Som arbetsrättsliga tvister  räknas alla tvister som gäller förhållandet mellan 
arbetstagare och arbetsgivare.  Vissa typer av arbetstvister kan direkt behandlas i 
arbetsdomstolen, varvid arbetsdomstolen är första och enda domstol.  I andra typer av 
arbetstvister bör talan väckas vid vanlig tingsrätt, vars beslut kan överklagas till 
arbetsdomstolen.177  I båda fallen utgör arbetsdomstolens dom ett slutligt avgörande av 
tvisten,  arbetsdomstolens beslut kan alltså inte överklagas.178 

Talan i arbetsdomstolen kan väckas av en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller en enskild arbetsgivare som slutit kollektivavtal.  Målet måste gälla en tvist om 
kollektivavtal,  en tvist som avses av medbestämmandelagen, en tvist mellan parter 
som är bundna av ett  kollektivavtal eller en tvist som berör arbetsplats där ett 
kollektivavtal gäller.  I andra typer av arbetstvister bör talan väckas i tingsrätt. Det är 
                                                        
171 Bruun -  Malmberg 2005: 30. 
172 Andersson et al. 2009: 13. 
173 Se lagen (1976: 580) ) om medbestämmande  i arbetslivet 32-39 §§. 
174 Bruun -  Malmberg 2005: 26. 
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huvudsakligen enskilda parter som väcker talan vid tingsrätt.179 En enskild arbetstagare 
eller arbetsgivare som inte är medlem i en fackförening resp. arbetsgivarorganisation 
måste också väcka talan i tingsrätt.  Ur arbetsdomstolens årsredovisning för 2013 kan 
man utläsa att domstolen delar upp fallen i A-fall som betecknar fall som direkt 
behandlats av arbetsdomstolen, och B-fall där tingsrätten varit första instans.  Det 
totala antalet behandlade fall har under många år varit ca 400.  År 2013 behandlades 
totalt 376 mål av vilka 239 var A-mål och 137 B-mål.180 

Sedan decennier har neutralitetsprincipen gällt i Sverige.  Den innebär att statsmakten  
håller sig neutral till arbetsmarknadsparterna, och att  staten ska lämna 
arbetsmarknadsfrågorna till arbetsmarknadsparterna och i så begränsad utsträckning 
som möjligt tillgripa lagstiftning.181  Sveriges riksdag  har visserligen medelst lag rätt att 
avbryta en strejk men har mycket sällan utnyttjat denna rätt.182 

Grundlagen har inte samma betydelse inom arbetsrätten som i Finland, där vissa 
grundläggande rättigheter gällande arbetsfrågor är upptagna. 

Sverige har liksom Tyskland genomfört ett antal arbetsmarknadsreformer på 2000-
talet som berört bl.a. arbetslöshetspenningen, ersättning för sjukledighet och 
incitament att motta arbete.  Sverige använder sig också mer systematiskt av 
konsekvensbedömningar av arbetsmarknadsreformer än Finland.183 

3.2.3 Finland 

I Finland brukar arbetsrätten delas i fem olika områden: arbetsavtalsrätt, 
kollektivavtals- och samarbetsrätt, arbetsskyddsrätt, sysselsättningslagstiftning och 
socialskyddslagstiftning.  De normer som styr villkoren för arbetsförhållandet och 
arbetets utförande spelar också en central roll.  Till arbetsrätten räknas dessutom de 
normer som reglerar arbetsmarknadsorganisationernas avtalsverksamhet och normer 
tillhörande förvaltnings- och processrätten såsom bestämmelser gällande 
arbetsdomstolen och nämnden för fastställande av allmänt bindande kollektivavtal.184 

Arbetsrätten baserar sig på skyddsprincipen.  Skyddsprincipen där arbetstagaren  anses 
vara den svagare parten har lett till att största delen av arbetsrättens normer är 
tvingande från vilka avvikelser inte får göras vare sig genom arbets- eller 
kollektivavtal.185   

Gynnsamhetsprincipen är också en viktig princip i finsk arbetsrätt.  Den finns 
visserligen inte specifikt formulerad i arbetslagstiftningen, men om dess existens råder 
inget som helst tvivel.  Principen innebär att tolkningar av arbetsrättsliga normer bör 
ske till förmån för den svagare parten, arbetstagaren.186 

Den finska arbetsdomstolen kan enbart behandla fall som berör tolkningen av 
kollektivavtalets bestämmelser.  Arbetsdomstolen har en trepartsstruktur där den ena 
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parten utgörs av domstolens president, arbetsdomstolsrådet och två personer med 
juridisk utbildning och sex medlemmar som utses av arbetstagarna och sex medlemmar 
som utses av arbetsgivarna som fungerar som lekmannadomare.  Arbetsdomstolen 
sammanträder  oftast i två avdelningar i sammansättningen 2+2+2.187 

Arbetsgivarens tolkningsföreträde är en viktig princip i arbetsrätten .  Principen 
innebär att arbetsgivaren har rätt att kräva att arbetstagaren temporärt följer hans 
tolkning av en norm gällande arbetsförhållandet, tills ärendet har klarlagts antingen 
genom förhandlingar eller i domstol.188 

 Arbetsmarknadsförhandlingar förs i Finland på fyra olika nivåer: mellan 
centralförbunden där inkomstpolitiska helhetslösningar sluts,  ofta med statlig hjälp, 
eller allmänna avtal som berör allmänna anställningsvillkor såsom t.ex. 
uppsägningsskydd, förtroendemännens ställning och samarbete inom företag.  De ovan 
nämnda avtalen är inte av lagen omfattade, egentliga kollektivavtal.  Egentliga 
kollektivavtal sluts huvudsakligen på nästa nivå, mellan arbetstagar- och 
arbetsgivarförbunden.  Därefter kan kollektivavtal också slutas på företagsnivå eller 
lokal nivå.  Den fjärde nivån utgörs av arbetsavtal som sluts mellan arbetstagare och 
arbetsgivare, där bättre villkor än de som tillämpas i ett kollektivavtal kan 
överenskommas.189 

Vid förlikning av arbetstvister har Finland  tvångsförlikning, men inte avtalstvång.190  
De svenska reglerna är i stort sett lika de finska. De tyska reglerna är  annorlunda, då 
Tyskland inte känner till begreppet tvångsförlikning.  Kollektivavtal kan emellertid 
innehålla regler om förlikning.191 

Som ytterligare viktiga principer i finsk arbetsrätt kan nämnas trepartsprincipen och 
neutralitetsprincipen.  Den förra innebär att man i Finland i årtionden eftersträvat att 
utveckla arbetslagstiftningen i samarbete mellan arbetstagarna, arbetsgivarna och 
statsmakten och erkänt arbetsmarknadsparternas avtalsfrihet.192  Denna 
trepartsprincip förordas också av EU.193  Neutralitetsprincipen ålägger statsmakten 
skyldighet att förhålla sig neutral till intressekonflikter mellan 
arbetsmarknadsparterna.194 

I motsats till Tyskland innehåller Finlands grundlag ett relativt begränsat antal 
bestämmelser som berör arbetslivet.  Grundlagens 6 § (Jämlikhet)  innehåller 
bestämmelsen om jämställdhet mellan könen i arbetslivet, 13 § (Mötes- och 
föreningsfrihet) fastställer rätten att höra  eller inte höra till en förening, och nämner 
särskilt att den fackliga föreningsfriheten är tryggad.  Grundlagens 18 § (Näringsfrihet 
och rätt till arbete)  bestämmer att det allmänna skall skydda arbetskraften och främja 
sysselsättningen och verka för att alla tillförs rätt till arbete, och att ingen får avskedas 
utan laglig grund.  Till slut innehåller 19 § (Rätt till social trygghet) bestämmelser om 
att alla bör tryggas grundläggande försörjning vid arbetslöshet, sjukdom, 
arbetsoförmåga och barnafödsel.  
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Såsom i de flesta andra europeiska länder har Finland också ett långtgående 
uppsägningsskydd för arbetstagaren.  Detta skydd är  intaget i grundlagen (Finlands 
grundlag 18 §).  Uppsägning kan lagligt ske endast av sakliga och vägande skäl.195 

I Finland råder inte absolut utan relativ arbetsfred.  Stridsåtgärder som är riktade mot 
ett gällande kollektivavtals bestämmelser är förbjudna.  Däremot är politiska, 
demonstrations- och sympatistrejker under vissa förutsättningar tillåtna.  Vanligen 
uppstår inte skadeståndskrav för olagliga strejker utan i stället utgår plikt.196  Finland 
avviker från Tyskland, där politiska, demonstrations- och också vanligtvis 
sympatistrejker är förbjudna.197 

I motsats till Sverige, har Finland, såsom Tyskland, allmänt bindande kollektivavtal.  
Dessa avtal medför i Finland enbart förpliktelser för arbetsgivaren, men inga 
förpliktelser, utan bara rättigheter för arbetstagaren.  Ett allmänt bindande 
kollektivavtal binder  arbetsgivaren, men  inte arbetstagaren.  Allmänt bindande 
kollektivavtal innefattar inte fredsplikt för parterna.  Tvistemål behandlas inte i 
arbetsdomstolen, utan i allmän domstol.  Bestämmelser, som gäller frågor som kan 
förhandlas lokalt, kan en arbetsgivare som måste följa ett allmänt bindande 
kollektivavtal vanligtvis inte utnyttja.  Då brott mot normalt bindande kollektivavtal 
sker, är plikt enligt kollektivavtalslagen den vanligaste påföljden.  Allmänt bindande 
kollektivavtal regleras däremot i arbetsavtalslagen och den vanligaste påföljden är 
skadestånd.198 

3.3 Medbestämmande och samarbete på arbetsplatsen 

3.3.1 Tyskland 

I Tyskland kanaliseras samarbete och medbestämmande via företagsråden 
(Betriebsrat) och dessutom har arbetstagarna  rätt att i en viss storleks företag delta i 
beslutsfattandet.  Vanligtvis utgörs detta organ av förvaltningsrådet (Aufsichtsrat).  
Styrningen av aktiebolag i Tyskland avviker från den svenska och finska modellen så att 
styrelsen består av de anställda cheferna, alltså en intern styrelse.  I Finland kan man 
kanske bäst jämföra den tyska styrelsen med en direktion eller ledningsgrupp.  Då det 
ännu var vanligt att ha förvaltningsråd i finska aktiebolag, hade företagen också hos oss 
interna styrelser.  I och med att förvaltningsråden i Finland antingen helt avskaffats 
eller deras befogenheter starkt begränsats, har aktiebolagen i dag externa styrelser.  I 
Tyskland väljer förvaltningsrådet styrelsemedlemmarna, inklusive verkställande 
direktören. 

Medbestämmandet i förvaltningsråden har sitt ursprung i efterkrigstiden.  Efter krigets 
slut strävade fackföreningsrörelsen att förstatliga de råvaruproducerande företagen och 
en del andra nyckelföretag.  För att parera detta erbjöd arbetsgivarsidan 
fackföreningarna en möjlighet att paritetiskt bemanna förvaltningsråden med 
arbetstagar- och arbetsgivarerepresentanter.  Målsättningen var helt öppet att få de 
anställda att känna att fabrikerna var deras och så mobilisera de anställda mot den 
hotande socialiseringsvågen.  År 1948 grundades ett antal förvaltningsråd där 
arbetstagarna och arbetsgivarna båda hade fem representanter.  Reglerna för 
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deltagandet i förvaltningsråden har därefter i flera repriser förändrats, men de 
grundläggande principerna kvarstår fortfarande.199 

Medbestämmandelagen (Mitbestimmungsgesetz) förnyades år 1976.  Enligt den nya 
lagen bör arbetstagarna vara paritetiskt representerade i förvaltningsrådet då antalet 
anställda överstiger 2 000 personer.  Enligt lagen ska förvaltningsrådet  bestå av 12, 16 
eller 20 medlemmar beroende på om antalet anställda är under 10 000, under 20 000 
eller över 20 000.  Ordförande representerar alltid arbetsgivarsidan.  För att bli vald 
bör ordförandekandidaten understödas av 2/3 av förvaltningsrådets medlemmar.  
Parterna försöker finna en kompromisslösning för att få ihop 2/3-majoriteten, men om 
detta skulle misslyckas väljer enligt lagens bestämmelser arbetsgivarsidan ordföranden 
och arbetstagarna viceordföranden.  Bland arbetstagarrepresentanterna kan två eller 
tre personer  bestå av representanter föreslagna av fackföreningarna, de övriga 
arbetstagarrepresentanterna väljs bland företagets anställda, av vilka en  måste 
representera de ledande anställda (leitende Angestellte).  Vid röstningar har 
ordföranden två röster, vilket innebär att beslut kan genomdrivas mot de anställdas 
vilja.  För att bevara ett konstruktivt samarbetsklimat i företaget eftersträvar parterna 
att uppnå kompromisser.200 

I medbestämmande- och samarbetsfrågor spelar företagsråd den  centrala rollen.   
Företagsrådens verksamhet styrs av lagen om företagsråd (Betriebsverfassungsgesetz).  
Lagen stiftades redan år 1952, och har därefter förnyats ett antal gånger, de mest 
omfattande förändringarna ägde rum åren 1972 och  2001.  Lagen bygger  på ett 
förtroendefullt samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.  Företagsråden ska 
enligt lagen beakta såväl företagets som arbetstagarnas intressen, och samtidigt också 
tillvarata det allmännas intresse.  Lagen åtskiljer också fackföreningarna och 
företagsråden.  Företagsrådet har ingen strejkrätt och får inte heller engagera sig 
politiskt.  Företagsrådet måste enligt lagens bestämmelser avhålla sig från alla sådana 
åtgärder som kunde tänkas äventyra arbetsplatserna och arbetsfreden i företaget.201  

Om arbetstagarna kräver det, måste ett företagsråd grundas då företaget har minst 5 
anställda.202  Företagsrådet måste enligt lagen om företagsråd arbeta såväl i 
arbetstagarnas som i företagets intresse och inte genom konfrontation, utan i 
samarbete,  söka efter lämpliga lösningar.203  Företagsrådets medlemmar åtnjuter 
uppsägningsskydd i ungefär samma utsträckning som  förtroendemän i Sverige och 
Finland.  Lagen innehåller detaljerade föreskrifter om företagsrådens verksamhet och 
uppsättning. Ett exempel på detta är att lagen bestämmer förutsättningarna när en 
företagsrådsmedlem helt kan friställas: har företaget 200-500 anställda, friställs en 
medlem, om antalet anställda är 501-900 två medlemmar, o.s.v.204 

Åtskiljandet av företagsråden och fackföreningarna har fört till en slags dualism som 
inte heller  finns i Sverige och Finland.  Fördelarna med denna dualism är bl.a. 
möjligheten till nära demokratisk kontroll.  Företagsrådet står också utanför den 
fackliga hierarkin.  Företagsrådet är  relativt oberoende och kan fatta mycket praktiska 
beslut och är endast förpliktad att uppfylla de förpliktelser som lagen föreskriver.205  En 
nackdel utgörs av risken   att fatta beslut som kortsiktigt gynnar företagets anställda 
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men som inte gagnar arbetstagarnas intresse på lång sikt.  Fackföreningarna har trots 
allt en viktig roll genom sin understödande roll, som bl.a. innefattar konsultering och 
skolning av företagsrådets medlemmar.  Det bör också understrykas att betydande 
förbättringar i avlöning och arbetstid bara kan uppnås av facket.206 
I dag anses det allmänt att företagsråden gagnar såväl företaget och arbetsgivarna som 
de anställda. Samarbetet med företagsrådet är, baserat på min egen erfarenhet, mycket 
beroende av företagsrådets sammansättning och i synnerhet av dess ordförande.  I  
bästa fall är ordföranden en värdefull kollega som utan inblandning av 
arbetsmarknadspolitiska aspekt genuint tänker på företagets bästa och förstår att 
endast ett framgångsrikt företag kan erbjuda trygga arbetsplatser.  Om arbetsgivaren 
dessutom bedriver en människovänlig personalpolitik kan samarbetet vara till stor 
nytta för företagets verksamhet.  Företagsrådet är också mån om att de anställda 
genom samvetsgrant arbete bidrar till företagets välstånd.  Om arbetsgivaren vill 
avskeda en anställd på grund av felaktig inställning, leder det sällan till svårigheter med 
företagsrådet.  Företagets ledning bör använda tillräckligt mycket tid till att ingående 
informera företagsrådet och i synnerhet dess ordförande om företagets angelägenheter.   

Företagsrådens ansvarsområde och befogenheter kommer att behandlas närmare i 
avsnitten 3.4.1, 3.5.1 och 3.6.1. 

3.3.2 Sverige 

Medbestämmandet i svenskt arbetsliv regleras i lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet, också kallad medbestämmandelagen (MBL) som 
trädde i kraft år 1977.  Lagen har i begränsad  omfattning ändrats år 1994.207  Nya regler 
infördes för medbestämmande som gällde bl.a. samverkansförhandlingar, fackligt 
tolkningsföreträde och medbestämmandeavtal.  Målsättningen med de nya reglerna var 
att ge de anställda rätt att påverka ärenden som omfattades av arbetsgivarens 
direktionsrätt.208  MBL bestämmer om gränserna för förhandlingar och 
medbestämmande, som berör frågor gällande ”förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare”209 Det kan på goda grunder anses att medbestämmandelagens 
tillämpningsområde är mycket omfattande.210   

MBL innehåller bestämmelser om tre slags förhandlingar: avtalsförhandlingar, 
tvisteförhandlingar och samverkansförhandlingar.  Genom avtalsförhandlingar ingår 
parterna avtal om löne- och anställningsvillkor.  Tvisteförhandlingar behandlar frågor 
som rör tvister om hur avtal skall tolkas.  Samverkansförhandlingarnas syfte är att 
arbetstagarna kan påverka arbetsgivarens beslut gällande verksamhetens inriktning 
och också utöva inflytande på arbetsgivarens direktionsrätt.211 

Medbestämmandelagen föreskriver att arbetsgivaren har en plikt att förhandla med 
fackföreningarna innan beslut i viktiga frågor fattas.  Facket har också rätt att specifikt 
kräva förhandlingar i mindre viktiga frågor.  Lagen innehåller bestämmelser om 
förhandlingsskyldighet men kräver inte att enighet i ett visst ärende måste nås.  
Arbetsgivaren har rätt att självständigt fatta beslut i ett ärende efter att han  uppfyllt sin 
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lagenliga förhandlingsplikt.212  I detta hänseende är den svenska 
medbestämmandelagen lika konstruerad som den finska samarbetslagen men skiljer 
sig från den tyska företagslagen, där enighet krävs i vissa frågor innan arbetsgivaren 
kan skrida till åtgärder (t.ex. vid uppsägningar). 

Medbestämmandelagen innehåller inga bestämmelser om tidsfrister för förhandlingar 
såsom är fallet i Finland.  Förhandlingarna bör enligt lagens 11 §  påbörjas i så god tid 
att ”förhandlingen blir ett naturligt och effektivt led i arbetsgivarens beslutsprocess”.  
Arbetsgivaren har också rätt att i förväg utreda olika handlingsalternativ.213  Om 
parterna inte uppnår enighet har facket rätt att kräva förhandlingar på central nivå.  
Ställer facket detta krav i en medbestämmandefråga får arbetsgivaren inte verkställa  
de planerade åtgärderna innan de centrala förhandlingarna förts.214  

Den primära förhandlingsskyldigheten omfattar viktigare förändringar.  Vid mindre 
viktiga förändringar har facket rätt att kräva förhandlingar med arbetsgivaren som 
måste vänta med att fatta beslut tills förhandlingarna slutförts.  Förhandlingsrätten i 
medbestämmandefrågor omfattar genom denna reglering alla frågor som berör 
arbetsgivarens verksamhet.215 

De svenska arbetstagarna utövar medbestämmande också i företagens styrelser.  
Styrelserepresentationslagen berättigar de anställda att utnämna representanter till 
företagets styrelse och i fall företaget tillhör en koncern,  också till koncernstyrelsen.  
De anställda har rätt  att utnämna 2 representanter om företaget har mer än 25 
anställda, och 3 representanter om företaget sysselsätter mer än 1000 personer.  
Personalens representanter har i stort sett samma rättigheter som de övriga 
medlemmarna.  De får emellertid inte närvara då frågor gällande kollektivavtal och 
stridsåtgärder behandlas.216 

3.3.3 Finland 

Medbestämmandet och samarbetet i företag regleras av samarbetslagen 
(30.3.2007/334) och personalrepresentationslagen (24.8.1990/725).  Samarbetslagen 
innehåller bestämmelser om vilka frågor som bör behandlas.  Till dessa hör bl.a. frågor 
som gäller personalens ställning vid omfattande förändringar i arbetsuppgifterna, 
upphörandet av företagets verksamhet eller förflyttning av verksamheten till annan ort, 
uppsägningar och permitteringar av produktions-  eller ekonomiska orsaker och 
personal- och skolningsplanerna. 

I motsats till den svenska medbestämmandelagen innehåller den finska 
samarbetslagen tidsfrister för när arbetsgivaren kan fatta beslut om en förändring 
sedan förhandlingarna påbörjats.  I princip får arbetsgivaren inte fatta ett beslut innan 
förhandlingarna slutförts, men lagen innehåller bestämmelser om när förhandlingarna 
kan anses slutförda.  Arbetsgivaren bör förhandla om den tänkta åtgärdens grunder, 
verkan och alternativ.  Det förutsätts inte att förhandlingarna leder till ett gemensamt 
beslut, utan arbetsgivaren har rätt att efter att ha uppfyllt sin förhandlingsplikt fatta 
beslutet.  Ett undantag till denna regel utgörs av  frågor som gäller sociala spörsmål, 
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där arbetstagarna har beslutsrätten.217  De anställda representeras i 
samarbetsförhandlingar av huvudförtroendemannen, förtroendemannen, 
förtroenderepresentanten, av personalen utsedd representant eller av 
arbetarskyddsombudet.218 

I Finland har de anställda såsom i Sverige och Tyskland  en lagstadgad rätt att delta i 
bolagets förvaltning.  Deltagandet regleras i personalrepresentationslagen som trädde i 
kraft den 1 januari 1991.  En representant för de anställda bör utses i  bolag som har 
minst 150 anställda.  Antalet personalrepresentanter får utgöra högst en fjärdedel av 
alla medlemmar, dock minst en och maximalt fyra personer.  Personalrepresentanterna 
har samma rättigheter som de övriga medlemmarna.  De får emellertid inte delta i 
behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av företagsledningen, 
ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.  
Personalrepresentanterna åtnjuter samma uppsägningsskydd som förtroendemän och 
förtroendeombud.  Företaget har rätt att bestämma till vilket beslutsfattande organ 
personalens representanter skall väljas.219 

3.4 Permitteringar och uppsägningar 

3.4.1 Tyskland 

Ett särdrag i de tyska reglerna utgörs av att i företag med 10 eller mindre anställda 
åtnjuter de anställda inte uppsägningsskydd såsom i större företag. 
Uppsägningsskyddslagen (Kündigungsschutzgesetz), där villkoren för uppsägningar 
bestäms, gäller för företag med fler än 10 regelbundet anställda.  Reglerna fastslår 
också att uppsägningsskyddet träder i kraft efter det att arbetstagarens anställning 
varat i mer än sex månader.220  Den första uppsägningsskyddslagen trädde i kraft år 
1951.221 Den nuvarande lagen trädde i kraft år 1969 och ändrades senast år 2013.222   

Uppsägningar måste förhandlas med företagsrådet.  Vid uppsägningar har 
företagsrådet under vissa förutsättningar vetorätt.  Företagsrådet måste avge sitt veto 
till arbetsgivaren inom en vecka, annars anses företagsrådet ha godkänt 
uppsägningen.223  Även om företagsrådet inte motsatt sig en uppsägning, kan den 
enskilda arbetstagaren väcka åtal i den lokala arbetsdomstolen.224  Förhandlingar med 
företagsrådet bör föras före en uppsägning verkställs.  Om företagsrådet inte godkänner 
uppsägningen kan frågan hänvisas till arbetsdomstolen, varvid arbetsgivaren inte får 
verkställa uppsägningen innan domstolens beslut vunnit laga kraft.225  I motsats till 
Finland är arbetsgivaren tvungen att återanställa en uppsagd arbetstagare om 
arbetsdomstolen fastställt att uppsägningen varit olaglig.  Gamillschegg konstaterar 
visserligen att teori och verklighet sällan skiljer sig så starkt som i detta ärende: 
arbetsgivarna eftersträvar att undvika återanställning genom att ingå frivilliga 
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uppsägningsavtal med arbetstagarna.226  Såsom i Finland kan en arbetstagare i princip 
uppsägas antingen på personliga grunder eller  av ekonomiska eller produktionsorsaker 
(betriebsbedingte Kündigungen).  De ekonomiska och produktionsorsakerna uppdelas i 
två grupper, interna och externa (innerbetriebliche och ausserbetriebliche Gründe).  
Om grunderna för uppsägningen inte är tillräckliga, kan arbetsgivaren dömas att betala 
skadestånd till arbetstagaren motsvarande maximalt 15 månaders lön.227  
Uppsägningarna leder ofta till meningsskiljaktigheter: såsom ovan i avsnitt 3.2.1. 
konstaterats, utgjorde uppsägningsfallen år 2011 nästan hälften av alla fall som 
behandlades i de lokala arbetsdomstolarna. 

Uppsägningsskyddet har varit föremål för en häftig politisk debatt de senaste tjugo 
åren.  Redan år 1985 fastställdes lättnader för små och också nygrundade företag.  
Dessa lättnader avskaffades till sina centrala delar några år senare.  Hanau – Adomeit 
hävdar att sysselsättningen inte förbättras genom att skärpa reglerna för 
uppsägningar.228   

De i uppsägningsskyddslagen fastslagna uppsägningstiderna då arbetsgivaren säger 
upp personal skiljer sig inte  nämnvärt från de finska bestämmelserna och varierar från 
en månad då anställningen varat minst två år till sju månader då 
anställningsförhållandet varat minst 20 år.229 De i lagen fastställda uppsägningstiderna 
får inte underskridas i kollektivavtal.230  I Finland är den maximala uppsägningstiden 
sex månader då anställningsförhållandet varat i minst 12 år.  För en sex månaders 
uppsägningstid krävs i Tyskland ett något längre anställningsförhållande på 15 år.  Vid 
konkurs (som i sig inte berättigar uppsägning) är uppsägningstiden maximalt 3 
månader231, vilket är betydligt längre än i Finland, där uppsägningstiden enligt 
arbetsavtalslagens 7 kap. 8 § 1 mom. är endast 14 dagar.  

Då Tyskland under ledning av Volkswagens personaldirektör Peter Hartz utarbetade ett 
omfattande reformprogram som fick namnet Hartz I - Hartz IV trädde lagen om 
reformer på arbetsmarknaden (Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt), som också 
innehöll förändringar i uppsägningsreglerna, i kraft den 1 januari 2004.  Lagen 
bestämmer att vid uppsägningar av ekonomiska och produktionsskäl är den anställda 
berättigad till ett avgångsvederlag om 0,5 månadslön/anställningsår. Lagen innehåller 
också förenklingar av processen i samband med urvalet av anställda som avskedas.  
Lagen innehåller dessutom en bestämmelse som medtagits i deltids- och 
visstidsanställningslagen (Teilzeits- und Befristungsgesetz) enligt vilken 
visstidsanställningar utan begränsningar kan ingås av nygrundade företag under de 
första fyra åren av deras verksamhet.  Arbetsministeriet (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, BMAS) motiverade lagförslaget till reformer på arbetsmarknaden med att 
det var viktigt att öka tillväxten och sysselsättningen samt sänka arbetskostnaderna 
genom att göra nyanställningar enklare särskilt i små och nygrundade företag.232 

Deltids- och visstidslagen innehåller  flexibla bestämmelser vilkas avsikt är att förbättra 
vissa specialgruppers anställningsmöjligheter.  Enligt lagen kan såsom ovan nämnts 
nygrundade företag sluta ett obegränsat antal visstidsavtal för en total tid om fyra år 
tills fyra år efter företagets grundande.  Utan angivande av en grund kan en 
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arbetsgivare i alla fall för maximalt två år avsluta visstidsavtal, som under 2-års 
perioden kan förlängas maximalt tre gånger.  Likaledes kan ett obegränsat antal 
visstidsavtal under en fem års period  slutas med en anställd som är över 52 år gammal.  
Visserligen ska den anställda uppfylla vissa villkor, han bör bl.a. ha varit arbetslös i 
minst fyra månader.  Flera av dessa regler är semidispositiva och kan i kollektivavtal 
överenskommas annorlunda.233 

Enligt en mångårig tradition förhandlar fackföreningen inte om fabriksstängningar 
utan överlämnar förhandlingarna till företagsrådet som förhandlar om en s.k. 
socialplan, där villkoren för uppsägning och eventuella extra betalningar regleras.  Om 
en överenskommelse inte nås kan behandlingen av frågan överföras till en 
förlikningskommission (Einigungsstelle) där arbetstagarna och arbetsgivarna har lika 
många representanter och ordförande är en utomstående, av båda parterna accepterad 
person.  Kan parterna inte enas om ordföranden, bestäms denna av arbetsdomstolen.234 
Fackföreningen ger företagsrådet juridisk hjälp, men detta sker i bakgrunden.  Ett 
uppsägningsfall i ett tyskt företag beskrivs mer ingående i avsnitt 3.4.4 nedan.  En ofta 
diskuterad fråga i Tyskland är huruvida företagsekonomiska beslut kan vara föremål 
för kollektivavtalsförhandlingar.  Högsta arbetsdomstolen har i ett beslut från år 1990 
uttalat att kollektivavtalsförhandlingar också kan gälla företagsekonomiska beslut, då 
beslutet är nära förknippat med sociala frågor som berör de anställda.235   

Företagsrådets medlemmar åtnjuter speciellt uppsägningsskydd.  En medlem av 
företagsrådet kan inte uppsägas under den tid medlemskapet pågår och inte heller 
innan ett år gått från medlemskapets upphörande. 

Uppsägningar av kollektiva eller personliga skäl bör behandlas enligt samma mönster.  
Vid kollektiva uppsägningar bör en socialplan utarbetas och speciella regler gäller vid 
valet av de anställda som sägs upp.  Hävning av arbetsavtal (ausserordentliche/fristlose 
Kündigung) är såsom i Finland möjligt, och kräver att  viktiga skäl (wichtiger Grund) 
föreligger. Samma krav ställs på uppsägning av en arbetstagare anställd på viss tid.  
Uppsägning på grund av deltagande i en olaglig strejk är också möjlig.236 Härvid krävs 
att företagets ekonomiska omständigheter är mycket svåra.237  Överlåtelse av rörelse 
berättigar inte till uppsägning av personal, och  uppsägningen anses automatiskt vara 
olaglig.238 

Tyskland har inte ett likadant permitteringsförfarande som Finland.  En motsvarighet 
till permitteringar är förkortad arbetstid (Kurzarbeit) där förändringar i företagets 
marknadsförhållanden ger arbetsgivaren rätt att införa förkortad arbetstid för sin 
personal.  Såväl företagen som arbetskraftsmyndigheterna anser  förkortad arbetstid 
vara ett alternativ till uppsägningar.  För införandet av förkortad arbetstid ställs ett 
antal villkor, som delvis liknar de finska bestämmelserna för permittering.  
Arbetsbortfallet måste vara oundvikligt på grund av t.ex. ekonomiska orsaker eller 
ovanliga väderleksförhållanden.  Företaget bör ha gjort allt det kunnat för att undvika 
arbetsbortfallet, och t.ex. utnyttjat outtagna semesterdagar eller arbetstagarnas 
arbetstidssaldon.  Arbetsbortfallet bör också vara betydande och tillfälligt.  Detta 
innebär att minst en tredjedel av de anställda får ett lönebortfall om minst 10 %, och att 
företaget ser en möjlighet att efter en bestämd tidsperiod återgå till normala 
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arbetstider.  Arbetstidsförkortningen måste förhandlas med företagsrådet.  
Företagsrådet har också rätt att kräva av arbetsgivaren att förkortning av arbetstiden 
införs i stället för uppsägningar.  Kan inte företagsrådet och arbetsgivarna uppnå 
enighet om villkoren för arbetstidsförkortningen kan frågan hänvisas till förlikning 
med hjälp av en förlikningskommission, som avger ett utlåtande som ersätter ett avtal 
mellan företagsrådet och arbetsgivaren.  Då avtal slutits mellan parterna betalar 
arbetskraftsbyrån 60 % (om arbetstagaren försörjer minst ett minderårigt barn 67 %) 
av nettolönsbortfallet.  Förkortad arbetstid med statligt understöd kan användas i 
maximalt 12 månader.239 

Förkortad arbetstid är en kraftigt debatterad fråga i Tyskland.  Många arbetsgivare och 
arbetstagare anser att regelverket är ytterst användbart och bromsar upp företagens 
planer att säga upp arbetskraft i krissituationer.  Flera experter, en av dem Hans-
Günther Viweg från Ifo-institutet, som specialiserat sig på utredningar över företagens 
konkurrenskraft, anser att företag som borde saneras upprätthålls alltför länge med 
hjälp av dessa understöd.  Från och med december 2012 förlängdes tidsperioden för 
arbetstidsförkortning till 12 månader.  Oppositionen in Tysklands parlament har krävt 
att tiden skulle förlängas till hela 36 månader.  Förkortad arbetstid användes i 
omfattande utsträckning under finanskrisen år 2009, då 
arbetstidsförkortningsprogrammet omfattade som värst 1,5 miljoner anställda.  I 
januari 2013 ansökte 2 900 företag understöd för förkortad arbetstid, vilket utgjorde en 
kraftig ökning från 2 100 ansökningar i december 2012.  Tysklands arbetskraftsbyrå 
uppskattar att förkortad arbetstid med statligt stöd omfattar ca 100 000 arbetstagare 
under år 2013.240 

3.4.2 Sverige 

I Sverige kan man också säga upp anställda antingen på grund av arbets- eller 
medelbrist, som i stort motsvarar det finska begreppet ”produktions- och ekonomiska 
orsaker”, eller av personliga skäl.  Lagen om anställningsskydd (LAS) kräver att ”saklig 
grund” för uppsägningen bör föreligga i båda typerna av uppsägningar.  Om inte saklig 
grund föreligger, kan domstolen ogiltigförklara uppsägningen och skadestånd kan 
dömas.241   

Sverige har vid uppsägningar en speciell ”tvåmånaders” regel som inte hittas i Tyskland 
eller Finland.  Regeln innebär att arbetsgivaren inte får grunda uppsägningen enbart på 
omständigheter som kommit till hans kännedom längre än två månader innan han 
meddelat arbetstagaren om uppsägningen.242 

De uppsagda arbetstagarna har också företrädesrätt vid återanställning om 
arbetsgivaren nyanställer personal efter att ha sagt upp anställda p.g.a. arbetsbrist.  
Återanställningen förutsätter att arbetstagaren har tillräcklig yrkeskunskap för det nya 
arbetet.  Denna företrädesrätt är i kraft i nio månader efter att uppsägningen ägt rum.  
Bestämmelserna är i stort sett de samma som gäller i Finland.  Också visstidsanställda 
har företrädesrätt som gäller i 12 månader. 243 
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Ålder, sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga utgör enligt arbetsdomstolens domar 
vanligtvis inte en saklig grund för uppsägning.  Endast i undantagsfall kan en 
uppsägning på dessa grunder godkännas.244 

Skadestånden som döms för uppsägningar utan saklig grund har i praktiken blivit 
väldigt höga i Sverige.   Skadeståndets storlek bestäms av arbetstagarens ålder och 
antal tjänsteår. Skadeståndet kan variera mellan 6 och 48 månaders lön.  
Uppsägningstiden beror på den anställdas ålder.  Är arbetstagaren yngre än 24 år är 
uppsägningstiden en månad, är arbetstagaren minst 45 år gammal, är 
uppsägningstiden 6 månader.245  Dessa regler skiljer sig från de finska, som inte 
beaktar arbetstagarens ålder. 

Sverige har inte ett likadant permitteringsförfarande som Finland. I sig existerar 
begreppet permittering, och det har i stort sett samma innebörd som i Finland. Det 
innebär att med permittering förstås en situation, där arbetstagaren p.g.a.  arbetsbrist, 
driftsstörning eller annan motsvarande orsak får upphöra med arbetet utan att 
anställningen upphör, men att han eller hon är förpliktad att på kort varsel ställa upp 
för arbete.246 De anställda kan visserligen permitteras, men de åtnjuter enligt LAS 
samma löne- och andra förmåner som de har då de arbetar.247 Detta har bidragit till att 
permitteringar numera är ovanliga.248 I vissa undantagssituationer kan permittering 
utan lön förekomma, men dessa är mycket begränsade. Avsteg från LAS 21 § kan ske 
genom kollektivavtal, och i många LO fackföreningars avtal bestäms det att 
arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön vid permittering som förorsakats av 
arbetstagaren, olovlig konflikt på LO:s område, semesterstängning för högst tio dagar 
eller myndighetsbeslut som arbetsgivaren inte kunnat räkna med.249 Trots de ändrade 
reglerna är arbetsgivaren fortsättningsvis förhandlingsskyldig enligt LAS 29 §, som 
föreskriver att reglerna i MBL 11-14 § bör följas. 

Däremot har Sverige år 2014 infört statligt stöd vid korttidsarbete250 där staten 
subventionerar kostnaderna för att  bevara arbetsplatserna i företag som i djup 
lågkonjunktur drabbats av minskad efterfrågan. Staten, arbetsgivarna och 
arbetstagarna delar på kostnaderna för korttidsarbete. Då arbetstiden förkortas med 
20, 40 eller 60 procent, minskas lönen med 12, 16 respektive 20 procent.251 Detta 
regelverk liknar till vissa delar de tyska reglerna för förkortad arbetstid (Kurzarbeit), 
som beskrivits i avsnitt 3.4.1 ovan.   

3.4.3 Finland 

Såsom i Sverige och Tyskland kan en arbetstagare i Finland uppsägas på individuella 
eller kollektiva grunder.  Arbetsgivaren kan också häva arbetsavtalet på individuella 
grunder. På kollektiva grunder kan arbetsavtalet endast uppsägas men inte hävas.  För 
individuella uppsägningar kräver lagen synnerligen vägande skäl.  Arbetsavtalet kan 
hävas enbart av ytterst vägande skäl.  Innan arbetsgivaren säger upp eller häver ett 
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arbetsavtal måste han ge den anställda möjlighet att höras om grunderna för 
avslutandet av arbetsavtalet.252   

Uppsägningstiden beror på anställningsförhållandets längd, och den kan maximalt 
utgöra 6 månader. Om en uppsägning av domstol bedöms som olaglig, kan 
arbetsgivaren dömas till skadestånd, som maximalt kan utgöra 24 månaders lön.  
Förtroendemän, förtroendeombud och arbetarskyddsombud får sägas upp endast om 
de anställdas majoritet ger sitt godkännande, eller om arbetet helt upphör och annat 
arbete inte kan erbjudas.253 

Kollektiv uppsägning kan ske av produktions- och ekonomiska orsaker.  Lagen ställer 
ett antal krav på kollektiva uppsägningar.  Arbetet bör ha minskat avsevärt och 
minskningen får inte vara tillfällig, och den anställda kan inte skäligt förflyttas eller 
omskolas till nya uppgifter.  Bestämmelserna hindrar inte arbetsgivaren att inskränka 
sin verksamhet: detta innebär att t.ex. en fabriksstängning är tillåten.  Arbetsgivaren 
ska också förhandla med de anställda enligt samarbetslagens bestämmelser.254  Enligt 
samarbetslagens 8 kap. 51 § har arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet om 
vid uppsägning av mindre än 10 personer eller permitteringar under 90 dagar 14 dagar 
har gått efter det att förhandlingarna inletts.  Fristen är 6 veckor om permitteringarna 
varar minst 90 dagar eller uppsägningarna omfattar minst 10 personer.  I företag med 
20-30 arbetstagare är fristen i detta fall enbart 14 dagar.  Sexveckorsregeln har 
tillkommit senare, tidigare var fristen dubbelt längre, tre månader.  I detta hänseende 
är de finska reglerna för kollektiva uppsägningar mildare för arbetsgivaren än i Sverige 
och Tyskland.  I Finland har åsikter uttalats, i synnerhet från arbetstagarhåll, att det är 
alltför lätt för arbetsgivarna att säga upp anställda på kollektiva grunder. 

3.4.4 Tyskland: ett uppsägningsexempel 

Detta avsnitt baserar sig på intervjuer med Stephen Naumann, verkställande direktör 
för Elopak GmbH.255 Elopak GmbH, med säte i Speyer, Tyskland, är ett helägt 
dotterbolag av det norska familjeägda Elopak AS.  Elopak AS har en omsättning på  940 
miljoner euro med ca 2 800 anställda, med globalt 13 tillverkningsenheter.  Företaget 
är verksamt i över 80 länder i olika delar av världen.  Elopak tillverkar maskiner och 
kartongförpackningar för flytande livsmedel såsom mjölk och saft.256  Elopak GmbH 
som i Speyer har en fabrik för tillverkning av förpackningar, samt marknadsföring och 
teknisk service, ansvarar för företagets försäljning i Central- och Nordeuropa.  Elopak 
GmbH har ca 235 anställda och en omsättning på  220 miljoner euro. 

På sommaren 2012 började moderbolaget planera en rationalisering av 
förpackningstillverkningen i Europa med målsättningen att effektivera produktionen 
och sålunda förbättra fabrikernas lönsamhet. I slutet av juli samma år inledde Elopak 
GmbH:s ledning förhandlingar med bolagets företagsråd om att överväga alternativ att 
effektivera produktionen.  Målsättningen var att upphöra med 
förpackningstillverkningen i Speyer-fabriken, som inte var fullt utnyttjad och flytta 
produktionen till företagets andra fabriker i Europa, främst till Fastiv i Ukraina, och 
Århus i Danmark.  Under förhandlingarna med företagsrådet enades man om att 
bibehålla ca 1/4 av produktionen i Speyer, med slutresultatet att ca 2/3, eller 93 
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personer av produktionspersonalen uppsagdes. Härvid sjönk företagets totala personal 
från ca 340 till 235.   

Förhandlingarna med företagsrådet som inleddes i slutet av juli avslutades den 20 
december samma år.  Eftersom förändringarna berörde tre olika länder (Tyskland, 
Danmark och Ukraina) av vilka två är EU medlemmar, måste också det europeiska 
företagsrådet informeras och konsulteras innan det slutgiltiga beslutet togs.  Detta 
gjorde att förhandlingarna drog ut i tiden och tog alltså fem månader i anspråk.  

I förhandlingarna med företagsrådet eftersträvade och uppnådde arbetsgivaren enighet 
om vilka anställda som skulle uppsägas.  Denna lista över namnen (Namensliste) är 
viktig såtillvida att den överenskommelse som företagsrådet och arbetsgivaren träffar 
(Betriebsvereinbarung), undertecknas av alla berörda personer, varefter de som 
undertecknat överenskommelsen inte har möjlighet att överklaga beslutet i 
arbetsdomstolen, om inte det skett grova fel vid utarbetandet av listan.257  Av de 
uppsagda 93 arbetstagarna accepterade 90 personer överenskommelsen, och enbart tre 
lämnade in besvär vid den lokala arbetsdomstolen.    Detta är ett mycket bra resultat, 
då acceptansen ofta ligger bara mellan 60 och 65 %. Ett stort antal rättsfall är mycket 
besvärligt för arbetsgivaren.  Självfallet hänger den höga acceptansen samman med de 
villkor som företagsrådet förhandlat fram.  Den lokala arbetsdomstolen har ogillat de 
tre anställdas talan  med motiveringen att de av Elopak erbjudna uppsägningsvillkoren 
var rättvisa och tillräckliga. 

Praxis vid uppsägningar av produktionsorsaker såsom en minskning av produktionen 
brukar vara att arbetsgivaren betalar de uppsagda arbetstagarna en halv månadslön per 
anställningsår.  Beloppet varierar kraftigt, och en viktig faktor är företagets ekonomiska 
situation.  I Elopaks fall offentliggör bolaget inte resultatet för de enskilda 
dotterbolagen, men moderbolaget uppger på sina websidor att koncernens 
rörelseresultat år 2012 var 65 miljoner euro.258 Av detta kunde det lokala företagsrådet  
fastställa  att företagets lönsamhet var relativt bra.   

Då förhandlingarna inleddes, krävde företagsrådet en ersättning på tre månadslöner 
per anställningsår medan arbetsgivaren erbjöd 0,6 månadslöner.  De uppsagda 
anställda hade i genomsnitt varit anställda hos Elopak GmbH i 9-10 år.  Slutresultatet 
blev att Elopak betalade de anställda 0.95 månadslöner.  Då företaget valde att överföra 
de uppsagda arbetstagarna i ett interimistiskt bolag (Auffanggesellschaft), som 
erbjuder dem omskolning och hjälp med att hitta en ny arbetsplats, deltog 
arbetskraftsmyndigheterna med ytterligare 0,75 månadslöner för de uppsagda 
arbetstagarna. De uppsagda anställda fick alltså totalt en ersättning om 1,7 
månadslöner per anställningsår.  De totala uppsägningskostnaderna för Elopak belöpte 
sig till  3,5-4 miljoner euro.  Förhandlingarna med företagsrådet gestaltade sig  relativt 
svåra då 8 av rådets 10 medlemmar var produktionsanställda.  Förhandlingarna 
försvårades också p.g.a. att en del av fabriken fortsatte sin verksamhet.  Skulle fabriken 
ha stängts helt, hade förhandlingarna  varit strukturellt enklare att genomföra och 
kunnat slutföras snabbare. 

Såsom samarbetslagen också i Finland föreskriver, får arbetsgivaren inte fatta ett 
slutgiltigt beslut innan förhandlingarna med företagsrådet är slutförda.  I motsats till 
Finland  har ingen exakt tidsgräns fastlagts för när förhandlingarna kan anses 
slutförda.  Det är såväl i arbetsgivarens som i de anställdas intresse att avtal uppnås.  
Båda parterna vet att om inte enighet nås, är följden  att en mycket långvarig process 
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inleds då de anställda enskilt lägger in besvär vid arbetsdomstolen.  
Omstruktureringsförslagen bör begrundas med fakta och under hela processen måste 
båda parterna visa kompromissberedskap.  Arbetsgivaren måste detaljerat kunna svara 
på frågan ”vad” och ”hur” han har planerat att genomföra förändringen.  Företagsrådet 
kan inte förhindra förändringarna men kan ha  stort inflytande på hur förändringarna 
genomförs.  

Hur förhåller sig de totala kostnaderna för en (partiell) fabriksstängning i Tyskland till 
en  motsvarande åtgärd i Finland?  I Elopaks fall betalade arbetsgivaren i genomsnitt 
9,5 månadslöner åt de uppsagda arbetstagarna, om man utgår ifrån att den 
genomsnittliga anställningstiden var 10 år.     Enligt arbetsavtalslagens (26.1.2001/55) 
6 kap 3 § är uppsägningstiden för en arbetstagare i Finland vars 
anställningsförhållande varat mer än åtta men högst tolv år fyra månader.  Detta 
innebär att i ett motsvarande fall i Finland skulle fabriksstängningen betytt att 
arbetsgivaren hade betalat i genomsnitt 4 månadslöner åt de uppsagda arbetstagarna.  
Man kan inte dra alltför långt gående slutsatser från ett enskilt fall, men man torde 
kunna utgå ifrån att uppsägningar i dylika situationer gestaltar sig dyrare för företag i 
Tyskland än i Finland.  Eftersom de tyska reglerna vanligtvis inte innehåller någon övre 
gräns för antalet anställningsår som tas med i beräkningen, ökar skillnaden till Finland 
ju längre det genomsnittliga anställningsförhållandet är.  Skulle genomsnittet varit t.ex. 
15 år, hade Elopak betalat de anställda i genomsnitt 14,25 månadslöner, medan i 
Finland kostnaden varit 6 månadslöner, eftersom den maximala uppsägningstiden 
efter mer än 12 års anställningsförhållande är 6 månader.  I jämförelsen bör man också 
beakta att förhandlingstiden i Tyskland oftast är betydligt längre än i Finland.  I det 
ovan beskrivna fallet varade förhandlingarna i nästan 5 månader.  Enligt 
samarbetslagens (30.3.2007/334) 8 kap. 51 § 3 mom. anses en finsk arbetsgivare i 
motsvarande situation ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet då minst sex veckor gått 
efter att förhandlingarna inletts.  En avgörande skillnad mellan de tyska och finska 
förhållandena är också att den finska samarbetslagen inte förutsätter att arbetstagarna 
och arbetsgivaren når enighet: efter en 6 veckors förhandlingstid kan arbetsgivaren 
ensidigt göra sitt beslut.  Dessutom är uppsägningskostnaderna i Finland inte beroende 
av företagets ekonomiska ställning, då den däremot har en central betydelse för 
totalkostnaderna i Tyskland.  Frågan om att vinstbringande företag borde belastas med 
extra kostnader vid uppsägning av personal har också kommit upp till diskussion i 
Finland, och togs också upp av en specialist under intervjuerna, se avsnitt 5.11.4 nedan. 

3.5 Tvingande lag kontra avtalsfrihet genom kollektivavtal 

3.5.1 Tyskland 

I Tyskland är ett flertal arbetsbestämmelser reglerade i lag.  I detta hänseende skiljer 
sig Tyskland från Sverige och Finland, där kollektivavtalen som arbetstagar- och 
arbetsgivarförbunden ingår har större valfrihet att besluta om ett antal frågor.  I 
Tyskland baserar sig de lokala förhandlingarna på lagens bestämmelser.  Kollektivavtal 
kan reglera frågor som berör ett enskilt företag bara i den utsträckning som lagen om 
företagsråd (Betriebsverfassungsgesetz) tillåter det.259  Också andra frågor kan 
förhandlas  lokalt, men arbetsgivaren är inte förpliktad till detta.  Frågor som 
behandlats i kollektivavtalet kan förhandlas lokalt  mellan arbetstagar- och 
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arbetsgivarorganisationen, om avtalet tillåter det.260  Likaledes kan företagsrådet sluta 
ett lokalt företagsavtal (Betriebsvereinbarung) som reglerar samma frågor som 
kollektivavtalet.261  

Lagstiftaren har velat skydda arbetstagarna genom att göra en del bestämmelser 
tvingande, som enbart tillåter villkor som är förmånligare för arbetstagaren.262  Detta 
statliga skydd kommer till uttryck t.ex. i lagen om allmänt bindande kollektivavtal och 
också i lagen om tillämpning av vissa arbetsvillkor för utlänningar.263  Företagsrådet   
kan med arbetsgivaren lokalt förhandla om ett kollektivavtals s.k. avvikelseklausuler 
(Öffnungsklauseln).  Dessa avtal kan endast vara tilläggsavtal till kollektivavtalen.  På 
senare tid har lokala avtal som möjliggör att lönerna i svåra ekonomiska tider 
temporärt sänks under kollektivavtalets villkor ingåtts.  Oftast ger arbetsgivaren en 
arbetsplatsgaranti åt sina anställda för en viss tid under vilken kollektiva uppsägningar 
(betriebsbedingte Kündigungen) inte vidtas.  Kollektivavtalen ställer ofta vissa gränser 
för de försämrade villkoren, t.ex. gällande storleken och giltighetstiden av 
löneminskningar.  Systemet ökar avsevärt flexibiliteten för företagen och är också 
fördelaktigt för arbetstagarna.  Dessa överenskommelser kan när som helst sägas upp 
av parterna.264 

De lokala avtalen som företagsrådet ingår regleras av lagen om företagsråd 
(Betriebsverfassungsgesetz) och kollektivavtalen som arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationerna förhandlar av kollektivavtalslagen (Tarifvertragsgesetz).  
Företagsrådet är enligt lag en av fackföreningen oberoende institution och de avtal som 
företagsrådet gjort har rättsligt samma ställning som avtalen gjorda mellan 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.  Företagsrådets avtal skiljer sig däremot 
markant från dessa avtal genom  att dess avtal berör alla företagets anställda, 
oberoende om de är fackligt anslutna eller inte.  Denna tudelning förorsakar stora 
problem i arbetslagstiftningen.  Lagen ger organisationernas avtal företräde ifall 
företagsrådet och arbetsgivaren har gjort ett avtal i ärenden där lagen inte förpliktar 
arbetsgivaren att göra ett lokalt avtal, om detta avtals villkor är i konflikt med avtalet 
som organisationerna slutit.  Lagstiftaren vill med detta förfarande skydda 
kollektivavtalen: om alla frågor skulle förhandlas lokalt, skulle det kunna tillintetgöra 
hela kollektivavtalssystemet.  Lagen förbjuder också företagsråden att ordna strejker: 
denna rätt förbehålls entydigt arbetstagarorganisationerna.265 

3.5.2 Sverige 

I Sverige, såsom också i Finland, reglerar ingen enskild lag de frågor som kan 
behandlas i kollektivavtalsförhandlingar.  De olika lagarna föreskriver vilka 
bestämmelser parterna kan avvika från genom kollektivavtal266. Vissa bestämmelser är 
tvingande, vilket inte tillåter avvikande  genom kollektivavtal. Kollektivavtalen 
bestämmer villkoren som bör följas i arbetsförhållanden, vilket betyder att parterna har 
stor frihet att bestämma  vilka frågor som inkluderas i kollektivavtalet.  
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I Sverige existerar inte ett regelverk såsom i Tyskland, där regler i lag fastställts för 
vilka ärenden som får respektive inte får förhandlas lokalt.  

 I praktiken förhandlas riksomfattande kollektivavtal mellan arbetstagarnas och 
arbetsgivarnas branschorganisationer.  Trenden har länge varit att i synnerhet 
lönefrågor förhandlas mellan branschorganisationerna. Däremot ingår 
centralorganisationerna avtal gällande t.ex. löntagarnas sociala förmåner, 
uppsägningar, arbetarskydd och skolning267   De riksomfattande kollektivavtalen sätter 
gränser för lokala avtal, och uppräknar vad som får överenskommas annorlunda  (och 
hur) än i de riksomfattande avtalen268.  I motsats till Finland representeras löntagarna 
alltid av ett löntagarorgan då lokala förhandlingar förs: i Finland representeras 
löntagarna i lokala förhandlingar av förtroendemannen.269 Arbetsgivarna har länge 
kämpat för att flytta en så stor del av förhandlingarna som möjligt till det lokala planet, 
men åtminstone år 1999 låg tyngdpunkten fortfarande på förhandlingar mellan 
branschorganisationerna.270 

Förhandlingarna om arbetsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen baserar sig 
på MBL 10 § som uttalar att förhandlingsfrågan allra först måste röra förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare.  Fackliga organisationer, 
arbetsgivarorganisationer och arbetsgivaren har rätt att förhandla. I detta hänseende 
skiljer sig de svenska (och också de finska) reglerna från de tyska, där företagsrådet har 
förhandlingsrätt i lokala frågor. Det kan kanske hävdas att det tyska regelverket är 
tudelat. I Sverige kan det sägas att fackföreningsrörelsen har monopoliserat 
representationen av arbetstagare271.  Enskilda personer har inte förhandlingsrätt.  
Lagens syfte är att parterna skall sakligt kunna diskutera olika frågor och reglera 
eventuella tvister mellan sig i kollektivavtal. Det ställs inget krav på att enighet måste 
uppnås. Om en part gjort förhandlingsframställan uppstår för motparten  
förhandlingsskyldighet. Brott mot förhandlingsskyldigheten i MBL 10 § kan leda till 
skadeståndsskyldighet enligt MBL 54 och 55 §272. 

3.5.3 Finland 

I Finland regleras individuella arbetsavtal av arbetsavtalslagen.  Arbetsavtalslagen 
innehåller tvingande, semidispositiva och dispositiva bestämmelser.  De två 
sistnämnda ger förhandlingsparterna, oftast arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationerna, omfattande rättigheter att förhandla om arbetsvillkoren i 
kollektivavtalen.  Kollektivavtalen bestämmer i vilka frågor och ofta inom vilka ramar  
avtal kan slutas lokalt.  På detta sätt undviks konflikter som i viss grad förekommer i 
Tyskland (se ovan avsnitt 3.5.1).  Avtalens uppläggning gör att de lokala avtalen inte 
kolliderar med de riksomfattande kollektivavtalen.273   

Arbetstagarnas och arbetsgivarnas centralförbund har sedan slutet av 1960-talet spelat 
en viktig roll i avtalsförhandlingarna.  Ett ytterligare särdrag i Finland är de 
inkomstpolitiska helhetslösningar som ingåtts, där statsmakten har varit med som 
tredje part.  Under de senaste åren har Näringslivets centralförbund EK varit ovilligt att 
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sluta dylika avtal och har i stället förordat förhandlingar mellan 
branschorganisationerna. Arbetsgivarna fordrar att avtalsförhandlingarna borde föras 
på lokal nivå för att uppnå den flexibilitet som de anser krävs. Trots att lokala avtal 
under de senaste åren blivit vanligare i Finland, sluts här lokala avtal i mindre 
utsträckning än i Tyskland.274  

Fastän också Tyskland har allmänt bindande kollektivavtal, är de finska 
bestämmelserna avvikande från de tyska så att ett allmänt bindande kollektivavtal i 
Finland inte ger några som helst rättigheter åt arbetsgivaren, utan enbart förpliktelser.  
För arbetstagarna är situationen motsatt: ett allmänt bindande kollektivavtal ger dem 
rättigheter utan några som helst förpliktelser. Antalet allmänt bindande kollektivavtal 
är ca 180 och utgör majoriteten av alla ingångna riksomfattande kollektivavtal.  I 
Tyskland är de allmänt bindande kollektivavtalens roll avsevärt mindre, vilket 
beskrivits i avsnitt 3.2.1 ovan.  En arbetsgivare som måste följa ett allmänt bindande 
kollektivavtal i Finland har inte heller möjlighet att som de normalt bundna 
arbetsgivarna förhandla avvikelser till det riksomfattande avtalet lokalt, med undantag 
av arbetstidslagens bestämmelse gällande den ordinarie arbetstiden.275 

3.6 Stridsåtgärder och förlikning 

3.6.1 Tyskland 

Såsom i Sverige och Finland är fredsplikten i Tyskland  inte absolut, utan relativ.  Detta 
innebär att fredsplikten gäller endast vid stridsåtgärder som är riktade mot 
kollektivavtalet eller någon av dess bestämmelser. Fredsplikten måste omfattas av alla 
kollektivavtal.   Parterna kan specifikt avtala om att fredsplikten är absolut och inte 
tillåter några som helst stridsåtgärder under avtalets giltighet.276 

Vid olagliga strejker kan skadeståndskrav ställas, och anspråken kan uppgå till 
miljontals euro!277  Det bör understrykas att vilda strejker alltid anses vara olagliga: 
detta har bekräftats i ett antal domar av högsta arbetsdomstolen (BAG).278 

Genom högsta arbetsdomstolens prejudikat har ett antal regler för strejker uppstått.  
En strejk får endast rikta sig mot frågor som innefattas av kollektivavtalet.  Strejker 
emot företagets beslut om t.ex. investeringar och priser är inte tillåtna.  Strejken får 
inte heller rikta sig mot den avtalsmässiga fredsplikten.  Strejken bör genomföras av 
fackföreningen (företagsrådet måste förhålla sig neutralt) och får inte riktas  mot stat 
eller myndighet. Detta betyder att politiska strejker är förbjudna.  Strejken bör stå i 
proportion till de mål man önskar uppnå: detta innebär bl.a. att bara sådana 
stridsåtgärder kan  inledas vilkas syfte är  att uppnå lagliga kampmålsättningar och 
som sakligt bedömda är nödvändiga.  Samma proportionalitetskrav gäller också för 
arbetsgivarens lockout.279 En hel fabrik kan stängas så länge strejken pågår.280 Det 
allmänna intresset (Gemeinwohl) får inte sättas i fara.  Strejken får inledas först efter 
det att alla möjligheter till samförstånd har undersökts.  Strejken får inte bryta mot 
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reglerna om en ”rättvis” kamp och den får inte heller strida mot god sed.  Strejken får 
inte heller riktas mot en fråga som skall lösas i domstol, såsom en olaglig uppsägning. 

281  Sympatistrejker är tillåtna om ett antal relativt stränga villkor uppfylls.  Det måste 
t.ex. finnas ett klart samband mellan den egentliga strejken och sympatistrejken.  Detta 
innebär att t.ex. järnvägsarbetarna knappast kan sympatistrejka om de anställda inom 
detaljhandeln gått i strejk.  Sympatistrejkerna måste också följa relativitetsprincipen, 
vilket innebär att sympatistrejken inte kan vara alltför omfattande i förhållande till den 
ursprungliga strejken.  För brott mot gällande kollektivavtal kan arbetsdomstolen döma 
plikt (Ordnungsgeld).  Dessutom tillåter lagstiftningen att döma skadeståndsersättning 
i vissa fall. Schäfer anser också att den tyska kutymen om att strejkåtgärderna måste 
följa relativitetsprincipen är ett positivt drag.  Strejkrätten är förankrad i grundlagen.  
Skadeståndsansvar kan uppstå, men endast i fall att en strejk som arbetsdomstolen 
funnit olaglig skulle fortsättas.282  Schäfer anser också att den tyska kutymen om att 
strejkåtgärderna måste följa relativitetsprincipen är ett positivt drag.  Strejkrätten är 
förankrad i grundlagen.  Skadeståndsansvar kan uppstå, men endast i fall att en strejk 
som arbetsdomstolen funnit olaglig skulle fortsättas.283  

Schäfer hänvisar till ett fall som behandlades av arbetsdomstolen i Frankfurt 
(27.03.2013) där flygbolagen hade ställt skadeståndskrav mot flygledarna i Stuttgart 
som inlett en strejk som arbetsdomstolen tidigare bedömt vara olaglig och genom 
verkställighetsförbud förbjudit.  Eftersom flygledarna omedelbart avslutade strejken 
efter arbetsdomstolens beslut, avvisade arbetsdomstolen i Frankfurt 
skadeståndskraven med motiveringen att fackföreningarnas strejkrätt  är förankrad i 
grundlagen och att den inte får begränsas i stridiga fall av risk för skadeståndskrav.284 

Fall gällande strejker och speciellt olagliga strejker är relativt fåtaliga i 
arbetsdomstolarna, den avgjort viktigaste falltypen gäller, som tidigare konstaterats, 
uppsägningar.285 

De tyska strejkreglerna skiljer sig från de finska och svenska också på en del andra 
punkter: om facket genomför en strejk som fastställts som olaglig, blir fackföreningen 
skadeståndsskyldig.286  I princip kan också en enskild arbetstagare bli 
skadeståndsskyldig, men detta har enligt Däubler aldrig skett.287  Arbetsgivaren kan 
också häva arbetsavtalet för en anställd som deltagit i en olaglig strejk.288  En olaglig 
strejk kan också förbjudas av arbetsdomstolen genom ett verkställighetsförbud 
(einstweilige Verfügung).  Ofta kan arbetsdomstolen inom några timmar fatta beslut i 
ett dylikt ärende. Däubler påpekar att frågan om verkställighetsförbud häftigt 
debatteras i Tyskland.289 Bryter arbetstagarorganisationen mot förbudet kan böter i 
obegränsad storlek dömas.290 

Tyskland har inte såsom Sverige och Finland tvångsförlikning.  
Arbetsmarknadsparterna har rätt att sluta avtal om förlikning. Dylika avtal har slutits 
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inom de flesta branscher.291  Finns ett förlikningsavtal kan båda parterna sätta i gång 
ett förlikningsförfarande.  Arbetstagarna och arbetsgivarna väljer lika många 
medlemmar till förlikningskommittén och utser tillsammans en neutral ordförande.  
Uppnår förlikningsförslaget majoritet i kommittén får förslaget samma rättsverkan 
som ett kollektivavtal.  Avböjer en part förslaget, avslutas förhandlingarna och parterna 
kan inte tvingas till att ingå ett avtal.  De flesta arbetstagarorganisationer har 
bestämmelser om medlemsomröstning för att inleda en strejk.  Strejkförslaget måste 
godkännas av minst 75 % av medlemmarna.  Fackföreningens ledning är trots det inte 
tvungen att inleda strejk.  Detta är ett tecken på att såväl förlikningsförfarandet som 
fackföreningarnas regler försöker göra beslutsfattandet om en strejk så omständligt 
som möjligt.292  En strejk bör ses som ultima ratio, en sista utväg, då alla andra åtgärder 
inte lett till önskat resultat.  Korta varningsstrejker har högsta arbetsdomstolen trots 
allt bedömt vara tillåtna, vilket häftigt kritiserats av sakkunniga.293  

3.6.2 Sverige 

Huvudregeln om fackliga stridsåtgärder finns i RF 2 kap. 17 §, som uttalar att ”Förening 
av arbetstagare och arbetsgivare eller förening av arbetsgivare äger rätt att vidta 
fackliga stridsåtgärder, om ej annat följer av lag eller avtal”. MBL innehåller regler om 
stridsåtgärder och anger främst undantag från grundregeln i RF.294 

Arbetsmarknadsparterna kan avtala om förutsättningar för att en stridsåtgärd kan 
verkställas. Ett sådant avtal är Industriavatalet från år 1997. Reglerna i dessa avtal kan 
anses ge uttryck för att stridsåtgärder bör vidtas som en ultima-ratio åtgärd. I Sverige 
kan det anses att samhället i hög grad överlåtit åt arbetsmarknadsparterna att utforma 
regelverket för stridsåtgärder.295 

Sverige tillämpar också relativ arbetsfred varvid stridsåtgärder mot bestämmelserna i 
ett giltigt kollektivavtal är förbjudna.  Ett undantag till den allmänna regeln kan göras 
om arbetstagarorganisationen velat förhandla om en bestämmelse i kollektivavtalet 
som gäller de anställdas medbestämmanderätt, och dessa förhandlingar inte lett till en 
överenskommelse varvid stridsåtgärden är laglig trots att kollektivavtalet är i kraft.  

 I Sverige är sympatistrejker tillåtna i ungefär samma utsträckning som i Finland. 
Sympatistrejker förekommer i relativt stor utsträckning. Fahlbeck antar att antalet 
sympatistrejker utgör ett tresiffrigt tal årligen296. Han konstaterar att sympatistrejker i 
Sverige utgör en naturlig beståndsdel i ”den svenska modellen”, och att Sverige, 
tillsammans med Finland har de mest liberala reglerna för sympatiåtgärder. De finska 
reglerna är kanske ännu liberalare än de svenska, men sympatiåtgärder verkar spela en 
större roll i Sverige än i Finland.297 

De olika formerna för stridsåtgärder är uppräknade i lagen, och  de består av strejk, 
lockout och bojkott.  Arbetsinställelsen kan också vara partiell: arbetstagarna kan 
inleda stridsåtgärderna med att t.ex. vägra att utföra övertidsarbete.298 Innan en 
                                                        
291 Repo Paula 1996: 29. 
292 Däubler 2006: 185-186. 
293 Hanau – Adomeit 2000: 84-87. 
294 Fahlbeck 2007a: 9. Se också Lindberg et  al. Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv. 
295 Ibid.: 11-12. 
296 Ibid.: 22. 
297 Fahlbeck 2007a: 55. 
298 Sigeman – Sjödin 2013:85. 
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stridsåtgärd inleds, måste förvarning ges.  Såsom tidigare konstaterats är deltagandet i 
förlikning obligatoriskt.299 

I Sverige finns det i motsats till en del andra länder inga regler för att bedöma när en 
stridsåtgärd inte är rimlig i fackligt hänseende eller när åtgärderna inte står i 
proportion till de mål som uppsatts för stridåtgärden.  Visserligen har riksdagen såväl i 
Sverige som i Finland lagstiftningsvägen möjlighet att avbryta samhällsfarliga strejker: 
denna möjlighet har emellertid utnyttjats mycket sparsamt.300 

Vid brott mot arbetsfredsreglerna gäller som vid övriga brott mot MBL:s och 
kollektivavtals bestämmelser att arbetsgivare, arbetstagare och organisation kan bli 
skadeståndskyldiga.301 MBL innehåller emellertid en begränsning gällande olovliga 
stridsåtgärder som anordnats av en organisation som är bunden av kollektivavtal: i det 
fallet kan skadestånd inte krävas av en enskild arbetstagare eller arbetsgivare.302  

Reglerna för medling står att finna i MBL 46-53 §§. Reglerna innehåller bl.a. följande 
bestämmelser: 

46 § konstaterar att ”Medlingsinstitutet skall verka för en fungerande lönebildning”. 

Institutet ”skall också ge råd och upplysningar till parterna på arbetsmarknaden om 
förhandlingar och kollektivavtal” (47 § 2 st.). 

47a § definierar när Medlingsinstitutet har rätt att utse medlare. Vanligtvis krävs 
samtycke av parterna, men 47b § 1 st. ger  Medlingsinstitutet rätt att också utan 
parternas samtycke utse medlare i en tvist ”om Medlingsinstitutet bedömer att det i en 
tvist finns risk för stridsåtgärder eller om stridsåtgärderna redan har påbörjats”. 
Däremot kan Medlingsinstitutet inte utan parternas samtycke utse medlare om 
parterna  är bundna av ett avtal om förhandlingsordning (47b § 3 st.). 

48 § 2 st. kräver att ”medlaren skall också verka för att en part uppskjuter eller inställer 
en stridsåtgärd”. Medlingsinstitutet har rätt att på medlarens begäran besluta att en 
part ska skjuta upp varslade stridsåtgärder, om det främjar lösning av tvisten (49 §). 

Medlingsinstitutet kan vid vite kräva att en part som kallats till en överläggning deltar i 
förhandlingen (52 § 1 st.). 

Det svenska Medlingsinstitutet finns  inte i samma form varken i Tyskland eller  
Finland. Därför beskrivs regelverket relativt detaljerat i detta avsnitt. Uppgifterna har 
hämtats från Medlingsinstitutets webbsidor303, om inte annat nämns. 

 Medlingsinstitutet startade sin verksamhet på hösten  2000.  Medlingsinstitutet har 
tre huvudsakliga uppgifter: 1) det skall verka för en väl fungerande lönebildning, 2) det 
skall medla i arbetstvister, och 3) det ansvarar för den officiella lönestatistiken.  
Dessutom  har medlingsinstitutet av Sveriges regering också fått i uppgift att informera 
om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal.  Nedan beskrivs frågan om  väl 
fungerande lönebildning och medling.  En väl fungerande lönebildning innebär att 
medlingsinstitutet bör: 
                                                        
299 Repo Paula 1996: 28. 
300 Bruun -  Malmberg 2005: 31. 
301 MBL 54 §. 
302 MBL 59 §. 
303 Medlingsinstitutets  webbsidor www.mi.se. 
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1) upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den internationella 
konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll 

2) sörja för att lönebildningen kombineras med en god reallöneutveckling, 
sysselsättningsökning och att den bibehåller Sveriges konkurrenskraft till andra 
viktiga konkurrerande länder 

3) Säkra att lönebildningen i minsta möjliga omfång orsakar 
arbetsmarknadskonflikter som skadar tredje man 

4) säkerställa att de samlade löneökningarna inte äventyrar Sveriges Riksbanks 
inflationsmål på två procent per år 

5) säkerställa att det är möjligt för grupper att göra relativlöneförflyttningar 

6) föra förhandlingar med arbetsmarknadsparterna, ordna utbildningstillfällen, 
initiera forskning på området och sammanställa en årlig rapport om 
lönebildningen. 

Det andra centrala ansvarsområdet för Medlingsinstitutet innefattar dess roll som 
medlare i tvister på arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet tillsätter medlare i tvister.  
Medlingsinstitutet kan antingen använda sig av särskilda medlare som arbetar på 
institutets uppdrag och inte är anställda  och ofta varit verksamma hos 
arbetsmarknadens parter eller fasta medlare, som utses för ett år i taget, och ofta varit 
eller är domstolsjurister.  De fasta medlarna ansvarar för olika geografiska områden 
och kallas in för att medla i lokala tvister på företagsnivå.  Tvisterna gäller oftast ett 
företags vägran att sluta kollektivavtal med fackföreningen.  Medlarna är förpliktade att 
hålla sig informerade om det allmänna ekonomiska läget, och se till att parterna enas 
och arbetsfred nås.  Medlarna måste emellertid säkerställa att avtalet som sluts mellan 
parterna är förenliga med en väl fungerande lönebildning. 

Såsom ovan konstaterats, utser Medlingsinstitutet medlare efter samtycke från 
parterna, men lagen ger  institutet rätt att  ty sig till tvångsförmedling och utse medlare 
också mot parternas vilja, vilket emellertid sker mycket sällan.  Detta sker särskilt i fall 
där en part varslat om konflikt och Medlingsinstitutet ansett att medlare kunde få till 
stånd en god lösning.  

Medlingsinstitutet har också rätt att på begäran av medlarna skjuta på en strejkvarsel i 
maximalt 14 dagar.  Detta kan göras bara en gång, och det förutsetts att 
Medlingsinstitutet bedömt att medlarna har goda möjligheter att få till stånd en lösning 
som båda parterna antas godta.  Strejkvarsel ska ges skriftligt såväl till motparten som 
till Medlingsinsitutet minst sju arbetsdagar innan strejken verkställs.  

Om arbetsmarknadsparterna slutit avtal gällande förhandlingsordning och registrerat 
avtalet hos Medlingsinstitutet behöver de inte följa bestämmelserna om 
tvångsförlikning.  Avtalet bör innefatta en tidsplan för förhandlingar, regler för 
tillsättning av medlare och deras befogenheter och bestämmelser om uppsägning av 
avtalet.  Målsättningen med dessa förhandlingsavtal är att göra det möjligt för parterna 
att utan stridsåtgärder (stridsåtgärderna består av arbetsinställelse – strejk eller 
lockout, blockad, bojkott eller motsvarande stridsåtgärd) i tid komma överens om löner 
och andra villkor.   

Det första avtalet om förhandlingsordning kallat Industriavtalet slöts år 1997 för 
industriarbetare och tjänstemän.  Avtalet undertecknades av tolv 
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arbetsgivarorganisationer och sju fackförbund.  I avtalet kom parterna också överens 
om de samhällsekonomiska förutsättningarna för förhandlingarna.  Ett nytt 
industriavtal undertecknades i juli 2011.  Pappersindustriarbetareförbundet blev 
utanför detta avtal.  I dag omfattas ca 35% av alla anställda av avtal om 
förhandlingsordning.   

Sverige har haft lagstadgad medling av arbetskonflikter sedan år 1906.  Då 
Medlingsinstitutet grundades år 2000, hade Sverige i flera årtionden haft problem med 
höga nominella löneförhöjningar åtföljd av hög inflation.  Fram till grundandet av 
Medlingsinstitutet sköttes den statliga medlingsfunktionen av Statens 
Förlikningsmannaexpedition.  

 I början av 1990-talet steg arbetslösheten i Sverige mycket starkt och antalet 
arbetsplatser minskade inom några år med en halv miljon. Regeringen tillsatte år 1997 
en arbetsgrupp för att undersöka lönebildningen på hela arbetsmarknaden.  
Utredningen undersökte principerna för löneförhandlingar, reglerna för medling och 
lagstiftningen om stridsåtgärder.  Staten måste träda in och driva igenom 
förändringarna eftersom arbetsmarknadsparterna inte sinsemellan lyckades komma 
överens om nya spelregler.  

 På basis av det ringa antalet arbetsdagar som årligen går förlorade i Sverige på grund 
av strejk torde slutsatsen kunna dras att Medlingsinstitutet lyckats relativt väl i sitt 
arbete.  

Som ett exempel kan nämnas att Sverige under åren 2004-2007 tappade två 
arbetsdagar/1000 anställda per år, då medeltalet för EU:s  medlemsstater var 37.304 

 

Figur 3 Sverige: Förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 1965–2013  

Källa: Medlingsinstitutet 

                                                        
304 Bruun – Mikkola – Muona 2011: 94. 
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Under år 2013 tecknades mer än 500 kollektivavtal om löner och allmänna villkor. 
Medlingsinstitutet tillsatte medlare i 25 tvister. I 19 av dem utfärdades varsel om 
stridsåtgärder och i sju tvister bröt stridsåtgärderna ut. I fyra av dessa fall var det 
frågan om arbetsnedläggelser – strejk och lockout – medan det i de tre övriga fallen 
enbart rörde sig om blockadåtgärder av olika slag. Totalt förlorades 7 084 arbetsdagar 
under år 2013 på grund av konflikter på arbetsmarknaden. Av dessa gällde 6 192 dagar 
konflikter under avtalsrörelsen.  

Det svenska Medlingsinstitutet kunde fungera väl också i andra länder.  Senare i denna 
avhandling diskuteras rekommendationen att parterna i Finland skulle noggrant 
analysera regelverket i Sverige. Sverige har mycket få strejker, och nästan inga olagliga 
strejker alls, då däremot antalet olagliga strejker är mycket stort i Finland. 

3.6.3 Finland 

I Finland innehåller lagen inga bestämmelser om politiska stridsåtgärder eller 
sympatistrejker.  Det finns inte heller bestämmelser om tillåtna former av 
stridsåtgärder. Medlingslagen använder endast begreppet ”arbetsinställelse” utan att 
närmare definiera vad därmed avses.305 Sympatistrejker har definierats så att den 
ursprungliga strejken inte får påverka de sympatistrejkande arbetstagarnas 
arbetsvillkor.  Plikten att ge förhandsvarning för arbetskamp är lagstadgad.  Om 
förestående arbetskamp bör meddelas två veckor i förväg till motparten och 
riksförlikningsmannen306 och plikten att deltaga i förlikning är tvingande 
lagstiftning.307  I undantagsfall kan arbets- och näringsministeriet, om det allmänna 
intresset så kräver , uppskjuta en strejk.308 

I Finland råder, såsom i Tyskland och Sverige, relativ arbetsfred. Detta innebär att alla 
stridsåtgärder som riktar sig mot kollektivavtalet i sin helhet, eller mot en enskild 
bestämmelse i avtalet, är förbjudna. De parter som undertecknat avtalet får inte vidta 
kampåtgärder under avtalets giltighetstid. Detta har också kallats den passiva 
arbetsfredsplikten. Arbetsfredsplikten gäller inte för de enskilda arbetstagarna. 
Föreningarna måste också säkerställa att deras medlemmar inte vidtar kampåtgärder.  
Detta har kallats den aktiva arbetsfredsplikten.309 

I Finland har plikt för brott mot arbetsfreden stadgats i kollektivavtalslagen.  Plikt 
döms i stället för skadestånd.310  

Högsta domstolen har i sin rättspraxis försiktigt introducerat allmän fredsplikt vilket 
innebär att strejker som har ett otillåtet syfte eller uppenbarligen skulle förorsaka 
skada för person eller egendom är förbjudna också under avtalslös period.  Som en följd 
av en dylik strejk kan skadeståndskrav uppstå.311 

I Finland har frågan om  skadeståndskrav kan uppstå då en strejk riktar sig mot EU-
reglerna om fri rörlighet för arbetskraft och tjänster och fri etableringsrätt debatterats.  
Frågan har kommit upp inom sjöfarten, men hittills har domstolen avvisat dessa 
                                                        
305 Lag om medling i arbetstvister (420/1962) 7 §. 
306 Ibid. 
307 Lag om medling i arbetstvister (420/1962) 10 § 2 mom. 
308 Bruun -  Koskull 2004: 148. 
309 Äimälä et al 2005: 17. 
310 Lag om kollektivavtal (436/1946) 9 §. 
311 Bruun -  Malmberg 2005: 31. 
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krav.312  Visserligen anser Bruun att det är endast en tidsfråga när i Finland tillåtna 
stridsåtgärder prövas av EU-domstolen.313 

3.7 Sammanfattning 

I detta avsnitt görs en sammanfattning av skillnaderna mellan de tre ländernas 
arbetsmarknadsmekanismer: likheterna berörs ytligare, då avsikten är att använda 
skillnaderna mellan de tre länderna som stöd för de förändringsförslag i de finska 
arbetsmarknadsmekanismerna som presenteras i kapitel 6.  Av förslagen till 
förändringar som presenteras i kapitel 6 har permitteringar och uppsägningar (avsnitt 
6.1), pliktförfarandet och stridsåtgärder (avsnitt 6.2), förbättring av villkoren för 
atypiska arbetsförhållanden (avsnitt 6.3), allmänt bindande kollektivavtal (avsnitt 6.4) 
och lokala avtal (avsnitt 6.5) presenterats relativt ingående i detta kapitel.  Av ärendena 
i avsnitt 6.6, (övriga frågor som behandlas mera allmänt) har inte arbetslagstiftningen i 
sin helhet (avsnitt 6.6.1), fackföreningarnas grupptalerätt (avsnitt 6.6.3), eller bristen 
på förtroende mellan arbetsmarknaderna (avsnitt 6.6.5) nämnvärt behandlats i detta 
kapitel.  Vissa allmänna kommentarer kommer att göras till de tyska och svenska 
omständigheterna såvitt de är relevanta för finska förhållanden.  I avsnitt 3.3 
(medbestämmande och samarbete på arbetsplatsen) har de tyska och svenska reglerna 
jämförts med de finska.  Trots att denna rubrik inte finns med bland 
förändringsförslagen som presenteras i kapitel 6, kommenteras medbestämmande och 
samarbetsfrågor i flera avsnitt av kapitlet.  Speciellt olika är de tyska reglerna för 
medbestämmande och samarbete, vilket motiverat att de behandlats ingående som ett 
separat avsnitt i detta kapitel. 

De tre ländernas arbetsmarknadsmekanismer har många gemensamma drag.  
Lagstiftningen reglerar arbetsmarknaden i alla tre länder.  Man torde kunna påstå att 
av de tre länderna tyr sig Tyskland mest till lagstiftning.  Detta har skett särskilt i 
samband med arbetsmarknadsreformerna i Hartz I – Hartz IV programmet som 
genomfördes på 2000-talet som en central del av den dåvarande regeringens Agenda 
2010 reformprogram, och likaledes år 2014 då regeringen lagstiftningsvägen införde 
allmän minimilön.   

I alla tre länder regleras främst med lagstiftning särskilt  frågor gällande 
medbestämmande och arbetstagarnas deltagande i företagets beslutsfattande organ. I 
Tyskland och Finland reglerar lagstiftningen dessutom bl.a. erbjudandet och 
mottagandet av arbete, ingåendet av arbetsavtal och uppsägning av arbetstagare.314 

Lagstiftningen i alla tre länder har som ledtråd skyddsprincipen och 
gynnsamhetsprincipen.  Arbetstagaren anses vara den svagare parten som bör skyddas 
inför arbetsgivaren som anses vara starkare.  Gynnsamhetsprincipen innebär att en 
bestämmelse i en lag kan vara tvingande, men avvikelser till förmån för arbetstagaren 
är i de flesta fall tillåtna i kollektivavtal mellan parterna. 

Grundlagens roll är kanske störst i Tyskland, där grundlagen innehåller ett antal 
detaljerade föreskrifter om arbetsmarknadsreglerna, och skiljer sig åtminstone från 
Finlands grundlag som enbart innehåller ett begränsat antal kortfattat formulerade 
bestämmelser. 
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Trepartsprincipen existerar i alla tre länder.  I Sverige används trepartsförhandlingar 
knappast alls, i Finland har regeringen åtminstone under de senaste åren varit ytterst 
återhållsam och inte tagit en ledande roll i trepartsförhandlingarna.  Det kan påstås att 
den tyska regeringen varit den aktivaste av alla tre länder på detta område.  Den tyska 
regeringen har inte enbart låtit arbetstagarna och arbetsgivarna förhandla ”i lagens 
skugga” (”Under the shadow of law”, ett begrepp som EU ofta använt sig av), utan den 
har också själv tagit initiativet till att lagstiftningsvägen ändra arbetsmarknadsregler, 
såsom i fallet gällande allmän minimilön som beskrivs närmare i avsnitt 5.12.2. 

Regelverket för visstidsanställningar har gjorts flexiblare i Tyskland under de senaste 
åren.  Enligt tyska arbetsministeriet har avsikten varit att förbättra arbetsgivarnas 
möjligheter att erbjuda arbete.  Lagen om anställningsskydd (LAS) i Sverige och 
arbetsavtalslagen i Finland nämner visstidsarbetsavtal mycket kortfattat. I Sverige 
gäller anställningsavtal i princip tillsvidare (LAS 4 §).  Visstidsavtal kan ingås enbart för 
1) allmän visstidsanställning, 2) vikariat, 3) säsongarbete och 4) då arbetstagaren fyllt 
67 år (LAS 5 §).  Enligt LAS 5 § övergår en visstidsanställning i tillsvidareanställning 
om arbetstagaren under en fem års period i mer än två års tid varit anställd i allmän 
visstidsanställning eller som vikarie.  Avtal kan också slutas om tidsbegränsad 
provanställning om prövotiden är högst 6 månader (LAS 6 §).  Arbetsavtalslagen i 
Finland berör visstidsavtal endast i lagens 3 § och nämner att visstidsavtal kan ingås 
endast av grundad anledning.  Om ett visstidsavtal har ingåtts på arbetsgivarens 
initiativ utan grundad anledning anses avtalet gälla tillsvidare.  Det är inte heller tillåtet 
att upprepat använda visstidsavtal då antalet olika visstidsavtal eller den sammanlagda 
avtalstiden eller den helhet som dessa bildar visar att arbetsgivarens behov av 
arbetskraft är bestående.  I motsats till Sverige är prövotiden i Finland maximalt 4 
månader (arbetsavtalslagen 4 §).  Vare sig Sverige eller Finland har några som helst 
lättnader för arbetsgivarna i samband med visstidsanställningar.  Tyskland har 
däremot infört ett antal lättnader för att ingå visstidsavtal utan grundad anledning, av 
vilka de viktigaste är: 1) visstidsavtal kan ingås av alla företag för en tidsperiod om max. 
två år, och visstidsavtalet kan under denna tid förlängas upp till tre gånger, 2) 
nygrundade företag kan under de första fyra åren träffa ett obegränsat antal 
visstidsavtal som kan löpa i totalt fyra år, och 3) för 52 år fyllda arbetstagare kan ett 
obegränsat antal visstidsavtal träffas under fem år, förutsatt att arbetstagaren fyller 
vissa villkor, varav det centralaste är att denne varit arbetslös i minst fyra månader.  
Enligt min uppfattning kunde Finland överväga att införa liknande lättnader.  
Arbetstagarna motsätter sig med största sannolikhet dessa förändringar.  Här kan 
återigen frågan om skyddsprincipens funktion ställas: förverkligas arbetstagarens 
skydd effektivare om skyddet av arbetsplatser förbättras? 

Medbestämmandet och samarbetet på arbetsplatsen är enligt min uppfattning mest 
utvecklat i Tyskland, främst på grund av företagsrådens i lag förankrade starka, 
självständiga ställning.  De anställdas deltagande i företagets beslutsfattande är också 
mest omfattande i Tyskland genom arbetstagarnas paritetiska representation i 
förvaltningsråden.  Sverige och Finland har i det stora hela likadana bestämmelser om 
arbetstagarnas deltagande.  En avgörande skillnad utgörs av att i Finland kan 
arbetsgivaren bestämma i vilket organ arbetstagarrepresentanterna deltar. En 
ytterligare skillnad mellan Sverige och Finland gäller företagets storlek: i Sverige kan 
arbetstagarna utnämna representanter till bolagets styrelse om företaget har mer än 25 
anställda då motsvarande tal i Finland är 150. I Finland har personalens representanter 
inte rätt att deltaga i behandlingen av frågor som gäller bl.a. anställningsvillkoren för 
högsta ledningen och stridsåtgärder. I Sverige får arbetstagarrepresentanterna delta i 
beslutet om högsta ledningens anställningsvillkor, såvitt dessa besluts i styrelsen. 
Däremot gäller i Sverige samma begränsning vad gäller behandlingen av 
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stridsåtgärder.315 I Sverige har en arbetstagarrepresentant närvaro- och yttranderätt i 
ett förberedande organ som bereder ärenden som besluts i styrelsen.316 Det finns inte 
motsvarande restriktioner för personalens representanter i förvaltningsråden 
(Aufsichtsrat) i Tyskland.  Det är kanske inte fel att påstå, att i frågor gällande 
medbestämmande och personalens deltagande i företagets förvaltning innehåller 
regelverket i Tyskland och möjligen också i Sverige bestämmelser som begränsar 
arbetsgivarens handlingsfrihet i  något större utsträckning än i Finland. Som ett 
exempel kan nämnas fackföreningens tolkningsföreträde i tolkningstvister om 
”medlems arbetsskyldighet enligt avtal”, vilket innebär att fackets mening gäller tills 
tvisten slutligt prövats.317 I detta hänseende avviker Sverige från Finland, där 
arbetsgivarens mening gäller tills tvisten slutligt prövats.  Det kan debatteras om 
dialogen mellan arbetsmarknadsparterna i Finland skulle förbättras om de finska 
reglerna skulle ändras i riktning mot de tyska och de svenska.  I vilket fall som helst 
verkar det som om reglerna om samarbete i företag  fungerar bättre i Sverige och 
Tyskland än i Finland. 

Arbetsdomstolsväsendet i Sverige och Tyskland skiljer sig från det finska genom att den 
finska arbetsdomstolen bara kan behandla frågor gällande kollektivavtal, medan 
arbetsdomstolarna i de två andra länderna kan befatta sig med alla ärenden gällande 
arbetsfrågor.  Det finska systemet innebär att såväl allmänna domstolar som 
arbetsdomstolen behandlar arbetsrättsliga frågor.  Det svenska systemet är tudelat så 
att talan i vissa ärenden bör väckas i tingsrätt, men beslutet kan överklagas och 
behandlas i Arbetsdomstolen, vars dom är slutgiltig och inte kan överklagas. Frågan 
kan ställas om det tyska regelverket är alltför komplicerat med tre olika domstolar som 
kan behandla ett ärende.  Likaledes har de tyska arbetsdomstolarna en enorm 
arbetsbörda genom det höga antalet uppsägningsfall som de behandlar.  Det tyska 
systemet kan knappast fungera som förebild för en eventuell reform av det finska 
arbetsdomstolsväsendet.  Däremot kunde den svenska modellen kanske användas som 
förebild för eventuella förändringar i Finland.  Den finska arbetsdomstolen är mycket 
respekterad av alla parter, vilket inte hindrat de intervjuade att höja en röst för möjliga 
förändringar.   Det finska arbetsdomstolsväsendet berörs mer ingående i 
presentationen av intervjusvaren i avsnitt 5.7 och förändringsförslag kortfattat i avsnitt 
6.6.4 (Revidering av arbetsdomstolens verksamhet). 

Reglerna för permittering och uppsägning skiljer sig avsevärt mellan de tre länderna. 
Här bör dock påminnas att varken Tyskland eller Sverige har ett liknande regelverk för 
permitteringar som Finland, där anställningsförhållandet i sig består då en 
arbetstagare permitteras, men utbetalningen av lön upphör. Sverige hade tidigare ett 
regelverk om permitteringar, som möjliggjorde att utbetalning av lön upphörde, men 
denna möjlighet har avskaffats.318 Såsom tidigare i avsnitt 3.4.2 konstaterats är 
permitteringar  nuförtiden ovanliga i Sverige. Trots att arbetsgivaren ska utbetala lön 
för permitteringstiden, har SAF och LO ingått en överenskommelse, som trädde i kraft 
1985, vilken bestämmer en försäkringsmässig fördelning av kostnaderna.319 En fördel 
av permitteringar för arbetsgivaren kan anses vara att eftersom anställningen anses 
bestå under permittering, kan arbetsgivaren behålla kompetensen och behöver inte 
rekrytera nya anställda om ett arbetskraftsbehov skulle uppstå.320 

                                                        
315  Lag (1987:1254) om styrelserepresentation för de anställda,  14 §. 
316 Ibid., 13 § 1st. 
317 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), 34 §. 
318 LAS (1982:80) 21 §. 
319 Adlercreutz – Mulder 2013: 220. 
320 Adlercreutz – Mulder 2013: 217. 
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I Finland är arbetsgivaren inte tvungen att förhandla med löntagarens lokala 
representanter då en arbetstagare sägs upp på individuella grunder såsom i Tyskland 
och Sverige.  I Finland upphör ett arbetsavtal alltid efter uppsägningstidens utgång. Det 
samma gäller i Tyskland och Sverige  förutom då tvist uppstår. Om tvist råder om 
avslutande av ett anställningsavtal får arbetsgivaren  i Tyskland och Sverige321  inte 
verkställa en uppsägning innan domstolen har behandlat ärendet och  domen fått laga 
kraft.   

Kollektiva uppsägningar av ekonomiska och produktionsorsaker kan ske snabbare i 
Finland.  Kollektiva uppsägningar blir också billigare för arbetsgivaren i Finland än i 
Tyskland och Sverige eftersom endast lön för uppsägningstiden utgår och inget 
avgångsvederlag bör betalas eller socialplan utarbetas enligt tyskt mönster.  

I Tyskland har uppsägningsreglerna  häftigt debatterats.  Kritikerna anser att reglerna 
kan leda till att företagen hamnar i en ohållbar situation då de ofta måste vänta länge 
innan en dom fått laga kraft.  Däremot åtnjuter de anställda i små företag med 10 eller 
mindre anställda inte det skydd uppsägningslagen ger.  I Finland har arbetsgivarna 
kritiserat reglerna och rättspraxisen i samband med uppsägningar på individuella 
grunder och ansett dem försvåra nyanställningar.   

I Tyskland kan reglerna gällande förkortad arbetstid (”Kurzarbeit”) anses utgöra en viss 
slags motsvarighet till finska permitteringar (se avsnitt 3.4.1).  Det torde kunna  hävdas 
att Finland har ett flexibelt och relativt billigt regelverk för permitteringar och 
kollektiva uppsägningar, då däremot uppsägningar av individuella orsaker är svåra att 
genomföra. Arbetstagarna kritiserar rätt kraftigt såväl de finska permitteringsreglerna 
som reglerna för kollektiva uppsägningar, och anser att det är för enkelt för 
arbetsgivarna att permittera eller säga upp personal på ekonomiska och 
produktionsgrunder (se avsnitt 5.4.1).  Därför är det mycket viktigt att arbetsgivarna är 
noga med att inte missbruka reglerna.  Det finska regelverket för permitteringar och 
uppsägningar diskuteras i avsnitt 5.4 (Presentation av intervjusvaren – permitteringar 
och uppsägningar) och förslag till förändringar i bestämmelserna för permitteringar 
och uppsägningar i avsnitt 6.1. 

I Tyskland förs avtalsförhandlingarna i större omfattning lokalt än i Sverige och 
Finland.  Det kan hävdas att Finland har den minsta andelen av lokala förhandlingar av 
alla tre länder.  Som bäst pågår  en intensiv debatt mellan arbetstagarna och 
arbetsgivarna om att förflytta förhandlingarna i betydligt större omfattning än tidigare 
till det lokala planet.  Erfarenheterna av lokala förhandlingar i Tyskland och Sverige 
kunde undersökas mycket noggrant i Finland.   I Tyskland förs de lokala 
förhandlingarna självständigt (men under fackföreningarnas uppsyn) av företagsrådet 
och mycket få bindningar till det riksomfattande kollektivavtalet förekommer.  I 
Sverige och Finland har en speciell modell vuxit fram, där arbetstagarnas och 
arbetsgivarnas branschförbund mycket noggrant i riksomfattande kollektivavtal 
kommit överens om vad som får avtalas lokalt och inom vilka gränser.  Dessa 
begränsningar existerar knappast alls i Tyskland.  De intervjuades syn på lokala 
avtalsförhandlingar i Finland presenteras närmare i avsnitt 5.9 (Presentation av 
intervjusvaren – lokala förhandlingar).  

De kanske största skillnaderna i arbetsmarknadsmekanismerna mellan de tre länderna 
står att finna i reglerna om stridsåtgärder och förlikning.  Sverige och Finland avviker 
inte nämnvärt från varandra.  Båda länderna har tvångsförlikning men inte avtalstvång. 
I Sverige kan riksdagen genom lag stoppa en stridsåtgärd om den bedömts som 
                                                        
321 LAS (1982:80) 34 § 2 st. 
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samhällsfarlig. Visserligen har denna rätt unyttjats ytterst sällan. Den svenska 
regeringsformen anger att en stridsåtgärd är tillåten ”om inte annat följer av lag eller 
avtal”.322  Sverige och Finland har båda ett statligt förlikningsväsen, i Sverige fungerar 
Medlingsinstitutet som förlikningsorgan och Finland har en riksförlikningsman.  I 
Sverige tas exportindustrins löneavtal som grund för löneändringar på andra sektorer.  
Modellen verkar ha fungerat väl.    

Tyskland har  strängare regler för stridsåtgärder än både Sverige och Finland.  Vissa 
typer av strejker, t.ex. politiska strejker, är helt förbjudna.  Arbetsdomstolen kan 
utfärda ett verkställighetsförbud mot en olaglig strejk, och brott mot detta förbud kan 
leda till omfattande skadeståndskrav och rentav fängelsestraff för de ansvariga.  Trots 
att alla tre länders lagstiftning utgår från relativ, och inte absolut arbetsfred, är de tyska 
bestämmelserna om stridsåtgärder betydligt närmare absolut arbetsfred än de svenska 
och finska.  I en reform av regelverket om stridsåtgärder och också förlikningen i 
Finland kunde arbetsmarknadsparterna noggrant studera Medlingsinstitutets 
verksamhet och också det tyska regelverket om stridsåtgärder.  De finska reglerna för 
stridsåtgärder och förlikning diskuteras i avsnitt 5.5 (Presentation av intervjusvaren – 
stridsåtgärderna) och avsnitt 5.8 (Presentation av intervjusvaren – 
förlikningsreglerna).  Förslag till förändringar i de finska reglerna för stridsåtgärder 
och förlikning presenteras i avsnitt 6.2 (Förslag till förändringar -  förlikningsreglerna , 
pliktförfarandet och stridsåtgärder).  

Till slut är det naturligt att ställa frågan vilket land har de bäst fungerande 
arbetsmarknadsmekanismerna?  Lika naturligt som det är att ställa frågan, lika 
självklart är  att det är närapå omöjligt att entydigt besvara den.  Såsom redan i 
inledningen (avsnitt 3.1)  ovan konstaterats, är svaret i hög grad beroende av vilken 
arbetsmarknadspart man representerar, arbetstagarna eller arbetsgivarna. Alla tre 
länders regler har styrkor och svagheter. I detta kapitel har dessa styrkor och svagheter 
diskuterats.   Bland båda parterna förekommer ansatser att ”plocka russinen ur bullan”.  
Arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna utgör en helhet som vuxit 
fram under decennier.  Därför är det orealistiskt av såväl arbetstagarna som 
arbetsgivarna att bara betrakta en enskild del av lagstiftningen.   

Med tiden sker det dock ofta att arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter om 
fördelarna eller nackdelarna av ett visst system närmar sig.  Ett gott exempel på detta 
är reglerna om arbetstagarnas paritetiska deltagande i företagens förvaltningsråd i 
Tyskland.  Då reglerna först infördes höjdes bland arbetsgivarna röster för att förbjuda 
reglerna som stridande mot grundlagen.  Trots att viss kritik mot systemet i dag 
fortfarande kan förekomma, företräder majoriteten av arbetsgivarna åsikten att 
arbetstagarnas deltagande i beslutsfattandet minskat motsättningarna mellan 
arbetstagarna och arbetsgivaren och att arbetstagarna på ett konstruktivt sätt också 
beaktar företagets intressen i sina avväganden.  En finsk arbetsgivare kunde återigen 
tycka att de tyska reglerna om stridsåtgärder väl kunde överföras till Finland.  Borde 
pacta sunt servanda-principen få större gehör i arbetslagstiftningen än hittills?   Borde 
arbetslagstiftningen i Finland mer än hittills ta fasta på att skydda arbetsplatserna och 
därigenom också förbättra eller åtminstone bibehålla skyddet för  den enskilda 
arbetstagaren? 

Det torde kunna påstås att utvecklingen av arbetslagstiftningen och 
arbetsmarknadsmekanismerna i Finland har varit relativt anspråkslös under 2000-
talet, i synnerhet i jämförelse med Tyskland.  I Tyskland har statsmakten haft en stark 

                                                        
322 Sveriges regeringsform (1974:152) 2 kap. 14 §. 
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roll i utvecklingen av reglerna.  Tyskland har genomfört grundläggande förändringar 
och man kan instämma med Räisänen och Alatalo som konstaterar att 
arbetsmarknadsreformerna i Finland varit något mindre omfattande än i Sverige, 
Danmark och Tyskland.  De anser att arbetsmarknadsinstitutionerna i Finland fungerat 
ganska bra, men påpekar att den relativt positiva utvecklingen  å andra sidan inte kan 
leda till slutsatsen att reformer inte verkställs.323  Författarna rekommenderar att 
Finland kunde ta lärdom av Tysklands konsekventa sätt att genomföra omfattande 
reformer som sträcker sig över flera valperioder.  De konstaterar också att en 
framgångsrik arbetsmarknadsreform bör vara omfattande och konsekvent till alla sina 
delar och dessutom måste reformpolitiken vara trovärdig och långsiktig.324  

 

                                                        
323 Räisänen – Alatalo 2012: 39. 
324 Räisänen – Alatalo 2012: 43. 
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4 UNDERSÖKNING AV ARBETSDOMSTOLENS DOMAR 

4.1 Använda metoder och begränsningar 

4.1.1 Arbetsdomstolens domar från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 

Arbetsdomstolens domar från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 har tagits som 
utgångspunkt för studien.  Åren har valts genom slumpmässigt systematiskt urval så att 
först lottades ett år mellan åren 2000 och 2002 fram och därefter togs vart tredje år 
från tidsperioden med, för att uppnå det planerade antalet om fyra olika år. Eftersom 
lotten föll på året 2001, blev åren som togs med de ovan nämnda, 2001, 2004, 2007 
respektive 2010.  I uppställningen och bearbetningen av uppgifterna har 
statistikprogrammet SPPS använts. Alla fall kan undersökas i bilaga 1. Fallen som 
tagits med i undersökningen har undersökts närmare med hjälp av Finlex databas.  
Arbetsdomstolen utarbetar själv en årlig sammanställning av fallen den har behandlat 
(se bilaga 3).  Tidigare utarbetade Statistikcentralen motsvarande statistik, och 
använde sig av en något annorlunda struktur än arbetsdomstolen.  Detta torde inte ha 
någon större betydelse för jämförbarheten av siffrorna för de berörda åren. Statistiken 
används endast för att ge läsaren en överblick av alla behandlade fall. Statistiken tar 
också upp fall som inte behandlats på grund av att parterna  tillsammans kommit 
överens eller ärendet  lämnats liggande (”sovittu tai jätetty sillensä”).  Dessa fall har i 
nedanstående tabell samlats under rubriken Fall icke behandlade av arbetsdomstolen.  
Tabellen nedan ger en översikt av fallen som behandlats av arbetsdomstolen under de 
berörda åren, antalet fall som Finlex har inkluderat i sin databas och antalet fall som 
tagits med i denna undersökning. 

Tabell 4 Fall i arbetsdomstolen åren 2001, 2004, 2007 och 2010 

FALL  I  ARBETSDOMSTOLEN   
ÅREN  2001,2004, 2007 och 2010 

2001 2004 2007 2010 Totalt 

Fall behandlade av AD 68 124 99 137 428 

Fall icke behandlade av AD 27 33 39 32 131 

Fall upplistade av Finlex 75 137 117 151 480 

Fall undersökta i 
avhandlingen 53 100 79 120 352 

 

Under rubriken Fall behandlade av arbetsdomstolen tas inte upp de fall där domstolen 
avgett ett utlåtande om något ärende, utan endast tvistemål.  Under åren 2001-2010 
listar Finlex databas totalt 1098 fall som behandlats av arbetsdomstolen.  I denna siffra 
är också ärendena som gällt ett utlåtande medräknade.  Antalet fall som Finlex 
upplistar för åren 2001-2010 har årligen varierat mellan 75 fall (år 2001) och maximalt 
151 fall (år 2010).  Finlex databas avviker från den årliga statistiken som tidigare 
utarbetades av statistikcentralen och sedan år 2008 av arbetsdomstolen själv.  
Arbetsdomstolens statistik listar separat upp antalet fall som av någon orsak lämnats 
obehandlade.  Arbetsdomstolens statistik för åren 2001, 2004, 2007 och 2010 bifogas 
denna undersökning (bilaga 3).  Av statistiken framgår att arbetsdomstolen behandlat 
68 fall år 2001, 124 fall år 2004, 99 fall år 2007 och 137 fall år 2010.  Eftersom denna 
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undersökning omfattar 352 fall vilket utgör 32 % av alla fall upplistade av Finlex för 
åren 2001-2010, och utgör 100 % av alla tvistemål som arbetsdomstolen behandlat 
under de berörda åren 2001, 2004, 2007 och 2010 kan stickprovet anses vara 
representativt.  Om antalet fall i Finlex databas som berör ovan nämnda utlåtanden 
skulle frånräknas, blir procenten av fall som tagits med av målpopulationen 2001-2010 
ännu större.  Alla tabeller och statistiker som presenteras framöver i denna avhandling 
kommer att basera sig på de medtagna tvistemålen som omfattar de ovan nämnda 352 
fallen från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 (bilaga 1).  Tabellen nedan beskriver fallen 
som tagits med: 

Tabell 5 Arbetsdomstolens domar från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 (totalt):  

Fördelning enligt typ av fall, kärande resp. svarande  

 Kärande at Kärande ag Totalt 

 Antal % Antal % Antal % 

Arbetsfred 1 1% 168 99 % 169 48 % 

Avlöning 81 100 % - - 81 23 % 

Permittering och  

uppsägning 
63 97 % 2 3 % 65 18 % 

Övriga 37 100 % - - 37 11 % 

Totalt 182 52 % 170 48 % 352 100 % 

 

Ur tabellen kan man utläsa att fallen gällande arbetsfred är den absolut största 
falltypen, 169 fall, vilket utgör 48 % av alla tvistemål.  81 fall (23 %) gällde avlöning, 65 
fall (18 %) gällde permitteringar och uppsägningar, och gruppen övriga omfattade  36 
fall (11 % av alla fall).  De tre största falltyperna utgjorde 89 % av alla tvistemål som 
behandlats av arbetsdomstolen under de berörda åren.   
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De enskilda årens fall enligt falltyp framgår ur figuren nedan: 

Figur 4 Arbetsdomstolens fall under åren 2001, 2004, 2007 och 2010 enligt typ av fall 

Arbetsfredsfallen har under de berörda åren varierat från 20 fall år 2001 till 78 fall år 
2010.  Antalet fall gällande permitteringar och uppsägningar har varierat från 8 fall år 
2010 till 22 fall år 2007, antalet avlöningsfall från 10 år 2001 till 25 år 2010  och antalet 
i kategorin övriga från 4 år 2001 till 18 år 2004.  

Figuren nedan beskriver de olika falltypernas procentuella fördelning under åren 2001, 
2004, 2007 och 2010: 

Figur 5 De olika falltypernas procentuella andel åren 2001, 2004, 2007 och 2010 

Arbetsfredsfallens procentuella andel av det totala antalet årliga fall har varierat från 35 
% (år 2007) till 65 % (år 2010).  Den genomsnittliga procentandelen under de 
undersökta fyra åren är 48 %.  Fall gällande permitteringar och uppsägningar har 
varierat från 7 % (år 2010) till 36 % (år 2001), med genomsnittet på 18 %.  
Avlöningsfrågor har varierat från 19 % (år 2001) till 29 % (år 2007) med genomsnittet 
på 23 %, och kategorin övriga från 7 % (åren 2001 och 2010) till 18 % (år 2004) med 
genomsnittet på 11 %.  Det är intressant att observera  att varje undersökt år har någon 
viss falltyp visat en ovanligt hög procentuell andel av det totala antalet fall behandlade 
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under det ifrågavarande året: permitteringar och uppsägningar år 2001 (36 %), övriga 
år 2004 (18 %), avlöning år 2007 (29 %) och arbetsfred år 2010 (65 %).  Det skulle vara 
intressant att försöka fastställa om detta är en tillfällighet eller om något samband 
råder, men frågan diskuteras inte mer ingående i denna avhandling. Det undersökta 
materialet ger inte heller någon förklaring till varför antalet arbetsfredsfall som förblev 
relativt konstant under åren 2001, 2004 och 2007, kraftigt steg år 2010. En möjlig 
förklaring kunde kanske vara den kraftiga ekonomiska nedgången som skedde i 
Finland efter finanskrisen som började hösten 2008, men något vetenskapligt belägg 
för detta antagande ger det undersökta materialet inte. 

I denna undersökning har endast egentliga tvistemål  tagits med.  Fallen gällande 
utlåtanden av olika slag har således lämnats utanför studien.  Frågorna där parterna 
bett om arbetsdomstolens tolkning i något ärende är visserligen intressanta men faller 
utanför ramen för denna undersökning.   

Denna utredning omfattar inte heller ärenden som gäller den offentliga sektorn, 
eftersom avhandlingen i sin helhet koncentrerar sig på den privata sektorn.  I sin 
interna statistik nämner arbetsdomstolen att år 2001 behandlades 12 fall och år 2004 
14 fall som berörde den offentliga sektorn.  I statistiken för åren 2007 och 2010 nämns 
denna siffra inte.   

För enkelhetens skull har begreppet ”kärande vinner/förlorar” använts i 
undersökningen. Detta begrepp används vanligtvis inte i litteraturen som beskriver fall 
i olika domstolar, utan man talar om att domstolen biföll eller ogillade kärandens talan.  

Vid bedömningen av huruvida käranden eller svaranden vunnit målet har en ytterligare 
begränsning gjorts så att ifall domstolen delvis bifallit talan, och till vissa delar ogillat 
den, har käranden betecknats som den vinnande parten.  På samma sätt har sådana fall 
behandlats där domstolen bifallit talan men ansett att fallet varit så svårtolkat att båda 
parterna fått stå för sina egna rättegångskostnader.  Detta gagnar i viss mån 
arbetstagarna som kärande, då de flesta fall där arbetsgivarna varit kärande berört 
arbetsfred  och där arbetstagarsidan med ytterst få undantag blivit dömd för brott mot 
arbetsfredsplikten och i de allra flesta fall också dömts att ersätta arbetsgivarnas 
rättegångskostnader.  Frågan om rättegångskostnaderna kommer  upp senare i 
avhandlingen då fallen där arbetsdomstolen inte varit enig i sin dom behandlas.   

Vid analysen av fall gällande arbetsfred har inte orsakerna till varför en arbetskamp  
inletts analyserats.  Målsättningen med undersökningen av arbetsfredsfallen är att 
utreda hur många olagliga strejker som ägt rum, hur stor plikt arbetstagarna har dömts 
till, hur många parter som varit inblandade och hur ofta plikt också dömts för 
negligering av övervakningsskyldigheten (Kollektivavtalslagen använder begreppet 
”försummandet av tillsynsskyldighet”, på finska ”valvontavelvollisuuden laiminlyönti”. 
I denna avhandling har begreppet ”moderniserats”)  För en  aktuell analys av orsakerna 
hänvisas till Kairinen et al., Kollektiivisopimukset ja työrauha.325  I 
rekommendationerna som presenteras senare i denna avhandling kommer orsakerna 
att indirekt beröras.  I presentationen av arbetsdomstolens domar beskrivs fallen utan 
hänvisning till orsakerna som lett till att en part ansett det nödvändigt att föra ärendet 
till behandling i domstolen. En grundligare undersökning av orsakerna skulle vara 
mycket omfattande och spränga ramarna för denna avhandling. Dessutom kommer 
inte alltid den egentliga orsaken till t.ex. en stridsåtgärd fram, vilket också Kairinen 
berör i sitt ovan nämnda verk. 

                                                        
325 Kairinen et al. 2012:  44-61 
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I utredningen av domstolens domar har domarna med arbetstagar- eller 
arbetsgivarbakgrund kallats ”arbetstagar- eller arbetsgivarrepresentanter”.  Detta har 
gjorts för att göra texten lättare att läsa.  Självfallet arbetar ”arbetstagar- och 
arbetsgivarrepresentanterna under domared och utnämns, såsom de övriga 
ledamöterna, av republikens president för tre år i sänder.326 

4.1.2 Stickprov, statistisk inferens och deskriptiv statistik 

Såsom ovan konstaterats kan stickprovet anses vara representativt för tidsperioden 
2001-2010, då antalet fall är stort (352) och urvalet gjorts med hjälp av slumpmässigt 
systematiskt urval.   

Eftersom målsättningen med analysen är att beskriva de behandlade fallen, kommer 
inte statistisk inferens att användas i större utsträckning.  Vid bedömningen av dömda 
plikter kommer endast medeltal och median att uträknas.  Statistisk inferens327 
kommer att användas i begränsad utsträckning för att göra antaganden om 10-
årsperioden 2001-2010 baserat på stickprovet för åren 2001, 2004, 2007 och 2010.  
Däremot kommer deskriptiv statistik328 att användas i något större omfattning.  I 
denna avhandling kommer inte alla 352 undersökta fall att diskuteras ingående, utan 
endast ett begränsat antal fall som kan tänkas vara intressanta tas upp till en mer 
detaljerad granskning.  Fallen som beskrivs närmare har valts ut slumpmässigt. 
Eftersom fallen inte valts ut enligt statistiska urvalsmetoder, kommer inga slutsatser 
dras av dessa fall, utan deras huvuduppgift är att ge en inblick i hurudana frågor som 
fallen berört. 

4.1.3 Typ av fall som behandlats 

Arbetsdomstolens egna statistiker indelar de behandlade fallen i fem olika grupper.  I 
denna undersökning har arbetsdomstolens femte kategori, förtroendemän och 
förtroendevalda  inkluderats i kategorin övriga.  För de fyra undersökta åren listar 
arbetsdomstolen totalt 18 fall i denna kategori, vilket utgör endast 4 % av det totala 
antalet fall (428) som arbetsdomstolen listat.  Eftersom de tre största kategorierna, 
arbetsfred (48 % av alla fall), avlöning (23 % av alla fall) och permitteringar och 
uppsägningar (18 % av alla fall)  representerar 89 % av alla tvistemål som 
arbetsdomstolen behandlat, torde inskränkningen till enbart fyra kategorier inte ha 
någon nämnvärd inverkan på resultaten.   

De olika falltyperna under de fyra undersökta åren och fördelningen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare, samt vem som vunnit fallen, beskrivs i tabellen nedan: 

  

                                                        
326 Lag om arbetsdomstolen (31.7.1974/646) 2 §. 
327 För en definition av begreppet statistisk inferens, kan följande citat av S.S.Wilks användas: ”Statistical 
inference is a body of concepts and mathematical methods for making inferences about populations of 
objects from random samples drawn from these populations” (Wilks 1958: 143-153). 
328 Alan McLintic: ”What is descriptive statistics? Describing the data from a sample. This usually consists 
of a summary measure accompanied by a measure of the spread of data in the sample. A summary measure 
with a narrow spread of data is indicative of a real trend in the sample. If there is a wide spread of data one 
cannot be sure that the summary measure represents a real trend”(McLintic 2009:6). 
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Tabell 6 Antalet fall enligt falltyp och kärande åren 2001, 2004, 2007 och 2010 totalt 

 Kärande at Kärande ag at vunnit ag vunnit Totalt 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Arbetsfred 1 1% 168 99 % 3 2 % 166 98 % 169 48 % 

Avlöning 81 100 % - - 39 48 % 42 52 % 81 23 % 

Permittering 

o. uppsägning 
63 97 % 2 3 % 31 48 % 34 52 % 65 18 % 

Övriga 37 100 % - - 22 59 % 15 41 % 37 11 % 

Totalt 182 52 % 170 48 % 95 27 % 257 73 % 352 100 % 

 

Ur tabellen kan man utläsa att arbetsgivarna varit kärande i 99 % av alla fall gällande 
arbetsfred.  Arbetsgivarna har vunnit 98 % av alla arbetsfredsfall.  Arbetstagarna har å 
andra sidan varit kärande i  alla fall gällande avlöning, och vunnit knappa hälften (48 
%) av alla avlöningsfall.  Arbetstagarna har varit kärande i 97 % av alla fall gällande 
permitteringar och uppsägningar och vunnit 48 % av alla fall i denna kategori.  
Arbetstagarna har också varit kärande i alla fall i kategorin övriga.  Av dessa fall har 
arbetstagarna vunnit 59 %.  Av alla behandlade fall (352) har arbetstagarna vunnit 27 % 
och arbetsgivarna 73 %. Denna siffra är kanske inte intressant i statistiskt hänseende, 
då antalet av arbetsgivarna vunna arbetsfredsfall starkt förvrider resultatet. Senare då 
frågan om  domstolens domar varit enhälliga eller inte diskuteras, kommer förutom 
frågan om arbetstagarnas begränsade framgång vid falltyperna avlöning, 
permitteringar och uppsägningar och övriga också frågan om skillnaderna i andelen  
enhälliga domar i de olika kategorierna att genomgås. 

4.1.4 Materialets utsagokraft 

Materialet kommer att analyseras med hjälp av 9 variabler.  Variablerna presenteras 
närmare i bilaga 2.  Förutom typ av fall och dom från 2001,2004,2007 och 2010, mäts 
käranden (arbetstagare/arbetsgivare), käranden vinner eller förlorar, plikt dömd eller 
inte, pliktens storlek/part, antal parter som dömts, plikt för negligering av 
övervakningsskyldighet dömd eller inte och domstolens dom enhällig eller inte.  Inom 
ramen för denna avhandling har inte de fall där domstolen ansett det behandlade fallet 
vara så svårtolkat att både kärande och svarande fått stå för sina egna 
rättegångskostnader ingående undersökts.  De 15 % (53 fall) av fallen där domstolen 
varit oenig kommer att kort analyseras.  Ett antal arbetsfredsfall har också avgjorts så 
att fackföreningen dömts till plikt för brott mot arbetsfreden, men förbundet inte 
ansetts ha negligerat sin övervakningsskyldighet och inte dömts till plikt.  Oberoende 
om den kärande (i arbetsfredsfall  99 % av fallen arbetsgivaren) yrkat på plikt för 
negligering av övervakningsskyldigheten eller inte, har arbetstagaren som kärande i 
denna undersökning betecknats som förlorare i målet.  I undersökningen har fallen inte 
klassificerats enligt kriteriet om den kärande krävt plikt för negligering av 
övervakningsskyldigheten eller inte. 
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4.1.5 Arbetsdomstolen en begränsad del av arbetsmarknadens 
händelser 

Kontakterna mellan arbetstagare och arbetsgivare är ytterst mångsidiga och sker på 
flera olika nivåer: mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, mellan fackets och 
arbetsgivarnas representanter både på lokal och central nivå och också mellan 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer. Ett antal olika frågor 
behandlas och avgörs i direkta förhandlingar på olika nivåer. Vissa 
arbetstagarorganisationer har i sina kollektivavtal bestämmelser om hur en del 
konflikter bör eller kan lösas med hjälp av ett förmedlingsorgan som är fristående från 
det statliga förlikningsväsendet.329 Dessa tvistefrågor kommer oftast  överhuvudtaget 
inte till behandling i arbetsdomstolen. Parterna kan också noggrant överväga om de vill 
hänvisa en konflikt till arbetsdomstolen eller inte. Åtminstone i pappersindustrin var 
det under tidigare år vanligt att arbetsgivarna inte anmälde alla olagliga strejker till 
arbetsdomstolen för att undvika en tillspetsning av en redan inflammerad situation. Att 
kvantifiera ovan nämnda företeelser är mycket svårt och tidskrävande och skulle falla 
utanför ramen för denna undersökning. Kairinen har i sitt arbete330 uppskattat att det 
uppstår ca 1000 konflikter på lokal nivå per år. Av dessa konflikter löses ca 70 % på 
lokal nivå och ca 20% mellan förbunden.  I detta sammanhang kan man bara 
understryka att fallen som arbetsdomstolen behandlat endast utgör en bråkdel av alla 
aktiviteter som sker mellan arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna. Det vore 
säkerligen fel att påstå att dessa fall ger en fullständig bild av arbetsmarknaden: 
stickprovet är endast representativt och utslagskraftigt för arbetsdomstolens 
verksamhet under åren 2001–2010.   

4.2 Presentation av arbetsdomstolens domar  

4.2.1 Inledning 

Såsom ovan konstaterats, undersöks i denna avhandling endast tvistemål och  fall som 
gäller den privata sektorn.  Likaledes har fall där arbetsdomstolen betts om ett 
utlåtande eller en tolkning av kollektivavtalets villkor utelämnats.  Fallen har 
analyserats med hjälp av Finlex databas, där också de fall som inte tagits med i denna 
undersökning är inkluderade.  Fördelningen av fallen under de berörda åren framgår av 
figuren nedan: 

                                                        
329 Kairinen et al. 2013: 38. 
330 Kairinen et al. 2012: 2. 
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Figur 6 Fall i arbetsdomstolen, Finlex och undersökningen, åren 2001, 2004, 2007 och 
2010 

Ur figuren kan utläsas att Finlex totalt listat 480 fall under de berörda åren, 
arbetsdomstolen 428 fall och i undersökningen har medtagits 352 fall (N=352). Trots 
att antalet tvistemål har stigit från år 2001 till 2010 kan  inte  alltför långt gående 
slutsatser av siffrorna dras.  Det kan inte allmänt påstås att antalet tvistemål skulle visa 
en ökande trend.  

4.2.2 Typ av fall 

 

Figur 7 Fall i arbetsdomstolen enligt typ av fall  åren 2010, 2007, 2004 och 2001 
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Ur figuren ovan kan utläsas att den största variationen i antal fall/år uppvisas i 
kategorin arbetsfredsfall, där antalet fall var som lägst år 2001 (20 fall) och högst år 
2010 (78 fall).  Utan att ingående analysera de ekonomiska omständigheterna och 
andra faktorer under de berörda åren, kan  inte några slutsatser dras  om orsakerna till 
den stora variationen i antalet arbetsfredsfall.  Antalet fall i kategorin  permitteringar 
och uppsägningar är i motsats betydligt lägre år 2010 än år 2001, 8 respektive 19 fall, 
medan antalet fall gällande avlöning återigen är betydligt högre, 25 respektive 10 fall.  
En eventuell förklaring till den starka ökningen av arbetsfredsfall kunde tänkas vara att 
efter den starka ekonomiska nedgången år 2009, då Finlands bruttonationalprodukt 
sjönk med hela 8,5 %, förbättrade sig det allmänna ekonomiska läget avsevärt år 2010, 
trots att BNP steg med endast 3,4 %.  Betraktar man de övriga undersökta åren, finner 
man att tillväxten varit blygsam endast år 2001, då BNP steg med 2,3 %, efter flera år 
med stark tillväxt (2000: +5,3 %, 1999: +3,9 %, 1998: + 5,0 % och 1997: +6,2 %).  År 
2004 steg bruttonationalprodukten med 4,1 % och år 2007 med hela 5,3 %.331  
Utvecklingen av bruttonationalprodukten är knappast en förklaring till variationen av 
antalet fall per år under de berörda åren.  Den stora variationen i antalet arbetsfredsfall 
har en betydande inverkan på antalet totala fall.  Om man bortser från antalet 
arbetsfredsfall uppvisar de tre övriga kategorierna tillsammans en betydligt mindre 
variation.  År 2001 var antalet övriga fall totalt 33, år 2004 totalt 57, år 2007 totalt 51 
och år 2010 totalt 42.  I synnerhet den kraftiga ökningen i det totala antalet fall år 2010 
till 120 fall förorsakades helt av ökningen av arbetsfredsfall från 28 fall år 2007 till 78 
fall år 2010.  De tre övriga fallkategorierna uppvisade rentav en minskning jämfört med 
år 2007 (51 fall år 2007 och 42 fall år 2010). 

4.2.3 Kärande arbetstagare eller arbetsgivare 

 

Figur 8 Arbetstagarna/arbetsgivande som kärande efter typ av fall, totalt åren 2001, 
2004, 2007 och 2010 

Ur figuren ovan kan man utläsa att arbetstagarna varit kärande i totalt 182 fall av totalt 
352 fall,  dvs. i 52% av fallen, och arbetsgivarna i totalt 170 fall, dvs. 48%.  
                                                        
331 Statistikcentralen. 
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Arbetsgivarna är kärande i alla fall gällande arbetsfred, förutom i ett.  Arbetstagarna å 
andra sidan är kärande i nästan alla övriga fallkategorier: arbetsgivarna har varit 
kärande endast i två permitterings- och uppsägningsfall.  

Arbetsfredsfallet  där arbetstagarna var kärande gällde Fackförbundet Suora, som 
representerade bank- och finansieringsväsendets anställda. Fackförbundet Suora har år 
2011 tillsammans med Tjänstemannaunionen grundat fackförbundet Pro.  Suora väckte 
talan mot Handelshuset Hansatel  i juni 2001 (AD: 2001-19) och krävde av 
arbetsdomstolen skulle döma arbetsgivaren för brott mot kollektivavtalets 
bestämmelser gällande stridsåtgärder, eftersom Suora ansåg att Hansatel hotat med att 
inte betala ut personalens löner efter det att fackföreningen utlyst 
betalningsförmedlingsblockad mot bolaget.  Arbetsdomstolen ogillade Suoras talan och 
dömde fackförbundet att betala arbetsgivarens rättegångskostnader till ett belopp av 5 
000 mark (ca 800 euro).  Domstolens dom var enhällig. 

De två fallen gällande permitteringar och uppsägningar där arbetsgivaren varit 
kärande, berörde båda fackförbund som arbetsgivare.  I det första fallet (AD: 2001-43) 
stämde social- och hälsovårdens fackorganistation Tehy som arbetsgivare 
arbetstagarföreningen Järjestöammattilaiset JAMI som motsatt sig en uppsägning som 
Tehy vidtagit.  Uppsägningen hade verkställts då arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren  
inte var förmögen att utföra de uppgifter som hörde till arbetsförhållandet och också 
vägrat att ta emot annat arbete.  Arbetsdomstolen fastställde Tehys förfarande och 
ansåg det inte strida mot kollektivavtalets och lagens villkor för uppsägning.  Den 
svarande, JAMI, dömdes att betala Tehys rättegångskostnader, 25 846 mark (ca 4 300 
euro).  Domen var enhällig. 

I det andra fallet (AD: 2007-84) var svarande också JAMI.  Fallet gällde uppsägning på 
grund av alkoholmissbruk i arbetet, och också huruvida ett tilläggsprotokoll till 
kollektivavtalet gällande vård vid alkoholmissbruk var en rekommendation eller en 
bindande del av kollektivavtalet.  Arbetsdomstolen ansåg att tilläggsprotokollet 
visserligen blivit en del av kollektivavtalet med samma verkan som övriga 
bestämmelser, men bekräftade den kärandes, Offentliga och privata sektorns 
funktionärsförbund, Jyty:s uppsägning och ansåg den inte strida mot kollektivavtalets 
bestämmelser.  Den svarande dömdes också att ersätta Jyty:s rättegångskostnader om 
 7 791 euro.  Också denna dom var enhällig. 
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Figur 9 Typ av fall, kärande arbetstagare eller arbetsgivare, per år 

Ur figuren ovan kan man se att eftersom arbetsgivarna med endast två undantag (två 
fall gällande permitteringar och uppsägningar) är kärande endast i arbetsfredsfall, 
varierar det årliga antalet fall där arbetsgivarna är kärande i takt med antalet 
arbetsfredsfall, från min. 20 fall år 2001 till max. 78 fall år 2010.  Antalet avlöningsfall, 
där arbetstagarna är kärande i alla fall, har varit relativt stabilt åren 2004, 2007 och 
2010, varierande mellan 23 fall år 2004 och 2007 och 25 fall år 2010.  År 2001 uppgick 
antalet avlöningsfall  till bara 10.  En genomgång av avlöningsfallen visar att de flesta 
fallen gällde avlöning under sjukledighet.  Ett tecken på att denna falltyp är relativt 
komplicerad är att arbetstagarna vunnit enbart 47 % av fallen som de fört till domstol. 
Av antalet permitterings- och uppsägningsfall där arbetstagarna varit kärande i totalt 
63 fall av 65 under de berörda åren, har arbetstagarna vunnit 48 %, och det årliga 
antalet fall har varit relativt stabilt under åren 2001, 2004 och 2007 (18, 16 respektive 
23 fall), med en betydlig nedgång till 8 fall år 2010.  Antalet fall i kategorin övriga har 
varierat mellan fyra fall år 2001, 18 fall år 2004, 6 fall år 2007 och 9 fall år 2010.  Av 
det totala antalet fall i kategorin övriga, 37, har arbetstagarna vunnit 22 fall, dvs. 59 %.  
Den procentuella andelen fall där arbetsdomstolens dom inte varit enhällig var i 
genomsnitt 15 % av alla 352 fall under den berörda perioden.  Oenigheten var störst i 
kategorin permitteringar och uppsägningar med 26 %, 22 % i kategorin övriga, 20 % i 
fall gällande avlöning och endast 7 % i arbetsfredsfall.  Detta torde kunna tolkas så att 
de tre kategorierna, avlöning, permittering och uppsägningar samt övriga är mer 
komplicerade och svårtolkade än arbetsfredsfallen , där den kärande vunnit 98 % av 
alla  fall.  Dessa synpunkter behandlas mer  ingående senare i avhandlingen. 

Nedan beskrivs några slumpmässigt valda fall ur kategorin övriga för att belysa 
hurudana fall kategorin innehåller. 

Kategorin övriga fall innehåller ett antal olika falltyper, såsom t.ex. 
moderskapsledighet/vårdledighet (AD: 2001-21), arbetstagarens 
anställningsförhållande (AD: 2001-35), rätt för deltidspensionerad arbetstagare till 
arbetstidsförkortning (AD: 2001-52 och AD: 2001-58), semesterersättning, längd av 
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semester (AD: 2004-17), arbetsutrustning för tankbilschaufför (AD: 2004-18), val av 
förtroendeman (AD: 2004-29) och val av gällande kollektivavtal (AD: 2004-32).  Flera 
av de nämnda fallen exemplifierar hur stora tolkningsproblem som kan uppstå vid 
bedömningen av fall.  

I fallet AD: 2001-52 gällande deltidspensionerade funktionärers rätt till förkortad 
arbetstid inom metallindustrin biföll arbetsdomstolen i sin enhälliga dom kärandens, 
Tjänstemannaunionen TU, talan på att arbetstidsförkortningen också gäller 
deltidspensionerade men avvisade den kärandens krav på att döma arbetsgivaren till 
plikt för medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser och arbetsgivarförbundet 
till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet och beslöt också att parterna fick 
själva stå för sina rättegångskostnader.  Domen var enhällig.  Trots att käranden fick 
bara delvis rätt, har i statistiken för denna undersökning arbetstagaren som kärande 
betecknats som den vinnande parten i målet. 

I fallet AD: 2001-58 som berörde samma fråga med Tjänstemannaunionen som 
kärande, men i pappersindustrin, gav arbetsdomstolen den kärande återigen rätt i att 
arbetstidsförkortningen gäller också deltidspensionerade, men ansåg fallet vara så 
oklart att parterna fick själva stå för sina rättegångskostnader.  I detta fall hade den 
kärande inte yrkat på att den svarande skulle dömas till plikt.   

I fallet AD: 2004-32  som gällde vilket kollektivavtal som borde följas av en resebyrå, 
där käranden, bil- och transportarbetarförbundet AKT också yrkade på plikt till två 
arbetsgivarföreningar för att ha negligerat sin övervakningsskyldighet, biföll 
arbetsdomstolen  AKT:s talan på vilket kollektivavtal som skulle följas, men avvisade 
kravet på plikt. Domen var enhällig. Också i detta fall har den kärande betecknats som 
vinnande part i statistiken. 

4.2.4 Kärande vinner eller förlorar 

 

Figur 10 Kärande vinner eller förlorar, totalt 

Ur figuren ovan kan man utläsa att av alla fall har den kärande vunnit 259 fall, dvs. 74 
% och förlorat 93 fall (26 %).  Av alla fall där arbetstagarna har varit kärande har de 
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vunnit 92 fall och förlorat 90, vilket innebär att de vunnit 51 % av alla fall där de varit 
kärande.  Arbetsgivarna har vunnit 167 av alla 170 fall där de varit kärande (98 %). 
Totalt har arbetstagarna vunnit 27 % (95 fall) av alla fall som behandlats i domstolen, 
och arbetsgivarna 73 % (257 fall). Såsom tidigare konstaterats har arbetsgivarna varit 
kärande i alla 169 arbetsfredsfall, förutom ett (AD: 2001-29) där arbetstagarna var 
kärande, vilket fall arbetsgivarna som svarande vunnit.  Domen var enhällig.  

Arbetsgivarna har förlorat tre arbetsfredsfall där de varit kärande. 

I fallet AD: 2001-57 hade arbetsgivarna stämt arbetstagarna (Byggnadsförbundet) och 
hävdat att de ackordprissättningsregler som Byggnadsförbundet ensidigt delat ut till 
sina medlemmar utgjorde påtryckning mot arbetsgivarna att godkänna högre 
ackordlöner som parterna förhandlade om.  Arbetsdomstolen ogillade arbetsgivarnas 
talan och ansåg att de av Byggnadsförbundet utarbetade ackordprissättningsreglerna 
inte utgjorde påtryckning och dömde arbetsgivarna att ersätta den kärandes 
rättegångskostnader till ett belopp om 4 000 mark (ca 700 euro).  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2004-22 hade arbetsgivaren (Finsk Energiindustri ET) väckt talan mot 
arbetstagaren (Tjänstemannaunionen TU) och krävt att två lokalföreningar och 
Tjänstemannaunionen skulle dömas till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  Funktionärerna hade avlägsnat sig från arbetsplatsen på 
Fortums kärnkraftverk i Lovisa i protest mot en outsourcingåtgärd som arbetsgivaren 
verkställt, och med sin utmarsch velat visa sig solidarisk mot de anställda som berördes 
av åtgärden.  Inga funktionärer berördes av outsourcingen.  Domstolen ogillade 
arbetsgivarnas talan men ansåg att fallet var så pass oklart att Finsk Energiindustri 
hade begrundad orsak att låta frågan behandlas av arbetsdomstolen och beslöt att 
arbetstagarna fick stå för sina egna rättegångskostnader.  Domstolens dom var oenig .  
Domstolens medlem H. Rautiainen uttyckte sin avvikande åsikt och ansåg att de två 
lokala föreningarna borde ha dömts till plikt om 2 000 euro var för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och dessutom ersätta arbetsgivarnas rättegångskostnader till 
ett belopp om 1 500 euro. 

Det tredje arbetsfredsfallet som arbetsgivarna förlorat (AD: 2010-94) gällde en politisk 
strejk som arbetsgivaren som kärande ansåg vara riktad mot gällande kollektivavtal.  
Domstolen gav arbetstagarna rätt och fastslog att strejken varit politisk och dömde 
arbetsgivaren att ersätta arbetstagarnas rättegångskostnader om 4 050 euro.  Denna 
dom var enhällig. 
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Figur 11 Käranden vinner eller förlorar, enligt typ av fall 

Figur 11 visar att arbetstagarna som varit kärande i 97 % av alla fall i kategorin 
permitteringar och uppsägningar vunnit 31 av 63 fall där de varit kärande, dvs. 49 %, 
och då man beaktar också de två fall där arbetsgivaren varit kärande, sjunker procenten 
något och ligger på 48 %.  I kategorin avlöning, där arbetstagarna varit kärande i alla 81 
fall, har arbetstagarna likaledes vunnit 48 % av alla fall de väckt talan i 
arbetsdomstolen.  I kategorin övriga har arbetstagarna vunnit 22 fall av totalt 37 där de 
varit kärande, vilket motsvarar 59 % av alla fall.  Arbetstagarna var kärande i alla 37 fall 
i denna kategori.  I kategorin arbetsfred var arbetsgivarna kärande i 168 fall av totalt 
169 (99 %).  Arbetsgivarna har vunnit 165 fall av 168 (98 %), och då man medtar det 
enda fallet där arbetstagarna varit kärande, och som arbetstagarna också  förlorat, har 
arbetsgivarna vunnit 166 av alla 169 arbetsfredsfall (98 %) som behandlats av 
arbetsdomstolen under de berörda fyra åren. 
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Figur 12 Kärande vinner eller förlorar, enligt typ av fall, per år 

I figuren ovan listas fallen där den kärande vinner eller förlorar enligt typ av fall per år.  
Det verkar inte vara möjligt att skönja några trender i antalet fall som kärande vunnit 
eller förlorat under de olika åren. Såsom ovan konstaterats, har arbetstagarna under de 
berörda fyra åren vunnit i genomsnitt 48 % av alla avlöningsfall, 52 % av alla 
permitterings- och uppsägningsfall och 59 % av alla fall i kategorien övriga. Det enda 
arbetsfredfallet där arbetstagarna var kärande, har de förlorat.  Den procentuella 
andelen av årliga fall som arbetstagarna vunnit i kategorin permitteringar och 
uppsägningar var 42 % år 2001, 44 % år 2004, 64% år 2007 och 50 % år 2010.  Av 
avlöningsfallen har arbetstagarna vunnit 40 % år 2001, 70 % år 2004, 39 % år 2007 och 
40 % år 2010.  Av fallen i kategorin övriga vann arbetstagarna 75 % år 2001, 44 % år 
2004, 83 % år 2007 och 67 % år 2010.   En slutsats som torde kunna dras ur siffrorna 
är att arbetsfredsfallen verkar vara entydigare och klarare än de andra fallkategorierna, 
då den procentuella andelen av fall där käranden vinner är avsevärt mycket högre i 
arbetsfredsfall (98 %) än i de tre övriga fallkategorierna. Fallen i de övriga kategorierna 
kräver också tolkning av kollektivavtalets bestämmelser som gestaltar sig svårare än vid 
arbetsfredsfallen. 
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4.2.5 Plikt dömd eller inte 

 

Figur 13 Plikt dömd eller inte, totalt, antal och procentuell andel 

Av alla behandlade fall under de undersökta fyra åren dömdes plikt i 201 fall, vilket 
utgör 57 % av alla fall.  I denna undersökning har inte särskilt fastställts i hur många 
fall den kärande krävt att plikt skulle dömas men domstolen inte dömt plikt. Detta 
skulle otvivelaktigt vara ett intressant undersökningsobjekt, men p.g.a. utrymmesskäl 
har detta inte behandlats i denna avhandling. Utgående från det undersökta materialet 
har det inte varit möjligt att fastställa huruvida det finns något mönster i domarna. Den 
procentuella andelen av fall indelade enligt typ av fall där plikt dömts varierar kraftigt, 
vilket framgår av figuren nedan. 

 

Figur 14 Plikt dömd eller inte, enligt typ av fall åren 2001, 2004, 2007 och 2010 

I kategorin övriga där totalt 37 fall avgjorts av domstolen under de berörda åren, har 
plikt dömts i 32 % (12 fall) av alla fallen.  I kategorin avlöning med totalt 81 fall har 
plikt dömts i endast 20 % (16 fall) av alla fallen.  I kategorin permitteringar och 
uppsägningar med totalt 65 fall är procenten ännu lägre,  
12 % (8 fall), medan plikt dömts i 98 % (165 fall) av alla 169 fall i kategorin arbetsfred.  
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Denna procentsats korrelerar med antalet arbetsfredsfall som käranden förlorat.  Ovan 
har redan beskrivits att arbetsgivarna förlorat tre arbetsfredsfall där de varit kärande 
och arbetstagarna det enda arbetsfredsfall där de varit kärande. Såsom tidigare 
konstataterats, torde man av dessa resultat kunna dra slutsatsen att arbetsfredsfallen är 
klarare och entydigare än de andra fallkategorierna, och att fallen i de övriga 
kategorierna kräver tolkning av kollektivavtalets bestämmelser som kan gestalta sig 
svårare än vid arbetsfredsfallen.  En ytterligare slutsats kunde vara att arbetsdomstolen 
är relativt sträng i sin tolkning av olagliga strejker. 

Däremot kan man inte finna samma korrelation mellan kärande som vinnare 
respektive förlorare i de andra fallkategorierna, vilket kan utläsas ur figuren nedan: 

 

Figur 15 Plikt dömd eller inte, enligt typ av fall och kärande vinner eller förlorar 

Den kärande har vunnit 51 % (33 fall) av alla fall i kategorin permitteringar och 
uppsägningar, men plikt har dömts endast i 12 % (8 fall) av alla 65 fall.  I kategorin 
avlöning har den kärande vunnit 48 % (39 fall) av alla fallen, men plikt har dömts i 28% 
(23 fall) av fallen.  I kategorin övriga har käranden vunnit 59 % (22 fall) av totalt 37 fall 
och plikt har dömts i 32 % (12 fall) av alla fallen.  Man kunde dra slutsatsen att 
domstolen i ett stort antal fall i dessa kategorier gett käranden rätt, men inte bedömt 
arbetsgivarens beteende som så graverande att plikt borde dömas.  En annan slutsats 
kunde vara att fallen varit så komplicerade att domstolen inte kunnat fastställa att den 
svarande medvetet brutit mot kollektivavtalets bestämmelser och därför inte ansett sig 
kunna döma plikt. Kanske arbetsdomstolen följt principen in dubio pro labore då den 
visserligen gett arbetstagaren som kärande rätt och i flera fall dömt arbetsgivaren till 
ersättning men samtidigt ansett att många fall varit så svårtolkade att arbetsgivarsidan 
inte dömts till plikt vare sig för medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser eller 
för negligering av sin övervakningsskyldighet och parterna fått stå för sina egna 
rättegångskostnader.  

En genomgång av permitterings och uppsägningsfallen från år 2001 som ett 
stickprov där käranden (i alla fall arbetstagaren) har vunnit fallet men plikt inte dömts 
till den förlorande parten, arbetsgivaren, ger en viss insikt i komplexiteten av denna typ 
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av fall.  År 2001 behandlade arbetsdomstolen 5 fall gällande permitteringar och 
uppsägningar där käranden vunnit men svaranden inte dömdes till plikt.  I ett fall hade 
arbetstagarsidan inte krävt att plikt skulle dömas, i de fyra övriga hade kravet ställts.  I 
alla fyra fall gällde kravet plikt till arbetsgivarförbundet för negligering av 
övervakningsskyldigheten. 

I fallet AD: 2001-12 hade arbetsgivaren hävt arbetstagarens arbetsavtal och 
Kemiarbetarförbundet krävde att arbetsgivaren skulle betala förutom 2 månaders lön 
för uppsägningstiden också en ersättning motsvarande 18 månads lön för ogrundad 
uppsägning, samt att arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  Det rådde oklarhet huruvida arbetstagaren själv sagt upp sig 
eller om arbetsgivaren hävt avtalet.  Arbetsdomstolen konstaterade att synnerligen 
vägande skäl inte förelåg för hävning och inte heller vägande sakskäl för uppsägning 
och dömde arbetstagaren att betala uppsägningstidens lön om 2 månader och också en 
ersättning motsvarande 7 månaders lön för ogrundad uppsägning.  De svarande 
dömdes också till att ersätta den kärandes rättegångskostnader.  Däremot avvisade 
domstolen kravet på plikt för arbetsgivarförbundet för negligering av 
övervakningsskyldigheten.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2001-36 krävde Pappersarbetarförbundet som kärande att arbetsgivaren 
skulle dömas till skadestånd då man inte kunde påvisa att varken hävning av 
arbetsavtalet av synnerligen vägande skäl (Arbetsavtalslagen 8 kap 1 §) eller 
uppsägning av vägande sakskäl (Arbetsavtalslagen 7 kap 1 §) var berättigat.  Den 
kärande krävde inte att arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt för negligering av 
sin övervakningsskyldighet.  Arbetstagarna krävde att arbetsgivaren skulle ersätta den 
anställda 6 månaders lön för uppsägningstiden, en ersättning motsvarande 24 
månaders lön för ogrundad uppsägning och rättegångskostnaderna för förbundet.  I sin 
enhälliga dom dömde arbetsdomstolen den svarande till att betala lön för 6 månaders 
uppsägningstid och en ersättning motsvarande 10 månaders lön för ogrundad 
uppsägning.  Den svarande dömdes också till att betala den kärandes 
rättegångskostnader. 

I fallet AD: 2001-48 krävde Elbranschens Fackförbund att arbetsgivaren skulle dömas 
för att på otillräckliga grunder hävt den anställdas arbetsavtal och också för ogrundad 
uppsägning av arbetsavtalet.  Dessutom krävdes att Metallindustrins Centralförbund 
(nuvarande Teknologiindustrin) skulle dömas till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och att de svarande skulle stå för arbetstagarens 
rättegångskostnader.  Domstolen konstaterade i sin dom att ingen grund för hävning 
förelåg, men nog för uppsägning och dömde arbetsgivaren att betala arbetstagaren lön 
för uppsägningstiden om 6 månader men förkastade kravet på en 24 månaders 
ersättning för ogrundad uppsägning.  Arbetsgivarförbundet dömdes inte till plikt och 
parterna fick själva stå för sina rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2001-61 krävde Bil- och transportarbetarförbundet AKT att arbetsgivaren 
skulle dömas till att betala uppsägningstidens lön och ersättning för ogrundad 
uppsägning motsvarande 30 månaders lön åt huvudförtroendemannen vars arbetsavtal 
hävts.  Den kärande krävde också att Biltrafikens Arbetsgivarförbund skulle dömas till 
plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  I sin enhälliga dom konstaterade 
arbetsdomstolen att grund för varken  hävning eller uppsägning av 
huvudförtroendemannens arbetsavtal förelåg och dömde arbetsgivaren till att betala 
förtroendemannen 6 månaders lön för uppsägningstiden jämte 10 månaders lön som 
ersättning för ogrundad uppsägning.  Domstolen ansåg att huvudförtroendemannens 
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eget beteende lett till en minskning av ersättningen.  De svarande dömdes till att ersätta 
den kärandes rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2001-64 krävde Kemiarbetarförbundet att arbetsgivaren skulle dömas till 
att ersätta arbetstagaren 4 månaders lön för uppsägningstiden och 18 månaders lön för 
ogrundad uppsägning. Den kärande framförde också att arbetsdomstolen skulle 
fastställa om förutsättningar för återställandet av arbetsförhållandet förelåg.  Dessutom 
krävdes att arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och att de svarande skulle stå för den kärandes 
rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen dömde arbetsgivaren till att betala 
arbetstagaren 4 månaders lön för uppsägningstid och 6 månaders ersättning för 
ogrundad uppsägning om arbetsförhållandet återställdes och 12 månaders lön i fall 
detta inte skedde.  Arbetsgivarförbundet dömdes inte till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet, men de svarande dömdes till att betala den kärandes 
rättegångskostnader.  I detta fall ansåg arbetsdomstolen att det skulle ha varit möjligt 
att återställa arbetsförhållandet.   Domen var inte enhällig.  Domstolens medlem K. 
Rautiainen (arbetsgivarrepresentant) framförde att förutsättningar för återställandet av 
arbetsförhållandet inte förelåg.  Domstolens medlem H. Rautiainen 
(arbetsgivarrepresentant) anslöt sig till denna avvikande åsikt. 

Då avlöningsfallen från år 2004medelst stickprov analyseras, kan konstateras att 
antalet behandlade avlöningsfall var 23.  Plikt dömdes inte i 12 fall (52 %).  Av dessa 12 
fall hade käranden (arbetstagaren) vunnit 5 fall vid vilka plikt inte dömdes.  
Arbetstagaren som kärande hade enbart i två fall av fem krävt att plikt skulle dömas. 

Nedan beskrivs några slumpmässigt valda fall: 

I fallet AD: 2004-16 krävde den kärande (Elbranschens Fackförbund) inte att plikt 
skulle dömas i fallet som berörde reseersättningar för några elektriker.  
Arbetsdomstolen fastställde de anställdas krav på reseersättningar och bestämde att 
arbetsgivaren skulle betalda de krävda ersättningarna men ansåg att fallet var så oklart 
att båda parterna fick stå för sina rättegångskostnader, trots att den kärande i sin talan 
krävt att den svarande skulle dömas till att betala kostnaderna.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2004-68 krävde den kärande, Tjänstemannaunionen TU, att arbetsgivaren 
skulle betala dagtraktamente åt sina anställda och att arbetsgivarparten skulle ersätta 
rättegångskostnaderna.  Arbetsomstolen godkände den kärandes krav och dömde 
arbetsgivaren till att betala dagtraktamenten och också arbetstagarnas 
rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2004-77 krävde Metallarbetarförbundet att Valmet Automotive skulle 
dömas till att betala ersättning för arbetstidsutjämning till en arbetstagare som var på 
deltids vårdledighet, och dömas för medvetet brott mot kollektivavtalet samt ersätta 
rättegångskostnaderna.  I sin enhälliga dom bestämde arbetsdomstolen att 
arbetsgivaren bör betala den krävda ersättningen, men ansåg inte att arbetsgivaren 
gjort sig skyldig till medvetet brott mot kollektivavtalet.  Domstolen ansåg fallet vara så 
oklart, att parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader. 

I fallet AD: 2004-122 krävde Metallarbetarförbundet att arbetsgivaren, Rautaruukki, 
skulle ersätta en icke hållen arbetstids förkortningsledighet och dömas för medvetet 
brott mot kollektivavtalet samt ersätta deras rättegångskostnader.  I sin enhälliga dom 
bestämde arbetsdomstolen att ersättning skulle betalas, men ansåg att frågan var så 
oklar att båda parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.  Frågan om 
dömandet av plikt togs inte upp till behandling av domstolen eftersom den inte tagits 
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upp tidigare i de förhandlingar parterna hade fört innan ärendets behandling i 
arbetsdomstolen. 

I fallet AD: 2004-123 gällde ärendet vilken löneklass som skulle tillämpas för två 
avdelningssköterskor vid ett sjukhus.  Käranden krävde inte att plikt skulle dömas.  I 
sin enhälliga dom beslöt arbetsdomstolen att lönen skulle retroaktivt betalas enligt en 
högre löneklass såsom den kärande krävde, men ansåg fallet vara så oklart att parterna 
fick stå för sina egna rättegångskostnader. 

Då fallen i kategorin övriga från år 2010 (totalt 9 fall) stickprovsmässigt undersöks 
kan fastställas att arbetstagaren har varit kärande i alla fall och vunnit 6 och förlorat 3.  
Av de 6 fall som käranden vunnit har plikt inte dömts i 3 fall. I två av dessa tre fall hade 
arbetstagaren som kärande inte krävt att arbetsgivarsidan skulle dömas till plikt för 
medvetet brott mot kollektivavtalet  Dessa tre fall beskrivs kort nedan. 

I fallet AD: 2010-52 krävde Pappersarbetarförbundet att arbetsgivaren Old LTFI skulle 
dömas för brott mot samarbetslagens förhandlingsplikt och att betala 30 000 euro var i 
ersättning åt 21 anställda.  Den kärande krävde också att svarandena skulle åläggas att 
ersätta den kärandes rättegångskostnader.  Pappersförbundet krävde inte att plikt 
skulle dömas åt de svarande.  Arbetsdomstolen ansåg det påvisat att Old LTFI hade 
fattat beslut om att stänga sin fabrik i Tammerfors innan samarbetsförhandlingarna 
påbörjats och dömde arbetsgivaren till att betala 8 000 euro/person åt de berörda 21 
anställda.  De svarande dömdes också till att betala den kärandes rättegångskostnader.  
Domen var inte enhällig. Domstolens medlem Koskinen (arbetstagarrepresentant) 
ansåg att ersättningen till de anställda borde ha varit 15 000 euro/person, och 
godkände beslutet till övriga delar.  Medlem Äimälä (arbetsgivarrepresentant) ansåg 
däremot att det inte påvisats att Old LTFI:s styrelse fattat beslut om att stänga fabriken 
innan samarbetsförhandlingarna påbörjats och krävde att talan skulle ogillas helt. 

I fallet AD: 2010-79 krävde Bil- och transportarbetarnas Fackförbund AKT att 
arbetsdomstolen skulle fastställa att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet kunde 
använda enbart Luottokuntas lunchsedlar då arbetstagaren erbjöds lunchförmån.  AKT 
krävde också att motparten skulle ersätta deras rättegångskostnader, men ställde inga 
krav på plikt.  Arbetsdomstolen biföll AKT:s talan och dömde arbetsgivaren till att 
ersätta AKT:s rättegångskostnader till ett belopp om 3 500 euro då AKT krävt 4 180 
euro.  Denna dom var enhällig. 

I fallet AD: 2010-90 gällde talan Nationaloperans körmedlemmars deltagande i 
övningar.  Finlands musikerförbund som kärande krävde att arbetsdomstolen skulle 
fastställa att övningen som körmedlemmarna måste delta i inte var en av 
kollektivavtalet avsedd huvudövning.  Arbetstagarna krävde att Nationaloperans 
stiftelse skulle dömas till plikt för medvetet brott mot kollektivavtalet och 
arbetsgivarförbundet till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet och de 
svarande till att gemensamt ersätta deras rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen ansåg 
att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet men att ärendet var så oklart att ingen plikt 
för de svarande kunde dömas.  Domen var enhällig.  Domstolen beslöt också att på 
grund av att ärendet var så svårtolkat parterna fick stå för sina egna 
rättegångskostnader.  

Redogörelsen över dessa slumpmässigt valda fall verkar visa att fallkategorierna 
permitteringar och uppsägningar, avlöning och övriga verkligen är komplicerade och 
mångfasetterade.  I ett stort antal fall har arbetsdomstolen visserligen bifallit den 
kärandes talan, men samtidigt uppgett att fallet varit så svårtolkat eller oklart att plikt 
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inte dömts och också beslutat att parterna fått stå för sina egna rättegångskostnader.  I 
permitterings- och uppsägningsfall har arbetsgivaren i flera fall dömts till att betala 
ersättning för ogrundad uppsägning, likasom i kategorin övriga för brott mot 
samarbetslagens bestämmelser.  De dömda beloppen har varit avsevärt lägre än de som 
arbetstagarna krävt. Visserligen är beloppen trots allt  betydligt större än de pliktbelopp 
som arbetstagarna blivit dömda till i arbetsfredsfall och kan därigenom vara 
betungande för arbetsgivaren.  Av de 13 ovan beskrivna fallen var domarna icke 
enhälliga i 2 fall vilket utgör 15 % av fallen och är därmed på samma nivå som de icke 
enhälliga domarna i hela stickprovet (52 fall av 352). Det bör dock understrykas att de 
beskrivna fallen var mycket få och resultatet därigenom kan högst anses vara 
riktgivande. 

4.2.6 Pliktens storlek per part 

Den maximala tillåtna plikten var under de berörda åren:  

2001: 23 500 euro  2004: 25 300 euro 

2007: 25 900 euro  2010: 28 300 euro  

Det maximala pliktbeloppet justeras enligt utvecklingen av penningvärdet genom 
statsrådets förordning vart tredje år.  Det maximala pliktbeloppet för perioden 2012-
2014 är 29 500 euro.  Då den nuvarande kollektivavtalslagen trädde i kraft år 1946 
(7.6.1946/436) var det maximala pliktbeloppet för brott mot arbetsfreden 1 miljon 
mark, enligt 2013 års penningvärde332  78 900 euro och den maximala plikten för 
medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser 100 000 mark (7 890 euro) för 
arbetsgivaren och 10 000 mark ( 789 euro) för arbetstagaren.  Detta innebär att det 
maximala pliktbeloppet för brott mot arbetsfreden och arbetstagarens brott mot 
kollektivavtalets bestämmelser ursprungligen stiftades som 2,5 gånger större än vad 
maximibeloppet är i dag.  Arbetsgivarens maximala plikt för brott mot kollektivavtalets 
övriga bestämmelser var däremot endast ¼ av vad beloppet är i dag.  En orsak till de 
stora skillnaderna kan ligga i att pliktbeloppen inte justerades innan början på 1980-
talet då de flerfaldigades och också kopplades till penningvärdets utveckling. 

I bilaga 4 visas detaljerat vilka belopp arbetsdomstolen dömt under de undersökta 
fyra åren.  Beloppen har räknats så att i fall där fler än en part dömts till plikt, har de 
enskilda pliktbeloppen adderats och summan har dividerats med antalet parter som 
dömts.  Detta innebär att lokalföreningarnas, fackförbundens, den enskilde 
arbetsgivarens och arbetsgivarförbundens pliktbelopp inte har åtskilts.  Likaledes har 
inte plikt för brott mot kollektivavtalets regler och plikt för negligering av 
övervakningsskyldigheten listats separat.  Utgångspunkten för detta förfarande har 
varit att fastställa hur stor arbetsdomstolen har ansett den totala skadan av en åtgärd 
vara.  Ur tabellen kan man utläsa att plikt dömts i 201 fall av totalt undersökta 352 fall.  
Plikt har dömts i 165 arbetsfredsfall, 8 permitterings- och uppsägningsfall, 16 
avlöningsfall och 12 fall i kategorin övriga.  I alla permitteringsfall dömdes enbart en 
part till plikt, i avlöningsfallen dömdes 2 parter i 6 av alla 16 fall, och i kategorin övriga 
dömdes 2 parter i 6 fall av alla 12 fall till plikt, vilket innebär att arbetsgivaren i dessa 
fall dömts för brott mot kollektivavtalets bestämmelser och arbetsgivarförbundet för 
negligering av sin övervakningsskyldighet. 

                                                        
332 Källa: Statistikcentralen.  
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De dömda pliktbeloppen varierar mellan 500 och 28 300 euro.  52,7 % av 
pliktbeloppen är 2 500 euro eller lägre.  Endast 9 % av beloppen är 5 000 euro eller 
högre.  Arbetsdomstolen har endast tre gånger dömt det maximala pliktbeloppet om  
28 300 euro (det maximala pliktbeloppet år 2010).  De vanligaste pliktbeloppen har 
varit 2 000 euro (24 ggr), 2 500 euro (15 ggr), 3 000 euro (14 ggr), 3 500 euro (13 ggr) 
och  2 800 euro (10 ggr). 

Pliktens storlek enligt typ av fall kan utläsas ur tabellen nedan: 

Tabell 7 Pliktstorlek enligt typ av fall 

plikt_storlek   

typ_av_fall Mean N Median 

arbetsfred 3719,98 165 2750,00 

perm. o. upps. 2187,50 8 2000,00 

avlöning 2193,75 16 2000,00 

övriga 2525,00 12 2500,00 

Total 3466,15 201 2500,00 

 

Arbetsfredsfallen utvisar det största medeltalet och den största medianen, 3 720 
respektive 2 750 euro.  Medeltalet för alla pliktbelopp är 3 466 euro och medianen  
är 2 500 euro.  Medianen är i detta fall mer representativ än medeltalet, då medeltalet 
ändras mycket kraftigt av de fem domar som arbetsdomstolen gett i arbetsfredsfall där 
pliktbeloppen varit över 20 000 euro.  Skulle dessa fem pliktbelopp borträknas från 
totalbeloppet, skulle medeltalet av dömda pliktbelopp sjunka till 2 892 euro utan att 
medianen skulle nämnvärt ändras. Medelst statistisk inferens kan man fastställa att 
med 95 % konfidensintervall ligger det genomsnittliga pliktbeloppet för åren 2001-
2010 mellan 2 888 och 4 045 euro.  

För att belysa arbetsdomstolens användning av pliktskalan, beskrivs nedan de 
arbetsfredsfall där de största pliktbeloppen dömts. 

De största pliktbeloppen har dömts till samma arbetstagarförbund, 
Tjänstemannaunionen TU, som senare bytt sitt namn till Fackföreningen Pro.  
Fackföreningen dömdes 6 gånger till plikt för samma brott mot arbetsfredsplikten, för 
första gången i fallet AD: 2009-129 till 8 000 euro, därefter i fallet AD: 2009-133 till  
14 000 euro, i fallet AD: 2010-1 till 21 000 euro, i fallet AD: 2010-5 till 28 300 euro, i 
fallet AD: 2010-7 återigen till 28 300 euro, och slutligen i en sjätte dom i samma 
ärende, AD: 2010-12 ånyo till det av lagen tillåtna maximala beloppet år 2010 om  
28 300 euro varvid stridsåtgärderna slutligen upphörde.  Först vid fjärde gången ansåg 
arbetsdomstolen att det maximala pliktbeloppet skulle dömas.  Redan vid 
behandlingen av fall AD: 2009-133 hade käranden, telefonföretaget DNA, påvisat att 
skadorna som uppstått på grund av den olagliga strejken uppgick till en miljon euro.  
Vid behandlingen av fallet AD: 2010-5 hävdade DNA att strejken förorsakade dem 
kostnader om 115 000 euro per dag.  Arbetstagarna medgav vid behandlingen av alla 
sex ovan nämnda fall att de brutit mot arbetsfredsplikten.  Alla sex domar var enhälliga.  
Det bör i detta sammanhang nämnas att de två första domarna (AD: 2009-129 och AD: 
2009-133) inte är med i denna undersöknings statistik då året 2009 inte ingår i 
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undersökningen.  Denna omfattande strejk kostade Tjänstemannaunionen sammanlagt 
127 900 euro i plikt.   

Den andra gången då arbetsdomstolen använt sig av större pliktbelopp gällde brott mot 
arbetsfredsplikten där Tjänstemannaunionen igen var svarande.  Arbetstagaren 
dömdes fem gånger för samma brott, fallen AD: 2009-134 (inte med i undersökningens 
statistik), AD: 2010-2, AD: 2010-6, AD: 2010-8 och AD: 2010-13.  Pliktbeloppen som  
dömdes var 5 000, 7 500, 11 000, 16 500 respektive 24 000 euro.  Domstolen ansåg det 
inte nödvändigt att en enda gång använda sig av det maximala pliktbeloppet om 28 300 
euro.  Alla fem domar var enhälliga, och vid alla fem behandlingar medgav 
Tjänstemannaunionen att de brutit mot fredsplikten.  Denna strejk kostade 
Tjänstemannaunionen totalt 64 000 euro. 

Alla pliktbelopp över 10 000 euro som arbetsdomstolen dömt under de berörda åren, 
med undantag av ett, 14 500 euro/part, har dömts till Tjänstemannaunionen i de ovan 
beskrivna två fallen.  I fallet AD: 2004-100 dömdes Bil- och transportarbetarförbundet 
AKT till plikt om 20 000 euro och AKT:s Esbo lokalavdelning till plikt om 9 000 euro 
för brott mot arbetsfredsplikten, med genomsnittsplikten således på 14 500 euro.  AKT 
och dess Esbo lokalavdelning jämte Helsingforsnejdens busspersonal rf dömdes 
tidigare i fall AD: 2004-96 redan en gång för samma brott, varvid AKT dömdes till plikt 
om 8 000 euro för negligering av sin övervakningsskyldighet och lokalföreningarna till 
6 000 euro var för brott mot arbetsfredsplikten.  Enligt beskrivningen av domarna 
ansåg arbetsdomstolen i det senare fallet (AD: 2004-100) att AKT var direkt skyldig till 
brott mot arbetsfredsplikten, då de i den första domen (AD: 2004-96) dömdes för 
negligering av övervakningsskyldigheten.  Den nonchalans som arbetstagarsidan visat i 
behandlingen av detta fall demonstreras av ett citat från domstolens beslut (AD: 2004-
100): 

Työtuomioistuimen 10.11.2004 noin kello 17.50 julistaman tuomion jälkeen Connex 
Vantaa Oy:n pääluottamusmies A ilmoitti kello 18.30 johtaja B:lle, että "rahaa riittää ja 
lakko jatkuu". Tämän jälkeen työnantajaliiton toimitusjohtaja C soitti AKT:n 
sopimussihteeri D:lle kello 19.35 ja vaati AKT:tä ryhtymään välittömästi riittävän 
tehokkaisiin toimiin työrauhan palauttamiseksi. D ei luvannut ryhtyä mihinkään 
toimiin asiassa, vaan vaati edelleen työnantajaliitolta neuvottelujen aloittamista 
ongelman ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen AKT:n kahteen faksiin lähetettiin 
valvontakirje, jossa Autoliikenteen Työnantajaliitto edellyttää AKT:ltä välitöntä 
laittomien työtaisteluiden lopettamista. TV1:n pääuutisissa kello 20.45 
pääluottamusmies A uhosi lakon jatkuvan tuomiosta huolimatta. 

I 8 % av fallen (16 fall)   där plikt dömts har pliktbeloppet varit 1 000 euro eller lägre.  
Av dessa 16 fall var största delen, 14 fall, arbetsfredsfall. I alla 16 fall var domarna 
enhälliga. Två fall tillhörde kategorin övriga, i fallet AD: 2004-42 gällde frågan 
arbetsgivarens rätt att sluta flera efter varandra följande arbetsavtal på visstid.  
Arbetsdomstolen biföll den kärandes talan, och dömde den svarande arbetsgivaren för 
medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser till 500 euro plikt och 
arbetsgivarförbundet till 1 500 euro plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  
I statistiken har pliktbeloppet betecknats som 1 000 euro per part.  I det andra fallet i 
kategorin övriga (AD: 2001-35) gällde ärendet  arbetsgivarens  rätt att betrakta en 
anställning som självständigt utförande av ett vaktmästaruppdrag.  Arbetsdomstolen 
gav arbetstagaren som kärande rätt och dömde arbetsgivaren till skadeståndsersättning 
och också till plikt om 800 euro för medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser.  

Plikt på 500 euro per part har dömts i två fall. I fallet AD: 2001-63 gällde frågan förbud  
att utföra övertidsarbete som ett förbund i försäkringsbranschen utlyst.  Cirka 2 000 
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funktionärer deltog i övertidsförbudet som varade i två veckor.  Arbetsdomstolen 
dömde förbundet till plikt om ca 800 euro  och den lokala föreningen likaledes för brott 
mot arbetsfreden till ca 200 euro plikt (pliktbeloppen i finska mark har omräknats och 
avrundats till euro).  Det bör konstateras att försäkringsbranschen hade avtalat att plikt 
mot lokala föreningar begränsats till ca 2 500 euro, då den i lagen tillåtna maximala 
plikten år 2001 belöpte sig till 23 500 euro.  I det andra fallet (AD:  2004-53) hade två 
medlemmar i Pappersarbetarförbundets lokalavdelning deltagit i en arbetsnedläggelse 
som arbetsdomstolen ansåg vara olaglig.  Den lokala föreningen dömdes till 500 euro 
plikt för brott mot arbetsfreden. 

Ur tabell 7 ser man också att medeltalet för plikt per part i arbetsfredsfall (3 720 euro) 
är avsevärt högre än medeltalet för de övriga kategorierna som ligger mellan 2 187 och 
2 525 euro.  Om de fem arbetsfredsfall där plikten varit högre än 20 000 euro skulle 
borträknas, skulle medeltalet för arbetsfredsfall sjunka till 3 025 euro, utan att 
medianen skulle nämnvärt påverkas.  Därför är det motiverat att hellre jämföra 
medianerna, som för arbetsfredsfall låg på 2 750 euro, för kategorin övriga på 2 500 
euro och för kategorierna permitteringar och uppsägningar samt avlöning på 2 000 
euro.  

Tabell 8 Pliktbeloppen per år 

plikt_storlek   

dom_2010_01 Mean N Median 
2010 dom 4490,46 84 2800,00 

2007 dom 2482,42 36 2275,00 

2004 dom 3103,85 60 2375,00 

2001 dom 2090,48 21 2000,00 

Total 3466,15 201 2500,00 
 

I uppställning i tabell 8 ovan förvrids resultatet för år 2010 något, då medeltalet 
omfattar 7 domar där Tjänstemannaunionen dömts till plikt om 11 000 – 28 300 euro.  
Skulle dessa fall borträknas, skulle medeltalet ligga på endast 2 856 euro, utan att 
medianen skulle nämnvärt förändras.  Man kan dock konstatera att pliktbeloppen 
långsamt stigit under åren 2001-2010.  Arbetsdomstolen har alltså i medeltal dömt 
plikt år 2001 till ett belopp som utgör 9 % av det maximalt tillåtna (23 500 euro), år 
2004 12 % av det maximala (25 300 euro), år 2007 i genomsnitt 10 % av det maximala 
(25 900 euro) och år 2010 16 % av det maximala (28 300 euro).  Motsvarande procent 
för medianen ligger för åren 2001, 2004 och 2007 på 9 %, och för år 2010 på 10 %  av 
de maximalt tillåtna pliktbeloppen.    

Diskussionen över pliktens avskräckande verkan som pågått livlig de senaste åren och 
gör det fortfarande, har främst koncentrerat sig på de maximalt tillåtna pliktbeloppen.  
På basis av analysen av domstolens domar kan man fastställa att diskussionen också 
borde befatta sig med de i verkligheten dömda pliktbeloppen, som är avsevärt lägre än 
de maximala beloppen.  Den interna skalan som arbetsdomstolen använder för att 
fastställa pliktens storlek borde öppet tas upp till diskussion.  
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4.2.7 Antal parter som dömts till plikt 

Ur figuren nedan  framgår att plikt dömts i 127 fall av totalt 201 fall, eller i 63 % av alla 
fall dömts till endast en part.  I 50 fall (25 %) har plikt dömts till två parter, i 14 fall (7 
%) till 3-5 parter och i 10 fall (5 %) till fler än fem parter. 

 

Figur 16 Antal parter per fall som dömts till plikt, totalt 
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Figur 17 visar hur antal parter fördelas mellan olika typer av fall: 

 
Figur 17 Antal parter som dömts till plikt, enligt typ av fall 

Ur figur 17 kan man utläsa att alla domar där antingen 3-5 parter eller mer än 5 parter 
blivit dömda var arbetsfredsfall. I kategorierna avlöning och övriga dömdes antingen 
en eller två parter till plikt.  

I permitterings- och uppsägningsfallen dömdes i alla 8 fall enbart en part till plikt.  I 
de flesta fall hade käranden inte i sin talan krävt att arbetsgivarförbundet skulle dömas 
till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  I två fall, AD: 2007-4 och AD: 
2010-54 hade arbetstagaren som kärande krävt att arbetsgivarförbundet skulle dömas 
till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet men Arbetsdomstolen biföll inte 
talan och dömde i båda fallen endast arbetsgivaren till plikt för brott mot 
kollektivavtalets bestämmelser. I båda dessa fall har arbetstagaren betecknats som 
vinnare av fallet.  Arbetstagaren som kärande har också betecknats som vinnare i fallet 
AD: 2010-49 där arbetsdomstolen godkände endast det sekundära kravet som 
arbetstagaren ställt, och också dömde parterna till att själva stå för sina 
rättegångskostnader.  I fallet AD: 2001-37 dömdes endast arbetsgivarförbundet till 
plikt för negligering av övervakningsskyldigheten, i detta fall hade den kärande endast 
krävt att arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt.  
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Figur 18 Antal parter som dömts till plikt, enligt typ av fall och år 

Denna figur visar att fördelningen av antal parter som dömts till plikt inte nämnvärt 
varierat under de undersökta åren 2001, 2004, 2007 och 2010.  Antalet domar med fler 
än fem parter varierar från 0 år 2007 till 6 år 2004.  År 2004 var också andelen av fall 
med ett stort antal dömda störst, 14 % av alla arbetsfredsfall.  Alltför långtgående 
slutsatser kan inte dras av antalet fall i de övriga kategorierna då fallen är mycket 
begränsade till antalet. 

Såsom ovan konstaterats gällde alla 10 fall där fler än fem parter dömts till plikt 
arbetsfred.  Fallen fördelar sig på de olika åren så  att ett fall är från år 2001, 6 fall från 
år 2004 och tre fall från år 2010.  År 2007 fanns det inte fall då fler än fem parter skulle 
ha dömts till plikt.  Nedan beskrivs dessa 10 fall i korthet.  Det kan konstateras att alla 
besluten som arbetsdomstolen fattade i dessa fall var enhälliga. 

I fallet AD: 2001-17 dömdes Socialarbetarförbundet och fem av dess lokalföreningar till 
plikt för brott mot arbetsfredsplikten för en strejk som varat en dag.  Förbundet 
dömdes till 2 500 euro plikt, och de fem lokalföreningarna till plikt från 170 till 340 
euro.  Socialbranschen hade i sitt kollektivavtal överenskommit om lägre plikt för 
lokalförbunden än lagen tillåter.  Totalt kostade strejken arbetstagarna 4 200 euro 
vilket utgör 700 euro per part.  Beloppen har ändrats från mark till euro och avrundats. 

Fallet AD: 2004-94 uppvisar det största antalet parter som dömts till plikt med totalt 
70 dömda parter. Svarande i fallet var Pappersarbetarförbundet och Elbranschens 
fackförbund och deras lokalföreningar. Arbetsdomstolen hade redan i domarna AD: 
2003-87 och AD: 2003-90 dömt Pappersarbetarförbundet i samma ärende till plikt om 
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5 000 respektive 7 500 euro för brott mot kollektivavtalets arbetsfredsplikt.  I dessa två 
domar var inga lokalföreningar  inblandade.  Elbranschens fackförbund kunde inte 
påvisas ha deltagit i att sätta i gång strejken och frikändes.  Pappersarbetarförbundet 
dömdes till plikt om 20 000 euro för brott mot arbetsfredsplikten och 54 av deras 
lokalavdelningar samt 15 av elbranschens lokalföreningar till plikt om 800 – 3 200 
euro.  Totala pliktsumman var 155 900 euro och genomsnittet per part 2 227 euro.  
Efter denna tredje dom i ärendet upprepades strejkåtgärderna inte längre. 

I fallet AD: 2004-104 hade Bil- och transportarbetarförbundet AKT och deras 
lokalföreningar redan tre gånger blivit dömda i samma ärende, nämligen fallen AD: 
2004-96, AD: 2004-100 och AD: 2004:101.  Det tredje fallet (AD: 2204-101) var delvis 
en upprepning av behandlingen av fallet AD: 2004-100, eftersom en av de tre svarande 
lokalföreningarna inte fått stämningen till domstolsbehandlingen.  I den första 
behandlingen (AD: 2004-96) dömdes AKT och två lokalföreningar till plikt om 8 000 
euro (AKT) och de två lokalföreningarna till plikt om 6 000 euro var för brott mot 
arbetsfredsplikten, vilket innebär att pliktsumman totalt uppgick till 20 000 euro.  I 
den andra behandlingen (AD: 2004-100) dömdes AKT till plikt om 20 000 euro och en 
lokalförening till 9 000 euro, återigen för brott mot arbetsfredsplikten, dvs. till totalt 
29 000 euro.  I den tredje behandlingen dömdes också den andra lokalföreningen till 
plikt om 9 000 euro.  I fallet AD: 2004-104 hade antalet lokalföreningar som deltog i 
strejken stigit till 9, vilka alla tillsammans med AKT återigen dömdes till plikt för brott 
mot fredsplikten, AKT till 23 000 euro och de 9 lokalföreningarna till plikt om 800 – 
13 000 euro.  Pliktbeloppet var totalt 72 300 euro.  I de fyra rättegångarna där ärendet 
behandlats dömdes parterna till totalt 130 300 euro plikt.  Man kan konstatera att å ena 
sidan var pliktbeloppet om 13 000 euro som två lokalföreningar dömdes till  högt, men 
å andra sidan ansåg domstolen det inte nödvändigt att för AKT använda sig av det då 
giltiga maximala pliktbeloppet om 25 300 euro.   

I fallet AD: 2004-107 dömdes AKT och 9 lokalföreningar till plikt för att de kallat till 
sympatistrejk då den ursprungliga strejken varit olaglig.  AKT dömdes till 10 000 euro 
plikt och lokalföreningarna till plikt om 800 – 3 500 euro.  Det totala pliktbeloppet var 
35 000 euro och den genomsnittliga plikten 3 500 euro.   

I fallet AD: 2004-109 var AKT samt 9 av dess lokalföreningar (dock olika 
lokalföreningar än i fallet AD: 2004-107) återigen svarande där ärendet gällde 
fortsättningen av sympatistrejken som beskrivits i fallet AD: 2004-107.  Nu dömdes 
AKT till plikt om 10 000 euro och nio lokalföreningar till plikt om 1 000 – 4 700 euro 
var. Det totala pliktbeloppet uppgick till 45 100 euro och den genomsnittliga plikten 
per part till 4 510 euro. 

I fallet AD: 2004-121 fortsatte AKT och dess lokalföreningar med strejken som de redan 
blivit dömda till plikt i fyra tidigare fall (AD: 2004-96, 100, 101 och 104).  I denna 
fjärde behandling dömdes AKT till nästan det maximala tillåtna pliktbeloppet med plikt 
om 25 000 euro och nio lokalföreningar till plikt om 1 000 – 15 000 euro var.  Det 
totala pliktbeloppet var 79 300 euro, vilket utgör i genomsnitt 7 930 euro per part.  
Parterna hade tidigare blivit dömda till plikt om totalt 130 300 euro, vilket innebär att 
strejkåtgärderna kostat AKT och dess lokalföreningar tillsammans 209 600 euro. 

I fallet AD: 2004-127 hade lokalföreningar som representerade funktionärer och 
anställda inlett en strejk som protest mot arbetsgivarens samarbetsförhandlingar och 
planerade uppsägningar hos Metso Paper i Järvenpää.  Arbetsdomstolen dömde i detta 
fall två lokalföreningar och tre fackförbund till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och en lokalförening till plikt för såväl brott mot 
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arbetsfredsplikten som för negligering av sin övervakningsskyldighet.  Förbunden 
dömdes till 2 000, 2 400 respektive 3 000 euro plikt och lokalföreningarna till 2 200,  
3 000 respektive 3 500 euro.  Den totala pliktsumman uppgick till 16 100 euro och den 
genomsnittliga plikten per part till 2 683 euro. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i 63 % av alla fall där plikt dömts, har plikten 
dömts till enbart en part. Två parter har blivit dömda till plikt i 25 % av fallen, 3 – 5 
parter i 7 % av fallen, och mer än 5 parter i 5 % av fallen. Det är inte förvånande att i 
inget fall i kategorierna permittering och uppsägning, avlöning och övriga fler än två 
parter dömts till plikt. I kategorin permittering och uppsägning har i alla totalt 8 fall 
endast en part blivit dömd.  Alla fallen där 3 – 5 eller mer än 5 parter dömts till plikt 
gällde arbetsfred.  Det största antalet parter som dömts till plikt var 70.  Alla fall där ett 
stort antal parter varit inblandade gällde arbetskamper som arbetstagarna på bred 
front utlyst i protest mot någon åtgärd från arbetsgivarens sida. 

4.2.8 Plikt för negligering av övervakningsskyldighet dömd eller inte 

Såsom ovan beskrivits har under de fyra undersökta åren plikt dömts i 201 fall av totalt 
352 fall, dvs. i 57 % av fallen.  Såsom framgår av figur 19 nedan, har plikt för 
negligering av övervakningsskyldigheten dömts i 81 fall av 201, dvs. i 40 % av fallen. 

 

Figur 19 Plikt för negligering av övervakningsskyldighet dömd eller inte, totalt 

Arbetsdomstolen har således i 60 % av alla fall där plikt dömts inte ansett att antingen 
förbundets eller lokalföreningens roll i ärendet varit så pass central att plikt för 
negligering av övervakningsskyldigheten skulle dömas.  I undersökningen har inte 
separat listats de fall där kärande krävt plikt för negligering eller inte.  I en del fall har 
arbetsdomstolen konstaterat att fallet varit så svårtolkat att man inte kunnat påvisa att 
arbetstagar- eller arbetsgivarförbundet skulle  ha gjort sig skyldig till negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  
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Figur 20 Plikt för negligering av övervakningsskyldighet per antal parter och typ av fall 

Figur 20 visar att i ett relativt stort antal fall (37 av 127, 29 %) där enbart en part har 
dömts till plikt har parten dömts för negligering av sin övervakningsskyldighet.  Största 
delen (30 fall) utgörs av arbetsfredsfall där 29 % av fallen varit sådana att ingen dömts 
för brott mot arbetsfreden, men däremot en part  för negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  I permitterings- och uppsägningsfallen har plikt för 
negligering dömts endast i ett fall, och i detta fall var antalet parter en.  I kategorin 
avlöning och övriga dömdes den ena parten i alla fall där det totala antalet parter var 
två till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  I arbetsfredsfallen dömdes 
den ena parten i de fall där antalet parter var två till plikt för negligering av 
övervakningsplikten i 20 fall av 38 (53 %).  Förvånansvärt är egentligen att i fallen där 
antalet dömda varit större än fem, vilka alla gällde arbetsfred, plikt för negligering 
dömts i endast 3 fall av 10.  En genomgång av dessa 10 fall visar att i de 7 fall där plikt 
för negligering av övervakningsskyldigheten inte har dömts, har arbetstagarförbundet 
godkänt eller rentav organiserat strejken och därför tillsammans med de lokala 
föreningarna dömts för brott mot arbetsfreden.  Det är också intressant att observera 
att den procentuella andelen av fall där plikt för negligering överhuvudtaget dömts är 
mycket stor i kategorierna avlöning (62 %) och övriga (67 %), och motsvarande  mycket 
låg i kategorin permitteringar och uppsägningar (12 %).  Det totala antalet 
observationer är emellertid så lågt att alltför långt gående slutsatser inte kan dras.  Det 
kan dock förmodas att arbetsdomstolen ofta ansett att lokalföreningens eller 
förbundets ansvar varit stort i många av fallen i de två förstnämnda kategorierna och 
avsevärt mindre i fall gällande permitteringar och uppsägningar. Resultatet i kategorin 
arbetsfred är det utsagokraftigaste där plikt för negligering av 
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övervakningsskyldigheten dömts i 62 fall av totalt 165, dvs. i 38 % av fallen där plikt 
överhuvudtaget dömts.  Slutsatsen av de relativt höga procentsatserna av fall där plikt 
för negligering av övervakningsskyldigheten dömts kunde vara att såväl arbetstagar- 
som arbetsgivarsidan borde vara stramare med uppföljningen av lokalföreningarna och 
arbetsgivarna i denna fråga. 

 

Figur 21 Plikt dömd för negligering av övervakningsplikten enligt typ av fall 

I arbetsfredsfall har plikt för negligering av övervakningsskyldigheten dömts i 62 fall av 
165, dvs. i 38 % av fallen.  I permitterings- och uppsägningsfall är procenten endast 12. 
I avlöningsfallen dömdes plikt för negligering av övervakningsskyldigheten i 10 fall av 
16, dvs. i 62 % av fallen och i kategorin övriga i 8 fall av 12, dvs. 67 %.  Nedan genomgås 
det enda permitterings- och uppsägningsfallet där plikt för negligering av 
övervakningsskyldigheten dömts, samt slumpmässigt några av fallen i de andra 
kategorierna för att beskriva hurudana fall som behandlats av arbetsdomstolen. 

I permitterings- och uppsägningsfallet (AD: 2001-37) stämde Pappers-
arbetarförbundet Skogsindustrin för att arbetsgivaren utan varken vägande sakskäl 
eller synnerligen vägande skäl hävt arbetstagarens arbetsavtal, då arbetstagaren under 
sin sjukledighet utfört arbetsuppgifter på sitt bygge som ansågs vara fysiskt mer 
ansträngande än de egentliga arbetsuppgifterna.  Arbetstagaren som kärande vann 
fallet och arbetsdomstolen dömde arbetsgivaren till att betala lön och semester-
ersättning för uppsägningstiden och ersättning för uppsägning utan vägande sakskäl åt 
den anställda till ett belopp om ca 23 500 euro (den kärande hade krävt ca 42 000 
euro).  Arbetsdomstolen ansåg alltså att arbetsgivaren inte hade rätt att varken häva 
eller säga upp arbetsavtalet.  De svarande dömdes att ersätta den kärandes 
rättegångskostnader och Skogsindustrin dömdes till plikt om ca 2 000 euro för 
negligering av sin övervakningsskyldighet.  Domen var enhällig.   

Av avlöningsfallen har slumpmässigt utvalts två fall från år 2004 (år 2001 fanns det 
inget avlöningsfall där svaranden skulle ha dömts till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet), ett fall från år 2007 och ett fall från år 2010.   
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I fallet AD: 2004-30 krävde Bil- och Transportarbetarnas Förbund AKT i sin talan att 
arbetsgivaren skulle dömas till plikt för medvetet brott mot kollektivavtalet då denne 
inte betalat ut den allmänna löneförhöjningen åt arbetstagaren, och 
arbetsgivarförbundet till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet, och att 
arbetsgivaren och arbetsgivarförbundet tillsammans skulle ersätta den kärandes 
rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen biföll kärandens talan och dömde svarandena 
att stå för motpartens rättegångskostnader, arbetsgivaren till 1 000 euro plikt för 
medvetet brott mot kollektivavtalet och arbetsgivarförbundet till 1 200 euro plikt för 
negligering av sin övervakningsskyldighet.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2004-119 krävde Pappersarbetarförbundet som kärande att 
arbetsdomstolen skulle fastställa att arbetsgivaren medvetet brutit mot 
kollektivavtalets bestämmelser och arbetsgivarförbundet (Skogsindustrin) negligerat 
sin övervakningsskyldighet där arbetsgivaren hänvisande till det riksomfattande 
kollektivavtalets bestämmelser velat ändra den  lokalt  överenskomna 
löneförhöjningspraxisen.  Arbetsdomstolen biföll Pappersarbetarförbundets talan och 
dömde arbetsgivaren (M-Real Oyj) till plikt om 2 500 euro för medvetet brott mot 
kollektivavtalets bestämmelser och Skogsindustrin till plikt om 2 000 euro för 
negligering av sin övervakningsskyldighet samt svarandena att gemensamt stå för den 
kärandes rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2007-6  krävde Byggnadsarbetarförbundet att domstolen skulle döma 
arbetsgivaren för brott mot återanställningsplikten vid uppsägning av produktions- och 
ekonomiska orsaker samt arbetsgivarförbundet för negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  Dessutom krävde käranden att arbetsgivaren skulle dömas för 
medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser då han inte överenskommit om den 
specifika lönen för olika arbetsuppgifter, och också i detta fall arbetsgivarförbundet för 
negligering av sin övervakningsskyldighet.  Arbetsdomstolen ogillade den kärandes 
talan i den första delen av fallet men gav käranden rätt till den del ärendet gällde den 
arbetsspecifika lönen.  Arbetsgivaren dömdes till 2 000 euro plikt för medvetet brott 
mot kollektivavtalets bestämmelser och arbetsgivarförbundet till 2 600 euro plikt för 
negligering av sin övervakningsskyldighet.  Parterna fick själva stå för sina 
rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2010-25 krävde Pappersarbetarförbundet som kärande att arbetsgivaren 
och arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt för medvetet brott mot kollektivavtalets 
bestämmelser respektive  negligering av övervakningsskyldigheten.  Den kärande ansåg 
att arbetsgivaren brutit mot en bestämmelse i det lokala löneavtalet.  Arbetsdomstolen 
gav den kärande rätt och dömde arbetsgivaren till plikt om 3 500 euro för medvetet 
brott mot kollektivavtalets bestämmelser och arbetsgivarförbundet till 3 000 euro plikt 
för negligering av sin övervakningsskyldighet.  De svarande dömdes också att betala 
den kärandes rättegångskostnader.  Domen var enhälllig. 

På basis av denna ytliga genomgång av några slumpmässigt valda avlöningsfall kan  
fastställas att arbetsdomstolen har gett käranden helt rätt i alla fall förutom i ett där 
talan till en del ogillades men till en annan del bifölls.  Arbetsdomstolen har varit 
enhällig i alla fallen och bara i ett fall dömt parterna till att själva stå för sina 
rättegångskostnader. 

Ur kategorin övriga har slumpmässigt valts ett fall från vart ett av de fyra undersökta 
åren.  Eftersom arbetsdomstolen år 2001 inte behandlat ett enda fall i kategorin där 
plikt för negligering av övervakningsplikten dömts, togs två fall från år 2004 och ett fall 
från åren 2007 respektive 2010. 
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Fallet AD: 2004-17 gällde tolkningen av semesterlagen som via hänvisning blivit en del 
av kollektivavtalet.  Företaget som var verksamt inom träsnickeribranschen ansågs inte 
medvetet ha brutit mot kollektivavtalets bestämmelser.  Arbetsgivarförbundet dömdes 
däremot till 2 500 euro plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  
Arbetsgivarförbundet borde ha insett att dess tolkning var felaktig och borde ha verkat 
för att arbetsgivaren skulle ändra sitt ställningstagande.  De svarande fick dessutom 
ersätta den kärandes rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2004-81 ansåg arbetsdomstolen att arbetsgivaren som verkade i 
byggnadsbranschen inte hade haft rätt att ändra orten från vilken arbetstagarnas 
resekostnader beräknades.  Arbetsgivaren dömdes till 2 500 euro plikt för medvetet 
brott mot kollektivavtalets bestämmelser, och arbetsgivarförbundet till likaledes 2 500 
euro plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  De svarande dömdes också att 
ersätta den kärandes rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2007-38 dömdes arbetsgivaren (Stora Enso Oyj) till 3 000 euro plikt för 
medvetet brott mot kollektivavtalets bestämmelser då företagit fattat beslut om att 
outsourca fabrikernas virkesupplagring utan att förhandla om frågan med 
arbetstagarna.  Skogsindustrin  dömdes till 3 000 euro plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  De svarande dömdes dessutom att ersätta den kärandes 
rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

I fallet AD: 2010-9 krävde den kärande, Tjänstemannaunionen TU, att 
arbetsdomstolen skulle fastställa deras tolkning av kollektivavtalet som förbjuder 
arbetsgivaren att flytta en förtroendeman till ett lägre avlönat arbete än det han 
innehade då han blev vald, och att arbetsgivarförbundet (Kemiindustriförbundet) 
skulle dömas till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet, samt att de 
svarande skulle ersätta deras rättegångskostnader.  Tjänstemannaunionen krävde inte 
att arbetsgivaren skulle dömas till plikt.  Arbetsdomstolen biföll den kärandes talan och 
dömde arbetsgivarförbundet till 2 000 euro plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och de två svarandena till att ersätta Tjänstemannaunionens 
rättegångskostnader.  Domen var enhällig. 

På basis av detta begränsade antal närmare undersökta fall uppstår intrycket att också 
denna kategori av fall verkar vara klara och entydiga.  Alla domar var enhälliga och i 
alla fyra fall dömdes de svarande till att ersätta motpartens rättegångskostnader.  
Endast i fallet AD: 2004-17 dömde arbetsdomstolen inte arbetsgivaren utan enbart 
arbetsgivarförbundet till plikt, trots att käranden i sin talan krävt det.   

Ur figur 22 kan man utläsa den årliga fördelningen av fallen.  Den avgjort största 
falltypen är arbetsfredsfall, där procenten av fall där en part dömts för negligering av 
övervakningsskyldigheten varierar mellan 54 % år 2007 till 24 % år 2004.  Under de 
fyra åren har i endast ett permitterings- och uppsägningsfall svaranden dömts till plikt 
för negligering av övervakningsskyldigheten.  I kategorin avlöning varierar 
procentsatsen från 0 till 100 %, såsom också i kategorin övriga.  Såsom ovan 
konstaterats, är den genomsnittliga procenten av alla fall där plikt dömts för 
negligering 40 %.  På grund av arbetsfredsfallens numerära dominans av det totala 
antalet fall, är de utslagsgivande för alla fall, vilket bekräftas av att i 38 % av alla 
arbetsfredsfall plikt för negligering av övervakningsskyldigheten dömts. 
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Figur 22 Fall där plikt för negligering dömts eller inte, per år och typ av fall 

Fallen där plikt dömts för negligering av övervakningsskyldigheten är såtillvida viktiga 
att det torde kunna sägas att de ger en bild av hur arbetstagar- och 
arbetsgivarförbunden kontrollerar sina underföreningar och enskilda arbetsgivare.  
Kanske slutsatsen kunde dras av de relativt höga procentsatserna av fall där plikt för 
negligering av övervakningsplikten dömts att såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan 
kunde vara stramare med uppföljningen av lokalföreningarna och arbetsgivarna i 
denna fråga. På grund av att arbetsfredsfallens andel är mycket hög, är det emellertid 
svårt att dra alltför långt gående slutsatser om de övriga fallkategorierna.  I 
arbetsfredsfallen har arbetsdomstolen i drygt en tredjedel av fallen ansett att 
övervakningsskyldigheten negligerats.  En närmare genomgång av alla 165 
arbetsfredsfall där plikt har dömts skulle kunna ge svar på frågan om plikt för 
negligering inte dömts därför att förbunden verkligen gjort vad de kunnat eller om 
arbetsnedläggelserna verkligen varit så spontana och kanske också så kortvariga att 
förbunden helt enkelt inte haft tid att reagera. 

4.2.9 Domstolens domar enhälliga eller inte 

Denna fråga kommer att diskuteras ingående då det enligt min mening är viktigt att 
analysera domarna där arbetsdomstolen inte varit enig eftersom domstolens 
konstellation är sådan att antalet medlemmar som representerar arbetstagarna och 
arbetsgivarna är lika, och de oeniga domarna kan eventuellt återspegla 
arbetsmarknadspolitiska aspekter.  Nedan kommer de oeniga besluten att beskrivas 
utgående från bl.a. typ av fall, år och kärande/svarande.  Vanligtvis har 
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arbetsdomstolen sammanträtt i ett upplägg om 2+2+2 (två sakkunniga, två 
arbetstagar- och två arbetsgivarrepresentanter). 

 

Figur 23 Arbetsdomstolens domar, enhälliga respektive icke enhälliga, totalt  

Arbetsdomstolen har varit enhällig i 300 fall av 352, vilket utgör 85 % av alla fallen.  I 
52 fall (15 %) har domen inte varit enhällig.  Dessa fall analyseras och diskuteras 
närmare nedan. 

 

Figur 24 Domstolens domar, enhälliga eller inte, enligt typ av fall 

Figur 24 visar att arbetsdomstolen oftast varit enig i arbetsfredsfallen, 93 % (157 fall av 
totalt 169), och oenig i endast 7 % (12 fall av totalt 169).  Den största oenigheten har rått 
i kategorin permitteringar och uppsägningar, där domen icke varit enhällig i 26 % av 
fallen (17 fall av 65).  I kategorin övriga var domarna icke enhälliga i 22 % av fallen (8 
fall av 37) och i kategorin avlöning i 19 % av fallen (15 fall av 81).  

Tidigare i denna avhandling har fördelningen av fall där arbetstagaren respektive 
arbetsgivaren är kärande enligt typ av fall beskrivits.  Arbetsgivarna har varit kärande i 
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alla 169 arbetsfredsfall förutom i ett, där arbetstagaren var kärande (AD: 2001-19).  
Arbetstagarna har varit kärande i alla fall gällande avlöning och kategorin övriga, och 
kärande i alla permitterings- och uppsägningsfall, förutom två (AD: 2001-43 och AD: 
2007-84).  I alla dessa tre fall var domstolens dom enhällig.  Detta innebär att i alla 
oeniga fall i kategorierna permittering och uppsägning, avlöning och övriga är 
arbetstagarna kärande, och i alla oeniga fall gällande arbetsfred är återigen 
arbetsgivarna kärande. 

 

Figur 25 Domstolens beslut enhälligt eller inte, totalt, per år 

Figur 25 visar en intressant utveckling. Den procentuella andelen icke enhälliga domar 
har stadigt minskat från år 2001.  År 2001 var 28 % av domarna (15 fall av 53) icke 
enhälliga, år 2004 var procenten 18 % (18 fall av 100), år 2007 sjönk procenten till 11 % 
(9 fall av 79) och år 2010 sjönk procenten ytterligare till 8 % (10 fall av 120).   

 

Figur 26 Domstolens beslut enhälliga eller inte, enligt typ av fall och år 
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Ur figur 26 kan  utläsas att utvecklingen inte varit lika entydig då  antalet icke enhälliga 
domar enligt typ av fall undersöks.   Arbetsfredsfallen utgör ett klart undantag såtillvida 
att antalet icke enhälliga domar stadigt minskat under åren 2001-2010, från 30 % år 
2001 (6 fall av 20), 9 % år 2004 (4 fall av 43), 4 % år 2007 (ett fall av 28), till 1 % år 
2010 (ett fall av 78).  Permitterings- och uppsägningsfallen har varierat under de fyra 
åren från 26 % år 2001, 37 % år 2004, 23 % år 2007 till 12 % år 2010.  Avlöningsfallen 
och fallen i kategorin övriga har varierat starkt, från maximalt 40 % icke enhälliga 
domar i avlöningsfallen år 2001 till  9 % icke enhälliga beslut år 2004, och fallen i 
kategorin övriga från maximalt 33 % icke enhälliga domar år 2004, 22 % år 2010  till 0 
% åren 2001 och 2007. 

 

Figur 27 Plikt dömd/inte, dom enhällig/inte, kärande at/ag 

Figur 27 visar att plikt dömts i endast 12 fall där domen inte varit enhällig.  Av dessa 12 
fall var arbetsgivaren kärande i 11 fall och arbetstagarna endast i ett.  Då arbetsgivarna 
såsom ovan konstaterats i oeniga fall varit kärande endast i arbetsfredsfall innebär 
detta att i de oeniga fallen gällande arbetsfred har plikt dömts i 11 fall och i ett fall har 
plikt inte dömts.  Av de totalt 40 oeniga fallen där arbetstagarna varit kärande har plikt 
dömts i endast ett fall.  Såsom ovan konstaterats, är arbetstagarna kärande i alla oeniga 
fall i de tre övriga kategorierna, avlöning, permitterings- och uppsägningsfall samt 
kategorin övriga. 

 

Figur 28 Plikt för negligering av övervakningsskyldigheten dömd/inte, dom enhällig/icke 
enhällig, kärande at/ag 
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Ur figur 28 kan utläsas att plikt för negligering av övervakningsskyldigheten vid oeniga 
fall dömts i endast fyra fall av de totalt 12 fall där plikt för antingen brott mot 
kollektivavtalets bestämmelser eller brott mot arbetsfreden dömts.  Alla dessa fyra fall 
berör arbetsfred. I 7 fall gällande arbetsfred har plikt för negligering av 
övervakningsskyldigheten inte dömts. 

Figur 29 Avvikande åsikt, enligt at, ag, at + ag och falltyp åren 2001-2010, totalt 

Figur 29 visar att arbetstagarna inlämnat reservation i 39 av alla 52 oeniga fall, dvs. i 75 
% av fallen.  Arbetsgivarna har uttryckt sin avvikande åsikt i 12 fall (23 % av alla fallen), 
och i ett fall (2 % av alla fallen) har såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan framfört sin 
avvikande åsikt.  Arbetstagarna har således mycket oftare varit missnöjda med 
arbetsdomstolens dom än arbetsgivarna.  Tyvärr ger det undersökta materialet ingen 
information över varför så varit fallet.  

Arbetstagarna har uttryckt en avvikande åsikt i 9 arbetsfredsfall, i 13 permitterings- och 
uppsägningsfall, i 11 avlöningsfall och i 6 fall i kategorin övriga.  Arbetsgivarna har 
inlämnat avvikande åsikt i 3 arbetsfredsfall, i 4 permitterings- och uppsägningsfall, i 4 
avlöningsfall och i ett fall i kategorin övriga.  I ett fall har såväl en 
arbetstagarrepresentant som en arbetsgivarmedlem inlämnat avvikande åsikt (AD: 
2010-52).  Endast i ett fall har en lagkunnig domare anslutit sig till en 
arbetstagarmedlems avvikande åsikt (AD: 2007-75). 

Vad har arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna reserverat sig över?  I 
nedanstående tabell har de icke enhälliga fallen listats enligt typ av fall, part som 
reserverat sig (arbetstagare/arbetsgivare) och i kategorierna H, betecknande att 
reservationen har riktat sig mot huvuddomen, t.ex. huruvida en arbetsnedläggelse 
riktat sig mot kollektivavtalet och dess bestämmelser eller inte, om grund för 
avskedandet av en eller flera anställda förelåg eller inte. Kategorin B beskriver att 
reservationen inte varit riktat mot huvuddomen, utan mot bifrågor såsom pliktens 
storlek, ersättning av rättegångskostnaderna, osv.  Begreppet bifråga innehåller ingen 
värdering av ärendenas viktighet, utan har här för enkelhetens skull använts för att 
åtskilja de övriga frågorna i ett givet fall från själva huvudärendet.  
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Tabell 9 Oeniga domar under åren 2001-2010, enligt falltyp, part och typ av reservation 

Arbetsfred Permittering. Avlöning Övriga Totalt Alla 
totaltH B H B H B H B H B 

A-
tagare 2 6 11 2 9 2 4 2 26 12 38 

A-
givare 1 2 3 1 3 1 0 1 7 5 12 

Totalt 3 8 14 3 12 3 4 3 33 17 50 

 

Tabellen listar 50 fall där domstolens dom inte var enhällig och där avvikande åsikt 
inlades av antingen arbetstagar- eller arbetsgivarrepresentanten.  Eftersom det totala 
antalet icke enhälliga fall är 52, innebär detta att två fall inte har medtagits i tabellen. 

Det ena fallet (AD: 2001-45) berör arbetsfred där två arbetstagarrepresentanter anmält 
avvikande åsikt, den ena (medlem Hölttä) mot domen i sin helhet då representanten 
ansåg att det inte påvisats att strejken riktat sig mot kollektivavtalets bestämmelser och 
ville ogilla talan.  Den andra arbetstagarrepresentanten (medlem Kolula) godkände 
domstolens dom om att strejken riktat sig mot kollektivavtalets bestämmelser, men 
ansåg att det dömda pliktbeloppet för de två inblandade lokala föreningarna skulle 
sänkas med en tredjedel var.  Detta är ett speciellt fall såtillvida att det är det enda där 
två parter som representerar samma sida  och avgett avvikande åsikt varit av helt olika 
uppfattning om ärendets centrala fråga.  I alla andra undersökta fall med två avvikande 
åsikter har den andra parten helt eller åtminstone till väsentliga delar instämt med sin 
kollegas åsikt.   

I det andra fallet (AD: 2010-52) som inte tagits med i tabellen ovan gällde frågan 
huruvida brott mot samarbetslagens bestämmelser skett eller inte (kategorin övriga).  I 
detta fall inlämnade såväl arbetstagar- som arbetsgivarrepresentanten avvikande åsikt.  
Arbetsdomstolen ansåg att företaget brutit mot  samarbetslagens bestämmelser om 
förhandlingsplikt och  dömde företaget till att ersätta de berörda 21 anställda med 
8 000 euro var.  Arbetstagarrepresentanten (medlem Koskinen)  i domstolen godkände 
domen, men krävde i sin avvikande åsikt att ersättningen skulle vara 15 000 euro.  
Pappersarbetarförbundet som kärande hade krävt den maximalt tillåtna ersättningen 
om 30 000 euro.  Arbetsgivarrepresentanten (medlem Äimälä) godkände inte beslutet 
om att företaget brutit mot sin förhandlingsplikt överhuvudtaget och krävde att hela 
talan skulle ogillas. Av de två medlemmarnas avvikande åsikt riktade sig alltså 
arbetsgivarrepresentantens reservation mot huvudsaken och 
arbetstagarrepresentantens reservation mot bisaken. 

Ur tabellen kan man se att arbetstagarna inlämnat avvikande åsikt i totalt 38 fall (här 
inkluderas alltså inte fallet AD: 2001-45, vilket skulle höja arbetstagarnas antal   
reservationer  till 39, vilket använts i figur 26 ovan).  Av reservationerna gällde 8 
arbetsfred, 13 permittering och uppsägningar, 11 avlöning och 6 tillhörde kategorin 
övriga. 

Arbetsgivarna har uttryckt avvikande åsikt i totalt 12 fall, av vilka 3 gällde arbetsfred, 4 
permitteringar och uppsägningar, och likaledes 4 reservationer vilka gällde avlöning. 
Ett fall tillhörde kategorin övriga. 
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Arbetstagarnas reservationer 

Av arbetstagarnas 8 reservationer gällande arbetsfred kan 6 fall kategoriseras som 
reservation mot delar av domen och endast två som inte godkände arbetsdomstolens 
dom i huvudsaken.  

 I fallet AD: 2001-18 lämnade arbetstagarrepresentanten Sulkunen in avvikande åsikt 
mot domen och krävde att arbetstagarna borde ha dömts till 10 000 mark (ca 1 700 
euro) plikt i stället för 12 000 mark (ca 2 000 euro) som domstolen dömt.   

I fallet AD: 2001-41 krävde arbetstagarrepresentanten Palomäki (medlem Sulkunen 
anslöt sig till reservationen) att arbetstagarna borde ha dömts till lägre plikt, 
lokalföreningen till 13 000 mark (ca 2 200 euro) i stället för 21 000 mark (ca 3 500 
euro) och förbundet för negligering av sin övervakningsskyldighet till plikt om 25 000 
mark (ca 4 200 euro) i stället för 33 000 mark (ca 5 500 euro).  De ansåg också att 
arbetsgivarnas rättegångskostnader som Pappersförbundet dömdes till att ersätta om 
49 959 mark (ca 8 400 euro) var för höga och krävde att ersättningen skulle sänkas till 
20 000 mark (ca 3 400 euro).   

En liknande reservation lade medlem Palomäki (medlem Sulkunen anslöt sig) in i fallet 
AD: 2001-72 där de krävde att Bil- och transportarbetarförbundet AKT skulle dömas 
till plikt om 10 000 mark (ca 1 700 euro) för negligering av sin övervakningsskyldighet i 
stället för 15 000 mark (ca 2 500 euro) och dess lokalförening för brott mot 
arbetsfreden till plikt om 15 000 mark (ca 2 500 euro) i stället för 22 000 mark (ca 
 3 700 euro) som domstolen dömt.   

I fallet AD: 2004-36 inlämnade medlem Sulkunen avvikande åsikt om pliktens storlek 
för förbundet eftersom förbundet gjort sig skyldig enbart till negligering av sin 
övervakningsskyldighet och krävde att pliktbeloppet skulle sänkas från 5 000 euro till 
4 000 euro.  Pliktbeloppen för lokalföreningarna var Sulkunen beredd att godkänna.   

Fallet AD: 2007-75 är såtillvida intressant att det är det enda fallet där en lagkunnig 
domare anslutit sig till en reservation som lämnats in av en lekmannadomare, i detta 
fall arbetstagarnas representant Forsén.   Forsén godkände domstolens dom i 
huvudsaken, men krävde att förbundets plikt för negligering av 
övervakningsskyldigheten skulle sänkas från 3 000 euro till 2 000 euro och 
lokalföreningens plikt för brott mot arbetsfreden från 3 500 euro till 2 000 euro.  
Däremot uttryckte arbetstagarrepresentanten Lehto avvikande åsikt mot domstolens 
dom i huvudfrågan och krävde att talan skulle ogillas helt.   

I fallet AD: 2010-42 krävde arbetstagarrepresentant Lehto att en av 
arbetstagarföreningarna som inte dömdes till plikt och egentligen vunnit fallet skulle få 
2000 euro ersättning för sina rättegångskostnader, och godkände domstolens dom i 
övrigt.  

I de två fall där arbetstagarsidan avgett avvikande åsikt mot domstolens beslut i 
huvudsaken har båda reservationerna lämnats in av medlem Sulkunen.  I fallet AD: 
2004-75 gällande arbetsfred ansåg Sulkunen att plikt överhuvudtaget inte skulle dömas 
och i fallet AD: 2004-105 där såväl arbetsgivarna som arbetstagarna väckt talan, 
arbetsgivarna för brott mot arbetsfreden och arbetstagarna för brott mot 
kollektivavtalets bestämmelser, ansåg Sulkunen att också arbetsgivarna borde ha 
dömts till plikt och godkände att arbetstagarna blivit dömda.  
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I de 13 fall gällande permittering och uppsägning där arbetstagarna inlämnat 
avvikande åsikt mot arbetsdomstolens dom, riktade sig 11 reservationer mot 
domstolens dom i huvudsaken och endast 2 mot bifrågor.  I det ena fallet (AD: 2004-
90), där arbetsdomstolen dömde arbetsgivaren till ersättning för ogrundad uppsägning 
motsvarande 6 månaders lön, godkände medlem Ahokas domen i övrigt men krävde att 
ersättningen borde ha motsvarat 10 månaders lön.  I det andra fallet (AD: 2010-117) 
godkände medlem Lehto domstolens dom där arbetsgivaren konstaterades ha brutit 
mot uppsägningsskyddsavtalet men att inget brott mot kollektivavtalets bestämmelser 
skett och likaledes att arbetsgivarförbundet inte brutit mot sin övervakningsskyldighet 
och därmed ingen plikt dömdes och att parterna fick stå för sina rättegångskostnader, 
men krävde att arbetsgivarförbundet borde ha dömts till att betala kärandens 
rättegångskostnader om 9 400 euro.   

Fallet AD: 2001-6 är såtillvida intressant att två olika reservationer lämnades in av 
arbetstagarrepresentanterna Palanko-Laaka och Palomäki, där de motsatte sig 
arbetsdomstolens dom och på något olika grunder ansåg att arbetsgivaren borde dömas 
till ersättning för ogrundad uppsägning. Dessutom krävde Palanko-Laaka större 
skadeståndsersättningar åt alla fem berörda anställda än Palomäki, som krävde mindre 
ersättningar åt endast tre anställda.  

I fallet AD: 2001-9 lade medlem Sulkunen in reservation mot arbetsdomstolens dom 
att ogilla talan mot arbetsgivaren för brott mot uppsägningsskyddsavtalets 
bestämmelser och krävde att arbetsgivaren skulle dömas till 10 000 mark (ca 1 700 
euro) plikt för brott mot kollektivavtalets bestämmelser och dessutom ersätta den 
kärandes rättegångskostnader för 6 000 mark (ca 1 000 euro).  Arbetsdomstolen hade 
ansett att parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.   

Fallet AD: 2001-26 liknar fallet AD: 2001-9 så att medlem Sulkunen också i detta fall 
ansåg att en förtroendeman uppsagts utan vägande skäl och krävde att arbetsgivaren 
skulle dömas till att ersätta 3 månaders lön och dessutom 50 000 mark (ca 8 400 euro) 
i skadeståndsersättning, vilket motsvarade det ursprungliga kravet som käranden ställt.   

I fallet AD: 2001-13 inlämnade medlem Suonperä avvikande åsikt, till vilken medlem 
Sulkunen anslöt sig, och krävde att arbetsgivaren skulle förpliktas att betala 6 
månaders lön (käranden hade krävt 3 månaders lön för uppsägningstiden och 24 
månaders skadeståndsersättning för ogrundad uppsägning) och dessutom ersätta 
kärandens rättegångskostnader om 6 000 mark (ca 1 000 euro).  Domstolen hade 
ogillat talan och ansett att arbetsgivaren hade särskilt vägande skäl att häva 
arbetsavtalet.  

De övriga permitterings- och uppsägningsfallen där arbetstagarna inlämnat reservation 
följer i stort sett samma mönster som de ovan beskrivna fallen och behöver därför inte 
här skildras separat. 

Arbetstagarna har inlämnat avvikande åsikt i totalt 11 fall gällande avlöning, av vilka 9 
fall gällde beslutet i huvudsaken och två fall gällde bisaker.   

I fallet AD: 2001-40 godkände medlem Sulkunen domstolens dom där arbetsgivaren 
förpliktades att betala lön för resetiden, men krävde att arbetsgivarparterna ersätter 
arbetstagarförbundets rättegångskostnader om 12 000 mark (ca 2 000 euro).  
Domstolen hade ogillat kärandens talan till den del det gällde plikt för arbetsgivaren för 
brott mot kollektivavtalets bestämmelser och också plikt för arbetsgivarförbundet för 
negligering av sin övervakningsskyldighet och ansett att fallet var till den grad oklart att 
parterna fick själva stå för sina rättegångskostnader.  I det andra fallet (AD: 2007-109) 
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gällande ersättning av resekostnader biföll domstolen kärandens talan och dömde 
arbetsgivaren till att betala kostnaderna såsom käranden krävt.  Domstolen dömde 
också parterna till att själva stå för sina rättegångskostnader.  Medlem Suokas (medlem 
Lehto anslöt sig) godkände domen i sin helhet men ville tillägga att ersättningen av 
resekostnader i motsats till domstolens dom inte var beroende av resans längd.   

Av reservationerna som arbetstagarsidan lämnat i avlöningsfall som riktade sig mot 
beslutet i huvudsaken kan som exempel nämnas fall AD: 2001-70 där frågan gällde 
huruvida den anställdes verkan som tillfällig förtroendeman skulle beaktas vid 
bestämmandet av semesterpenningen.  Arbetsdomstolen ogillade arbetstagarsidans 
talan och dömde att det tillfälliga förtroendemannauppdraget inte påverkade 
semesterpenningens storlek. Arbetsdomstolen ansåg också att fallet var oklart och att 
parterna därför fick stå för sina rättegångskostnader.  Den kärande hade krävt att 
semesterpenningen skulle inkludera förtroendemannauppdraget och att arbetsgivaren 
skulle dömas till plikt för brott mot kollektivavtalets bestämmelser och 
arbetsgivarförbundet till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  Medlem 
Sulkunen krävde att semesterpenningen skulle inkludera förtroendemannauppdraget 
och anslöt sig till övriga delar till majoriteten.   

I fallet AD: 2004-31 gällde frågan huruvida ett lokalt löneavtal fortfarande skulle följas 
eller inte.  Den kärande krävde att avtalet skulle anses gälla fortfarande, att 
arbetsgivaren skulle dömas till plikt för brott mot kollektivavtalets bestämmelser samt 
ersätta kärandens rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen ogillade talan och bestämde 
att arbetsgivaren och arbetsgivarförbundet fick stå för sina egna rättegångskostnader.  
Medlem Raitoharju (medlem Sulkunen anslöt sig till reservationen) krävde att talan 
skulle bifallas men ogillade kärandens krav på plikt och bestämde också att parterna på 
grund av att fallet var oklart fick stå för sina rättegångskostnader.  

I fallet AD: 2004-39 gällande övertidsersättning lämnade medlem Sulkunen in 
avvikande åsikt och krävde att ersättning bör betalas enligt kraven i talan.  Däremot 
ogillade han den kärandens krav på plikt för arbetsgivaren för brott mot 
kollektivavtalets bestämmelser, men krävde att den svarande skulle ersätta den 
kärandes rättegångskostnader med 1 000 euro.  Arbetsdomstolen hade ogillat talan och 
bestämt att parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.   

I fallet AD: 2007-5 gällande lön under sjukledighet ogillade arbetsdomstolen den 
kärandes talan och bestämde att parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.  
Medlem Raitoharju krävde att talan skulle bifallas men godkände majoritetens dom 
gällande ersättningen av rättegångskostnaderna.  

Fallet AD: 2010-119 som gällde lön under sjukledighet är något speciellt så att två 
arbetstagarrepresentanter, Forsén och Ahokas,  lämnat in reservation mot 
arbetsdomstolens dom i huvudfrågan.  Forsén biföll talan delvis medan Ahokas biföll 
talan helt och krävde att arbetsgivarsidan ersätter den kärandes rättegångskostnader 
med 1 200 euro.    Arbetsdomstolen  hade helt ogillat talan och bestämt att 
arbetstagarförbundet PAM fick ersätta arbetsgivarförbundets rättegångskostnader med 
1 200 euro.   

I fallet AD: 2010-139 gällande lön under moderskapsledighet lämnade också två 
arbetstagarrepresentanter, Sillanpää (medlem Lehto anslöt sig), in avvikande åsikt mot 
arbetsdomstolens dom där de biföll talan men godkände arbetsdomstolens dom om att 
då fallet varit oklart, parterna fick stå för sina rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen 
hade helt ogillat talan. 
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Arbetstagarna inlämnade totalt 6 reservationer i kategorin övriga, av vilka 4 riktade sig 
mot huvudärendet och 2 mot bisaker. 

Av de två fall där reservation inlämnats mot bisaker i domen gällde fallet AD: 2004-18 
huruvida en arbetsgivare i transportbranschen, Viinikka Oy, försett sina chaufförer 
med rätt klädsel och  inte heller betalat ersättning för söndagsarbete och övertid.  
Käranden, Bil- och transportarbetarförbundet AKT vann målet och arbetsdomstolen 
dömde arbetsgivaren till att betala ersättning för söndagsarbete och övertid, men 
nämnde ingenting om arbetstagarna försetts med rätt slags klädsel.  Arbetsgivaren 
dömdes också till plikt om 2 500 euro för brott mot kollektivavtalets bestämmelser och 
krävdes ersätta motpartens rättegångskostnader med 600 euro.  Medlem Ahokas 
(Sulkunen anslöt sig) inlämnade avvikande åsikt där domen i huvudärendet godkändes, 
men där de två medlemmarna krävde att arbetsgivaren också skulle dömas för att inte 
ha försett sina chaufförer med rätt klädsel.  I det andra fallet, AD: 2004-47,  krävde Bil- 
och transportarbetarförbundet AKT som kärande  att arbetstiden och 
övertidstimmarna borde räknas såsom de framfört.  Dessutom krävde AKT att 
arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och  arbetsgivarna till att ersätta deras rättegångskostnader. 
Arbetsdomstolen biföll den kärandens talan i huvudsak  men dömde att arbetsgivaren 
inte negligerat sin övervakningsskyldighet och att parterna fick stå för sina 
rättegångskostnader.  Medlem Sulkunen godkände i sin reservation domen i 
huvudärendet, men krävde att arbetsgivarna skulle ersätta AKT:s rättegångskostnader 
om 3 031 euro. 

I fallen där en medlem lämnat in reservation mot huvudärendet har medlem Sulkunen 
i fallet AD: 2004-46 som gällde utarbetandet av arbetstidslistor för ett bussföretags 
chaufförer reserverat sig mot arbetsdomstolens dom att ogilla den kärandes, Bil- och 
transportarbetarförbundets AKT, talan. Arbetsdomstolen bestämde också att då fallet 
varit oklart fick parterna stå för sina rättegångskostnader.  Sulkunen krävde att 
arbetsgivaren skulle dömas till att betala 3 000 euro plikt för brott mot kollektivavtalets 
bestämmelser, arbetsgivarförbundet 4 000 euro plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och arbetsgivarna tillsammans ersätta AKT:s 
rättegångskostnader om 700 euro.  

Sulkunen var också av helt annan åsikt än arbetsdomtolen i fallet AD: 2004-51 som 
gällde förkortning av arbetstid, ackordlön och arbetsplatsens placering.  Den kärande 
krävde i sin talan att domstolen skulle fastställa arbetstagarnas krav och döma 
arbetsgivarförbundet till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet och 
arbetsgivarna att betala den kärandes rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen ogillade 
talan och dömde den kärande till att ersätta arbetsgivarförbundets rättegångskostnader 
med 3 650 euro.  Sulkunen ansåg att talan borde ha bifallits, men eftersom fallet var till 
den grad oklart, krävde han inte att arbetsgivarförbundet skulle dömas till plikt, men 
till att ersätta den kärandes rättegångskostnader med 3 500 euro. 

Fallet AD: 2004-66 gällde kollektivavtalets tillämpningsområde för högre funktionärer 
i skogsindustrin.  Den kärande, Tjänstemannaunionen TU, krävde att 
pappersindustrins funktionärsavtal skulle tillämpas och att arbetsgivarna skulle stå för 
deras rättegångskostnader.  Arbetsdomstolen ogillade talan och dömde 
Tjänstemannaunionen till att betala motpartens rättegångskostnader om 3 796 euro.  
Medlem Vuorio (Sulkunen anslöt sig) biföll talan och krävde att arbetsgivarna skulle 
ersätta Tjänstemannaunionens rättegångskostnader med 800 euro. 
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Fallet AD: 2010-145 är såtillvida intressant att det berör arbetsgivarens (Saarioinen Oy) 
direktionsrätt att förbjuda rökning på sitt fabriksområde.  Arbetstagarna som kärande 
krävde att domstolen skulle fastställa att arbetsgivaren inte hade rätt att förbjuda 
rökning.  Arbetsdomstolen ogillade talan men ansåg fallet vara så oklart, att parterna 
fick stå för sina rättegångskostnader.  Medlem Koskinen lämnade in reservation och 
krävde att talan skulle bifallas. 

Arbetsgivarnas reservationer 

Arbetsgivarna inlämnade totalt 3 reservationer i fall gällande arbetsfred.  Av dessa  
riktade sig en mot huvudsaken och två mot bisaker.   

I fallet AD: 2004-22 vilket arbetsgivarna som kärande förlorade, ogillade 
arbetsdomstolen den kärandes talan där det krävdes att Tjänstemannaunionen TU:s 
två lokalföreningar i Lovisa och Tjänstemannaunionen TU skulle dömas till plikt för 
negligering av sin övervakningsskyldighet samt parterna gemensamt betala 
arbetsgivarens rättegångskostnader. Domstolen ansåg att lokalföreningarna inte 
medverkat i strejken och att därför inte heller Tjänstemannaunionen kunde ha hindrat 
strejkens uppkomst.  Domstolen ansåg att fallet var så  oklart att parterna fick stå för 
sina rättegångskostnader.  Medlem Rautiainen biföll talan helt, och krävde att 
lokalföreningarna skulle dömas till plikt om 2 000 euro var för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och ersätta arbetsgivarsidans rättegångskostnader om 1 500 
euro. 

I fallen där arbetsgivarsidan inlämnat reservation mot en bisak, gällde reservationen i 
det ena fallet (AD: 2001-33) frågan om att arbetstagarförbundet skulle dömas till plikt 
för negligering av sin övervakningsskyldighet. Arbetsdomstolen ogillade talan till den 
delen.  Arbetsdomstolen ansåg emellertid att strejken  riktat sig mot kollektivavtalet 
och dömde lokalföreningen till plikt om 6 000 mark (ca 1 000 euro) för brott mot 
arbetsfreden och till att ersätta motpartens rättegångskostnader för 3 000 mark (ca 
500 euro).  Medlem Rekola (medlem Virtanen anslöt sig) godkände domen i övrigt, 
men krävde att arbetstagarförbundet skulle dömas till plikt om 6 000 mark (ca 1 000 
euro) för negligering av sin övervakningsskyldighet.  

I det andra fallet (AD: 2001-42) som arbetsgivarna som kärande vunnit, inlämnade 
medlem Saipio (medlem H. Rautiainen anslöt sig) avvikande åsikt, där de accepterade 
domen i övrigt, men krävde att lokalföreningen skulle dömas till plikt om 22 000 mark 
(ca 3 700 euro) för brott mot arbetsfredsplikten i stället för arbetsdomstolens dom om 
12 000 mark (ca 2 000 euro). 

I fall gällande permitteringar och uppsägningar lämnade arbetsgivarna in totalt 4 
reservationer, av vilka en riktade sig mot en bisak och 3 mot huvudärendet.   

Fallet AD: 2001-64 där arbetsgivarens reservation betecknats som riktat mot en bisak, 
gällde hävning av en anställds arbetsavtal.  Käranden hade krävt att domstolen skulle 
döma den svarande arbetsgivaren att åt den anställda ersätta 4 månaders lön och 
semesterersättning för uppsägningstiden, totalt 70 768 mark (ca 11 900 euro) och 18 
månads lön om 288 000 mark (ca 48 400 euro) för ogrundad uppsägning samt att 
betala den kärandes rättegångskostnader om 32 756 mark (ca 5 500 euro).  Den 
kärande krävde också att arbetsdomstolen skulle fastslå att grunder förelåg för att 
återupprätta  den anställdas arbetsförhållande. Dessutom krävde den kärande att 
arbetsgivarförbundet (Kemiindustrin) skulle dömas till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet.  Arbetsdomstolen biföll den kärandes talan och konstaterade 
att grunder inte förelåg för varken hävning eller uppsägning av arbetsavtalet, och att 
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arbetsförhållandet kunde återupprättas, och att den förlorande arbetsgivaren skulle 
betala motpartens rättegångskostnader om 32 756 mark (ca 5 500 euro).  Däremot 
avvisade arbetsdomstolen den kärandes krav på plikt för arbetsgivarförbundet.  
Arbetsdomstolen godkände kravet på betalning av lönen jämte semesterersättning för 
uppsägningstiden, 70 768 mark (ca 11 900 euro) enligt den kärandes krav, men dömde 
arbetsgivaren till att betala ersättning för ogrundad uppsägning, 96 000 mark (ca 
16 100 euro) om arbetsförhållandet återupprättades eller 192 000 mark (ca 32 300 
euro) om så inte skedde.  Trots att arbetsgivarförbundet inte ansågs ha negligerat sin 
övervakningsskyldighet bestämde arbetsdomstolen att denne fick stå för sina 
rättegångskostnader.  Medlem K.Rautiainen (medlem H. Rautiainen anslöt sig) 
godkände majoritetens dom i övrigt men ansåg att grunder för återupprättande av 
arbetsförhållandet inte förelåg. 

Fallet AD: 2004-134 är intressant genom att två arbetsgivarrepresentanter, H. 
Rautiainen och K.Rautiainen lämnat in reservationer mot huvudärendet som avvek 
från varandra.  Fallet gällde arbetsgivarens  rätt att av ekonomiska och produktionsskäl 
säga upp en anställd. Metallarbetarförbundet som kärande krävde att arbetsdomstolen 
skulle döma arbetsgivaren att betala 24 månaders lön, 45 751,68 euro som ersättning 
för ogrundad uppsägning och att ersätta dess rättegångskostnader om 9 064,79 euro.  
Arbetsdomstolen biföll talan och dömde arbetsgivaren till att betala 11 månaders lön, 
motsvarande 20 969,52 euro och den kärandens rättegångskostnader enligt det 
framställda kravet. K. Rautiainen ogillade talan helt och krävde att den kärande, 
Metallarbetarförbundet skulle dömas till att betala den svarandes, Teknologiindustrins, 
rättegångskostnader om 6 500 euro.  Medlem H. Rautiainen anslöt sig till K. 
Rautiainens åsikt om att en betydande och bestående minskning av arbetet i företaget 
skett, men ansåg att arbetsgivaren inte hade rätt att säga upp den anställda och dömde 
arbetsgivaren till att betala ersättning åt arbetstagaren motsvarande 3 månaders lön, 
5 718,96 euro.  Därutöver ansåg han fallet vara till den grad oklart att parterna fick stå 
för sina rättegångskostnader. 

I fallet AD: 2007-42 hade arbetsgivaren hävt en förtroendemans arbetsavtal då denne 
hade lämnat sin arbetsplats utan bevakning och en skada hade uppstått.  Käranden 
hade krävt att arbetsgivaren (Stora Enso Timber Oy) skulle dömas att ersätta 
förtroendemannen 6 månaders lön (13 114,18 euro) för uppsägningstiden, 20 månaders 
lön (44 768 euro) för ogrundad uppsägning, samt att betala kärandens 
rättegångskostnader om 11 212,70 euro.  Domstolen biföll den kärandes talan och 
konstaterade att arbetsgivaren varken hade rätt att häva eller säga upp arbetsavtalet 
och dömde arbetsgivaren till att betala förtroendemannens lön för uppsägningstiden, 
samt 26 000 euro (motsvarande ett års lön) som ersättning för ogrundad uppsägning, 
och till att ersätta den kärandes rättegångskostnader enligt framlagt krav.  Medlem 
Virtanen (H. Rautiainen anslöt sig) krävde att talan skulle ogillas. 

I fallet AD: 2007-43 hade arbetsgivaren hävt ett arbetsavtal efter att den anställda varit 
sjukskriven i två år.  Den kärande krävde att arbetsgivaren skulle dömas för att utan 
synnerligen vägande skäl ha hävt arbetsavtalet och betala arbetstagaren 4 501,82 euro 
för uppsägningstidens lön, och som ersättning för ogrundad uppsägning 15 månaders 
lön, motsvarande 29 154,40 euro samt ersätta den kärandes rättegångskostnader om 
480 euro.  Därutöver krävde den kärande att arbetsgivarförbundet skulle dömas till 
plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet.  Arbetsdomstolen ansåg att 
arbetsgivaren hade rätt att säga upp arbetsavtalet, men inte rätt till hävning och dömde 
arbetsgivaren till att betala uppsägningstidens lön 4 501,82 euro och 1 000 euro 
ersättning, samt till att ersätta den kärandes rättegångskostnader om 480 euro.  
Arbetsdomstolen ansåg fallet vara så oklart att den inte dömde arbetsgivarförbundet till 
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plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet. Medlem Virtanen (H. Rautiainen 
anslöt sig) ansåg att arbetsgivaren hade ytterst vägande skäl för att häva arbetsavtalet. 

Arbetsgivarna inlämnade reservation i totalt 4 fall gällande avlöning.  Tre av 
reservationerna riktade sig mot huvudärendet och ett mot en bisak.   

I fallet AD: 2010-56 som gällde lön under sjukledighet som arbetstagarna förlorade och 
arbetsdomstolen p.g.a. att fallet var oklart, bestämde att parterna fick stå för sina 
rättegångskostnader godkände medlem Sutela domen i sin helhet men krävde att 
arbetstagarna skulle ersätta arbetsgivarnas rättegångskostnader med 600 euro. 

I fallet AD: 2001-7 som gällde vilka löneklasser som skulle tillämpas, biföll 
arbetsdomstolen arbetstagarnas talan men bestämde att då fallet varit oklart, parterna 
fick stå för sina rättegångskostnader.  Medlem Sutela (medlem Virtanen anslöt sig) ville 
ogilla talan, men ansåg också att parterna fick stå för sina rättegångskostnader. 

I fallet AD: 2001-73 biföll arbetsdomstolen arbetstagarnas talan och bestämde att de av 
arbetstagarna krävda lönetilläggen skulle betalas.  Den kärande hade också krävt att 
arbetsgivaren skulle dömas till plikt för brott mot kollektivavtalets bestämmelser och 
arbetsgivarförbundet till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet och att de 
svarande skulle ersätta den kärandes rättegångskostnader, men arbetsdomstolens 
accepterade inte dessa krav.  Medlem Rekola (medlem Sutela anslöt sig) godkände inte 
domen men accepterade att parterna fick stå för sina rättegångskostnader. 

I det tredje fallet (AD: 2010-61) där arbetsgivarna opponerat sig mot beslutet i 
huvudärendet, dömde arbetsdomstolen  arbetsgivaren till att ersätta den anställdas 
arbetstidsförkortning, men ansåg att fallet varit så oklart att domstolen ogillade den 
kärandes krav på plikt för arbetsgivaren för brott mot kollektivavtalets bestämmelser 
och plikt för arbetsgivarförbundet för negligering av sin övervakningsskyldighet.  
Dessutom bestämde arbetsdomstolen att parterna fick stå för sina rättegångskostnader.  
Medlem Virtanen ogillade talan men accepterade att parterna fick stå för sina 
rättegångskostnader. 

Arbetsgivarna lämnade in endast en avvikande åsikt i kategorin övriga.  Reservationen 
riktade sig mot en bisak i ärendet (AD: 2004-120) som gällde huruvida arbetsgivaren 
hade brutit mot samarbetslagens bestämmelser.  Fackförbundet Suora krävde i sin 
talan att arbetsgivaren skulle dömas till plikt för brott mot kollektivavtalets 
bestämmelser och arbetsgivarförbundet till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet och de svarande skulle stå för deras rättegångskostnader.  
Arbetsdomstolen ogillade den kärandes talan och bekräftade att samarbetslagens 
bestämmelser inte hade brutits och bestämde att parterna fick stå för sina 
rättegångskostnader eftersom fallet varit oklart.  Medlem Sutela (medlem Virtanen 
anslöt sig) godkände domen men krävde att arbetstagarna då de förlorat fallet borde 
ersätta arbetsgivarnas rättegångskostnader med 2 000 euro. 

Analysen av de icke enhälliga domarna ger tyvärr inget svar på frågan om man kan 
finna någon i rättsligt hänseende principiellt avvikande syn bland parterna. Utifrån 
analysens resultat måste slutsatsen dras att reservationerna är kasuistiska. 
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4.2.10 Sammanfattning och slutsatser 

Typ av fall 

Arbetsfredsfallen utgör den största delen av behandlade fall i arbetsdomstolen, såväl 
absolut sett i form av antal fall som också procentuellt.  Deras antal har under de fyra 
undersökta åren varierat från 20 till 78 fall årligen, och deras procentuella andel har 
varierat från 35 % till 65 % av alla årligen behandlade fall.  Det totala antalet 
arbetsfredsfall var  169 under de fyra åren, vilket motsvarar i genomsnitt 48 % av alla 
fall.  Arbetsfredsfallen utgör alltså en stor belastning för arbetsdomstolen.  De tre 
övriga kategorierna utgör tillsammans enbart en något större andel (52 %) av alla fall 
än arbetsfredsfallen; avlöningsfallen (totalt 81 fall) utgör 23 %, permitteringar och 
uppsägningar (totalt 65 fall) representerar 18 % av alla fall och kategorin övriga (37 fall) 
utgör 11 % av alla fall.  En eventuell orsak till att antalet arbetsfredsfall ökat under den 
undersökta tidsperioden kan ligga i att arbetsgivarna har fäst stor uppmärksamhet vid 
olagliga strejker som de anser borde fås bort helt, hänvisande bl.a. till att Sverige har 
nästan inga olagliga strejker alls.  Likaledes verkar det också som arbetsgivarna skulle 
ha tagit en stramare inställning till arbetsnedläggelser i allmänhet och i princip velat 
föra alla strejkfall till arbetsdomstolen.  Ett dylikt beslut har bl.a. fattats av 
Livsmedelsindustriförbundet333.  Problemet med arbetsfredsfallen har också varit att 
vissa strejker behandlats av domstolen i flera olika repriser då arbetstagarna trots att 
de dömts till plikt fortsatt strejken, såsom varit fallet med några strejker utlysta av 
Tjänstemannaunionen TU och Bil- och transportarbetarförbundet AKT, vilka beskrivits 
tidigare i denna avhandling.   

Avlöningsfallen  med 81 fall utgör den näst största kategorin med en andel om 23 % av 
det totala antalet fall. Avlöningsfallen  har inte varierat lika kraftigt under de 
undersökta åren som arbetsfredsfallen. Antalet årliga fall har under åren 2004, 2007 
och 2010 hållit sig nästan oförändrat på ca 25 fall.  Avlöningsfallens procentuella andel 
av alla fall har under åren varierat  mellan 19 och 29 %  beroende på den starka 
variationen i antalet arbetsfredsfall.   

Permitterings- och uppsägningsfallen som tredje största kategori med 65 fall och en 
andel om 18  % av det totala antalet fall har också varierat starkt från maximalt 22 fall 
år 2007 till 8 fall år 2010.  Den starka nedgången år 2010 kan eventuellt förklaras med 
att det ekonomiska läget år 2010 avsevärt förbättrades efter den dramatiska nedgången 
av bruttonationalprodukten år 2009. 

Kategorin övriga har representerat en relativt stabil andel av alla fall, 8 %, med 
undantag av året 2004 då antalet fall steg till 18 och den procentuella andelen till 18 %.  
Stickprovet innehåller totalt 37 fall i kategorin övriga.  

Är  antalet årliga fall och deras fördelning i de fyra falltyperna i arbetsdomstolen  en 
slags termometer för arbetsmarknaden i allmänhet?  Denna fråga kan inte på basis av 
de undersökningar som gjorts i denna avhandling besvaras entydigt.  Såsom ovan 
antytts, kan vissa yttre omständigheter, såsom t.ex. det allmänna ekonomiska läget,  ha 
bidragit till utvecklingen under de berörda åren. Ett försök kunde i framtiden göras för 
att försöka fastställa om variationen i antalet fall i arbetsdomstolen kunde förklaras 
med någon variabel. 

 

                                                        
333 Lallo: 2014. 
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Kärande arbetstagare eller arbetsgivare 

Det är i sig helt naturligt att arbetsgivarna är kärande i så gott som alla arbetsfredsfall.  
Endast i ett fall har arbetstagarna i ett arbetsfredsfall stämt arbetsgivaren inför rätta, 
vilket fall de förlorat.  Likaledes är arbetsgivarna endast i undantagsfall kärande i de tre 
övriga kategorierna.  Arbetsgivarna har varit kärande endast i två uppsägnings- och 
permitteringsfall som de med enhällig dom vunnit.  Det intressanta är att i båda fallen 
var den kärande en fackförening i egenskap av arbetsgivare.  I alla övriga 
permitterings- och uppsägningsfall har arbetstagarna varit kärande, såsom i alla fall i 
kategorierna avlöning och övriga.  Därför är antalet fall där arbetsgivarna varit kärande 
(totalt 170 fall eller 48 %) mycket nära antalet arbetsfredsfall som var totalt 169, och 
motsvarigt antalet fall där arbetstagarna varit kärande (182 eller 52%) det totala antalet 
fall i de övriga tre kategorierna, 183 fall.  Det faktum att arbetsgivaren inte är kärande i 
de övriga kategorierna kan troligen förklaras med att arbetsgivaren har 
tolkningsföreträde och fall förs till domstolen endast då arbetstagarna inte är beredda 
att acceptera arbetsgivarens tolkning av ett ärende, och parterna inte 
förhandlingsvägen kommit till en lösning av tvisten. 

Kärande vinner eller förlorar 

Den kärande har vunnit 74 % av alla fall (259 fall av 352).  Fördelningen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare som kärande är ojämn, då arbetstagarna som kärande 
vunnit endast 51 % av 182 fall och arbetsgivarna återigen vunnit 98 % av fallen i vilka 
de varit kärande.  Arbetsgivarna har vunnit så gott som alla arbetsfredsfall (165 av 169) 
där de med ett undantag varit kärande.  På grund av den höga procenten av 
arbetsfredsfall som arbetsgivarna har vunnit, har arbetsgivarna vunnit 73 % (257 fall) 
av alla fall som behandlats i arbetsdomstolen och arbetstagarna endast 27 % (95 fall).  
Arbetstagarna har vunnit ca hälften av fallen där de varit kärande, 49 % i kategorin 
permitteringar och uppsägningar, 48 % i kategorin avlöning och 59 % i kategorin 
övriga. 

Innebär arbetsgivarnas höga andel av vunna fall i kategorin arbetsfred att arbetsgivarna 
väcker talan endast i fall vilka de är säkra på att de vinner?  Detta är en konkret 
möjlighet som intervjuerna med arbetsgivarrepresentanterna gett en viss antydan till.  
Å andra sidan har vissa arbetsgivarförbund också stramat åt sitt beteende gällande 
olagliga strejker: de vill konsekvent väcka talan mot arbetsfredsbrott för att få antalet 
olagliga strejker att minska.  Å andra sidan kan frågan ställas huruvida 
arbetsdomstolen har tagit en stram hållning gentemot arbetsfredsbrott genom att 
domstolen med ett undantag bland de 169 behandlade fallen ansett strejken rikta sig 
mot kollektivavtalets bestämmelser.  Det är emellertid inte möjligt att dra några 
långtgående slutsatser ur det undersökta materialet. 

Man kan också utifrån arbetsdomstolens beslut i de övriga fallkategorierna ställa frågan 
huruvida arbetsgivarna agerar ovarsamt då de blir dömda i ungefär hälften av fallen i 
de andra kategorierna?  Det vore att vänta att arbetsgivarna skulle vara noggrannare då 
de handskas med dessa frågor.  Arbetsgivarna besvärar sig ofta över svårigheterna att 
säga upp anställda på individuella grunder och har uttryckt önskan att reglerna skulle 
förenklas.  Slutsatsen som kan dras av arbetsdomstolens domar är kanske att de båda 
ovannämnda punkterna borde debatteras: å ena sidan arbetsgivarnas beteende och å 
andra sidan en möjlig förenkling av uppsägningsreglerna. 
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Plikt dömd eller inte 

Plikt har dömts i 201 fall av totalt 352, dvs. i 57 % av fallen.  Det är intressant att 
observera hur starkt andelen av fall där plikt dömts varierar enligt falltyp.  I 
arbetsfredsfall har plikt dömts i 98 % av alla fall, i avlöningsfall i 20 %, i permitterings- 
och uppsägningsfall i 12 % och i kategorin övriga i 32 % av alla fall som behandlats av 
domstolen.  Av alla fall som käranden vunnit har plikt dömts i 100 % av 
arbetsfredsfallen, i 55 % av fallen i kategorin övriga, i 41 % av avlöningsfallen och 
endast i 24 % av permitterings- och uppsägningsfallen.  Av dessa andelar torde  
slutsatsen kunna dras att arbetsfredsfallen har varit mycket entydiga och klara då plikt 
dömts i 100 % av de fall som käranden vunnit, och då käranden dessutom vunnit 98 % 
av alla fallen.  Arbetsdomstolen kan enligt lagen justera pliktbeloppet eller t.o.m. lämna 
plikt dömd helt och hållet om den anser särskilda omständigheter föreligga 
(kollektivavtalslagen 10 § 1 mom.). Arbetsdomstolen har  dömt till plikt i arbetsfredsfall 
i alla fall som käranden (i arbetsfredsfall alltid arbetsgivaren) vunnit, men verkar ha 
använt sig av lagens möjlighet att justera pliktbeloppet nedåt, eftersom pliktbeloppen i 
många fall är ytterst låga.  Likaledes torde det kunna påstås att de övriga 
fallkategorierna inte varit lika entydiga och klara då plikt dömts i relativt få av fallen 
som käranden (i de absolut flesta fallen arbetstagaren) vunnit.  Den låga procenten i 
permitterings- och uppsägningsfallen kan delvis förklaras med  att arbetsgivaren i de 
fall som käranden vunnit ofta dömts till att betala relativt stora ersättningar åt 
arbetstagaren och på så sätt förorsakats ekonomiska förluster, men säkerligen är fallen 
också mycket svårtolkade. 

Pliktens storlek per part 

Arbetsgivarna anser att pliktbeloppen är alldeles för låga och att de dömda plikterna 
inte har någon preventiv verkan.  Arbetsdomstolen använder sig av en intern skala vid 
beräknandet av pliktens storlek.  Då de dömda pliktbeloppen under åren 2001, 2004, 
2007 och 2010 undersöks,  torde arbetsgivarna kunna ges rätt.  Medianen på de dömda 
pliktbeloppen var år 2001 2 500 euro, vilket utgör 11 % av det dåvarande maximala 
beloppet om 23 500 euro, år 2004 var medianen 2 375 motsvarande 9 % av det 
maximalt tillåtna 25 300 euro,  år 2007 var medianen 2 275 (9 % av det maximalt 
tillåtna 25 900 euro) och år 2010 var medianen 2 800 euro (10 % av 28 300 euro).  I 
denna undersökning har pliktbeloppen beräknats som medeltal per part som dömts till 
plikt vilket i vissa fall något förvrider resultatet då pliktbeloppen som dömts i vissa 
arbetsfredsfall med många parter varit låga för de berörda lokalföreningarna men 
avsevärt större för arbetstagarförbundet.  Å andra sidan gäller det lagstadgade 
maximala pliktbeloppet enskild part.  En viss utveckling kan  dock skönjas i 
arbetsdomstolens beslut då medianen för plikt stigit från 2 000 euro år 2001 till 2 800 
euro år 2010, dvs. med 40 % då samtidigt det maximalt tillåtna pliktbeloppet endast 
stigit från 23 500 euro till 28 300 euro, dvs. med bara 20 %.  Vad har arbetsgivarna de 
facto gjort för att få arbetsdomstolen  att skärpa sin hållning till pliktbeloppen? I endast 
ett fall (AD: 2001-42) har arbetsgivarsidan lämnat in avvikande åsikt mot 
arbetsdomstolens dom om den dömda pliktens storlek då de krävde att pliktbeloppet 
skulle höjas från det av arbetsdomstolen dömda 12 000 mark (ca 2 000 euro) till 
22 000 mark (ca 3 700 euro).  Det är svårt att bedöma vilka interna diskussioner kring 
ärendet förts, men utgående från arbetsdomstolens dom verkar det som om 
arbetsgivarna varit relativt passiva. Det oaktat verkar det uppenbart att såväl 
arbetsdomstolens interna skala för fastställandet av pliktbeloppet som det maximalt 
tillåtna pliktbeloppet borde revideras. 
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Antal parter som dömts till plikt 

I undersökningen grupperades antalet parter i fyra olika kategorier: 1 part, 2 parter, 3 – 
5 parter och fler än 5 parter.  I 63 % av alla fallen dömdes bara en part till plikt, i 25 % 
av fallen dömdes plikt till två parter, i 7 % av fallen 3 – 5 parter och i 5 % flera än 5 
parter.  Alla fall där antalet dömda parter var tre eller flera gällde arbetsfred.  Det 
största antalet dömda i ett arbetsfredsfall var 70. I de övriga kategorierna dömdes i alla 
8 fall gällande permittering och uppsägningar endast en part, i kategorin avlöning 
dömdes av alla 16 fall i 10 fall en part och i 6 fall två parter, och i kategorin övriga av 
alla 12 fall i 6 fall en part och likaledes i 6 fall två parter.  Arbetsfredsfallen med mer än 
5 parter dömda var totalt 10.  I tre av dessa 10 fall dömdes parterna för såväl brott mot 
arbetsfreden som för negligering av sin övervakningsplikt, och i 7 fall dömdes parterna 
enbart för brott mot arbetsfreden.  I alla dessa sju fall dömdes såväl lokalföreningarna 
som arbetstagarförbundet för brott mot arbetsfredsplikten.  Flera av fallen med fler än 
5 parter var upprepningar av strejker som lokalföreningar och arbetstagarförbund 
fortsatt eller upprepat trots tidigare domar.  

Plikt för negligering av övervakningsskyldighet dömd eller inte 

Antalet fall där plikt för negligering av övervakningsskyldigheten dömts är på ett visst 
sätt en mätare på hur effektivt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna sköter en 
central del av sina förpliktelser, nämligen hur väl parterna övervakar uppföljandet av 
gällande kollektivavtal.  Under de undersökta fyra åren dömde arbetsdomstolen 
svarandena till plikt i 201 fall av 352 ( = 57 %).  I 81 fall av det totala antalet fall där 
plikt dömts, dvs. i 40 %, dömdes också plikt för negligering av 
övervakningsskyldigheten.  Det största antalet fall där plikt för negligering dömts 
berörde arbetsfred, 62 av 165 fall, dvs. 38 %.  I kategorin avlöning dömdes plikt i 10 fall 
av 16, dvs. 62 %, i kategorin övriga i 8 fall av 12, dvs. 67 % och i kategorin 
permitteringar- och uppsägningar i ett fall av 8, dvs. 12 %.  I fallen där plikt dömts i 
arbetsfredsfall har arbetstagarna förlorat alla fallen, i kategorin avlöningar, 
permitteringar och uppsägningar och kategorin övriga, har arbetsgivarna förlorat alla 
fallen.  Detta innebär alltså att arbetstagarna dömts till plikt för negligering av sin 
övervakningsskyldighet i totalt 62 fall och arbetsgivarna i totalt 19 fall.  
Arbetsdomstolen har alltså ansett att arbetsgivarna negligerat sin 
övervakningsskyldighet i majoriteten av alla avlöningsfall och fall i kategorin övriga.  Ur 
detta kunde slutsatsen dras att arbetsgivarna skött sin övervakningsskyldighet dåligt 
vid dessa två falltyper och bra i kategorin permitteringar och uppsägningar.  
Arbetstagarna å sin sida kan kanske sägas ha skött sin övervakningsskyldighet 
medelmåttigt då de dömts till plikt för negligering av övervakningsskyldigheten i 38% 
av fallen.  Här bör dock konstateras att arbetsdomstolen i ett antal fall konstaterat att 
fallet varit så oklart att den därför inte dömt den svarande till plikt för negligering av 
sin övervakningsplikt.  Det vore önskvärt att såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan 
skulle förbättra sina övervakningsmekanismer så att antalet fall där den svarande döms 
till plikt för negligering av sin övervakningsskyldighet skulle kraftigt minska. 

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att en betydande del av alla tvister som 
uppstår på arbetsplatserna biläggs mellan parterna innan ärendet förs till behandling i 
arbetsdomstolen.   

Domstolens domar enhälliga eller inte 

Denna fråga har behandlats ingående i avsnitt 4.2.9 ovan och behöver inte  detaljerat 
beskrivas i detta avsnitt.  Arbetsdomstolen har varit enig i 300 fall av 352, dvs. i 85 % 
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av alla fallen.  Den största enigheten har rått vid arbetsfredsfall, där arbetsdomstolen 
varit oenig i endast 12 fall av totalt 169, vilket utgör 7 % av alla fall.  I kategorin 
permitteringar och uppsägningar var arbetsdomstolen oenig i 17 fall av totalt 65 fall, 
motsvarande 26 %.  I avlöningsfall var domstolen oenig i 15 fall av 81, dvs. 19 %.  I 
kategorin övriga var arbetsdomstolen oenig i 8 fall av 37, dvs. 22 %.  Det är något 
förvånande att arbetstagarna inte inlämnat reservation i fler arbetsfredsfall.  Detta 
tillsammans med det faktum att arbetsgivarna som kärande vunnit nästan alla fall 
gällande arbetsfred visar att arbetsfredsfallen som domstolen behandlat varit klara och 
entydiga.  De tre övriga kategorierna där arbetstagarna varit kärande uppvisar betydligt 
högre oenighetsprocenter och kan kanske därför anses vara mer svårtolkade och oklara.  
Det är också intressant att konstatera att andelen oeniga domar har minskat 
kontinuerligt under åren 2001 till 2010.  År 2001 var procenten oeniga domar 28 % och 
år 2010 endast 8 % av alla undersökta fall.  Särskilt kraftigt hade andelen oeniga 
arbetsfredsfall sjunkit, från 30 % år 2001 till 1 procent år 2010.  Under samma 
tidsperiod minskade andelen oeniga permitterings- och uppsägningsfall från 26 % till 
12 %, och avlöningsfallen från 40 % år 2001 till 26 % år 2010. Andelen oeniga fall i 
kategorin övriga ökade däremot från 0 % år 2001 till 22 % år 2010, då 2 fall av 9 var 
oeniga.   Orsaken till minskningen av andelen oeniga fall kan inte fastställas utifrån 
undersökningens resultat, men den kunde antingen bero på att arbetsdomstolen bättre 
funnit kompromisslösningar som alla medlemmar kunnat acceptera eller att fallen 
blivit entydigare och klarare.  Visserligen är andelen oeniga domar i de andra 
kategorierna än arbetsfred fortfarande  relativt hög. 

Vid undersökningen av de reservationer som lämnats in över arbetsdomstolens domar 
under åren 2001 (15 fall) och 2004 (18 fall) kan man fastställa att arbetstagarnas 
representant, Olavi  Sulkunen under de två åren ensam lämnat in 13 reservationer, 
anslutit sig till 6 och tillsammans med en annan arbetstagarrepresentant ytterligare en, 
vilket utgör totalt 20 fall av alla 33 oeniga fall under de berörda två åren.  Bedriver 
parterna arbetsmarknadspolitik med domstolens domar?  Några reservationer som 
arbetsgivarna inlämnat kan också ge upphov till frågan.  Har medlemmarna velat visa 
sina uppdragsgivare att de försvarar deras intressen energiskt eller har majoritetens 
dom ur deras synvinkel varit så felaktigt att de ansåg sig behöva lämna in en avvikande 
åsikt?  Arbetsdomstolen har ansett de oeniga fallen i 20 fall av 52, dvs. i 38 %, vara så 
oklara att parterna fått stå för sina rättegångskostnader.  Detta antyder att många av de 
oeniga fallen berett arbetsdomstolen tolkningssvårigheter. Sarkko har ställt den kanske 
något provokativa frågan ”är arbetsdomstolen en klassdomstol?” och besvarar den 
nekande.  Han konstaterar dock att arbetstagar- respektive arbetsgivarmedlemmarna 
har röstat för ”sin egen sak” då röstningar skett i arbetsdomstolen.334 

Med dessa kanske provokativa frågor vill jag ingalunda ifrågasätta parternas integritet. 
Såsom tidigare konstaterats, agerar alla av republikens president utnämnda 
domstolsledamöter på domaransvar. 

Jämförelse Tyskland, Sverige och Finland 

I avsnitten 3.2.1 (Allmänt om arbetsmarknadsstrukturerna – Tyskland) och 3.2.2 
(Allmänt om arbetsmarknadsstrukturerna - Sverige) beskrivs de tyska och svenska 
arbetsdomstolarnas verksamhet.  En fallanalys har inte gjorts och därför är en direkt 
jämförelse mellan de tre länderna inte möjlig.  Det kan emellertid konstateras att 
antalet fall som de tyska arbetsdomstolarna behandlar är avsevärt större än antalet fall 
i Finland.  I Tyskland behandlar de lokala arbetsdomstolarna, delstatsdomstolarna och 
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högsta arbetsdomstolen tillsammans över 400 000 fall årligen.  Om man relaterar 
antalet till befolkningsmängden skulle det för Finland innebära ca 25 000 fall årligen!  
Arbetsdomstolen i Sverige behandlar ca 400 fall per år, vilket relaterat till 
befolkningsmängden skulle motsvara ca 200 fall i Finland, vilket är ungefär dubbelt så 
många fall som arbetsdomstolen hos oss i genomsnitt behandlar årligen.  I Sverige 
omfattar det totala antalet behandlade fall såväl fall som direkt kommit till behandling i 
arbetsdomstolen (A-mål) som fall som behandlats i tingsrätten och överklagats till 
arbetsdomstolen.  År 2013 utgjorde dessa B-mål ungefär en tredjedel av alla fall.  Det 
torde kunna påstås att arbetsdomstolsväsendet i Finland åtminstone jämfört med 
Tyskland är effektivt och antalet fall överskådligt.  I Tyskland är uppsägningsfallen den 
största fallgruppen (ca 48 %), då arbetsfredsfallen utgör den största gruppen i Finland 
(under 2000-talet nästan hälften av alla fall).  En betydande nedgång av de två 
fallgrupperna i respektive land skulle avsevärt minska arbetsbördan för domstolarna.  
Sveriges arbetsdomstol delar upp de behandlade typerna av fall på ett avvikande sätt 
vilket försvårar jämförelsen med Tyskland och Finland.  Ur Arbetsdomstolens 
redovisning för verksamheten år 2013 framgår att de viktigaste falltyperna bland A-
målen var tvister enligt anställningsskyddslagen (LAS), kollektivavtalstolkning, 
lönetvister och mål enligt medbestämmandelagen (MBL). Vid jämförelsen av antalet 
fall som behandlats i de tre länderna bör också skillnaderna i de tre arbetsdomstolarnas 
behörighet beaktas. 

Sammanfattningsvis torde man kunna påstå att den finska arbetsdomstolen arbetar 
effektivt, vilket också  framgår av intervjusvaren i avsnitt 5.7 (Svaren på fråga 6 och 
10.6 – arbetsdomstolens verksamhet). Domstolen åtnjuter stor respekt såväl bland 
arbetsmarknadsparterna som  specialisterna.  Detta hindrar inte att 
arbetsdomstolsväsendet  kunde undersökas med målsättningen att revidera regelverket 
till vissa delar.  Eftersom reformbehovet enligt de intervjuade inte verkar vara 
betydande eller brådskande tas frågan upp till en mer allmän behandling och 
diskuteras i avsnitt 6.6.4 (Övriga frågor som diskuteras mer allmänt – revidering av 
arbetsdomstolens verksamhet) 
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5 PRESENTATION AV INTERVJUSVAREN 

5.1 Inledning, presentation av de intervjuade 

De intervjuade presenterades ett frågeformulär som kompletterades med individuella 
intervjuer som tog 1-2 timmar i anspråk.  Totalt intervjuades 24 personer, av vilka 9 
representerade arbetstagare, 9 arbetsgivare och 6 specialister.  Frågeformuläret var 
indelat i frågorna 1 - 9 resp. 10.1 – 10.9.  Dessutom skickades en tilläggsfråga till de 
intervjuade efter att intervjun hade skett, som de intervjuade besvarade per e-post.  
Frågorna 1 – 9 besvarades av alla 24 intervjuade, frågorna 10.1 – 10.9 av 13 personer (4 
arbetstagarrepresentanter, 5 arbetsgivarrepresentanter och 4 specialister), och 
tilläggsfrågan av 18 personer (7 arbetstagarrepresentanter, 7 arbetsgivarrepresentanter 
och 4 specialister). 

Arbetstagarna representerades av Lauri Lyly, ordförande för FFC, Mikko Mäenpää, 
ordförande för Funktionärscentralförbundet STTK, Sture Fjäder, ordförande för Akava, 
Petri Vanhala, ordförande för Pappersarbetarförbundet, Riku Aalto, ordförande för 
Metallarbetarförbundet, Veli-Matti Kuntonen, ordförande för Finlands 
Livsmedelsarbetarförbund SEL, Antti Rinne, ordförande för Fackförbundet Pro, Ilkka 
Nokelainen, ordförande för Pappersarbetarförbundets förbundsfullmäktige och 
huvudförtroendeman för förbundets avdelning på Stora Enso i Kaukopää, Imatra samt 
Kari Uotila, riksdagsman och f.d. huvudförtroendeman för Masa Yards varv i 
Helsingfors.  De intervjuade representerar ett brett spektrum av arbetstagarnas 
organisationer såväl på centralförbunds-, förbunds- och lokal nivå, och representerar 
också en stor majoritet av alla arbetstagare på den privata sektorn.  De flesta av de 
intervjuade arbetstagarrepresentanterna har också omfattande praktisk erfarenhet av 
förhandlingar med arbetsgivarna på olika nivåer.  

Arbetsgivarna representerades av Jyri Häkämies, VD för Finlands Näringsliv EK, 
Lasse Laatunen, arbetsmarknadsdirektör för EK, Timo Jaatinen, VD för 
Skogsindustrin, Mikko Simolinna, ordförande för Företagarna i Finland, Juhani 
Pekkala, VD för Finsk Handel, Jorma Turunen, VD för Teknologiindustrin, Risto 
Alanko, Vice VD för Teknologiindustrin, Heikki Juutinen, VD för 
Livsmedelsindustriförbundet ETL och Mauri Moren, vicehäradshövding, f.d. VD för 
Skogsindustrins Arbetsgivarförbund.  En del av de intervjuade har använt sig av sin 
stab för att svara på vissa specialfrågor, men eftersom svaren har koordinerats internt 
har inte dessa personers svar  tagits med separat, utan de utgör en del av svaren som 
ovan nämnda intervjuade har gett.  De intervjuade representerar en stor majoritet av 
alla arbetsgivare på den privata sektorn, och har mångårig erfarenhet av förhandlingar 
med arbetstagarparterna.   

Specialisterna representerades av Seppo Koskinen, professor i arbetsrätt vid Åbo 
universitet, Juhani Salonius, vicehäradshövding, f.d. riksförlikningsman, Pekka 
Orasmaa, vicehäradshövding, f.d. president för arbetsdomstolen, Esa Lonka, 
riksförlikningsman, Tarja Kröger, regeringsråd vid arbets- och näringsministeriet och 
Kari-Pekka Tiitinen, professor emeritus i arbetsrätt vid Helsingfors universitet.  Alla 
intervjuade specialister har varit eller är fortfarande djupt engagerade i 
arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer och har spelat en central roll vid 
utvecklingen av lagar och olika förfaranden på arbetsmarknaden.  

Då frågorna som ställts är av känslig natur, har några av de intervjuade uttryckligen 
bett om anonymitet.  Detta har lösts så, att de intervjuade har numrerats från 1 till 24.  
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Då i texten hänvisas till ett enskilt svar, används begreppen en 
arbetstagarrepresentant, en arbetsgivarrepresentant resp. en specialist ansåg att…  
För att vid behov kunna fastställa vem de facto gjort uttalandet, kommer siffran (1-24) 
som getts åt de intervjuade att nämnas inom parentes.   Vem som har vilket nummer 
kommer inte att offentliggöras i denna avhandling, men kan vid behov kontrolleras  för 
att säkerställa riktigheten av ett uttalande.  Om direkta citat används, har den 
intervjuade godkänt att han/hon citeras. 

Då antalet intervjuade är begränsat, har inte statistisk inferens använts.  Det kan inte 
heller påstås att de intervjuade i statistiskt hänseende skulle vara representativa för 
arbetstagarna, arbetsgivarna resp. specialisterna då urvalet av de intervjuade inte har 
skett med statistiska metoder.  De intervjuade arbetstagar- och 
arbetsgivarrepresentanterna representerar emellertid ett stort antal arbetstagare och 
arbetsgivare då de genom sin ställning i organisationen kan anses uttrycka åsikter som 
inte bara är deras personliga utan motsvarar organisationens ställningstaganden.  De 
intervjuade specialisterna återigen består av personer vars roll i utvecklingen av 
arbetslagstiftningen varit så central att det kan anses att deras åsikter mer bygger på 
omfattande och mångsidig erfarenhet än på deras personliga preferenser.  

5.1.1 Frågeformuläret  för frågorna  1 – 9 

De intervjuade ställdes följande 9 frågor: 

1) Arbetslagstiftningen: hur motsvarar arbetslagstiftningen allmänt taget dagens 
behov på arbetsmarknaden? 

2) Skyddsprincipen: hur fungerar den svagare partens (arbetstagarens) skydd i 
lagstiftningen? 

3) Permitteringar och uppsägningar: hur lämpade är gällande bestämmelser för 
behoven på dagens arbetsmarknad? 

4) Stridsåtgärder: hur fungerar gällande regler i dagens omständigheter? 

5) Pliktförfarandet: hur motsvarar gällande bestämmelser dagens behov? 

6) Arbetsdomstolens verksamhet och förfarandets uppbyggnad: hur fungerar 
arbetsdomstolen och hur lämpad är förfarandets uppbyggnad för dagens behov? 

7) Förlikningsreglerna: hur lämpade är reglerna för dagens omständigheter/behov? 

8) Lokala förhandlingar: hur lämpliga är reglerna för lokala förhandlingar för dagens 
omständigheter? 

9) Allmänt bindande kollektivavtal: hur motsvarar bestämmelserna gällande allmänt 
bindande kollektivavtal dagens behov? 

Frågeformuläret i dess ursprungliga form kan studeras i bilaga 6 till denna 
avhandling.  Sammanfattningen av poängtalen för frågorna 1 – 9 redogörs detaljerat i 
bilaga 8. 

De intervjuade ombads att gradera svaren på en ordinal skala från 1 till 5, där 1 
betecknades som dåligt, 2 som relativt dåligt, 3 som medelmåttigt, 4 som relativt bra 
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och 5 som bra.  Detta innebär att ju lägre poängtal en fråga fått, desto sämre anser 
svararen att nuläget motsvarar dagens krav.  Det enda undantaget kan här anses vara 
fråga 2: Skyddsprincipen: hur fungerar den svagare partens (arbetstagarens) skydd i 
lagstiftningen, där arbetsgivarna gett höga poäng men samtidigt i den verbala delen 
entydigt ansett att skyddet av arbetstagarna gått för långt, och därmed ur deras 
synvinkel är negativt.  Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 5.3.2 nedan.  En 
avvikelse förekommer också vid fråga 3, Permitteringar och uppsägningar, där några 
arbetstagare och arbetsgivare gett två olika poängtal för frågan, ett för permitteringar 
och ett för uppsägningar.  Denna fråga behandlas i detalj i avsnitten 5.4.1 och 5.4.2. 
Likaledes har en arbetstagarrepresentant vid fråga 2, Skyddsprincipen gett ett olikt 
poängtal för fackligt anslutna och icke anslutna arbetstagare. Detta behandlas i avsnitt 
5.3.1. Förutom graderingen av de olika frågorna presenteras också de intervjuades 
tilläggskommentarer som de gjort då intervjun genomfördes.  Dessa 
tilläggskommentarer är mycket intressanta och kompletterar på ett informativt sätt den 
numeriska bedömningen. 

I vissa fall har den intervjuade inte ansett sig kunna svara på en fråga, varvid frågan 
inte getts något poängtal alls.  Vid beräkningen av medeltal och median har detta 
beaktats.  Den första frågan, Arbetslagstiftningen: hur motsvarar arbetslagstiftningen 
allmänt taget dagens behov på arbetsmarknaden, är mycket allmän och har använts 
som  inledning till diskussionen som ett slags ”febertermometer”.  Det är intressant att 
notera att  poängtalet för den första frågan i genomsnitt är mycket nära de tre 
gruppernas genomsnitt för alla frågor.  Detta behandlas mer detaljerat senare. 

5.1.2 Frågeformuläret för frågorna 10.1 – 10.9 

Efter att de intervjuade besvarat frågorna 1 – 9 där de ombads poängsätta de nio 
frågorna utgående från hur de ser situationen i dag, ombads de i frågorna 10.1 – 10.9 
uppge hur viktigt de ansåg att korrigeringar på de olika områdena skulle göras.  
Frågorna 10.1 – 10.9 var i övrigt identiska med frågorna 1 – 9.  Bakgrunden till dessa 
frågor är att det  kunde vara möjligt att trots att en intervjuad gett ett lågt poängtal åt 
en viss fråga i den första delen av frågeformuläret (frågorna 1 – 9), uttryckande ett 
missnöje med dagens situation, att den intervjuade  av olika orsaker ändå inte ansåg 
det viktigt att snabbt förändra situationen.  En  undersökning av svaren för de två 
frågegrupperna visar inte någon betydande avvikelse, dvs. då en intervjuad gett ett lågt 
poängtal åt en av frågorna 1 – 9 har svaret på motsvarande fråga 10.1 – 10.9 tilldelats 
ett relativt högt poängtal och sålunda signalerat ett stort förändringsbehov och 
korrelerat med det tidigare svaret.  Eftersom antalet svar på frågorna 1 – 9 (24 st.) 
avvek från antalet svar på frågorna 10.1 – 10.9 (13 st.) kommer denna aspekt inte att 
tillmätas  stor betydelse i den senare diskussionen.  Av större intresse än de exakta 
poängen för frågorna 10.1 – 10.9 är kommentarerna som de svarande  gett.   Dessa 
kommentarer    beskrivs och diskuteras i detalj senare. 

Frågorna 10.1 -10.9: 

10.1   Förändringsbehovet i arbetslagstiftningen i allmänhet 

10.2   Förändringsbehovet i skyddsprincipen 

10.3   Förändringsbehovet i permitteringar och uppsägningar 

10.4   Förändringsbehovet i arbetskampåtgärder 
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10.5   Förändringsbehovet i pliktsystemet 

10.6   Förändringsbehovet i arbetsdomstolens verksamhet 

10.7   Förändringsbehovet i förlikningsreglerna 

10.8   Förändringsbehovet i lokala avtalsförhandlingar 

10.9   Förändringsbehovet i allmänt bindande kollektivavtal 

Också för dessa frågor användes en ordinal skala från 1 till 5, där 1 innebär att det inte 
finns något förändringsbehov alls, 2 begränsat, 3 relativt begränsat, 4 relativt stort och 
5 stort.  I motsats till skalan för frågorna 1 – 9, där ett mindre poängtal innebar ett stort 
missnöje med situationen, innebär för dessa frågor ett större poängtal ett större behov 
för förändringar, och ett mindre poängstal återigen ett mindre behov för förändringar.  
Ett större poängtal för frågorna 1–9  har i de allra flesta fallen åtföljts av ett lägre 
poängtal för frågorna 10.1 – 10.9.  Sammanfattningen av poängtalen  för frågorna 10.1 
– 10.9 framgår ur bilaga 9. 

5.1.3 Frågeformuläret för tilläggsfrågan 

För  att förändringsbehoven inte skulle begränsas enbart till de områden som berörts i 
frågorna 1 – 9, skickades en tilläggsfråga till  deltagarna där de ombads att i 
viktighetsordning lista fem områden där de ansåg de största reformbehoven föreligga.  
Svaren har poängsatts så att den viktigaste förändringen givits 5 poäng, den näst 
viktigaste 4 poäng, den 3:e viktigaste 3 poäng, den 4:e viktigaste 2 poäng och den 5:e 
viktigaste 1 poäng.  Av specialisterna listade alla 5 områden, både bland arbetstagarna 
och arbetsgivarna räknade en intervjuad upp enbart 4 punkter.  Detta har beaktats vid 
uträknandet av antalet poäng för de olika frågorna. 

Svaren på tilläggsfrågorna tog också upp förändringsbehov på nya områden, som inte 
med samma styrka kommit fram i svaren på frågorna 1 – 9 och 10.1 - 10.9.  Som 
exempel kan nämnas frågan om kriminalisering av uppsåtligt förfarande vid 
utbetalandet av alltför låga löner och beviljandet av grupptalerätt åt fackföreningarna 
som togs upp av arbetstagarsidan, arbetsgivarförbundens avoga inställning till 
arbetstagarna, som togs upp av specialisterna och frågan om plikten att motta arbete, 
som togs upp av arbetsgivarsidan.  Dessa frågor behandlas mer ingående i avsnitt 5.11. 

Tilläggsfrågan: Lista över de viktigaste förändringsbehoven: 

”Räkna upp de fem viktigaste delområdena inom arbetsmarknadsfrågor, som ni anser borde 
ändras.  Räkna upp delområdena i viktighetsordning så att det första området är det viktigaste.  
Räkna upp möjligast klart definierade frågor, såsom t.ex. arbetsgivarens direktionsrätt, 
individuella uppsägningsgrunder, arbetskampsbestämmelserna, förlikningsbestämmelserna 
eller vilken som helst annan viktig fråga.  Om ni anser att någon mer omfattande helhet, såsom 
t.ex. kollektivavtalslagen borde förnyas, kan ni också nämna ett dylikt mer omfattande ärende.  
Svaren grupperas av författaren till sammanhängande helheter.  Om ni anser att inga 
brådskande reformbehov finns, vänligen nämn det också.   Om ni inte ser ett behov att reformera 
fem olika områden, nämn de  frågor ni upplever vara viktiga.  Om ni vill begrunda ert val, kan ni 
gärna komplettera formuläret med era kommentarer, alla kommentarer är självfallet ytterst 
välkomna.” 

Frågeformuläret för tilläggsfrågan  kan studeras i bilaga 7 till denna avhandling. 
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5.1.4 Allmänna observationer om svaren på frågorna 1 – 9 och 10.1 – 
10.9 

Svaren på frågorna 1 – 9 och 10.1 – 10.9  kommer att behandlas ingående i avsnitten 
5.2 – 5.10.  I detta avsnitt  presenteras därför enbart några allmänna observationer om 
de olika gruppernas svar i genomsnitt.  Ur tabell 10 nedan (frågorna 1 – 9) kan  utläsas 
att specialisterna är de nöjdaste med nuläget, med ett medeltal för alla frågor på 3,6.  
Skalan som använts sträcker sig från 1 till 5, där ett högt poängtal innebär större 
tillfredsställelse än ett lägre poängtal.  Arbetstagarna hade ett medeltal för alla frågor 
på 3,5.  De missnöjdaste var arbetsgivarna med ett medeltal på 2,6.  Då  medianen på 
de olika gruppernas svar jämförs, blir skillnaden ännu tydligare mellan arbetstagarna 
och arbetsgivarna, med medianpoängen på 4 respektive 2,5.  Medianen för 
specialisterna låg på 4.  Arbetsgivarna har överlag de lägsta poängtalen av de tre 
grupperna för alla enskilda frågor, med undantag av fråga 2 (skyddsprincipen) där 
arbetsgivarna har det högsta poängtalet av alla tre grupper.  Såsom ovan konstaterats, 
beror detta på att arbetsgivarna ansett att skyddsprincipen ur arbetstagarnas synvinkel 
fungerar utmärkt, men de har också sagt att man gått för långt med vissa aspekter av 
arbetstagarnas skydd.  Denna fråga berörs närmare i avsnitt 5.3.  Vid en jämförelse av 
svaren på de enskilda frågorna kan det observeras att skillnaden mellan arbetstagarnas 
och arbetsgivarnas åsikter är störst vid frågorna 5 (pliktförfarandet), hela 2,6 poäng, 
med arbetsgivarnas genomsnitt på 1,1 och arbetstagarna på 3,7.  Vid frågan 4 
(stridsåtgärder) är skillnaden 2,0 och vid frågan 9 (allmänt bindande kollektivavtal) 
1,8.  Vid frågorna 5, 4 och 9 är skillnaden mellan arbetsgivarna och specialisterna också 
stora (skillnaden 2,1 resp. 1,8 och 1,8).  Skillnaden accentueras också av differensen 
mellan medianerna för de tre grupperna, där arbetstagarna för alla tre frågor 5,4 och 9 
hade medianen 4, specialisterna 3,5, 3,5 och 4, och arbetsgivarna återigen  1, 1 och 2.  
Relativt eniga verkar arbetstagarna och arbetsgivarna vara i fråga 6 (arbetsdomstolens 
verksamhet). 
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Tabell 10 Frågeformulären genomsnittssvaren för frågorna 1 - 9 

 
FRÅGEFORMULÄREN - GENOMSNITTSSVAREN FÖR FRÅGORNA 1 – 9 

Fråga  
nr 

Arbetstagarna Arbetsgivarna Specialisterna grupp.  
Tot. 

medeltal  
av 

genomsn. median genomsn
. Median genomsn

. median genomsn. median 

1 3,4 3 2,6 2 3,5 4 3,2 3 

2 2,8 (2,9) 3 4,2 5 4 4 3.7 4 

3 2,7 (2,9) 3 3,4 (3,7) 4 3,8 4 3,3 (3,5) 3,7 

4 3,7 4 1,7 1 3,5 3,5 3,0 2,8 

5 3,7 4 1,1 1 3,2 3,5 2,7 2,8 

6 3,7 4 3,4 3 4,2 4 3,8 3,7 

7 4,2 4 2,6 2,5 3,7 4 3,5 3,5 

8 3,2 3 2,4 3 2,8 3 2,8 3 

9 3,8 4 2 2 3,8 4 3,2 3,2 

Totalt 3,5 4 2,6 2,5 3,6 4 3,2 - 

 

För frågorna 10.1 – 10.9 där de intervjuade uppgav hur stort utvecklingsbehovet för de 
olika delområdena är, användes skalan från 1 till 5 så att ett mindre poängtal indikerar 
ett mindre behov för förändringar än ett större.  Svaren på frågorna 10.1 – 10.9 (tabell 
11 nedan) följer i stort sett  samma mönster som de ovan beskrivna svaren för frågorna 
1 – 9: det största förändringsbehovet ansågs föreligga av arbetsgivarna  med 
genomsnittet 4,0, åtföljd av arbetstagarna med genomsnittet 3,2 och specialisterna 
med genomsnittet 2,8.  Medianen för arbetsgivarna var 4, för arbetstagarna 3, och för 
specialisterna 2,5.  De största skillnaderna mellan arbetsgivarna, arbetstagarna och 
specialisterna uppstod i frågorna 10.5 (pliktförfarandet) och 10.4 (stridsåtgärderna), 
där arbetsgivarna givit 5,0 respektive 4,6 poäng, arbetstagarna 2,2  respektive 2,7 
poäng och specialisterna 3,2 respektive 2,7 poäng.  Specialisterna anser över lag att 
förändringsbehovet är mindre än arbetsgivarna. Differensen mellan dessa två grupper 
är i genomsnitt 1,2 poäng.  Arbetstagarna och arbetsgivarna är enligt dessa svar så gott 
som eniga om behovet av förändringar i fråga 8 (lokala avtal), där arbetstagarna i 
genomsnitt gett 4,4 och arbetsgivarna 4,2 poäng.   
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Tabell 11 Frågeformulären genomsnittssvaren för frågorna 10.1 – 10.9 

FRÅGEFORMULÄREN - GENOMSNITTSVÄRDEN FÖR  FRÅGORNA  10.1 - 10.9 

Fråga  
nr 

Arbetstagarna Arbetsgivarna Specialisterna grupp. 
 Tot. 

medeltal 
av 

genomsn. median genomsn
. Median genomsn

. median genomsn. median 

10.1 3,2 3,5 4,4 4 3,2 3 3,6 3,5 

10.2 3,5 3,5 3,2 4 2,2 2,5 3 3,3 

10.3 4,2 4 3,2 3 2,5 2,5 3,3 3,2 

10.4 2,7 3 4,6 5 2,7 2,5 3,3 3,5 

10.5 2,2 2,5 5 5 3,2 3 3,5 3,5 

10.6 2,7 3 3,4 3 2,7 2,5 3,1 2,8 

10.7 2,7 3 3,8 4 2,7 3 3,1 3,3 

10.8 4,4 3,5 4,2 4 3,2 3,5 3,9 3,7 

10.9 3,2 3 4,2 5 2,7 2,5 3,4 3,5 

Totalt 3,2 3 4 4 2,8 2,5 - - 

5.2 Svaren på fråga 1 och 1.10 (arbetslagstiftningen i allmänhet)  

5.2.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 1 (Arbetslagstiftningen i allmänhet): 

Medeltalet för arbetstagarsvaren på denna fråga är 3,4 och medianen 3.  Spridningen 
på svaren är relativt begränsad, svaren varierar mellan 3 och 4, med fem svar med 
poängtalet 3 och fyra svar med poängtalet 4.  Arbetsgivarna är 0,8 poäng missnöjdare 
med denna fråga (2,6 poäng), medan specialisterna är på nästan samma nivå (3,5).  
Svarandenas medeltal på denna fråga är mycket nära hela frågeformulärets medeltal 
(arbetstagarnas medeltal på fråga 1 var 3,4 och på alla frågor 3,5; arbetsgivarnas 
medeltal på fråga 1 var 2,6 och på alla frågor likaledes 2,6; specialisternas medeltal på 
fråga 1 var 3,5 och på alla frågor 3,6).  Detta visar att denna första, mycket allmänna 
fråga i genomsnitt mycket väl korrelerar med synpunkterna i de mera detaljerade 
frågorna.   

En svarande (10) påpekar att det är besvärligt att kombinera individuella lösningar med 
arbetstagarnas krav på säkerhet.  Samarbetet och äkta dialog mellan arbetstagare och 
arbetsgivare hamnar i skuggan av förhållningsreglerna.  Svararen anser också att vi har 
tillräckligt med lagstiftning för arbetsmarknaden.  De lege ferenda forskning bedrivs i begränsad 
utsträckning på arbetsrättens område, då aktörerna är rädda för att bli stämplade.  Prövotiden 
kunde vara längre än fyra månader, trots att arbetsavtal på viss tid de facto förlänger 
prövotiden. 
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En svarande (11) anser att lagstiftningen i sig själv inte är ett problem.  Det behövs noggrannare 
normer enligt principen ”allt som inte är förbjudet, är tillåtet”.  Lagstiftningen kan inte lösa alla 
problem.  Visstids- och deltidsanställda arbetstagare är i en annan ställning än de anställda som 
arbetar med tillsvidare giltiga arbetsavtal.  De s.k. nolltimmars arbetsavtalen borde förbjudas.  
Det råder en konflikt mellan de sysselsatta och arbetslösa arbetstagarna.   

En intervjuad (12) anser att visstids- och deltidsanställda inte har tillräckligt beaktats i 
lagstiftningen.  Uppsägningar på ekonomiska och produktionsgrunder har inte reglerats 
tillräckligt.  Arbetstagarens skydd är dåligt.  Flera lagar har förnyats.  Företag som anställer mer 
än 20 personer omfattas av samarbetslagen, men i mindre företag finns inte detta skydd.  
Arbetsgivaren vill alltid ha flexibilitet, kraven på de anställda ökar.  Trepartssystemet 
(kolmikanta) fungerar, däremot är de inkomstpolitiska helhetslösningarna svåra att få ihop. 

En svararande (13) uppger att arbetslagstiftningen fungerar bättre under goda tider, men då 
ekonomin försämras såsom nu, uppstår det problem.  I synnerhet anställda med 
visstidskontrakt får lida.  Också de s.k. sociala bestämmelserna borde uppdateras och utvecklas.  
Det finns ett otal olika dokument, allt borde vara tillsammans, enklare och skrivet i klartext.  
Den finska arbetslagstiftningen, och också de europeiska bestämmelserna som påverkar 
Finland, borde utvecklas så att arbetslösheten skulle minimeras och produktiviteten hållas på 
hög nivå.  Därmed säkerställs samhällets och människornas framtid på bästa sätt.  Uppriktigt 
samarbete bör uppnås på arbetsplatserna.  Förtroendet har försämrats, förändringarna som ägt 
rum har tärt på arbetsgivarnas förtroende.  Den svarande frågar sig till vad olika mellannivåer, 
såsom arbetsgivarförbund egentligen behövs, antalet parter är alltför stort. 

Också den svarande (14) anser att det uppstår problem med atypiska arbetsförhållanden.  Det 
finns inga sanktioner t.ex. då arbetsgivaren bryter mot bestämmelserna som berör tilläggsarbete 
för deltidsanställda.  Begreppet atypiska arbetsförhållanden är en dålig benämning.  
Deltidsanställning där nolltimmars veckoarbetsavtal används utgör ett problem.  
Trepartssystemet fungerar dåligt, frågan om kilometerersättningarna är ett  exempel på detta.  
Förtroendet mellan parterna är på låg nivå.  Kollektivavtalslagen fungerar tillfredsställande. 

En svarande (15) påpekar att förändringstakten är mycket snabbare än tidigare.  Trots att 
grunden är solid, är arbetslivets och arbetsförhållandenas förändringstakt en utmaning för 
systemet.  Arbetslagstiftningen förändras långsamt.  Hyresarbetarnas och de visstidsanställdas 
ställning är problematisk.  Ökningen av hyresarbete och andra atypiska arbetsförhållanden, 
olika slags avlöningsmodeller och arbetstidsmodeller utgör en utmaning.  Förändringar i 
lagstiftningen sker delvis långsamt också därför att parterna är rädda för att om paketet öppnas 
finns det inga bromsar mer (”perälauta ei pidä”).  Trepartsförhandlingarna är förnuftiga och det 
är rätt att förbereda frågor tillsammans.  Riksdagens roll och ansvar är centralt och viktigt.  
Vänsterns ställning var stark då kollektivavtalslagen stiftades år 1946 och också då lagen om 
medling av arbetskonflikter kom till år 1962. 

Ytterligare en av de intervjuade (16) konstaterar att långa visstidsavtal kan vara problematiska. 

Frågan om arbetslivets snabba förändringstakt tas upp också av ytterligare en  intervjuad (17).  
Förändringstakten är mycket snabb och utgör en utmaning för hela systemet.  Företagen anser 
systemet med heltidsanställda i tillsvidare gällande arbetsförhållandet vara styvt.  
Anställningsvillkoren för hyrda och deltidsanställda arbetstagare borde fås med i lagstiftningen.  
Flexibiliseringen av arbetstidsregelverket utgör en utmaning för arbetstiderna.  
Trepartssystemet fungerar väl då lagstiftning bereds, men konsensusen håller på att falla ihop, 
förtroendet saknas.  Förut var synen på de grundläggande frågorna lika. 

Den svarande (24) som bedömt denna fråga med 4 (fungerar relativt bra)  konstaterar att 
arbetsmarknaden lever i en ny tid, t.ex. arbetskraftens rörlighet inom EU har en omfattande 
inverkan på arbetsmarknaden.  Avtalsshopping har blivit allt vanligare.  Lagstiftningen 
möjliggör detta.  Arbetsgivarna har skärpt sin inställning till fackföreningsrörelsen.  
Arbetsgivarförbunden borde ha en högre moral då de antar företag som medlemmar, så att 
dessa verkligen fungerar i branschen som förbundet representerar.  Utländska företag försvårar 
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situationen.  Arbetslagstiftningen kunde till valda delar omformas.  Detta reformarbete 
försvåras emellertid av arbetsgivarnas inställning, enligt vilken endast pliktbeloppen för olagliga 
strejker borde höjas och strejkrätten begränsas.  Förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna är 
en mångfacetterad fråga.  Förtroendet mellan olika parter och olika branscher varierar stort.  
Förtroende kräver bildning av parterna.  Arbetsgivarnas representanter borde skolas för att 
handha arbetsmarknadsfrågor.  En konflikt på arbetsplatsen uppstår ofta därför att 
arbetstagarrepresentanten är en ”gammal räv” då däremot arbetsgivarrepresentanten oftast är 
ett oerfaret ”ungt lejon”, som vill visa vad han/hon går för.  Förtroendet på arbetsplatserna störs 
kraftigt av chefernas höga löneförhöjningar samtidigt som låga löneförhöjningar krävs för de 
anställda för att förbättra företagets konkurrenskraft.  Lagstiftningen ger parterna omfattande 
möjligheter att avtala om annorlunda villkor än lagen stipulerar. Trepartsmekanismen fungerar 
då regeringen vill att den ska fungera. 

Fråga 10.1 (Förändringsbehovet i arbetslagstiftningen i allmänhet): 

Medeltalet för arbetstagarnas svar på denna fråga var 3,2 och medianen 3,5. 
Spridningen mellan svaren var begränsad, 3 – 4, med tre svar med 3 poäng och ett svar 
med 4 poäng.  Då skalan var 1 – 5, där 5 representerade ett stort förändringsbehov och 
1 inget förändringsbehov alls, betecknar poängtalet 3,2 ett relativt begränsat 
förändringsbehov.  Arbetsgivarnas medeltal för denna fråga var 1,2 poäng högre, dvs. 
4,4 och medianen 4, vilket innebär att arbetsgivarna ansåg förändringsbehovet var 
betydligt större än arbetstagarna.  Specialisternas medeltal var lika som arbetstagarnas, 
3,2, medan medianen var något lägre, 3. 

En intervjuad (10) anser att antingen måste arbetslagstiftningen i sin helhet förnyas, eller 
alternativt borde åtlydnaden av gällande bestämmelser avsevärt förbättras.  Arbetslagstiftningen 
bör inte längre utvecklas i delar.  EU-bestämmelserna kan leda till resultat som inte fungerar på 
nationell nivå om lösningarna införlivas i de gamla ramarna. 

En intervjuad (13) påpekar att utgångspunkten för utvecklingen borde vara att produktiviteten 
och arbetsplatserna kan säkras i Finland.  Likaledes borde genuint samarbete utvecklas jämlikt 
av båda parterna på arbetsplatserna. 

Trots att en intervjuad (15) bedömt förändringsbehovet i denna fråga vara relativt begränsat (3 
poäng), anser den intervjuade att lagstiftningen borde uppdateras.   

5.2.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 1 (Arbetslagstiftningen i allmänhet): 

Arbetsgivarnas medeltal för denna fråga var 2,6 och medianen 2.  Spridningen var 
relativt stor, 1 – 4. En arbetsgivare gav poängtalet 1 och likaledes en gav 4 poäng.  
Såsom ovan konstaterats är arbetsgivarna betydligt missnöjdare med den allmänna 
situationen än arbetstagarna (differens 0,8 poäng).  Arbetsgivarnas svar på denna 
allmänna, första fråga uppvisar exakt samma poängtal som deras medeltal för alla 
frågor totalt.   

En intervjuad (1) kommenterar att det råder stora skillnader mellan arbetslagstiftningens olika 
delområden.  Världen har förändrats radikalt, men arbetstagarnas målsättning är att bibehålla 
de nuvarande omständigheterna.  Trepartsförhandlingarna fungerar sämre än tidigare: 
arbetsmarknadsparterna har inte identifierat sin nya roll.  Pensionspolitiken är en trepartsfråga, 
men statsmakten uttrycker inte sin egen åsikt.  Det är beklagligt att ärenden som inte hör till 
arbetsmarknadsmekanismerna också kommer upp i förhandlingarna mellan 
arbetsmarknadsparterna.  I sig beaktar arbetslagstiftningen utvecklingen på arbetsmarknaden, 
t.ex. i samband med deltids- och visstidsanställda.  De lege ferenda forskning bedrivs  så lite 
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inom arbetsrättens område då professorerna är rädda för att bli stämplade antingen som 
arbetstagar- eller arbetsgivarvänliga. 

En av svarandena (2) anser att utmaningarna är globala och ställer stora krav på människorna 
och företagen.  Reglerna för arbetsfred är mycket gamla.  Eftersom industrin präglas av 
ömsesidigt beroende genom underleverantörer och långa leveranskedjor, kan en arbetskamp 
som genomförs av en liten grupp anställda snabbt förorsaka stora svårigheter.  I lagstiftningen 
har nya bestämmelser införlivats i gällande lagar och lagstiftningen har inte förenklats.  
Trepartsförhandlingarna är i sig ett pragmatiskt verktyg, men verksamheten borde uppfräschas 
och aktualiseras. 

En intervjuad (3) som är mycket missnöjd med arbetslagstiftningen (1 poäng), anser att 
arbetslagstiftningen härstammar från  tiden då konkurrenskraften återställdes med 
devalveringar, eller t.o.m. från den tidigare industrialiseringens period.  Lagstiftningen beaktar 
inte exportindustrin och serviceindustrin som stöder den som måste anpassa sig till den globala 
konkurrensen.  Lagstiftningen är stel och beaktar inte företagens krav på flexibel verksamhet.  
Lagstiftningen har enbart förnyats för att beakta skyddet av arbetstagarna.  
Trepartsmekanismen fungerar i princip, men statsmakten åtar sig inte den roll som tillkommer 
den.  I praktiken gör trepartsmekanismen utvecklingen av ärenden långsammare. 

En svarande (4) anser att arbetslagstiftningen medelmåttigt  (3 poäng) fyller arbetslivets krav, 
men att i synnerhet arbetarskyddslagstiftningens tillämpning inte beaktar arbetslivets realiteter: 
medvetenhet av ansvaret för faran har glömts.  Strejk- och förlikningsförfarandet svarar inte på  
arbetslivets krav i dag, utan stöder och bidrar till uppkomsten av olagliga strejker.  De visstids- 
och deltidsanställdas krav beaktas tillräckligt i lagstiftningen.  Visavi trepartsmekanismen borde 
en gränsdragning göras mellan vad som hör till trepartsförhandlingarna och vad som borde 
skötas direkt av arbetsmarknadsparterna: gränsen har blivit diffus.  Kollektivavtalen möjliggör 
flexibla lösningar, en viss utveckling har skett, men inte tillräckligt. 

En intervjuad (5) som anser att arbetslagstiftningen fungerar ganska bra (4 poäng) konstaterar 
att lagstiftningen har förnyats i medlet av 1990-talet.  Arbetsavtalslagen är relativt bra.  
Arbetstagarna och arbetsgivarna försöker sluta avtal tillsammans utan utomstående hjälp.  
Lagberedningen får inte vara politisk.  Moderniseringen som sker genom kollektivavtalen 
inverkar på de respektive branscherna medan  lagstiftningen är allmängiltig.  Klarhet råder dock 
inte.  Kollektivavtalsförfarandet är mycket flexiblare än lagstiftningen.  Arbetslagstiftningen 
tillåter mer flexibilitet än arbetsgivarna  låter förstå. Trepartsmekanismen fungerar  relativt väl.  
Småföretagens betydelse för uppkomsten av nya arbetsplatser har uppmärksammats.  
Arbetslagstiftningens rötter är i industrin.  Man vill inte ta med begränsningar i 
arbetslagstiftningen.  Visstidsanställdas ställning är inte ett problem, förutom bland 
kommunerna. 

Däremot anser en annan intervjuad (6) att arbetslagstiftningen ganska dåligt motsvarar dagens 
krav (2 poäng) och kommenterar att arbetslagstiftningens grunder härrör sig från en tidsperiod 
då världen, samhället och omständigheterna var helt annorlunda än i dag.  Globaliseringens och 
den internationella handelns betydelse för Finland är helt annorlunda än tidigare.  Lagarna 
tillåter inte tillräckligt snabba åtgärder för att driva igenom de nödvändiga förändringarna.  Inte 
endast arbete utan också arbetsplatser flyttar från ett land till ett annat så snabbt att långsamma 
och styva länder som Finland  inte hänger med. 

Arbetstagarna driver fram mer regler som arbetsgivarna motsätter sig, men några fattar fotfäste 
anser en svarande (7) som dock uppger att arbetslagstiftningen i sin helhet fungerar ganska bra 
(4).  Då villkor för en viss bransch förhandlas beaktas inte andra branscher i tillräcklig 
omfattning.  Riksdagen riktar sig i huvudsak efter arbetstagarnas önskemål.  
Trepartsmekanismen fungerar inte väl, man är mer på arbetstagarnas sida. 

Såsom de flesta andra arbetsgivarrepresentanterna tar också den intervjuade (8) upp frågan om 
den snabba förändringstakten på arbetsmarknaden.  Trepartsförhandlingarna behövs: lönerna 
bör inte behandlas i trepartsförhandlingar, däremot kan socialfrågor överenskommas. 
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Också den intervjuade (9) anser att arbetslagstiftningen ganska dåligt (2 poäng) motsvarar 
dagens behov.  Arbetslagstiftningen beaktar inte tillräckligt visstids- och 
deltidsarbetsförhållanden.  Lagstiftningen är inte modern.  Styva strukturer: risken är stor att 
anställa en arbetstagare, uppsägning på individuella grunder är svårt.  Lagstiftningen bör ske  i 
riksdagen och inte i förbunden. 

Fråga 10.1 (Förändringsbehovet i arbetslagstiftningen i allmänhet): 

Arbetsgivarnas medeltal för svaren på denna fråga var 4,4 och medianen 4.  Poängtalet 
för de svarande varierade mellan 4 och 5, så att man kan säga att 
arbetsgivarrepresentanterna var eniga om att förändringsbehovet för lagstiftningen i 
allmänhet är relativt stort eller stort.  I denna fråga var arbetsgivarna betydligt mer 
kritiska än arbetstagarna som hade bedömt utvecklingsbehovet i medeltal med 3,2 
poäng, alltså betydligt lägre än arbetsgivarna. 

En intervjuad (1) ansåg att utvecklingsbehovet är störst gällande bestämmelserna för reglering 
av konflikter och förlikningsmekanismerna. 

Den intervjuade (3) kommenterade att arbetslagstiftningen bör omformas för att bättre beakta 
förhållandena som råder för företagen som verkar i internationell konkurrens.  Samtidigt är det 
naturligt att undersöka eventuella förändringsbehov i arbetstagarnas skydd.  
Arbetslagstiftningen bör förenklas: den nuvarande lagstiftningen har förändrats genom att lägga 
till bestämmelser eller att ”lappa” någon enskild bestämmelse.  Lagstiftningen bör vara 
förståelig och klar. 

Den intervjuade (9) ansåg att arbetslagstiftningen borde omformas utgående från det faktum att 
alla arbetsgivare  inte är  lika.  En stor del av arbetsgivarna kan inte påstås vara den 
dominerande och starkare parten i ett avtalsförhållande.  Arbetslagstiftningen borde också 
förnyas så att den inte alltför starkt skulle begränsa utvecklingen av företagens och därigenom 
det finländska arbetets konkurrenskraft.  Finland kunde göras till ett modelland för 
arbetsfrågor.  Vad kunde arbetsgivarna erbjuda?  Kanske en  arbetsplatsgaranti för en viss tid 
kunde vara en morot? 

5.2.3 Specialisternas svar 

Fråga 1 (Arbetslagstiftningen i allmänhet): 

Specialisternas medeltal för fråga 1 var 3,5 och medianen 4.  Spridningen av svaren var 
stor, 1 – 5.  En specialist var fullt nöjd med situationen och gav frågan 5 poäng och en 
specialist var helt missnöjd med poängtalet 1.  Tre specialister gav poängtalet 4 och en 3 
poäng.  Specialisterna var i medeltal lika nöjda med lagstiftningen i allmänhet som 
arbetstagarna (3,4 poäng), men mycket nöjdare än arbetsgivarna med 2,6 poäng.  
Också specialisternas medeltal för svaren på denna allmänna, första fråga var mycket 
nära medeltalet för deras svar på alla frågorna totalt (3,6).  

En svarande (18) konstaterar att problem i arbetsavtalslagen är villkoren för visstids- och 
deltidsanställda, gränsdragningen mellan anställd och företagare, avlöningsbestämmelserna 
(t.ex. förpliktelsen att betala sjuktids lön) och de immateriella rättigheterna.  Ett problem i 
arbetslöshetsskyddet utgörs av frågan om att få anställning i sitt eget arbete.  Semesterlagen är 
problematisk vid bestämmandet av semesterrättigheterna för visstidsanställda.  Lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet är till  stora  delar problematisk.  I arbetarskyddslagen utgör 
kontrollörernas ställning ett problem. 

En svarande (19) anser att arbetstidslagen är en modern lag.  Arbetsavtalslagen är inte till alla 
delar lyckad.  Det politiska trycket är starkt.  Semesterlagen borde till stora delar förändras, den 
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innehåller motstridiga bestämmelser.  Inom arbetsrättens område görs alltför lite de lege 
ferenda forskning.  Det kan frågas om vi har  de riktiga verktygen för morgondagens 
utmaningar?  Samarbetslagen har uppdaterats (både på gott och ont).  Statsmakten har på 
senare tid hållit sig i bakgrunden.  Vi har ofta styva mekanismer, såsom t.ex. 
anställningsskyddet och allmänt bindande kollektivavtal. 

En svarande (20) som ger denna fråga poängtalet 3 (medelmåttigt) anser att reglerna varierar: 
en del är bra och en del dåliga.  Vissa spelregler kunde upptas i lagen.  Det finns få experter,  
personligheter tystades ned av kritik från antingen arbetstagarna eller arbetsgivarna.  
Specialisterna vågar inte utföra de lege ferenda forskning.  Arbetstagarorganisationerna vill inte 
att kollektivavtalsfrågor tas med i lagarna, eftersom de vill behålla rätten för sig själva.  
Lagstiftningen beaktar inte i tillräcklig utsträckning utvecklingen på arbetsmarknaden, såsom 
t.ex. deltids- och visstidsanställdas ställning, minskningen av industriella arbetsplatser eller 
småföretagens betydelse för sysselsättningen.  Trepartssystemet är viktigt, och det borde 
fungera väl. 

En specialist (21) som ger frågan poängtalet 4 (ganska bra) kommenterar att alla arbetslagar 
med undantag av kollektivavtalslagen och tjänstekollektivavtalslagen har förnyats under de två 
senaste decennierna.  Kollektivavtalslagen från år 1946 såsom också 
tjänstekollektivavtalslagarna borde uppdateras.  I trepartssystemet kunde statsmaktens roll vara 
starkare.  Avtalssystemet har fungerat relativt bra.  Frågan är om man borde gå framåt raskare? 

En specialist (22) som ger frågan poängtalet 1 (dåligt) konstaterar att trepartslagberedningen 
som i princip är bra har i praktiken lett till att nödvändiga förändringar antingen inte verkställs 
alls (någon part har uppfattat vetorätten fel), eller att man ingår svårtolkade och 
verklighetsfrämmande kompromisser.  EU-bestämmelser drivs kritiklöst igenom också då det 
finländska arbetsrätts- och avtalssystemet  kunde erbjuda ett väl fungerande alternativ och 
också tillräckligt rättskydd åt parterna. 

En specialist (23) som anser att arbetslagstiftningen i allmänhet fungerar bra (5 poäng) påpekar 
att systemet fungerar så bra som det är möjligt i trepartslagberedning, också med beaktande av 
EU-direktiven.  I de flesta anställningsförhållanden måste arbetsgivarna tillämpa branschens 
kollektivavtal, de organiserade arbetsgivarna baserat på kollektivavtalslagen och de icke 
organiserade p.g.a. bestämmelserna om allmänt bindande kollektivavtal.  Man torde kunna säga 
att i alla kollektivavtal har den i fråga varande branschens speciella omständigheter beaktats.  
Kollektivavtalet för teknologiindustrins anställda är  ett gott, om också sällsynt, exempel på att 
ett kollektivavtal kan tillåta omfattande lokala förhandlingar om ett stort antal 
anställningsvillkor som avviker, också till de anställdas nackdel, såväl från kollektivavtalets 
huvudbestämmelser som från arbetslagstiftningens tvingande regler.  Ett intressant exempel på 
detta är kollektivavtals bestämmelser om regleringen för kompensation av övertidsarbete.  En 
icke organiserad arbetsgivare kan visserligen inte använda sig av dessa flexibla regler. 

Fråga 10.1 (Förändringsbehovet i arbetslagstiftningen i allmänhet): 

Specialisterna bedömde denna fråga med medeltalet 3,2 poäng.  Medianen var 3.  
Medeltalet var exakt det samma som för arbetstagarna, medianen var lite lägre, 3 
(arbetstagarna 3,5). Specialisterna ser mindre förändringsbehov i detta ärende än 
arbetsgivarna, som hade medeltalet 4,4 och medianen 4.  Spridningen på 
specialisternas svar är relativt stor, 2 – 5 poäng.   

Den mest kritiska av specialisterna (22), som gett frågan 5 poäng (stort förändringsbehov), 
anser att den viktigaste målsättningen för en eventuell reform av arbetslagstiftningen måste 
vara att öka rättigheterna för de enskilda parterna att förhandla och överenskomma om 
arbetsvillkoren, också på lokal nivå, och dessutom minska byrokratin. 

Den  nöjdaste specialisten (23), som gett frågan 3 poäng (relativt begränsat förändringsbehov) 
konstaterar att arbetslagarna huvudsakligen förnyats under 2000-talet.  Dessutom har 
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arbetsavtalslagens vissa detaljer (i synnerhet bestämmelserna om visstids arbetsavtal) 
omformats och specificerats redan 18 gånger. 

En specialist (21) som också bedömt frågan med 3 poäng anser att kollektivavtalslagen och 
tjänstekollektivavtalslagen borde uppdateras.  I övrigt torde det inte finnas någon press på att 
göra omfattande förändringar. 

En specialist (18) som bedömt förändringsbehovet som begränsat (2 poäng)  uppger att 
bestämmelserna gällande visstids och deltidsanställda borde utvecklas. 

5.2.4 Sammanfattning 

Utgående från svaren på frågan 1 och frågan 10.1 kan det konstateras att arbetsgivarna 
är de missnöjdaste med nuläget och ser de största förändringsbehoven i 
arbetslagstiftningen.  Arbetstagarna och specialisterna  är nöjdare med situationen och 
ser också förändringsbehoven som betydligt mindre.  Medeltalet för fråga 1 som är av 
mycket allmän karaktär korrelerar i alla tre svarargrupper mycket väl med medeltalet 
för alla svar.  Medeltalet för svaren på fråga 10.1 korrelerar relativt väl med medeltalet 
för svaren på fråga 1, dvs. ju högre poängtal som i medeltal getts på fråga 1, som mäter 
tillfredsställelsen med nuläget, desto lägre poängtal har getts åt frågan 10.1 där ett lägre 
poängtal innebär ett mindre behov av förändringar.  En jämförelse mellan svaren kan 
visserligen göras, men långtgående slutsatser kan inte dras då antalet svar på fråga 10.1 
(totalt 13 svar), är betydligt lägre än antalet svar på fråga 1 (totalt 24 svar). 

Alla tre svarargrupper tog upp frågan om  att lagstiftningen till vissa delar borde 
förnyas.  Många svarande påpekade visserligen att arbetslagstiftningen till största delen 
är modern och har förnyats på 2000-talet, men samtidigt nämnde ett stort antal 
intervjuade att kollektivavtalslagen från år 1946 är föråldrad och borde förnyas.  I 
denna fråga var arbetstagarna betydligt försiktigare än arbetsgivarna och 
specialisterna.   Det verkar som om arbetstagarna är rädda för att en förnyad 
kollektivavtalslag kunde innehålla för dem icke önskvärda förändringar.  Denna rädsla 
nämndes konkret av en arbetstagarrepresentant.  Å andra sidan konstaterade en 
arbetstagare att vid förändringar av arbetslagstiftningen borde utgångspunkten för 
förändringarna vara att säkra arbetsplatserna i Finland. 

Det kan påstås, att de finska arbetsmarknadsreglerna under 2000-talet förändrats i 
mycket blygsammare utsträckning än t.ex. de tyska.  Några intervjuade tog också upp 
frågan om att lagstiftningen borde förnyas i sin helhet och inte bara styckvis förändras.  
I detta hänseende kunde den tyska utvecklingen i synnerhet i samband med Agenda 
2010 och Hartz I – Hartz IV reformerna  tas som modell.  Såsom Räisänen och Alatalo 
konstaterar i avsnitt 3.7 har reformerna i Finland varit mindre omfattande.  De 
rekommenderar också för sin del att Finland kunde ta lärdom av Tysklands 
konsekventa sätt att genomföra omfattande och långvariga förändringar och 
konstaterar till slut att en framgångsrik arbetsmarknadsreform bör vara omfattande, 
konsekvent och reformpolitiken trovärdig och långsiktig.335  På basen av de 
intervjuades svar på fråga 1 verkar det som om tanken att göra en helhetsreform kunde 
få gehör. 

Arbetstagarna beklagade sig över att förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna är 
lågt.  Arbetsgivarna har inte tagit upp denna fråga men medger att arbetstagarsidan har 
svårt att acceptera den snabba förändringstakten som råder inom näringslivet.  

                                                        
335 Räisänen – Alatalo 2012: 39, 43. 
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Globaliseringen har lett till starkt ökad konkurrens, vilket försvårar de finska 
företagens ställning såväl på världsmarknaden som i Finland.  Arbetstagarna medger 
att förändringstakten är oerhört hög och leder till oro bland de anställda. 

Alla tre svarargrupper berör frågan om trepartssystemets funktionsduglighet.  Här 
varierar åsikterna relativt kraftigt. Vissa svarande anser att systemet fungerar relativt 
väl, och andra återigen uttrycker starkt missnöje, och en svarande konstaterade att 
trepartssystemet fungerar alltid då regeringen vill att det skall fungera.  Från alla 
svarargrupper höjs röster för att statsmakten borde ta en starkare roll i 
trepartsförhandlingarna.  Från arbetsgivarssidan uttrycks kritik mot ärendena som 
behandlas i trepartsförhandlingarna.   Enligt arbetsgivarna tas frågor upp som inte 
borde behandlas mellan de tre parterna, utan direkt mellan arbetstagarna och 
arbetsgivarna.  Enighet verkar råda om att trepartsförhandlingar behövs också i 
framtiden.  

Trepartssystemet i Tyskland och Sverige har diskuterats ovan i kapitel 3.  Sverige har 
knappast några trepartsförhandlingar alls, däremot är Tyskland ett exempel på ett land 
med mycket inblandning från regeringen  i arbetsmarknadsfrågor.  Här kunde Finland 
ta exempel av Tyskland genom att ingripa i förhandlingarna så fort som de börjar 
stampa på stället och dra ut på tiden.  Trepartsförhandlingarna borde begränsas till 
frågor som direkt berör enbart arbetstagarna och arbetsgivarna: regeringen och 
riksdagen borde ha ett stadigt grepp om alla andra frågor och säkerställa att för landet 
viktiga angelägenheter skulle raskt drivas vidare.  Statsmaktens passivitet har 
omfattande kritiserats i Finland under de senaste tiderna.  Ledaren i Kauppalehti 
30.01.2015 konstaterar bl.a. att det är egendomligt att regeringen i 
arbetsmarknadslösningar helt överlåtit beslutsfattandet till 
arbetsmarknadsorganisationerna.  Tidningen skriver vidare att i sådana fall kan man 
inte ens tala om begreppet trepartssystem.336 

Många arbetstagare och specialister tar upp frågan om bestämmelserna för visstids- 
och deltidsanställningar.  Båda grupperna anser att reglerna bör förnyas och att de 
nuvarande bestämmelserna inte i tillräcklig utsträckning beaktar dessa 
anställningsformers särdrag.  Arbetstagarna förhåller sig ytterst kritiskt till  
nolltimmars arbetsavtal där arbetsgivaren inte förpliktar sig till någon minimum 
veckoarbetstid för den anställda, och höjer röster för att dylika avtal helt borde 
förbjudas.  Arbetsgivarna ser uppenbarligen inte de atypiska arbetsförhållandena som 
ett större problem.  Signalerna från arbetstagarna och specialisterna är så pass starka 
att denna fråga tas upp till en mera ingående diskussion i avsnitt 6.3. 

Alla tre grupper kommenterar också de lege ferenda forskningen i arbetsrätt.  Parterna 
är eniga om att det bedrivs mycket lite forskning i arbetsmarknadsfrågor.  De uppger 
som en möjlig orsak det faktum att forskare lätt stämplas som arbetstagar- eller 
arbetsgivarvänliga om de uttrycker alltför starka åsikter. Parterna  är också eniga om 
att mer de lege ferenda forskning borde bedrivas än vad som är fallet i dag.  En 
förutsättning för tillräcklig de lege ferenda forskning är att Finlands universitet skulle 
ha ett tillräckligt antal professurer i arbetsrätt.  Detta kan knappast påstås vara fallet i 
dag. Här borde beslutsfattarna tänka om och inse hur viktiga arbetsrättsliga frågor är 
för landet och dess näringsliv. 

                                                        
336 Kauppalehti  2015: ledare 30.01.2015. 
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5.3 Svaren på fråga 2 och 10.2 (skyddsprincipen) 

5.3.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 2 (Skyddsprincipen): 

Medeltalet för arbetstagarnas svar på fråga 2 var 2,8 (2,9) och medianen 3.  
Spridningen av svaren var mycket begränsad, poängen varierade mellan 2 och 3, med 
undantag för en arbetstagare som gett frågan 3 poäng då skyddsprincipen gäller icke 
fackligt anslutna, och 4 poäng för fackligt anslutna arbetstagare.  Medeltalet 2,9 inom 
parentes ovan beaktar poängtalet 4 och medeltalet 2,8 återigen det lägre poängtalet 3.  
Två av de intervjuade gav frågan 2 poäng (skyddsprincipen fungerar dåligt)  och sju 
intervjuade gav frågan 3 poäng (skyddsprincipen fungerar medelmåttigt).  Av de sju 
intervjuade som gett poängtalet 3 gav en poängtalet 3 och 4.  Arbetsgivarnas medeltal 
var 4,2 och medianen 5 och specialisternas medeltal låg på 4,0 och medianen på 4. 
Utgående från dessa siffror kan fastställas att av de tre svarargrupperna är 
arbetstagarna de mest missnöjda.  I avsnitt 5.3.2 där arbetsgivarnas kommentarer till 
frågan behandlas, anser arbetsgivarna att skyddsprincipen drivits för långt och därför 
borde genomgå förändringar.  I detta skede räcker det med att konstatera att 
arbetstagarna de facto är missnöjda med hur den svagare partens (arbetstagaren) 
skydd fungerar i lagstiftningen.  Detta korrelerar med arbetstagarnas svar på frågan 
10.2 där de med 3,5 poäng anser att förändringsbehovet ligger mellan relativt begränsat 
och relativt stort.   

En intervjuad (17) konstaterar att ”bra” anställda belönas, ”dåliga” inte.  Normerna för 
arbetstagarens skydd borde vara enklare.  Arbetstagaren försöker hitta kompromisser.  
Konflikten mellan arbete och kapital existerar fortfarande.  EU:s grönbok från år 2006 nämner 
att arbetet borde åtnjuta större skydd än den enskilda arbetstagaren: det är emellertid en annan 
fråga. 

Däremot anser en svarande (11) att också skyddet av arbete är viktigt. Arbetstagaren är alltid 
den svagare parten.  Då ett arbetsavtal förhandlas är det frågan om en köp- och säljsituation.   

En intervjuad (10) anser att behandlingen av olagligheter i domstol är långsam, dyr och 
stämplar arbetstagaren för starkt.  Därför är också ”stränga” bestämmelser i praktiken 
overksamma. 

Den intervjuade (12) uppger att reglerna för uppsägningar på individuella grunder fungerar 
medelmåttigt.  Strukturella förändringar sker i snabb takt.  I stora företag är arbetstagarnas 
ställning mer jämlik än i små.  Arbetstagarna vill  arbeta i lönsamma företag.  Att verkställa 
reglerna för arbetstagarna enligt EU:s grönbok skulle vara svårt.  Konflikten mellan marknadens 
krav och de sociala aspekterna är bekymmersam. 

Den intervjuade (14) anser att speciellt visstids- och deltidsanställda har en svag ställning.  
Arbetstagaren är klart den svagare parten.  För lokala förhandlingar behövs mycket skolning, 
andan på arbetsplatserna är rå.  Nuförtiden är skyddet av arbetet egentligen viktigare än 
skyddet av en enskild arbetstagare.  

En svararande (13) som gett frågan 2 poäng (ganska dåligt) anser att den enskilda 
arbetstagarens möjligheter att få hjälp varierar starkt.  De stora och starka fackföreningarna har 
bättre möjligheter att erbjuda hjälp än de mindre.  Arbetsplatsens storlek påverkar också hur 
skyddet fungerar, en större arbetsplats har bättre resurser att sköta frågan, och därmed vågar 
den anställda söka hjälp.  Inom industrin är tröskeln lägre.  Arbetstagaren är egentligen alltid 
den svagare parten.  De anställda inom exportindustrin är bekymrade över företagens 
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konkurrenskraft och arbetsplatsernas säkerhet.  Konflikten mellan arbete och kapital har delvis 
förändrats.  Utgångspunkten borde vara att skyddet av arbetsplatserna har företräde. 

En intervjuad (15) som gett frågan  2  poäng (ganska dåligt) konstaterar att det gamla upplägget 
fortfarande gäller, såsom t.ex. arbetsgivarens direktionsrätt.  Splittringen inom arbetslivet har 
försvagat arbetstagarnas sammanhållning och förhandlingskraft.  Förändringarna i 
lagstiftningen har i sig inte försvagat arbetstagarnas ställning, men i praktiken har  
arbetstagarnas ställning de facto försämrats.  Det kan hända att arbetstagaren inte alltid är den 
svagare parten.  Arbetet/arbetsplatsen  borde kanske  skyddas mer än den enskilda 
arbetstagaren (EU:s grönbok från år 2006).  Arbetstagarna borde uppmuntras att delta i 
företagens beslutsfattande.  Man bör minnas att alla arbetstagare inte vill utvidga sitt kunnande, 
utan söker trygghet i form av etablerade arbetsrutiner.  Arbetstagarens ställning på 
arbetsmarknaden borde förstärkas.  Alla arbetstagare borde ges rätten att ”använda sin hjärna”.  
Konflikten mellan arbete och kapital existerar fortfarande, men den har förändrats. 

En intervjuad (16) fäster uppmärksamhet vid att det är alltför enkelt att säga upp arbetstagare. 

Den intervjuade (24) konstaterar att arbetstagaren alltid är den svagare parten och anser att 
skyddet för fackligt anslutna med poängtalet 4 fungerar ganska bra och med poängtalet 3 
medelmåttigt för icke fackligt anslutna. 

Fråga 10.2 (Förändringsbehovet i skyddsprincipen): 

Arbetstagarnas medeltal för svaren på fråga 10.2 var 3,5.  Medianen var likaledes 3,5.  
Spridningen var begränsad, 3-4 poäng.  På skalan 1 – 5 faller poängtalet 3,5 mitt 
emellan relativt begränsat (3) och relativt stort (4) utvecklingsbehov. Arbetsgivarnas 
medeltal var 3,2 och medianen 4.  Specialisterna ansåg utvecklingsbehovet vara 
betydligt mindre med genomsnittet 2,2 och medianen 2,5. 

En intervjuad (10) som gett frågan poängtalet 3 (relativt begränsat förändringsbehov) påpekar 
att principen är relativt bra, men fungerar inte alltid i praktiken. 

Den intervjuade (13) som anser förändringsbehovet vara relativt stort (4 poäng) konstaterar att 
det skulle vara befogat att utvidga grupptalerätten också till arbetsmarknadsfrågor. 

En svarare (15) som också bedömt förändringsbehovet vara relativt stort (4 poäng)  uppger att 
arbetstagarnas ställning helt enkelt bör förstärkas. 

5.3.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 2 (Skyddsprincipen): 

Arbetsgivarnas medeltal på frågan hur skyddsprincipen fungerar var 4,2 med medianen 
5.  Spridningen var relativt stor, 2 – 5, med ett svar  med poängtalet 2, ett med 
poängtalet 3 och två svar med poängtalet 4 och fem svar med poängtalet 5.  Eftersom så 
gott som alla arbetsgivare som gett ett högt poängtal åt denna fråga i sina kommentarer 
påpekar att de anser att skyddet av arbetstagaren gått för långt, kan inte alltför långt 
gående slutsatser dras från medeltalet och medianen, utan huvuduppmärksamheten 
bör rikta sig mot kommentarerna som de intervjuade gett.  Bilden kompliceras 
ytterligare av att den intervjuade (6) som gett poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt) i 
sina kommentarer entydigt konstaterar att skyddsprincipen drivits för långt.  
Emellertid anser  arbetsgivarna  att skyddsprincipen ur arbetstagarnas synvinkel sett 
fungerar bra. 
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Den intervjuade (6) anser  att skyddet av arbetstagarna gått för långt och att det skadar finska 
arbetstagare. 

Samma synpunkt kommer också fram i den intervjuades (1) svar där det konstateras att skyddet 
av den svagare parten fungerar rentav alltför väl.  Traditionellt bedrivs skyddet av den svagare 
parten genom solidarisk lönepolitik.  Fackföreningen är ofta stark.  Strävan att maximera 
företagens vinst på lång sikt står inte i konflikt med skyddet av arbetstagarna.  Skyddet av arbete 
kunde i vissa situationer betonas på bekostnad av arbetstagarnas skydd.  Arbetstagaren är inte 
alltid den svagare parten, de anställda med goda fackkunskaper har ofta en stark ställning. 

En svarande (2) som bedömt att skyddet fungerar medelmåttigt (3 poäng) framhäver att det 
råder en konflikt mellan utdelning av dividender och personalens avlöningsvillkor.  Egentligen 
borde arbetet eller arbetsplatsen åtnjuta större skydd än den enskilda arbetstagaren (EU:s 
grönbok från år 2006). 

Den intervjuade (3) som gett frågan poängtalet 5 (fungerar bra) påpekar att bestämmelserna 
drivits alltför långt i riktning mot skyddet av arbetstagarna och deras förmåner.  Arbetstagaren 
är inte alltid den svagare parten.  Arbetet och inte enbart arbetstagarna borde skyddas. 

Den intervjuade (5) som också bedömt frågan med poängtalet 5 (fungerar bra) frågar sig om 
skyddet av arbetstagaren uppmärksammats alltför väl, och likaledes om arbetstagaren alltid är 
den svagare parten.  Fackföreningsrörelsen försvarar de personer som har arbete.  Själva arbetet 
borde skyddas mer än arbetstagaren.   

Den intervjuade (7) tar upp frågan om företagens storlek och anser att skyddet av arbetstagare 
fungerar sämre i små företag än stora.  T.ex. när företaget saneras har arbetsgivaren  en stark 
position.  Arbetstagaren är inte alltid den svagare parten, i små och medelstora företag kan 
arbetsgivaren vara den svagare.   

Samma åsikt företräds av svaranden (9) som föreslår att man borde tala om den svagare parten 
eftersom arbetstagaren inte alltid är den svagare.  I verkligheten är arbetstagaren i små företag 
mycket sällan den svagare parten såväl då arbetsavtal förhandlas som i olika omständigheter 
under anställningen.  En liten arbetsgivare har mycket begränsad sakkunskap och ekonomisk 
styrka i konfliktsituationer jämfört med arbetstagaren som utan extra kostnader ofta kan ty sig 
till sin fackförenings kunnande.  Bestämmelserna får inte förhindra användandet av sunt 
förnuft.  Bristen på arbetskraft kommer att medföra stora förändringar.  Skyddet av 
arbetsplatsen är viktigare än skyddet av den enskilda arbetstagaren. 

Den intervjuade (4) tar upp samma frågor som de andra arbetsgivarna och konstaterar att det 
traditionella skyddet av arbetstagare förverkligas så väl att det ibland verkar som om 
arbetsgivaren utvecklats till den svagare parten.  Skyddet av arbetstagaren  kan rentav förhindra 
nyanställningar.  Uppsägning på individuella grunder är svårt.  Genom arbetshälsovården är det 
lätt att få mera ledighet.  Arbetsplatsen kunde skyddas mer än den enskilda arbetstagaren. 

Fråga 10.2 (Förändringsbehovet i skyddsprincipen): 

Medeltalet för arbetsgivarnas svar på fråga 10.2 var 3,2 och medianen 4.  Spridningen 
var mycket stor, 1 – 5 poäng, med ett svar med poängtalet 1, ett svar med 2 poäng, två 
svar med 4 poäng och ett svar med 5 poäng.  Arbetsgivarnas medeltal och median 
avviker inte betydligt från arbetstagarnas svar (medeltal 3,5 och median 3,5).  Däremot 
är avvikelsen från specialisternas svar (medeltal 2,2 och median 2,5) relativt stort. 

Den intervjuade (1) som bedömer frågan 10.2 med poängtalet 2 (begränsat utvecklingsbehov) 
anser att skyddet gällande arbetstidsreglering har gått för långt och begränsar avtalsfriheten 
mer än nuförtiden skulle vara nödvändigt. 
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Den svarande (3) har gett frågan poängtalet 4 (relativt stort förändringsbehov) och föreslår att 
man bör överväga om  skyddsbehovet till vissa delar förlorat sin betydelse och om det finns nya 
skyddsbehov som borde beaktas. 

En intervjuad (4) anser att det inte finns något förändringsbehov alls (1 poäng) och konstaterar 
att skyddet av arbetstagare förverkligas redan nu såväl i lagstiftningen som i rättspraxis. 

5.3.3 Specialisternas svar 

Fråga 2 (Skyddsprincipen): 

Medeltalet för specialisternas svar på frågan om skyddsprincipen var 4,0 och medianen 
4.  I specialisternas svar finns inte motsättningar såsom i arbetsgivarnas svar, så att 
man kan fastställa att specialisterna anser att skyddsprincipen fungerar ganska bra.  
Spridningen av specialisternas svar är också begränsad: en svarande har gett 
poängtalet 3,  en poängtalet 5, och de fyra andra poängtalet 4.   

En specialist (18) som gett poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt) påpekar att bilden är tudelad 
sålunda att skyddsprincipen i vissa fall fungerar och i vissa fall inte. Skyddsprincipen fungerar i 
samband med bl.a. arbetstids-, semester- och sjuktidsfrågor.  Anställda i svag ställning skyddas 
inte tillräckligt och t.ex. unga människor som söker sin första arbetsplats har det svårt.  Vissa 
arbetstagare (t.ex. de i ledande ställning) kan väl utnyttja lagstiftningen.  Chefernas höga bonus 
är dumma, och de har en signalverkan för hela arbetsmarknaden. 

Den intervjuade (19) som bedömt frågan med 4 poäng (fungerar ganska bra) anser också att 
olika löntagargrupper, t.ex. deltidsanställda med 0 – 40 timmars veckoarbetstid  har en 
avvikande ställning.  Det råder också skillnader mellan branscherna.  Arbetstagaren är inte alltid 
den svagare parten, t.ex. en självständig ”företagare” som arbetstagare.  Förhållandet mellan 
arbetsskyddet och socialskyddet borde utredas.  Om arbetstagaren skyddas för mycket, finns 
inget arbete.  Förhandlingsgränsen i samarbetslagen bör övervägas på nytt. 

Den intervjuade (21)  påpekar  att arbetslagarna innehåller ett stort antal tvingande och 
semidispositiva bestämmelser som har stiftats specifikt för att skydda arbetstagarna.  Genom att 
grundrättigheterna fått en framhävd ställning har olika förbud mot diskriminering och också 
kravet på jämlik behandling utvecklats till en central beståndsdel av vårt rättsväsen också i 
arbetslivet.  Skyddsprincipen fungerar i allmänhet väl, situationen är mångfacetterad.  

Den intervjuade (23) som anser att skyddsprincipen fungerar ganska bra (4 poäng), konstaterar 
att arbetslagstiftningens bestämmelser gällande  arbetstagarnas ställning är väl  jämförbara med 
motsvarande bestämmelser i andra länder.  Detta gäller speciellt arbetsavtals-, arbetstids-, 
semester- och samarbetslagarna.  Arbetslagstiftningen är i stor utsträckning tvingande 
lagstiftning.  Bland de fackligt anslutna arbetstagarna och arbetsgivarna övervakar förbunden 
att bestämmelserna följs.  De icke organiserade arbetsgivarna har det ”lättare” att kringgå 
tvingande lagstiftning eftersom arbetarskyddsmyndigheternas resurser är mycket begränsade. 

En specialist (20) påpekar att arbetsmarknadsorganisationerna givits rätten att bestämma att 
arbetstagaren är den svagare parten.  I ett läge med gällande kollektivavtal är arbetstagaren inte 
alltid den svagare parten.  Företagets huvuduppgift att uppnå vinst står inte i konflikt med 
skyddet av arbetstagarna.  Begreppet ”flexicurity” är bra och borde användas mer också i 
Finland. 

Den intervjuade (22) har gett svaret 5 poäng (fungerar bra) och uppger som ett exempel den 
omvända bevisbördan i jämlikhets- och likabehandlingsåtal. 

Fråga 10.2 (Förändringsbehovet i skyddsprincipen): 
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Specialisternas medeltal för svaren på fråga 10.2 var 2,2 och medianen 2,5.  Det 
innebär att specialisterna ser ett mindre förändringsbehov i denna fråga än 
arbetstagarna (medeltal 3,5, median 3,5) och arbetsgivarna (medeltal 3,2, median 4).  
Spridningen är medelmåttig, svaren varierar från 1 till 3.  En specialist  ser inget 
förändringsbehov alls (1 poäng), en specialist  ser ett begränsat behov (2 poäng) och två 
specialister bedömer förändringsbehovet med 3 poäng vara relativt begränsat.   

En specialist (18) som anser förändringsbehovet i detta ärende vara begränsat (2 poäng), 
konstaterar att inga större brister föreligger.  Det vore bra att undersöka integritetsskyddet i 
arbetslivet. 

Den intervjuade (21) som bedömt frågan med 3 poäng (relativt begränsat förändringsbehov) 
uppger att den nuvarande omfattningen av skyddet är tillfredsställande. 

Specialisten (22) som också ger frågan 3 poäng (relativt begränsat förändringsbehov) anser att 
den fackligt icke organiserade arbetstagarens ställning och rättigheter borde förstärkas i 
förhållande till fackligt organiserade arbetstagare.  Det vore också önskvärt att utreda 
rättskyddet i samband med att man söker rätt tolkning av kollektivavtalets bestämmelser i en 
icke fackligt organiserad arbetstagares arbetsförhållande. 

Den intervjuade (23) som anser att inget förändringsbehov alls föreligger (1 poäng) konstaterar 
att arbetslagstiftningens huvuduppgift är att skydda arbetstagaren.  Samma princip har 
omfattats redan i ILO:s avtal och numera också i EU:s direktiv gällande arbetslivet.  Finland kan 
inte lösgöra sig från dessa internationella institutioner. 

5.3.4 Sammanfattning 

I fråga om skyddsprincipens funktionsduglighet går arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
åsikter starkt isär.  Arbetstagarna anser att de anställdas ställning bör förstärkas, 
medan arbetsgivarna anser att skyddet av arbetstagarna gått för långt.  Arbetsgivarna 
påstår att skyddet av arbetstagarna gått så långt att det skadar de finska arbetstagarna.  
En specialist har likariktade tankar då specialisten konstaterar att om skyddet går för 
långt leder det till att det inte finns något arbete alls.   

Såväl arbetsgivarna som specialisterna påpekar att arbetstagaren inte alltid är den 
svagare parten.  I synnerhet påpekas att en småföretagare oftast inte kan anses vara 
den starkare parten, speciellt då han  förhandlar med fackligt anslutna arbetstagare 
som kan ty sig till fackföreningens expertis utan extra kostnader.  Däremot anser 
arbetstagarrepresentanterna att arbetstagaren alltid är den svagare parten. 

Några arbetstagarrepresentanter antyder att det är viktigt att också skydda arbetet och 
arbetsplatserna, och medger rentav att detta kunde ske delvis på bekostnad av skyddet 
av den individuella arbetstagaren.  Arbetsgivarna är däremot överlag av den åsikten att 
arbetet och arbetsplatserna bör åtnjuta större skydd.  Arbetstagarna uttrycker också sin 
oro över det finska arbetets konkurrenskraft och påpekar att de anställda helst vill 
arbeta i ett lönsamt företag. 

Såväl arbetstagarna som specialisterna är oroliga över att skyddet av arbetstagare 
fungerar sämre för anställda i atypiska arbetsförhållanden, såsom visstids- och 
deltidsanställda.  Från specialistsidan har konstaterats att skyddet av arbetstagare 
fungerar tudelat: det fungerar väl i frågor gällande arbetstid, semester och sjukledighet, 
men sämre för arbetstagare i svag ställning.  Som exempel nämns de unga 
arbetstagarna som söker inträde till arbetsmarknaden. 
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Uppsägningsreglerna fungerar medelmåttigt konstaterar en arbetstagare, medan en 
annan anser att det är för enkelt för arbetsgivaren att säga upp anställda.  I motsats till 
arbetstagarna uppger arbetsgivarna att uppsägningar på individuella grunder är för 
svårt.  Frågan om uppsägningar behandlas mer ingående i följande avsnitt. 

En arbetstagarrepresentant tog upp frågan om grupptalerätt i arbetsmarknadsfrågor 
och föreslog att frågan skulle tas upp till behandling.  Frågan tas upp till närmare 
diskussion i avsnitten 5.11 och 6.6.3. 

Arbetstagarna anser också att motsättningen mellan arbete och kapital fortfarande 
existerar.  Flera arbetstagarrepresentanter konstaterar dock att motsättningen har 
ändrat form under de senaste åren.   

5.4 Svaren på fråga 3 och 10.3 (permitteringar och uppsägningar) 

5.4.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 3 (Permitteringar och uppsägningar): 

Arbetstagarnas medeltal för fråga 3 var 2,7  och medianen 3.  En 
arbetstagarrepresentant (12) delade upp sitt svar sålunda att uppsägningarna fick 
poängtalet 2 och permitteringarna 4 poäng.  Om detta högre poängtal beaktas blev 
arbetstagarnas medeltal för frågan 2,9 medan medianen förblev oförändrad.  
Motsvarande tudelning har också gjorts av två arbetsgivarrepresentanter och också en 
specialist. Spridningen av arbetstagarnas svar är medelmåttig igenom att svaren 
varierar mellan 2 och 4, med fyra svar med poängtalet 3 och likaledes fyra svar med 
poängtalet 2, och ett svar med poängtalet 4.  Arbetstagarna anser att reglerna för 
permitteringar och uppsägningar fungerar mellan ganska dåligt (2 poäng) och ganska 
bra (4 poäng).  Arbetsgivarnas medeltal var 3,4 och medianen 4, specialisternas 
medeltal var 3,8 och medianen 4.  Arbetstagarna var alltså missnöjdare än såväl 
arbetsgivarna som specialisterna med denna fråga 

En intervjuad (10) konstaterar helt allmänt att det ofta är alltför lätt för arbetsgivaren att säga 
upp anställda. 

Samma åsikt framför också den intervjuade (11) som konstaterar att arbetstagarna säger upp 
och permitterar personal på alltför svaga grunder.  Reglerna är alltför tillåtande.  De relativt låga 
uppsägningskostnaderna baserar sig på strukturen av Finlands socialskydd, som i detta 
hänseende skiljer sig från socialskyddet i ett antal andra europeiska länder.  Reglerna kunde 
göras strängare.  Den tyska modellen, där arbetsgivaren i ett lokalt avtal förbinder sig att inte 
säga upp personal under en viss tidsperiod kunde tillämpas också i Finland. 

Den intervjuade (12) som gett uppsägningarna poängtalet 2 och permitteringarna 4 poäng, 
anser att produktions- och ekonomiska  orsaker används för lättvindigt av arbetsgivarna vid 
uppsägningar.  Den intervjuade undrar varför   den gällande fyra månaders uppsägningstiden 
inte räcker för arbetsgivarna. Uppsägningar som sker under prövotiden ifrågasätts mycket 
sällan.   

Den svarande (13) som anser att reglerna fungerar ganska dåligt (2 poäng) förhåller sig mycket 
kritiskt till samarbetslagen och kräver att den borde komplett omarbetas.  
Samarbetsförhandlingarna är ofta formella och förs för att fylla lagens bokstav.  Trots att 
samarbetslagen stipulerar att arbetstagarna och arbetsgivaren borde tillsammans försöka hitta 
lösningar till problem, avgör arbetsgivaren i de flesta fall frågan på sitt sätt, hänvisande till 
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produktions- och ekonomiska orsaker.  Samarbetslagens bokstav följs, men lagens anda inte.  
Det uppstår ingen genuin dialog mellan parterna.  Avtalen och lagstiftningen gör det möjligt att 
uppnå balanserade lösningar.  Uppsägningar är alltför enkla att genomföra.  Vid permitteringar 
sker en långt gående övervägning förrän beslut fattas.  Outsourcing fungerar allt som oftast inte. 

Den intervjuade (15) som ger frågan 2 poäng (ganska dåligt) fäster också uppmärksamhet vid att 
samarbetsförhandlingarna har ett dåligt rykte.  Lagens bokstav uppfylls, men lagens anda 
förverkligas inte.  Samarbetsförfarandet har urartats till formella diskussioner om 
permitteringar och uppsägningar, parterna söker inte genuint efter alternativ.  Vad är lagens 
målsättning?  I Finland är permitteringar  och uppsägningar  alltför lätta att verkställa och 
arbetsgivarna betalar inte tillräcklig ersättning.  Kostnaderna har kanaliserats via 
socialskyddssystemet. 

En intervjuad (14) anser att reglerna för produktions- och ekonomiska grunder vid 
uppsägningar är oklara och alltför summariska.  I synnerhet borde de ekonomiska grunderna 
klargöras.  För permitteringar kunde en lägre tröskel tillämpas än vid uppsägningar.  
Samarbetslagen är alltför allmän.  På 2000-talet har det skett en förändring genom att företagen 
följer aktiebolagslagen bokstavligt: företagets uppgift är att skapa vinst för aktieägarna.  
Chefernas olika slags bonus upprör arbetstagarna. 

En intervjuad (16) som gett frågan poängtalet 2 (ganska dåligt) anser också att uppsägningar är 
alltför lätta att genomföra.  Sverige har varken permitteringar eller uppsägningar.  Då 
permitteringar och uppsägningar på ekonomiska grunder undersöks, kan  frågan ställas vilken 
enhet som mäts.  Samarbetslagens anda följs inte, arbetsgivaren har fattat besluten redan innan 
förhandlingarna  börjat.   

Den intervjuade (17) anser också att uppsägningskostnaderna är alltför låga i Finland.  
Samarbetslagens bokstav följs, men lagens anda glöms.  De ekonomiska grunderna för 
kollektiva uppsägningar borde definieras på nytt.  Det är viktigt att på arbetsplatserna vidta 
åtgärder som ökar förtroendet.  Sjudande konflikter borde kunna identifieras och lösas innan de 
kommer till ytan på ett onkontrollerbart sätt. 

Den intervjuade (24) konstaterar att arbetsmarknadsparterna kan komma överens om villkoren 
för permitteringar och uppsägningar på annat sätt än lagen stipulerar, reglerna i lagen är alltså 
dispositiva.  Permitteringar och uppsägningar är relativt enkla att verkställa i Finland och 
kostnaderna för arbetsgivarna relativt ringa.  T.ex. i Tyskland är uppsägningarna svåra att driva 
igenom. 

Fråga 10.3 (Förändringsbehovet i permitteringar och uppsägningar): 

Arbetstagarnas medeltal för fråga 10.3 var 4,2 och medianen 4.  Spridningen var 
begränsad, 4 – 5 poäng, med tre svar om 4 poäng och ett svar om 5 poäng.   
Arbetstagarna bedömde alltså förändringsbehovet vara relativt stort, i motsats till 
arbetsgivarna som gav frågan i medeltal 3,2 poäng (relativt begränsat 
förändringsbehov) och medianen 3.  Specialisterna bedömde frågan med  medeltalet 
2,5 och medianen 2,5.  Arbetstagarnas svar på denna fråga korrelerar väl med det låga 
poängtalet för fråga 3 (medeltal 2,5 och median 2,5), vilket indikerar såväl stort 
missnöje med nuläget som stort förändringsbehov. 

En intervjuad (10) anser att företag som är vinstbringande har en alltför hård inställning till 
uppsägningar, och uppsägningarna är alltför enkla att genomföra. 

Den intervjuade (13) kräver att samarbetslagen bör förbättras på detta område. 

Den intervjuade (15) som anser förändringsbehovet vara stort (5 poäng) fäster också 
uppmärksamhet vid samarbetslagen och föreslår att förhandlingarna borde utvecklas så att 
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parterna skulle föra uppriktiga förhandlingar om alternativen innan beslut om uppsägningar 
fattas. 

5.4.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 3 (Permitteringar och uppsägningar): 

Arbetsgivarnas medeltal för fråga 3 gällande reglerna för permitteringar och 
uppsägningar var 3,4 poäng och medianen 4.  Spridningen av svaren var stor, 1 – 5. En 
arbetsgivare gav poängtalet 1 och en  poängtalet 5.  Två arbetsgivarrepresentanter 
delade sina svar så att de gav skilda poängtal för permitteringar och uppsägningar (2 
och 1 resp. 5 och 4).  Båda  arbetsgivarna ansåg att permitteringsreglerna fungerar 
bättre än reglerna för uppsägningar.  Det ovan nämnda medeltalet berör uppsägningar.  
Då de två högre poängtalen som givits för permitteringar beaktas, stiger medeltalet till 
3,7, och indikerar att arbetsgivarna är betydligt nöjdare med reglerna för 
permitteringar och uppsägningar än arbetstagarna, som gav medeltalet 2,7 resp. 2,9 
(för permitteringar).  Arbetsgivarna anser alltså att reglerna fungerar antingen 
medelmåttigt (3 poäng) eller ganska bra (4 poäng).  I denna fråga ligger arbetsgivarnas 
åsikter mycket nära specialisternas poängtal (medeltal 3,8, median 4). 

En arbetsgivarrepresentant (1) som gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra) konstaterar att 
såväl permitteringsreglerna som reglerna för uppsägningar fungerar väl.  De individuella 
uppsägningsgrunderna är i praktiken  delvis problematiska eftersom bevisbördan ligger hos 
arbetsgivaren.  Fackföreningarna anser permitteringssystemet vara utmärkt, men ger  en annan 
bild i offentligheten.  Permitteringar och uppsägningar är inte alltför enkla att verkställa i 
Finland.  Prövotiden om fyra månader är alltför kort.  Inom vissa branscher utreder parterna de 
ekonomiska orsakerna innan uppsägningsförhandlingarna påbörjas, parterna går alltså längre 
än lagen kräver.  Resultaten varierar.  Samarbetslagen innehåller alltför många regler om 
formaliteterna. 

Den intervjuade (4) påpekar  att reglerna för uppsägningar på individuella grunder är alltför 
styva.  Samarbetslagen gör förfarandet alltför formbundet vilket  kan försvåra en konstruktiv 
dialog och också förhindra uppkomsten av rationella lösningar. Möjligheten att permittera 
arbetskraft är ett fungerande verktyg för att utjämna variationer i efterfrågan.  Permitteringar 
förhindrar att företaget tappar yrkeskunnig arbetskraft.  Samarbetslagens bestämmelser är 
besvärliga att verkställa, lagens anda förverkligas inte.  Samarbetslagen är alltför formbunden. 

Däremot anser en intervjuad (6) som gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra) att den enskilda 
arbetstagarens uppsägningsskydd behövs och reglerna är sakliga.  Likaledes konstaterar den 
intervjuade att lagstiftningen gällande kollektiva permitteringar och uppsägningar är flexibel. 

Den intervjuade (7) tar upp frågan om förtroendemännens uppsägningsskydd och anser det 
vara för starkt.  De individuella uppsägningsgrunderna är besvärliga/orimliga.  Arbetsgivarens 
grunder för permitteringar och uppsägningar är ibland undermåliga.  Uppsägningar kan inte 
baseras på godtycke.  Reglerna fungerar väl då arbetsgivaren säger upp personal då företaget 
behöver ny kompetens, som den existerande personalen inte har. 

En arbetsgivarrepresentant (2) som gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra) anser att 
permitteringssystemet är en styrka för Finland.  Reglerna kunde göras något flexiblare.  Också 
denna svarande betonar att samarbetslagens bokstav förverkligas, men inte dess anda.  
Permitteringar och uppsägningar är inte alltför enkla att genomföra i Finland.  Ekonomiska- och 
produktionsgrunder missbrukas inte.  Påståendet om att förtroendet mellan 
arbetsmarknadsparterna är lågt stämmer inte. 

Den svarande (9) är mycket missnöjd med reglerna för permittering och uppsägning och ger 
permitteringarna vitsordet 2 (fungerar ganska dåligt) och uppsägningsreglerna poängtalet 1 
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(fungerar dåligt).  Den svarande konstaterar att reglerna för permitteringar och uppsägningar 
på  produktions- och ekonomiska grunder fungerar relativt bra.  Däremot är de gällande 
bestämmelserna för uppsägning på individuella grunder så besvärliga att de utgör ett verkligt 
hinder för att anställa en arbetstagare i synnerhet i en riskfylld situation.  En väl grundad orsak 
för uppsägning borde vara tillräckligt.  De nuvarande reglerna leder till att i synnerhet 
arbetstagare i en besvärlig arbetsmarknadssituation, såsom långtidsarbetslösa eller lågt 
utbildade lätt kan bli utan arbete.  Reglerna kan hindra nyanställningar speciellt i små företag.  
För små företag är samarbetslagen tung. 

Den intervjuade (3) som gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt) anser att permitteringar 
möjliggör anpassning av produktionen i företag.  Samarbetsförfarandet i samband med 
permitteringar och uppsägningar tar för lång tid och är alltför byrokratiskt.  I praktiken ändras 
slutresultatet sällan.  Samarbetslagen ger fackföreningsrörelsen möjlighet att uppnå 
kompensation för arbetstagarna med hjälp av formfel.  Samarbetslagen fungerar inte.  
Arbetstagaren missbrukar inte produktions- och ekonomiska grunder för permitteringar och 
uppsägningar.  Man borde åstadkomma en förändring i inställningen bland parterna så att 
ärendena skulle skötas i förväg.  Uppsägningsreglerna minskar arbetsgivarnas beredskap att 
anställa arbetstagare. 

Fråga 10.3 (Förändringsbehovet i permitteringar och uppsägningar):  

Medeltalet på arbetsgivarnas svar på frågan om förändringsbehovet  var 3,2 och 
medianen 3.  Spridningen mellan svaren var medelmåttigt, 2 – 4, med ett svar om 2 
poäng, två svar om 3 poäng och likaledes 2 svar om 4 poäng.  Arbetsgivarna ansåg att 
förändringsbehovet var relativt begränsat.  Arbetstagarnas medeltal var en poäng 
högre, dvs. 4,2 med medianen 4.  I detta ärende ansåg alltså arbetstagarna 
förändringsbehovet vara större än arbetsgivarna.  Specialisterna bedömde 
förändringsbehovet som ännu mindre än arbetsgivarna, deras medeltal var 2,5 och 
medianen också 2,5.  Man kan återigen se en korrelation mellan arbetstagarnas större 
missnöje med nuläget (medeltal 2,5) och ett större förändringsbehov som uttrycks i 
svaret på frågan 10.3 med medeltalet 4,2. 

Den intervjuade (1) som gett svaret poängtalet 3 (förändringsbehovet relativt begränsat) uppger 
att  längre prövotider för anställda borde tillåtas.  Den intervjuade konstaterar också att reglerna 
för uppsägning på individuella grunder upplevs av små företag som besvärliga och höjer därmed 
anställningströskeln. 

Den svarande (3) som gett frågan vitsordet 4 (förändringsbehovet relativt stort) anser att 
samarbetslagens funktionsduglighet bör omprövas utgående från arbetsgivarens behov och 
förfarandet måste förenklas och förkortas.  Uppsägningsskyddet måste också revideras.  Det 
viktigaste är inte uppsägningsskyddet utan det att arbetstagaren så snabbt som möjligt får nytt 
arbete. 

En arbetsgivarrepresentant (4) som gett frågan om förändringsbehovet 3 poäng (relativt 
begränsat) påpekar att reglerna för uppsägningar på individuella grunder borde finslipas, men 
anser också att det kunde räcka med att rättspraxis skulle förändras. 

En svarande (6) som ger frågan 2 poäng (begränsat förändringsbehov) hänvisar till sitt svar på 
fråga 3, där svaranden konstaterar att lagstiftningen gällande kollektiva uppsägningar är flexibel 
och den enskilde arbetstagarens skydd är sakligt och nödvändigt. 

Den intervjuade (9) som uppger behovet för förändringar vara relativt stort (4 poäng) anser att 
det individuella arbetsskyddet måste omformas och föreslår att det vore önskvärt att överväga 
om det individuella arbetsskyddet kunde vara lägre i små företag, såsom är fallet åtminstone i 
Tyskland. 
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5.4.3 Specialisternas svar 

Fråga 3 (Permitteringar och uppsägningar): 

Specialisternas medeltal på fråga 3 var 3,8 och medianen  4.  Spridningen på svaren var 
medelmåttig, 3 – 5 poäng.  Två specialister gav frågan poängtalet 3 (medelmåttigt), tre 
gav poängtalet 4 (relativt bra) och en intervjuad gav poängtalet 5 (bra).  En specialist 
delade upp frågan om uppsägningar i kollektiva och individuella uppsägningar och gav 
den sistnämnda 4 poäng och den förstnämnda 5 poäng.  Då detta högre poängtal 
beaktas vid beräkning av medeltalet, steg det till 4,0, medan medianen var oförändrad 
på 4.  Såsom ovan redan konstaterats, är specialisterna betydligt nöjdare med 
situationen gällande permitteringar och uppsägningar än arbetstagarna och också på 
en något högre nivå än arbetsgivarna.   

Den svarande (18) ger frågan poängtalet 4 (relativt bra) och konstaterar att reglerna för 
permittering och uppsägning på produktions- och ekonomiska grunder inte är tillräckligt 
stränga.  Reglerna för kollektiva uppsägningar gör det lätt för arbetsgivaren att fatta beslut i 
ärendet.  Erbjudandet av annat arbete är problematiskt.  I uppsägningar på individuella grunder 
är tröskeln inte heller särskilt hög för arbetsgivaren.  Av de olika uppsägningsgrunderna är 
överlåtelse av rörelse den mest problematiska.  Vid permitteringar är permitteringar utan en i 
förväg fastställd tidsperiod, s.k. hängpermitteringar, de besvärligaste. 

Den intervjuade (19) som gjort den ovan nämnda tudelningen av poängtalet där poängtalet 4 
(ganska bra) gäller de individuella och poängtalet 5 (bra) de kollektiva uppsägningsreglerna, 
anser att permitteringssystemet fungerade väl under krisåren 2008-2009.  Grunderna för 
kollektiva uppsägningar är flexibla.  Det är bra att arbetsgivaren har återanställningsplikt vid 
kollektiva uppsägningar.  Man bör också beakta att i motsats till flera andra länder gäller i 
Finland inte tvånget att återställa arbetsförhållandet om uppsägningen bedöms vara ogiltig eller 
olaglig.  Gravida kvinnliga arbetstagare bör skyddas. 

En specialist (20) som gett frågan poängtalet 4 (ganska bra) konstaterar att vid permitteringar  
och uppsägningar beaktas bara personalkostnaderna, de övriga kostnadsposterna och 
förändringar som genomförs i dem berörs inte.  Skolningsdagarna som arbetsmarknadsparterna 
nyligen överenskommit kommer att intas i samarbetslagen.  Vid permitteringar och 
uppsägningar  betonas inte samarbetslagens anda. 

Den svarande (21) som gett frågan 3 poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt) anser att 
arbetsgivaren har relativt fria händer att besluta om minskningen av personal på produktions- 
och ekonomiska grunder.  Utvecklingen av samarbetsreglerna torde ha förbättrat personalens 
ställning i någon mån.  Vid uppsägningar på individuella grunder är arbetsgivarens rörelsefrihet 
mer begränsad.  Å andra sidan upphör ett arbetsförhållande alltid om arbetsgivaren så vill, 
oberoende om laglig grund föreligger eller inte.  Kollektiva uppsägningar är kanske alltför enkla 
att genomföra. 

Den intervjuade (22) som också gett frågan poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt) påpekar att de 
ekonomiska konsekvenserna för en företagare kan bli orimliga i svårtolkade fall  då  endast  ett 
formfel har begåtts. 

En intervjuad (23) som bedömer läget med permitteringar och uppsägningar vara bra (5 poäng) 
anser att reglerna om uppsägningar på individuella grunder motsvarar väl ILO:s fördrag och 
också Sveriges lagstiftning, trots att den svenska arbetsdomstolens rättspraxis är ännu något 
striktare.   Produktions- och ekonomiska grunder hindrar inte arbetsgivaren från att säga upp 
personal då det ur företagets synvinkel är nödvändigt.  Samarbetslagens bestämmelser fördröjer 
uppsägningarna något men samtidigt har samarbetsförfarandet och samarbetsförhandlingarna 
lett till att arbetsavtal inte avslutas godtyckligt.  Detta framkommer bl.a. av  att uppsägningar på 
produktions- och ekonomiska grunder mycket sällan behandlas i domstol. 
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Fråga 10.3 (Förändringsbehovet i permitteringar och uppsägningar): 

Medeltalet för specialisternas svar på fråga 10.3 var 2,5, och medianen likaledes 2,5. 
Spridningen var begränsad, 2 – 3, med två specialister som gav poängtalet 2 och 
likaledes två specialister med poängtalet 3. Med detta poängtal ser specialisterna ett 
något mindre förändringsbehov föreligga än arbetsgivarna (medeltal 3,2 och median 3) 
och ett betydligt mindre förändringsbehov än arbetstagarna (medeltal 4,2 och median 
4).  Specialisternas svar ligger halvvägs mellan begränsat och relativt begränsat 
förändringsbehov.   

Den intervjuade (23) som gett frågan poängtalet 3 (relativt begränsat förändringsbehov) 
konstaterar att den gällande lagstiftningen (arbetsavtals- och samarbetslagen) och 
arbetsmarknasparternas allmänna avtal som kompletterar lagstiftningen fungerar relativt bra.  
Åtminstone behov till omfattande förändringar synes inte föreligga. 

Samma åsikt framförs av den intervjuade (21) som också ger frågan poängtalet 3 och 
konstaterar att de nuvarande reglerna är användningsbara. 

En intervjuad (18) som bedömt förändringsbehovet vara begränsat (poängtalet 2) skulle önska 
sig att bestämmelserna gällande arbetsgivarens plikt att erbjuda de uppsagda annat arbete 
borde göras klarare. Reglerna är flertaliga för olika situationer. 

5.4.4 Sammanfattning 

Vid fråga 3 om hur lämpade de gällande reglerna för permitteringar och uppsägningar 
är för behoven på dagens arbetsmarknad går arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter 
på flera punkter kraftigt isär. Vid fråga 10.3 anser arbetstagarna också att 
förändringsbehovet är relativt stort, då de ger frågan genomsnittspoängtalet 4,2.  För 
frågan 3 har arbetstagarna gett i genomsnitt 2,7 poäng (2,9 då enbart permitteringarna 
beaktas), medan arbetsgivarna för fråga 3 gett i genomsnitt 3,4 (3,7 då enbart 
permitteringarna beaktas).  Arbetsgivarna upplever inte heller förändringsbehovet lika 
stort som arbetstagarna, utan de har gett frågan 10.3 ett lägre poängtal, 3,2, vilket 
innebär att de betecknar förändringsbehovet som relativt begränsat.  Specialisterna har 
gett ett något högre poängtal än arbetsgivarna för fråga 3, medeltalet är 3,8 (4,0 då 
enbart de kollektiva uppsägningsgrunderna beaktas).  Specialisterna är också betydligt 
nöjdare med situationen än arbetstagarna.  Specialisterna ser också förändringsbehovet 
ligga mitt emellan begränsat (2 poäng) och relativt begränsat (3 poäng) då de i medeltal 
gett frågan 2,5 poäng.   

En arbetstagarrepresentant och två arbetsgivarrepresentanter delade sitt svar i två 
delar och gav ett högre poängtal för reglerna om permitteringar än för reglerna för 
uppsägningar.  Dessutom delade en specialist sitt svar utgående från kollektiva och 
individuella uppsägningsgrunder och gav de kollektiva uppsägningsgrunderna ett 
högre poängtal.  Trots att endast en arbetstagare och två arbetsgivare direkt gav 
permitteringsreglerna ett högre poängtal än uppsägningsreglerna, har ett stort antal 
arbetstagare och arbetsgivare i sina kommentarer nämnt att permitteringsmekanismen 
fungerar väl och kan anses vara en styrka för det finska arbetslivet.  Såväl arbetstagarna 
som arbetsgivarna upplever att reglerna  för permitteringar kunde omformas och 
moderniseras, men båda parterna kan sägas ha en förhållandevis positiv inställning till 
mekanismen.  Arbetstagarnas förändringsförslag riktar sig främst mot grunderna för 
permitteringar medan arbetsgivarna helst skulle vilja försnabba processen för att 
därigenom öka flexibiliteten.  Från arbetstagarhåll kommenterades det att  kanske 
lättare regler för permitteringar än för uppsägningar kunde tänkas införas.  Trots att 
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arbetstagarna skulle vela förändra reglerna för permitteringar och trots att de ibland  
ifrågasätter nödvändigheten av permitteringar, är det intressant att observera att de 
förhåller sig  neutrala till mekanismen som sådan, och ser den som ett verktyg att 
undvika uppsägningar.  I offentligheten uttalar sig  fackföreningsrepresentanterna 
oftast enbart kritiskt om permitteringar, såsom också en av de intervjuade 
arbetsgivarrepresentanterna konstaterar. 

Både arbetstagarna och arbetsgivarna uttrycker missnöje med samarbetslagen.  
Specialisterna kommenterar däremot inte samarbetslagen i sina svar.  En specialist 
påpekar att samarbetslagens anda inte betonas.  Arbetsgivarna upplever att 
samarbetslagen har alltför många formregler och den är alltför formbunden.  Om inte 
samarbetslagens formregler följs, kan det leda till stora ekonomiska förluster för 
arbetsgivaren.  Arbetstagarnas kritik riktar sig huvudsakligen mot att lagens bokstav 
följs, men andan glöms.  Arbetstagarna upplever samarbetslagen som en 
”uppsägningsautomat” och kritiserar arbetsgivarnas beteende i samband med 
kollektiva uppsägningar. De har känslan av att arbetsgivaren redan fattat sitt beslut i 
frågan och förhandlingarna förs enbart för att fylla lagens bokstav.  Enligt 
arbetstagarna äger ingen genuin diskussion om alternativen rum, och arbetsgivarens 
ursprungliga förslag ändras mycket sällan under förhandlingarnas gång.   

Uppsägningar av  produktions- och ekonomiska orsaker kritiseras också skarpt av 
arbetstagarna.  Arbetstagarna anser att uppsägningarna sker på alltför svaga grunder 
och att det är alltför lätt för arbetsgivarna att säga upp personal.  Arbetstagarna 
kritiserar också nuläget genom att de anser att arbetsgivaren kommer alltför billigt 
undan vid uppsägningar.  I synnerhet borde de ekonomiska grunderna för 
uppsägningar specificeras och skärpas.  Specialisterna uttrycker också kritik mot 
uppsägningsgrunderna och anser att reglerna inte är tillräckligt stränga.  Kollektiva 
uppsägningar är alltför enkla att genomföra.  Tröskeln vid individuella uppsägningar är 
inte heller alltför hög.  Specialisterna föreslår att reglerna för arbetsgivarens plikt att 
erbjuda de anställda annat arbete borde revideras.  Arbetsgivarna anser däremot att 
reglerna för individuella uppsägningar är alltför stränga och utgör ett hinder för 
nyanställningar i synnerhet i mindre företag.  Arbetsgivarna anser att situationen delvis 
kunde  bli upphjälpt av att rättspraxis i domstolarna skulle ändras.  Från 
arbetsgivarhåll föreslogs  också att uppsägningsskyddet i små företag kunde vara lägre, 
såsom är fallet i Tyskland.  Också från arbetsgivarhåll uttrycks kritik mot grunderna för 
uppsägningar, som ibland är undermåliga.  Arbetsgivarna godkänner inte 
arbetstagarnas uttalande om att det råder en förtroendebrist mellan parterna.  
Arbetsgivarna önskar sig längre prövotider för nyanställda: arbetstagarna å sin sida kan 
inte förstå varför den nuvarande prövotiden på fyra månader inte är tillräcklig.  
Arbetstagarna påpekar också att de generösa anställningsvillkoren och bonusen för den 
högsta ledningen i företag förorsakar stor irritation  bland de anställda. 

5.5 Svaren på fråga 4 och 10.4 (stridsåtgärderna) 

5.5.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 4 (Stridsåtgärderna): 

Medeltalet för arbetstagarnas svar på frågan om stridsåtgärderna  och hur de gällande 
reglerna fungerar i dagens omständigheter var 3,7 och medianen 4.  Spridningen av 
svaren var medelmåttig, 2 – 4, med ett svar med poängtalet 2, ett svar med poängtalet 
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3 och sju svar med poängtalet 4.  Majoriteten av svarandena ansåg alltså att reglerna 
för stridsåtgärderna fungerar ganska bra.  Specialisternas bedömning av reglerna var 
mycket nära arbetstagarnas åsikt med medeltalet 3,5 och medianen 3,5.  Däremot var 
arbetsgivarna, kanske inte oväntat, ytterst missnöjda med medeltalet 1,7 och medianen 
1.  Skillnaden mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter är störst vid fråga 5 
(arbetstagarna medeltalet 3,5 och arbetsgivarna 1,1) och näststörst vid fråga 4.   

Den intervjuade (10) som gav frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra) förhåller sig kritiskt till 
olagliga strejker och konstaterar att olagliga strejker också kan vara till skada för en annan 
arbetstagargrupp i synnerhet då strejken berör tvister om gränsdragningar mellan 
fackföreningarna. Möjligheten till dylika strejker borde avskaffas.   

En intervjuad (11) som gett frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt) tar också upp frågan om 
strejker som berör gränsdragningsfrågor mellan fackföreningarna och anser att dylika strejker 
borde förbjudas i lag.  Dessutom borde förhandlingsparterna sättas under tryck för att uppnå 
avtal.  Det är inte förnuftigt att förhandlingarna måste avbrytas innan varsel om arbetskamp kan 
ges (inte ens förbud mot övertidsarbete).  Efterverkningen av kollektivavtal borde ändras.  Då en 
part gett en lagstadgad varsel om arbetskamp borde detta inte automatiskt leda till att 
riksförlikningsmannen träder in i förhandlingarna, eftersom parterna inte är ordentligt 
förberedda för förhandlingar under riksförlikningsmannens ledning. 

Den svarande (12) som anser att stridsåtgärdsreglerna fungerar ganska bra (poängtalet 4) 
påpekar att antalet arbetskamper har minskat under de senaste åren.  Näringslivets och 
samhällets ömsesidiga beroendeskap orsakar omfattande problem då strejker verkställs.  Då 
arbetsgivaren betalar lägre lön än vad kollektivavtalet föreskriver, borde detta sanktioneras.  
Förhandlingssystemet bör förbättras.  Målsättningen med olagliga strejker är vanligtvis inte att 
uppnå nya tilläggsförmåner utan med strejkerna protesterar de anställda mot 
personalminskningar.   

Den intervjuade (13) som gett frågan poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt) konstaterar att 
utgångspunkten är att strejk är en grundrättighet.  Lagstiftningen och arbetsmarknads- 
mekanismerna borde utvecklas så att man på ett eller annat sätt i förväg kunde undvika strejker 
och lockouter.  Antalet strejker är relativt begränsat.  Sympati- och politiska strejker bör inte 
förbjudas.  Någon mekanism borde utvecklas för att förebygga strejker.  Då en strejk uppstår, 
har parterna misslyckats. 

En svarande (14) som anser att reglerna fungerar ganska bra (poängtalet 4) uppger att 
övervakningsplikten fungerar dåligt.  Med olagliga strejker eftersträvar arbetstagarna inte bättre 
förmåner, utan strejkerna förorsakas av att arbetstagaren behandlar sina anställda fel.  
Arbetsgivarens tolkningsföreträde bör begränsas. 

Den intervjuade (15) anser också att reglerna fungerar ganska bra (4 poäng) och konstaterar att 
vi inte bör införa absolut arbetsfred. Den nuvarande relativa arbetsfreden är tillräcklig.  
Inställningen är hård och därför skulle inte absolut arbetsfred godkännas.  Det är förståeligt att 
arbetstagarna behöver kanaler att minska trycket.  Man bör komma ihåg att antalet strejker har 
minskat. 

Också den intervjuade (16) påpekar att arbetstagarna måste kunna ge utlopp för sin frustation.  
Parterna borde förhandla mera.  Förändringar i strejkrätten skulle inte förändra situationen. 

Den intervjuade (17) konstaterar att olagliga strejker inte kan försvaras.  Arbetstagarna måste 
demonstrera sin åsikt på något annat sätt.  Det bör utredas vad som varit orsaken till 
åtgärderna.  Pliktbeloppen för olagliga strejker kunde graderas på nytt.  Att införa absolut 
arbetsfredsplikt i kollektivavtalen skulle vara en alltför djärv åtgärd.  Politiska- och 
sympatistrejker bör inte förbjudas. 

Den intervjuade (24) anser att orsakerna till olagliga strejker borde undersökas grundligare.  
Ofta är orsaken till en olaglig strejk arbetsgivarens uppträdande som arbetstagarna ansett vara 
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diktatoriskt.  Fredspliktens omfattning är i sin nuvarande form lämplig: den relativa 
arbetsfreden bör inte förändras i riktning mot absolut arbetsfred.  De i dag gällande olika 
tiderna för strejkvarsel kunde harmoniseras. 

Fråga 10.4 (Förändringsbehovet i stridsåtgärderna): 

Arbetstagarnas medeltal för denna fråga var 2,7 och  medianen 3.  Spridningen av 
svaren var begränsad, 2 – 3 poäng, med ett svar med poängtalet 2 (begränsat 
förändringsbehov) och tre svar med poängtalet 3 (relativt begränsat förändringsbehov).  
Svarandena ansåg alltså i medeltal att förändringsbehovet i det närmaste var relativt 
begränsat.  Specialisternas medeltal var exakt samma, 2,7 poäng, men medianen var 
något lägre, 2,5.  Precis som i frågan 4 ovan, skiljer sig arbetsgivarnas åsikter avsevärt 
från arbetstagarna och specialisterna: arbetsgivarnas medeltal var 4,6 och median 5, 
vilket innebär att de upplevde förändringsbehovet var mellan ganska stort (4 poäng) 
och stort (5 poäng). 

Den svarande (10) som gett frågan poängtalet 3 (relativt begränsat förändringsbehov) uppger att 
olagligheter inte bör tillåtas och att man borde också få till stånd en minskning av olagliga 
strejker. 

En intervjuad (13) som också gett frågan poängtalet 3 (relativt begränsat förändringsbehov) 
betonar att man borde utveckla mekanismerna för att förebygga att strejk eller lockout uppstår. 

5.5.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 4 (Stridsåtgärderna): 

På denna fråga har arbetsgivarna gett det näst lägsta poängtalet av alla frågor, det 
lägsta poängtalet har arbetsgivarna gett för fråga 5 som behandlas i avsnittet 5.6.2.  
Medeltalet för fråga 4 var 1,7 och medianen 1.  Svaren varierade mellan 1 och 3.  Fem 
arbetsgivare har gett poängtalet 1 (fungerar dåligt), två har gett poängtalet 2 (fungerar 
ganska dåligt) och ytterligare två har gett poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt).  Såsom 
tidigare  konstaterats, avviker arbetsgivarnas svar betydligt från såväl arbetstagarnas 
(medeltal 3,7 och median 4) som specialisternas (medeltal 3,5 och median 3,5) svar på 
denna fråga. 

Arbetsgivaren (1) som gett frågan poängtalet 1 (dåligt) konstaterar att reglerna inte har 
moderniserats på årtionden.  Utgångspunkten för löneförhöjningar är inte 
produktivitetsökningarna utan fackföreningsrörelsens styrka.  Reglerna bidrar inte till att kloka 
lösningar hittas, utan förhandlingarna drivs framåt med hot om skador för arbetsgivarna.  
Fackföreningsrörelsen är konservativ.  Det kan frågas  om varningssystemet reagerar tillräckligt 
snabbt för att undvika en arbetskamp.  Nya varningsmekanismer borde intas i kollektivavtal.  
Politiska arbetskamper borde begränsas. 

Den intervjuade (2) som också gett frågan 4 poängtalet 1 (dåligt), konstaterar helt kort att det 
uppstår alltför många olagliga strejker. 

Arbetsgivaren (3) har också gett frågan poängtalet 1 (dåligt) och uppger att i dagens samhälle 
kan såväl lagliga som olagliga åtgärder förorsaka stora skador.  Sanktionerna för olagliga 
stridsåtgärder är ytterst ringa i förhållande till skadan som förorsakas.  I dagens samhälle med 
omfattande beroendeskap kan en mycket begränsad grupp eller ett fåtal anställda inrikta stora 
skador och leda till att en hel sektor lamslås. Lagarna respekteras inte och olaglighet har 
accepterats.  Sympatistrejkerna borde förbjudas.  Varseltiden om 14 dagar för arbetskamper är 
lämplig. 
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Den svarande (4) har också bedömt frågan med 1 poäng (dåligt).  Den svarande anser att det 
nuvarande systemet inte förhindrar uppkomsten av olagliga strejket då pliktbeloppen är små 
och då inte de personer som gjort sig skyldiga till olagligheter kan ställas inför personligt ansvar 
för skadorna som uppstått.  Olagligheterna förhindrar också att man kunde ty sig till 
förlikningsmekanismerna.  Situationen skulle upphjälpas av att arbetsfredsplikten skulle göras 
absolut.  Det är förståeligt att strejker uppstår då arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalets 
bestämmelser.  Reglerna för sympatistrejker borde förtydligas.  Den enskilda arbetstagarens 
ansvar borde skärpas.  

Arbetsgivarrepresentanten (5) anser att reglerna fungera medelmåttigt (3 poäng) och motiverar 
detta främst med  att arbetsfreden är inte så dålig som den var tidigare.  Tiodubblingen av 
pliktbeloppen år 1984 förbättrade situationen.  Den politiska tudelningen mellan 
socialdemokraterna och vänsterförbundet har minskat, vilket  har bidragit till att lugna ner 
situationen.  Under Lauri Ihalainens tid som ordförande har FFC fått politiskt inflytande.  
Normerna är föråldrade och förorsakade skador beaktas inte.  Fordringarna som ställs vid 
arbetskamper står inte i proportion till de skador som arbetskamperna förorsakar.  
Kollektivavtalet måste följas.  Vi borde ha absolut arbetsfredsplikt.  Politiska- och 
sympatistrejker borde förbjudas.  Man borde utreda frågan om skadeståndsansvaret vid olagliga 
stridsåtgärder.  Samtidigt kunde frågan om den enskilde arbetstagarens ansvar också 
undersökas. 

Den intervjuade (6) ger också frågan poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt) och anser att det 
största problemet är att en tredje parts skydd inte har ordnats.  Mycket små grupper och 
obetydliga problem kan förorsaka en utomstående orimliga skador.  Detta bör absolut rättas till. 

Den intervjuade (7) ger frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt) och påpekar också att de 
olagliga strejkerna måste utrotas.  Pliktbeloppen är alltför små.  Tvister om gränsdragningar 
mellan olika kollektivavtal måste fås bort.  Småföretagarna har stora problem.  Finland borde 
införa absolut arbetsfred.  Arbetstagarsidan har stort inflytande.   Förlikningsreglerna borde 
förtydligas.  Parterna bör förbereda sig väl inför förhandlingarna. 

Den intervjuade (9) ger också frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt) och konstaterar att 
arbetskamperna förorsakar skador också för tredje part.  Den enskilda arbetstagarens ansvar vid 
olagliga strejker kunde förbättra situationen.  Strejker  i små och medelstora företag är relativt 
sällsynta.   

Fråga 10.4 (Förändringsbehovet i stridsåtgärderna): 

Arbetsgivarnas medeltal för denna fråga var 4,6 och medianen 5.  Spridningen mellan 
svaren var begränsad, 4 – 5.  Två arbetsgivare gav poängtalet 4 (relativt stort 
förändringsbehov) och tre arbetsgivare poängtalet 5 (stort förändringsbehov).  Svaren 
på fråga 10.4 korrelerar väl med arbetsgivarnas låga poängtal för fråga 4 (medeltalet 1,7 
och medianen 1).  Arbetsgivarna ansåg förändringsbehovet i fråga 10.4 vara betydligt 
större än arbetstagarna (medeltal 2,7 och median 3) och också specialisterna (medeltal 
2,7 och median 2,5).  Arbetsgivarna ser större förändringsbehov föreligga vid fråga 10.4 
än vid någon annan av frågorna 10.1 – 10.9, med undantag av fråga 10.5, där medeltalet 
är ännu något högre, 5 poäng. 

Den svarande (1) ger förändringsbehovet poängtalet 5 (stort) i synnerhet i samband med tredje 
parts ställning i konflikter.  Sympatiåtgärder under gällande arbetsfredsplikt är också 
problematiska.  Bristen på en relativitetsprincip, där arbetskampens omfattning relateras till 
skadorna som förorsakas, utgör ett problem. 

Den svarande (3), som  anser förändringsbehovet vara stort (5 poäng) tar  upp frågan om skador 
för tredje part som uppstår vid sympati- och stödstrejker, och önskar sig klarhet i detta ärende.  
Små gruppers strejkrätt bör i tillräcklig utsträckning begränsas. 
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Arbetsgivarrepresentanten (4), som också ger frågan 5 poäng, föreslår att man borde införa 
personligt skadeståndsansvar för olagliga strejker och höja pliktbeloppen som kunde utvidgas 
till att gälla också för individuella arbetstagare. 

Den intervjuade (9) som bedömt förändringsbehovet vara relativt stort (4 poäng) konstaterar 
helt kort att olagliga strejker borde förhindras effektivare. 

5.5.3 Specialisternas svar 

Fråga 4 (Stridsåtgärderna): 

Specialisternas medeltal var 3,5 och medianen likaledes 3,5.  Spridningen på svaren var 
mycket stor, 1 – 5.  En specialist gav poängtalet 1 (dåligt), två svarande gav poängtalet 3 
(medelmåttigt), en poängtalet 4 (ganska bra) och två gav poängtalet 5 (bra).  
Specialisterna är ungefär lika nöjda med situationen gällande stridsåtgärder som 
arbetstagarna, och avsevärt nöjdare med läget än arbetsgivarna. 

Specialist (18), som gav frågan 4 poäng (ganska bra) uppger att gränsdragningen mellan olagliga 
och lagliga stridsåtgärder är i sig klar.  Betydelsen av att delta i en arbetskamp ordnad av en 
fackförening är också entydig.  Förlikningsmannens rättigheter  motsvarar västerländska 
länders sedvanliga kutymer (med undantag av Norge).  Övervakningsplikten är till sitt innehåll 
problematisk.  Säkringsdomarna är oreglerade.  Den absoluta arbetsfredsplikten är 
problematisk. 

Den intervjuade (19), som gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt) anser att arbetstagarnas 
demonstrationsstrejker  oftast är en reaktion mot arbetsgivarens åtgärder.  Arbetsplatsens 
stämning är en central faktor.  Kollektivavtalen innehåller regler för förlikning då konflikter 
uppstår.  Hur borde man förhålla sig till hot om stridsåtgärd?  Respekten för lagen är på låg 
nivå. 

Den intervjuade (20) som uppgett att reglerna fungerar bra (5 poäng), anser att trots att 
reglerna är föråldrade fungerar de väl.  Frågan om absolut arbetsfred är mycket svår.  
Arbetsmarknadsparterna kommer inte att kunna uppnå enighet om att förbjuda politiska- och 
sympatistrejker.  Reglerna gällande den enskilda arbetstagarens ansvar är relativt nya och inga 
behov för förändringar föreligger. 

Den svarande (21) som gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt) anser att förlikningslagen 
och förlikningsförfarandet verkar fungera relativt bra.  Lagliga stridsåtgärder förekommer 
relativt sällan och långvariga strejker är ovanliga.  Tillåtna politiska arbetskamper är sällsynta.  
Sympatistrejkernas bristande reglering kunde i viss utsträckning utgöra ett problem.  Det kunde 
vara motiverat att reglera sympatistrejkerna på något sätt.  Gränsdragningen mellan förbjudna 
och tillåtna stridsåtgärder är relativt entydig och fungerar ganska bra.  I arbetsdomstolens 
rättspraxis har gränsen för förbjudna stridsåtgärder dragits synnerligen långt.  I detta 
hänseende kunde det vara motiverat att överväga frågan på nytt i synnerhet vid kortvariga 
demonstrationsåtgärder.  Å andra sidan kunde en snabb process för att avgöra stridsåtgärdens 
laglighet kanske införas.  Om arbetskampen skulle konstateras vara olaglig, och den trots det 
skulle påbörjas eller fortsättas, kunde konsekvensen vara en förhöjd sanktion.  
Sympatistrejkerna borde tidsmässigt begränsas.  De politiska strejkerna är vanligtvis kortvariga. 

Specialistens (22) åsikt om stridsåtgärderna avviker kraftigt från de övriga specialisterna, då 
den svarande gett frågan poängtalet 1 (fungerar dåligt).  Den svarandes korta motivering lyder: 
antalet olagliga strejker talar sitt tydliga språk. 

Specialisten (23)  ger frågan poängtalet 5 (fungerar bra) och motiverar sitt svar med bl.a. att då 
partipolitiken blivit historia, är antalet arbetskamper endast en bråkdel av antalet strejker som 
verkställdes på 1970-talet fram till medlet av 1980-talet.  Under denna tidsperiod var det högsta 
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antalet årliga stridsåtgärder dryga 3 000.  Nuförtiden ordnas ungefär hundra olagliga strejker 
årligen. 

Fråga 10.4 (Förändringsbehovet i stridsåtgärderna): 

Specialisternas medeltal för fråga 10.4 var 2,7 och median 2,5.  Spridningen av svaren 
var stort, 1 – 5 poäng, med en specialist med poängtalet 1 (inget förändringsbehov alls), 
en med poängtalet 2 (begränsat förändringsbehov), en med poängtalet 3 (relativt 
begränsat förändringsbehov) och en med poängtalet 5 (stort förändringsbehov).  
Specialisternas medeltal var exakt det samma som arbetstagarnas, men betydligt lägre 
än arbetsgivarnas.  I genomsnitt ansåg specialisterna att förändringsbehovet var nära 3 
(relativt begränsat).  Detta korrelerar väl med specialisternas relativt höga poängtal för 
fråga 4 (medeltal 3,8/4, där alltså ett högre poängtal antyder högre tillfredsställelse). 

Den intervjuade (18) som gett frågan poängtalet 2 (begränsat förändringsbehov) ansåg att 
problemområdena främst är allmän arbetsfredsplikt och säkringsbesluten. 

Specialisten (22) som ansett förändringsbehovet vara stort (5 poäng), uppger att hela 
arbetsfredssystemet borde genomgås grundligt.  Finlands rykte och internationella 
konkurrenskraft står på spel. 

Däremot anser den intervjuade (23), som gett frågan poängtalet 1 (inget förändringsbehov alls), 
att såväl förlikningslagen som kollektivavtalslagens bestämmelser om arbetsfredsplikten 
fungerar relativt väl.  Det skulle vara mycket besvärligt att få till stånd förändringar som skulle 
tillfredsställa arbetsmarknadsparterna.  Å andra sidan verkar det inte finnas ett begrundat 
behov för förändringar. 

5.5.4 Sammanfattning 

Arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter skiljer sig starkt i  fråga 4 och 10.4.  
Arbetstagarna ger nuläget (fråga 4),   poängtalet 3,7 (mellan medelmåttigt och ganska 
bra) då arbetsgivarna ger frågan 4 medeltalet 1,7  (mellan dåligt och ganska dåligt).  
Specialisterna är ungefär på samma nivå som arbetstagarna i både fråga 4 och 10.4.  
Trots att skillnaden mellan arbetsgivarna och arbetstagarna är stor,  kan man ur 
kommentarerna som de intervjuade gjort också hitta ett antal likheter, vilket kunde 
antyda att ett närmande på en del punkter eventuellt kunde var möjligt. 

Arbetstagarna anser att de olagliga strejkerna oftast är en protest mot åtgärder som 
arbetsgivaren vidtagit, och under de senaste åren främst mot personalminskningar.  
Denna synpunkt framförs också av specialisterna. En arbetsgivarrepresentant har 
också uttryckt förståelse för att strejker uppstår om arbetsgivaren bryter mot 
kollektivavtalets bestämmelser.  Arbetstagarna konstaterar att de anställda mycket 
sällan inleder olagliga strejker för att uppnå bättre villkor.  Arbetstagarsidan betonar 
att arbetstagarna behöver kanaler för att lätta på trycket som uppstår på arbetsplatsen, 
och försvarar med denna argumentation de olagliga strejkerna.  Å andra sidan önskar 
sig också arbetstagarna att antalet strejker skulle minska och föreslår att lagstiftningen 
och arbetsmarknadsmekanismerna skulle utvecklas för att hjälpa denna utveckling.  
Några arbetstagarrepresentanter förhåller sig kritiskt mot olagliga strejker och uppger 
att arbetstagarna måste ge uttryck för sitt missnöje på något annat sätt.  Särskilt kritiskt 
förhåller sig  två arbetstagarrepresentanter till strejker som gäller gräns- 
dragningsfrågor mellan fackföreningarna, och en arbetstagarrepresentant ansåg rentav 
att dylika strejker borde förbjudas lagstiftningsvägen.  Arbetstagarna önskar också att 
orsakerna till strejkerna borde utredas och föreslår att en arbetsgivare som medvetet 
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betalar sina anställda lägre lön än vad kollektivavtalet föreskriver borde på något sätt 
bestraffas.   

En arbetstagare föreslår att förhandlingsreglerna borde förändras så att man inte skulle 
behöva avbryta förhandlingarna innan arbetskampsvarsel kan ges och att 
riksförlikningsmannen inte automatiskt skulle behöva träda in eftersom parterna ofta 
är mycket dåligt förberedda för dylika förhandlingar.  Det vore viktigt att trycket på 
parterna  att uppnå avtal skulle upprätthållas.  Önskan om tydligare förlikningsregler 
och kravet att parterna bör förbereda sig noggrannare för förhandlingar finner gehör 
också bland arbetsgivarna. 

Arbetstagarna framför  att arbetsgivarens tolkningsföreträde borde begränsas.  
Arbetstagarna motsätter sig också begränsningar i rätten att delta i politiska- och 
sympatistrejker.  Tanken att i stället för relativ arbetsfred i Finland införa absolut 
arbetsfred får inget stöd från arbetstagarsidan.  Specialisterna har framfört samma 
åsikt och konstaterat att frågan om absolut arbetsfred är mycket besvärlig för 
fackföreningsrörelsen, och att arbetstagarna och arbetsgivarna kommer att ha stora 
svårigheter att uppnå enighet om att förbjuda politiska- och sympatistrejker.  Å andra 
sidan kommenterar en specialist att sympatistrejkerna kanske kunde regleras på något 
sätt, t.ex. tidsmässigt.  Arbetsgivarna å sin sida skulle gärna se att politiska- och 
sympatistrejker helt förbjuds, och skulle också vilja att reglerna för sympatistrejker 
klargjordes.  Arbetsgivarna förhåller sig  positivt till tanken att införa absolut arbetsfred 
i Finland.   

Pliktbeloppen kommenteras inte direkt av arbetstagarna, men en representant föreslår 
att de i samband med olagliga strejker kunde graderas på nytt.  Inte oväntat anser 
arbetsgivarna att pliktbeloppen är alltför låga och att inget personligt ansvar för 
uppkomna skador gäller, och de föreslår att bestämmelserna för personligt 
skadeståndsansvar borde förnyas.  Arbetsgivarna föreslår också att skadorna vid 
strejker som förorsakas tredje, utomstående part borde ersättas.  Däremot konstaterar 
en specialist att reglerna gällande enskilda anställdas ansvar vid olagliga strejker är 
relativt nya och inget behov för förändringar föreligger.  Arbetsgivarsidan anser att 
pliktbeloppen för olagliga strejker är alldeles för låga och att de strejkande har ingen 
respekt för lagen, begreppet olaglighet har accepterats.  Också en specialist påpekar att 
respekten för lagen är låg.   

Arbetsgivarna anser att arbetskampsreglerna inte moderniserats på årtionden.  De 
varningssystem som intagits i kollektivavtalen reagerar inte tillräckligt snabbt för att 
undvika arbetskamper.  Olagliga strejker gör det också omöjligt att anlita de tillgängliga 
förhandlingsmekanismerna, såsom riksförlikningsmannen.   

En specialist kommer med ett intressant förslag gällande arbetsdomstolens 
verksamhet: arbetsdomstolen kunde beredas möjligheten att genom en försnabbad 
process avgöra om en strejk är olaglig eller inte.  Om domstolen beslutat att strejken är 
olaglig, skulle arbetstagarna tvingas att avsluta strejken omedelbart, och om så inte 
skulle ske, kunde en strängare pliktskala användas.  Å andra sidan konstaterar 
specialisten att arbetsdomstolen är mycket sträng i sin tolkning av stridsåtgärdens 
olaglighet och att kortvariga demonstrationsåtgärder kunde behandlas på något annat, 
mildare sätt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter i 
stridsfrågor skiljer sig kraftigt från varandra, men att parterna på vissa delområden inte 
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står så långt ifrån varandra.  Denna fråga är så viktig och kontrovers att den kommer 
att behandlas mer ingående i avsnitt 6.2 (pliktförfarandet och stridsåtgärder). 

5.6 Svaren på fråga 5 och 10.5 (pliktförfarandet) 

5.6.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 5 (Pliktförfarandet): 

Arbetstagarnas medeltal för fråga 5 är 3,7 och medianen 4.  Spridningen på svaren är 
medelmåttig, med fyra svar om 3 poäng (fungerar medelmåttigt), fyra svar med 4 
poäng (fungerar ganska bra) och ett svar med 5 poäng.  I genomsnitt ligger 
arbetstagarna   mellan medelmåttigt och ganska bra.  Arbetstagarna är  på något högre 
nivå än specialisterna med medeltalet 3,2 och medianen 3,5.  Däremot avviker 
arbetsgivarnas svar avsevärt från de två andra grupperna, med medeltalet 1,1 och 
medianen 1.  Av alla frågor är arbetsgivarna mest missnöjda med denna fråga.   

Den intervjuade (10) som anser att pliktförfarandet motsvarar dagens behov ganska  bra (4 
poäng) upprepar sin kommentar till fråga 4 där den svarande påpekade att stridsåtgärder som 
riktar sig mot gränsdragningar mellan olika fackföreningar borde förhindras. 

Arbetstagaren (11) som ansett att pliktförfarandet motsvarar dagens behov medelmåttigt (3 
poäng) föreslår att plikt borde dömas också för andra förseelser, t.ex. visstidsavtal utan grunder.  
Man borde beakta alla olagligheter på arbetsmarknaden.  Fackföreningarna borde få 
grupptalerätt. 

Den svarande (12) som gett frågan poängtalet 3 (medelmåttigt) anser att nivån på pliktbeloppen 
är lämplig.  Den strejkande parten kan dömas till plikt flera gånger för samma stridsåtgärd, 
vilket begränsar antalet strejker.  Strejkerna begränsas också av mekanismen att såväl den 
lokala arbetstagaravdelningen som fackföreningen kan dömas till plikt för samma arbetskamp. 

Den intervjuade (13) har också gett frågan poängtalet 3 (medelmåttigt) och uppger att den 
nuvarande nivån på plikterna är lämplig.  Ansvarsmedvetna arbetstagare förstår situationen.  
Skadestånd och säkringsåtgärder bör inte införas. 

Den intervjuade (14) har gett frågan poängtalet 4 (ganska bra) och hävdar att man borde 
specificera vad som avses med olaglig strejk. 

Den svarande (15) anser att förfarandet fungerar ganska bra (4 poäng) och konstaterar att 
förfarandet har en begränsande inverkan på antalet olagliga strejker.  Den svarande framför 
också åsikten att nivån på pliktbeloppen kunde tas upp till förhandling i något skede. 

Den svarande (16) har gett frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra) och föreslår att om 
pliktbeloppen höjs, borde också nivån på ersättning vid uppsägningar höjas. 

Den intervjuade (17) som bedömt frågan med 3 poäng (fungerar medelmåttigt) uppger att 
pliktbeloppen kunde graderas på nytt men anser också att arbetsgivarna överdriver betydelsen 
av olagliga strejker. 

Den svarande (24) som gett frågan poängtalet 5 (fungerar bra) anse att problemen inte löses 
enbart med att höja sanktionerna, utan  orsakerna till tvisterna borde noggrannare undersökas. 

Fråga 10.5 (Förändringsbehovet i pliktförfarandet): 
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Arbetstagarnas medeltal på denna fråga var 2,2 och medianen 2,5.  Spridningen mellan 
svaren var medelmåttigt, 1 -  3.  Två svarande gav frågan 3 poäng (förändringsbehovet 
relativt begränsat), en gav poängtalet 2 (begränsat) och en svarande ansåg att inget 
förändringsbehov alls föreligger (1 poäng).  Specialisterna ansåg att förändringsbehovet 
är något större med medeltalet 3,2 och medianen 3.  I likhet med svaren på fråga 5, där 
arbetsgivarna uttryckte starkt missnöje med hur pliktsystemet fungerar, ansåg 
arbetsgivarna konsekvent att förändringsbehovet är stort (medeltalet och medianen 5). 

Den intervjuade (10) som bedömt förändringsbehovet med 3 poäng (relativt begränsat) 
konstaterar att olagligheter inte bör tillåtas och att också de olagliga strejkernas antal borde fås 
ned. 

Den svarande (13) som besvarat frågan med 2 poäng (begränsat förändringsbehov) 
kommenterar att frågan får alltför mycket uppmärksamhet.  I verkligheten är antalet 
arbetskamper minimalt. 

5.6.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 5 (Pliktförfarandet):  

Arbetsgivarnas medeltal för svaren på denna fråga var det lägsta av alla frågor, 1,1 och 
medianen 1.  Spridningen av svaren var begränsad, 1 – 2 poäng, med ett svar på 2 
poäng och åtta svar på 1 poäng.  Arbetsgivarna var mycket eniga i sina bedömningar 
och ansåg  att pliktförfarandet dåligt motsvarar dagens krav.  Arbetsgivarnas svar 
avviker starkt från såväl arbetstagarnas svar (medeltal 3,7 och median 4) som från 
specialisternas svar (medeltal 3,2 och median 3,5). 

Arbetsgivaren (1) anser av pliktförfarandet är ineffektivt.  Pliktbeloppet motsvarar inte den 
förorsakade skadan och plikten har ingen avskräckande verkan.  Begreppet ”olaglig” har i 
samband med arbetskamper lidit  inflation.  Då de strejkande inte följer regeln om att varsel bör 
ges 14 dagar innan strejken inleds, borde detta sanktioneras.  Pliktbeloppen beaktar inte 
skadans omfattning.  Skadorna borde fullt ersättas. 

Den svarande (2) konstaterar att pliktens preventiva verkan är obefintlig. 

Den intervjuade (3) anser också att pliktbeloppen är obefintliga jämfört med omfattningen av 
skador som förorsakas av en olaglig strejk och de har ingen preventiv verkan.  Skalan som 
arbetsdomstolen använder vid dömandet av plikt är låg. 

Också den svarande (4) uppger att pliktbeloppen är för låga.  En del arbetsgivarförbund har 
beslutat att alla olagliga arbetskamper förs till behandling i arbetsdomstolen. 

Den svarande (5) anser också att pliktbeloppens storlek inte motsvarar dagens behov, och 
konstaterar att säkringsdomar enlig tysk modell borde möjliggöras.   

Arbetsgivaren (6) som har bedömt frågan med 2 poäng (ganska dåligt) konstaterar att systemet 
är ineffektivt.  Förhöjningen av pliktbeloppen är en politisk fråga som inte intresserar dem som i 
val får sina röster av arbetstagarna.  Pliktförfarandet har fungerat endast då olagliga 
arbetskamper systematiskt förts till arbetsdomstolen.  Plikten har haft inverkan på 
fackföreningarnas lokalavdelningar, men för välbärgade fackförbund har de förfelat sin verkan.  
Moraliskt sett har utvecklingen gått i den riktningen att arbetstagarsidan förhåller sig likgiltigt 
till termerna laglig eller olaglig.  Hela systemet – redan ordet plikt – pekar alltför mycket i 
riktning straffrätt.  Utvecklingen borde gå mer i riktningen civilrätt, och i stället för plikt tala om 
skadeståndsersättning.  Då lagen stiftades, hänvisades det också till skadeståndsersättning, men 
dagens pliktbelopp kan inte kallas skadeståndsersättning. 
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Den intervjuade (7) konstaterade likaledes att pliktbeloppen är för låga och att de borde 
motsvara de förorsakade skadorna. 

Också arbetsgivaren (9) påpekar att pliktbeloppen upplevs som så låga att de i praktiken inte 
har någon preventiv verkan.  Det ekonomiska ansvaret för skadorna förorsakade av  olagliga 
strejkåtgärder borde vara sedvanligt skadeståndsansvar. 

Fråga 10.5 (Förändringsbehovet i pliktförfarandet): 

Arbetsgivarnas medeltal och också median för denna fråga var 5.  Alla tillfrågade gav 
poängtalet 5, och bedömde alltså förändringsbehovet vara stort.  Arbetsgivarna skilde 
sig i denna fråga avsevärt från arbetstagarna som gav medeltalet 2,2 och också relativt 
starkt från specialisterna som gav frågan medeltalet 3,2.  Arbetsgivarna gav  denna 
fråga det högsta poängtalet av alla frågorna 10.1 – 10.9. 

Kommentarerna som arbetsgivarna gett följer i stort det som de redan framfört för frågan 5.  
Den intervjuade (1) upprepar att pliktbeloppen är i dag alltför låga och att det finns ett behov att 
införa skadeståndsskyldighet vid olagliga strejker. 

Den svarande (3) går också in på frågan om ersättningen av förorsakade skador och önskar sig 
att skadorna skulle ersättas fullt.  Antingen borde pliktbeloppen höjas att motsvara de 
uppkomna skadorna eller också borde man helt övergå till skadeståndskyldighet. 

Den intervjuade (9) uppger att sanktionerna är ytterst begränsade och hindrar inte 
arbetstagarna att använda olagliga strejker som påtryckningsmedel.  Också denna svarande 
kräver att ersättningsskyldigheten för uppkomna skador borde förändras till sedvanlig 
skadeståndsskyldighet. 

5.6.3 Specialisternas svar 

Fråga 5 (Pliktförfarandet):  

Specialisternas medeltal för frågan om hur pliktförfarandet motsvarar dagens behov 
var 3,2 och medianen 3,5.  Specialisterna låg på något lägre nivå än arbetstagarna men 
betydligt högre än arbetsgivarna som  hade medeltalet 1,1 och medianen 1.  Spridningen 
mellan svaren var stort, 1 – 4 med en specialist på poängtalet 1 (dåligt), två med 
poängtalet 3 (medelmåttigt) och tre med poängtalet 4 (ganska bra). 

Specialist (18) som bedömt frågan med 4 poäng (ganska bra) uppger att pliktbeloppen kunde 
vara något högre men inte så höga att de kunde skada fackförbundens soliditet.  Specialisten 
påpekar också att plikt kan dömas flera gånger för samma stridsåtgärd.  Frågan om 
fackföreningens och den lokala avdelningens ansvar är besvärlig. 

Den intervjuade (19) som gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) medger att överdrifter sker i 
samband med olagliga strejker.  Plikten bör beakta helheten.  Det är viktigt att avgöra hur 
konflikter löses innan strejken verkställs.  Borde  rätten till stridsåtgärder begränsas?  Vad är 
målsättningen med säkringsåtgärder?  Riksdagen borde ta ställning till frågan. 

Den intervjuade (20) som gett frågan 4 poäng (ganska bra) anser att arbetsgivarnas 
tolkningsföreträde och strejkerna är motvikter till varandra.  Arbetsgivarna anser pliktbeloppen 
vara låga.  Arbetsdomstolen har sin egen interna skala för plikten.  Pliktbeloppen kunde kanske 
vara högre.  Ett förlikningssystem i någon form för att förebygga konflikter kunde behövas.  
Säkringsåtgärder passar inte i det finska upplägget.  Likaså passar inte det tyska 
interimsförbudet för oss. 



 

 

164

Den svarande (21) har gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) och konstaterar att den nuvarande 
skalan för plikt för lokala avdelningar, arbetsgivare och enskilda arbetstagare och tjänstemän är 
tillräcklig, men däremot kunde skalan kanske vara strängare då förbunden eller motsvarande 
andra organisationer är ansvariga för stridsåtgärderna.  Skalan kunde också vara strängare då 
arbetstagarna fortsätter en strejk som dömts vara olaglig. 

Specialist (22) som gett frågan 1 poäng (dåligt) påpekar att  vid vissa arbetskamper har plikt 
dömts flera gånger  utan att strejken avslutats.  På 1980-talet höjdes pliktbeloppen och ett 
system skapades enligt vilket pliktens storlek regleras med tre års mellanrum i takt med 
förändringen av penningvärdet. 

Den intervjuade (23) som gett frågan 4 (ganska bra) anser att motiveringarna som 
presenterades i betänkandet från år 1924 fortfarande gäller.  Det maximala pliktbeloppet kunde 
höjas så att det skulle motsvara beloppet på en miljon mark år 1946.  Samtidigt borde frågan  
om att  vite dömt av tingsrätten inte skulle komma i fråga  vid planerade arbetsnedläggelser eller 
i andra situationer utredas och i detalj lösas. 

Fråga 10.5 (Förändringsbehovet i pliktförfarandet): 

Specialisternas medeltal på denna fråga var 3,2 och medianen 3.  Därmed bedömde  
specialisterna förändringsbehovet i pliktförfarandet som betydligt större än 
arbetstagarna (medeltal 2,2 och median 2,5), men betydligt mindre än arbetsgivarna 
(medeltal och median 5).  Spridningen på specialisternas svar relativt stor, 2 – 5 poäng.  
En specialist bedömde förändringsbehovet som begränsat (2 poäng), två som relativt 
begränsat (3 poäng) och en som stort (5 poäng).   

Specialisten (18) som betecknat förändringsbehovet som relativt begränsat (3 poäng) anser att 
fackförbundets och den lokala avdelningens ansvarsfördelning borde klargöras.  Likaledes borde 
övervakningsplikten förtydligas.  Pliktstorleken borde justeras. 

Den svarande (22) som gett förändringsbehovet poängtalet 5 (stort) konstaterar helt kort att 
pliktens förebyggande verkan är obefintlig. 

5.6.4 Sammanfattning 

Frågan om pliktförfarandets lämplighet i dagens omständigheter väcker starka känslor 
för och emot i synnerhet bland arbetstagarna och arbetsgivarna.  Arbetsgivarna 
uttrycker sig i mycket klara ordalag att hela förfarandet bör starkt omformas, medan 
arbetstagarna förhåller sig mycket reserverade till eventuella förändringar.  
Specialisterna uttrycker sig i mycket försiktiga ordalag men anser också att förfarandet 
till vissa delar kunde förändras. 

Då det gäller strejker som berör gränsdragningen mellan olika fackföreningar är 
arbetstagarna positivt inställda till en förändring, en röst höjdes för att t.o.m. i lag 
förbjuda dylika strejker.  Arbetstagarna anser  att förseelserna på arbetsmarknaden 
borde beaktas som en helhet, och man borde inte begränsa pliktförfarandet till att gälla 
olagliga strejker. Som ett exempel nämndes ingåendet av visstidsanställningar utan 
goda grunder.  Arbetstagarna nämner också i detta sammanhang att fackföreningarna 
borde beviljas grupptalerätt. 

I motsats till arbetsgivarna anser arbetstagarna att plikten har en avskräckande verkan 
och hänvisar till att arbetsdomstolen kan döma plikt flera gånger för samma olagliga 
arbetskamp.  Likaledes begränsas antalet strejker av regeln att för samma olagliga 
strejk kan plikt dömas åt såväl fackförbundet som fackförbundets lokalavdelning.   
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Arbetstagarna konstaterar  att arbetsdomstolen är relativ sträng i sin tolkning huruvida 
en strejk är olaglig eller inte och de önskar att frågan om vad som verkligen är en 
olaglig strejk borde noggrant utredas.  Arbetstagarna anser  att orsakerna till olagliga 
strejker borde grundligt undersökas: en förhöjning av pliktbeloppet som en enskild 
åtgärd skulle inte lösa problemen. En del arbetstagare betonar att arbetstagarna med 
en olaglig strejk sällan strävar efter bättre villkor, utan att de flesta olagliga strejkerna 
och arbetsnedläggelserna är en spontan protest och att strejkerna oftast är mycket 
kortvariga. 

Arbetstagarna uttalar också ett klart nej till tanken att införa skadeståndsskyldighet och 
att godkänna säkringsåtgärder. 

Inom arbetstagarlägret höjdes röster för att  en minimering av antalet strejker borde 
eftersträvas och att olagligheter inte bör tolereras.  Samtidigt anser arbetstagarna att 
arbetsgivarna överdriver betydelsen av olagliga strejker. 

Försiktiga röster höjs för möjligheten att i något skede omforma pliktförfarandet, men 
arbetstagarsidan betonar att en eventuell förhöjning av pliktnivån borde tas upp i 
gemensamma förhandlingar.  Ett förslag togs upp enligt vilket en eventuell förhöjning 
av pliktbeloppen borde sammankopplas med en förhöjning av ersättningen för 
uppsägning utan laglig grund. 

Specialisterna tar  försiktigt ställning till pliktbeloppens storlek och konstaterar bl.a. att 
pliktnivån kunde var något högre i synnerhet för förbunden och då en olaglig strejk 
fortsätter efter det att arbetsdomstolen  funnit den vara olaglig.  Pliktnivån kunde höjas 
något, men inte så mycket att den skulle skada förbundens soliditet.  En specialist 
föreslog att pliktnivån kunde höjas till att motsvara beloppet år 1946, som var en miljon 
mark (i dagens penningvärde ca  78 000 euro).  Från specialistsida konstateras också 
att frågan om ansvarsfördelningen mellan fackförbundet och dess lokalavdelning borde 
utredas och att övervakningsplikten är en besvärlig fråga som borde klargöras.  En 
intressant tanke väcks av en specialist om att arbetsgivarens tolkningsföreträde är en 
motpol till strejkrätten.  Frågan om förebyggande förlikning är också värt att 
undersöka, framkastar en specialist.  Å andra sidan höjs  röster mot det nuvarande 
pliktförfarandet med motiveringen att plikt har dömts i ett antal fall flera gånger för 
samma olagliga strejk utan att strejken skulle ha tagit slut. 

Från specialisthåll framfördes också en önskan att riksdagen borde ta ställning till 
säkringsåtgärder vid strejker, samtidigt som en specialist ställde  frågan om 
strejkrätten kanske borde omformas.  En specialist tog helt entydigt avstånd från vite 
förhängt av tingsrätten och ansåg att det  inte passar i det finska systemet. 

Arbetsgivarna är mycket enhälliga i sina krav på förändringar: de kräver att 
skadeståndsansvar vid olagliga strejker bör införas eftersom pliktförfarandet inte 
beaktar de förorsakade skadornas omfång.  I motsats till arbetstagarna anser 
arbetsgivarna att pliktens preventiva verkan är obefintlig.  En arbetsgivare 
konstaterade emellertid att plikten har en viss avskräckande inverkan för 
lokalavdelningarna medan  däremot de välbärgade förbunden inte låter sig förhindras 
av plikten.  Arbetsgivarna önskar sig också att arbetsdomstolen skulle höja den interna 
skalan de använder för fastställandet av pliktens storlek.  Respekten för lagen är 
obefintlig och begreppet ”olaglighet” har lidit inflation.  Arbetsgivarsidan medger att 
förhöjningen av pliktnivån är en mycket besvärlig politisk fråga. 

Arbetsgivarna önskar sig dessutom i motsats till arbetstagarna och specialisterna  att 
säkringsdomar enligt tysk modell borde införas i Finland. 



 

 

166

5.7 Svaren på fråga 6 och 10.6 (arbetsdomstolens verksamhet) 

5.7.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 6 (Arbetsdomstolens verksamhet): 

Arbetstagarnas medeltal på frågan om arbetsdomstolens verksamhet var 3,7 och 
medianen 4.  Spridningen av svaren var medelmåttig, 3 – 5 poäng.  Tre 
arbetstagarrepresentanter gav frågan 3 poäng (medelmåttigt),  fyra arbetstagare gav 
poängtalet 4 (ganska bra), och en arbestagarrepresentant gav frågan 5 poäng (bra).  En 
arbetstagare svarade inte på denna fråga.  I medeltal ansåg arbetstagarna alltså att 
arbetsdomstolen fungerar ganska bra.  I denna fråga avvek arbetsgivarnas resultat 
(medeltal 3,4 poäng och median 3) inte nämnvärt från arbetstagarnas svar.  
Specialisterna var något nöjdare än både arbetstagarna och arbetsgivarna med 
medeltalet 4,2 och medianen 4.  Av dessa resultat torde slutsatsen kunna dras att de 
intervjuade ur alla tre grupper är relativt eniga om arbetsdomstolens verksamhet. 

Den intervjuade (10), som gett frågan poängtalet 4 (ganska bra) konstaterar att rättegångarna i 
allmänhet framskrider alltför långsamt.  Domstolen uppfyller väl kravet på fackkunskap. 

Den svarande (11), som också gett frågan 4 poäng (ganska bra) anser att 
arbetsdomstolsväsendet fungerar relativt bra.  Den svarande tar avstånd till frågan om 
säkringsåtgärder och konstaterar att förfarandet inte är avsett att användas i 
arbetslagstiftningen. 

Den intervjuade (12) har gett frågan 5 poäng (bra) och anser att arbetsdomstolsväsendet 
fungerar väl.  Den intervjuade föreslår att arbetsdomstolen kunde behandla alla frågor som 
hänför sig till arbetsförhållanden, och inte enbart kollektivavtalsfrågor. 

Arbetstagarrepresentanten (13), som gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) uppger att den 
nuvarande modellen kanske verkar något stel för dagens behov.  Besluten borde skrivas ut med 
ett språkval som alla kan förstå.  Systemet är på ett visst sätt slutet.  Arbetsdomstolen borde ha 
mer fackkunskap, man kunde använda sig mer av sakkunniga inom ett visst område.  Den 
intervjuade ställer också frågan huruvida alla ärenden hör till arbetsdomstolen. 

Den svarande (14) har gett frågan poängtalet 4 (ganska bra) och konstaterar att i princip har 
arbetsdomstolen fackkunskap i arbetsfrågor.  I allmänna domstolar varierar nivån relativt 
mycket.  De allmänna domstolarna borde ha en avdelning för arbetsfrågor. 

Den intervjuade (16), som har gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) föreslår att gränsdragningen 
mellan arbetsdomstolen och allmänna domstolar borde granskas. 

Den svarande (17) har också gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) konstaterar att 
arbetsdomstolens beslut är förståeliga och logiska. 

Den svarande (24) har gett frågan 4 poäng (ganska bra) och påpekar att arbetsdomstolens 
styrka utgörs av fackkunniga domare.  Tingsrätterna har enbart lekmannadomare, vilkas 
kunskaper om arbetsmarknadsfrågor varierar avsevärt.  Den svarande frågar sig om 
tingsrätterna överhuvudtaget är den rätta domstolen att behandla arbetsrättsliga frågor. 

Fråga 10.6 (Förändringsbehovet i arbetsdomstolens verksamhet): 

Arbetstagarnas medeltal för frågan om förändringsbehovet i arbetsdomstolsväsendet 
var 2,7 och medianen 3.  Spridningen av svaren var  begränsat, 2 – 3 poäng.  En 
arbetstagare gav frågan 2 poäng (begränsat förändringsbehov) och de tre övriga 
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intervjuade gav frågan poängtalet 3 (relativt begränsat).  I denna fråga var parternas 
svar också relativt nära varandra.  Arbetsgivarnas medeltal var något högre, 3,4 och 
medianen 3. De ansåg alltså att ett något större förändringsbehov föreligger.  
Specialisterna gav frågan samma medeltal som arbetstagarna, 2,7.  Specialisternas 
median var något lägre, 2,5.  De förhållandevis låga värdena för förändringsbehovet 
korrelerar relativt väl med svaren på fråga 6. 

Den intervjuade (13) som betecknat förändringsbehovet med poängtalet 2 (begränsat) upprepar 
sin kommentar till fråga 6 och framför önskemålet att arbetsdomstolens beslut borde vara 
skrivna på ett förståeligt språk. 

5.7.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 6 (Arbetsdomstolens verksamhet): 

Arbetsgivarna gav frågan 6 medeltalet 3,4 och medianen 3, och avvek därmed inte 
nämnvärt från arbetstagarna (avvikelsen 0,3 poäng i medeltalet). Avvikelsen från 
specialisternas medeltal var något större, 0,8 poäng..  Spridningen på svaren var 
relativt stor, 2 – 5 poäng.  En arbetsgivarrepresentant gav frågan poängtalet 2 (ganska 
dåligt), fyra svarande gav frågan 3 poäng (medelmåttigt), två gav frågan 4 poäng 
(ganska bra), och en arbetsgivare gav poängtalet 5 (bra).  En arbetsgivarrepresentant 
ville inte svara på frågan. 

Den intervjuade (1), som gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) beklagar att de dåliga spelreglerna 
inom arbetsfredsfrågor stör arbetsdomstolens verksamhet.  Då tolkningsfrågor behandlas, har 
domstolen inte förståelse för avtalskulturen som gäller i branschen.  Domstolen tyr sig till gamla 
beslut.  Det är inte bra att  avtalsparterna medvetet formulerat ett kollektivavtalsvillkor vagt och 
arbetsdomstolen kompletterar avtalet.  Tudelningen av behandlingen av arbetsmarknadsfrågor i 
arbetsdomstolen och allmänna domstolar fungerar inte tillfredsställande.  Man borde använda 
sig mera av skiljedomstol. 

Den intervjuade (3) har gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt) och anser att 
arbetsdomstolen inte är en oberoende domstol.  Hot om arbetskamper behandlas alltför 
långsamt av arbetsdomstolen, likaså är behandlingen av arbetskamper som är i gång alltför 
långsam: arbetskamperna hinner förorsaka stora skador innan plikt dömts en enda gång.  Detta 
kombinerat med alltför låga pliktbelopp visar att mekanismen inte fungerar väl.  Det är inte bra 
att frågor gällande arbetsvillkor behandlas såväl i allmänna domstolar som i arbetsdomstolen.  
Bristen på sakkunskap i allmänna domstolar utgör ett problem. 

Den svarande (4) förhåller sig relativt kritiskt till arbetsdomstolens verksamhet och ger frågan 2 
poäng (ganska dåligt).  Enligt den svarandes personliga erfarenheter försöker arbetsdomstolen 
hitta ur sin egen synvinkel enkla lösningar, och ibland rentav utövar tryck på arbetsgivaren att 
avstå från sin bevisföring för att förenkla processen.  Intrycket uppstår att domstolen inte 
eftersträvar att finna den objektiva sanningen utan gör tidvis kompromissbeslut. 

Den intervjuade (5) är relativt nöjd med arbetsdomstolens verksamhet och ger frågan 
poängtalet 4 (ganska bra).  Den intervjuade anser att trepartsupplägget i domstolen fungerar 
väl: arbetstagarna och arbetsgivarna verkar som domare och inte som representanter för sina 
uppdragsgivare.  Den intervjuade uppger att besluten inte görs snabbt nog, processen borde 
försnabbas.  I motsats till andra arbetsgivarrepresentanter anser den svarande att den 
nuvarande tudelningen av behandlingen av arbetsvillkor (arbetsavtalsfrågor i tingsrätten och 
kollektivavtalsfrågor i arbetsdomstolen) är bra.  Tvisterna om arbetsavtalsärenden är en 
principfråga för hela domstolsväsendet. 
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Den svarande (6) anser att arbetsdomstolsväsendet fungerar ganska bra (4 poäng).  
Arbetsdomstolen arbetar  sakligt och snabbt.  En fördel är att besluten inte kan överklagas.  
Problemet är att arbetsdomstolen är en specialdomstol.  Den svarande föreslår att arbetsfrågor 
borde uttryckligen vara civilfrågor och därigenom behandlas som alla andra civilmål i allmän 
domstol.  På så sätt skulle det undvikas att specialdomstolen fjärmar sig från verkligheten.  De 
allmänna domstolarna behandlar ju också andra frågor som har stor betydelse i människors liv, 
såsom familjerätt och förmögenhetsrätt.  Arbetsmarknadsfrågorna bör försättas  i samma 
ställning som övriga rättsområden. 

En arbetsgivarrepresentant (7) som ger frågan poängtalet 5 (fungerar bra) anser i motsats till 
den svarande (6) att det skulle vara katastrofalt om alla frågor gällande arbetsförhållanden 
skulle behandlas i allmänna domstolar.  Arbetsdomstolens beslut är i allmänhet riktiga, och 
trepartsstrukturen (domare, arbetstagare, arbetsgivare) fungerar väl.  Domstolens tjänstemän är 
yrkeskunniga.  Däremot är tingsrätternas expertis i arbetsfrågor begränsad.  Expertisen är 
begränsad i synnerhet vid små tingsrätter.  Kvaliteten på tingsrätternas anhållan om utlåtande 
från arbetsdomstolen är ofta undermålig.  Kanske arbetsdomstolen borde ha tre avdelningar i 
stället för de nuvarande två?  Det kan också  frågas huruvida processen kunde försnabbas på 
något sätt, trots att arbetsdomstolen redan nu är snabbare än tingsrätten.  Arbetsdomstolen 
använder sig av en egen skala för att bestämma pliktbeloppen, beloppen är mycket låga.  Å 
andra sidan kan arbetsgivarnas sätt att beräkna de förorsakade skadorna också ofta ifrågasättas.  
Medlingslagen stipulerar plikt i stället för skadeståndsersättning, vilket strider mot 
rättsuppfattningen.   

Fråga 10.6 (Förändringsbehovet i arbetsdomstolens verksamhet): 

Arbetsgivarna bedömer förändringsbehovet vara något större än  arbetstagarna och 
specialisterna, med medeltalet 3,4 och medianen 3, jämfört med arbetstagarnas 
medeltal 2,7 och median 3 och specialisternas medeltal 2,7 och median 2,5.  
Spridningen av arbetsgivarnas svar är relativt stor  med två svar med poängtalet 2 
(förändringsbehovet begränsat), ett svar med 3 poäng (relativt begränsat) och två svar 
med poängtalet 5 (stort). 

Den intervjuade (3) betecknar förändringsbehovet som stort (5 poäng) och påpekar att 
behandlingen av strejkhot borde ske snabbare. 

Den svarande (4) som också gett frågan poängtalet 5 (stort förändringsbehov) önskar att mer 
uppmärksamhet skulle ägnas åt ledning och objektivitet av processen. 

Arbetsgivarrepresentanten (6) som ger förändringsbehovet poängtalet 2 (begränsat) konstaterar 
att förändringsbehovet är begränsat om arbetsdomstolens verksamhet fortsätter i sin nuvarande 
form och upprepar samtidigt sin åsikt som presenterades i svaret för fråga 6, att 
arbetsdomstolens verksamhet borde avslutas och verksamheten  flyttas över till allmänna 
domstolar. 

5.7.3 Specialisternas svar 

Fråga 6 (Arbetsdomstolens verksamhet): 

Med sitt medeltal för frågan 6 på 4,2 poäng och medianen 4 är specialisterna något 
nöjdare med arbetsdomstolsväsendets funktion än arbetstagarna (medeltal 3,7 och 
median 4) och i synnerhet nöjdare än arbetsgivarna (medeltal 3,4 och median 3).  
Spridningen på specialisternas svar är medelmåttig, 3  - 5 poäng, med en specialist på 3 
poäng (fungerar medelmåttigt), tre specialister med 4 poäng (ganska bra) och två 
specialister med poängtalet 5 (bra).   
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Den svarande (18), som gett frågan poängtalet 3 (medelmåttigt) anser att trots att 
arbetsdomstolen är en trepartsinstitution, har den tillförskansat sig en omfattande legitimitet 
(rätten att avgöra frågor). Ordföranden och sekreterarna spelar en central roll.  Ordförandena 
har varit högt ansedda.  Trepartsupplägget är fortfarande berättigat. 

Den intervjuade (19), som gett frågan 5 poäng (fungerar bra), konstaterar att systemet är relativt 
fördelaktigt och snabbt.  Arbetsdomstolen är ofta enig i sina beslut.  Det kan frågas  hurudant 
rättsskyddet för  en icke organiserad arbetstagare är? 

Specialisten (20), som bedömt frågan med 4 poäng (ganska bra), är också av den uppfattningen 
att arbetsdomstolsväsendet fungerar väl.  Arbetstagarna och arbetsgivarna är av samma åsikt i 
denna fråga.  Arbetsdomstolen är en central beståndsdel av vårt kollektiva system, som består av 
förbundens kollektivavtalsförhandlingar, förlikningsverksamheten och arbetsdomstolen.  Om  
alla frågor gällande arbetsavtal skulle koncentreras till arbetsdomstolen skulle det vara en stor 
omställning.  Visserligen uppfylls inte kravet på jämlikhet i det nuvarande tudelade systemet. 

Den svarande (21), som bedömt frågan 6 med 3 poäng (fungerar medelmåttigt), anser att 
gränsdragningen inte är klar.  Frågorna gällande allmänt bindande kollektivavtal och icke 
organiserade arbetsgivare behandlas i allmän domstol.  Upplägget är inte tillräckligt entydigt.  
Det svenska förfarandet där alla arbetsfrågor behandlas i arbetsdomstolen är bra. 

Specialisten (22), som anser att arbetsdomstolen fungerar ganska bra (4 poäng) konstaterar att 
arbetsdomstolens verksamhet är sakligt då de rambetingelser som lagstiftningen ställer beaktas. 

Den intervjuade (23) anser att arbetsdomstolen fungerar bra (5 poäng).  Med sin 
trepartsstruktur uppfyller domstolen såväl kraven på fackkunskap som trovärdighet.  Dessutom 
är arbetsdomstolen synnerligen snabb jämfört med andra domstolar.  
Arbetsmarknadsorganisationerna har åtminstone inte på allvar föreslagit förändringar i 
arbetsdomstolens struktur eller kompetensområde.  En annan fråga är om behandlingen av alla 
arbetsrättsliga tvister borde ändras så  att också icke organiserade arbetstagare och arbetsgivare 
kunde efter behandlingen i tingsrätten lägga in besvär till arbetsdomstolen vars beslut skulle 
vara slutligt, såsom fallet är i Sverige. 

Fråga 10.6 (Förändringsbehovet i arbetsdomstolens verksamhet): 

Specialisterna har gett frågan om förändringsbehov i arbetsdomstolens verksamhet 
medeltalet 2,7 och medianen 2,5.  Specialisterna ligger med sina svar på samma nivå 
som arbetstagarna men lägre än arbetsgivarna.  Spridningen av svaren är  stor, 1 – 5 
poäng.  Av de fyra specialisterna som svarat på frågan ger en frågan 1 poäng (inget 
förändringsbehov alls), en specialist ger 2 poäng (begränsat förändringsbehov), en 
specialist 3 poäng (relativt begränsat förändringsbehov) och en specialist ser 
förändringsbehovet som stort (5 poäng). 

Den svarande (22) som bedömt förändringsbehovet vara stort (5 poäng) påpekar att 
förändringsbehovet sammanhänger med behovet att omforma  arbetsfredssystemet i sin helhet.  
Det vore värt att undersöka den svenska modellen närmare.  Sverige har knappast några olagliga 
strejker överhuvudtaget. 

Den svarande (23) som inte ser något förändringsbehov alls (1 poäng) hänvisar till sitt svar på 
fråga 6 och tillägger att det är möjligt att det uppstår tryck att förändra systemet så att också 
icke organiserade arbetstagare och arbetsgivare ges besvärsrätt till arbetsdomstolen.  Å andra 
sidan har högsta domstolen redan avvisat en sådan förändring på 1980-talet. 
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5.7.4 Sammanfattning 

Både arbetstagarna och arbetsgivarna är relativt nöjda med arbetsdomstolens 
verksamhet.  Båda parterna presenterar också olika förslag till förbättring av systemet.  
Specialisterna återigen fäster uppmärksamhet vid bristen på jämlikhet för icke fackligt 
organiserade arbetstagare. 

Både arbetstagarna och arbetsgivarna anser  att behandlingen av ärenden i 
arbetsdomstolen kunde göras snabbare trots att båda parterna är överens om att 
arbetsdomstolen redan i dag är betydligt snabbare än tingsrätten.  Denna åsikt delas 
också av specialisterna.  Arbetsgivarna skulle önska sig en förbättring speciellt vid 
behandlingen av strejkhot och olagliga strejker och motiverar detta med att stora 
skador hinner uppstå för arbetsgivaren och också för utomstående innan 
arbetsdomstolen hunnit förklara strejken  olaglig och dömt plikt.  Samtidigt 
konstaterar en arbetsgivarrepresentant att arbetsgivarnas sätt att beräkna skadorna 
ibland kan ifrågasättas.  Arbetsgivarna kopplar ihop den långsamma behandlingen av 
olagliga strejker med de ur deras synvinkel alltför låga pliktbeloppen och drar därav 
slutsatsen att systemet inte fungerar speciellt bra.  Från arbetsgivarsidan tas också 
frågan om dåliga spelregler i arbetsfredsfrågor upp, vilket  anses störa 
arbetsdomstolens arbete i allmänhet. 

Alla tre parter är eniga om att arbetsdomstolens fackkunskap är på hög nivå.  
Arbetsdomstolens kompetens ifrågasättes inte, besluten är logiska och förståeliga, om 
också en arbetstagarrepresentant efterlyser ett klarare språk i besluten så att också 
lekmän skulle förstå vad som beslutats.  Parterna anser att arbetsdomstolen fungerar 
väl då de rambetingelser  som lagstiftningen ställt för domstolen beaktas.  
Ordförandens och sekreterarnas roll är central.  Arbetsdomstolens ordförande åtnjuter 
stor respekt.   

Specialisterna hävdar att arbetsdomstolen är ett snabbt och kostnadseffektivt 
arbetande organ jämfört med tingsrätterna.  Specialisterna tar också vid flera olika 
tillfällen upp frågan om de icke fackligt anslutna arbetstagarnas ställning och uttrycker 
tvivel om att denna grupp av arbetstagare inte blir jämlikt behandlad.  De anser att den 
nuvarande tudelningen inte garanterar jämlikhet.  Tudelningen fungerar inte väl, och 
det borde övervägas att införa att likadant förfaringssätt som Sverige har,  där alla 
frågor gällande arbetsförhållanden behandlas i arbetsdomstolen.  I Sverige kan ett 
tingsrättsbeslut i arbetsrättsliga frågor överklagas och behandlas i arbetsdomstolen, 
vars dom är slutlig.  Å andra sidan konstaterar en specialist att en dylik förändring 
skulle vara ytterst omfattande.   

Också bland arbetstagarna och arbetsgivarna höjs röster för att ändra den i kraft 
varande tudelningen.  Åsikterna varierar såväl bland arbetstagarna som arbetsgivarna.  
Åsikter framförs både för att samla alla arbetsrättsliga frågor i arbetsdomstolen och att 
helt avsluta arbetsdomstolens verksamhet och överföra alla arbetsrättsliga frågor till 
allmänna domstolar.  Arbetstagarna och arbetsgivarna är eniga om att kompetensen i 
tingsrätterna i arbetsrättsliga frågor varierar kraftigt: i små tingsrätter är problemet 
störst.  Ett förslag har också gjorts att arbetsrättsavdelningar borde grundas i 
tingsrätterna. 

Arbetsgivarsidan kritiserar vagt formulerade bestämmelser i kollektivavtal som förs till 
behandling i arbetsdomstolen som därmed ges uppgiften att komplettera 
kollektivavtalet. Detta är inte arbetsdomstolens uppgift utan för dylika fall borde 
skiljedomstolar i större omfattning utnyttjas.  Från arbetsgivarhåll påpekas också att 
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arbetsdomstolen ibland inte vill gå in i en fråga på djupet, utan söker 
kompromisslösningar.   

Arbetstagarsidan betonar också i detta sammanhang att säkringsåtgärder inte hör till 
det finska kollektivavtalssystemet. 

5.8 Svaren på fråga 7 och 10.7 (förlikningsreglerna) 

5.8.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 7 (Förlikningsreglerna): 

Arbetstagarnas medeltal för frågan gällande förlikningsreglerna var 4,2 och medianen 
4.  Arbetstagarna ansåg alltså att förlikningsreglerna är ganska bra lämpade för dagens 
behov.  Spridningen av svaren var relativt begränsad, 3 – 5 poäng.  En 
arbetstagarrepresentant gav frågan poängtalet 3 (medelmåttigt), fyra gav poängtalet 4 
(ganska bra) och tre gav poängtalet 5 (bra).  En arbetstagarrepresentant svarade inte på 
denna fråga.  Arbetstagarnas svar är relativt nära specialisternas svar (medeltalet 3,7 
och medianen 4), men på betydligt högre nivå än arbetsgivarna (medeltalet 2,6 och 
medianen 2,5).  Arbetsgivarna är alltså betydligt missnöjdare med förlikningsreglerna 
än arbetstagarna och specialisterna. 

Den intervjuade (10), som ger frågan poängtalet 4 (ganska bra), konstaterar kort att frågan om 
utvecklandet av förlikningssystemet kunde utredas. 

Den svarande (11), som också ger frågan poängtalet 4 (ganska bra), anser att informell 
förlikning borde äga rum.  Parterna är inte tillräckligt väl förberedda för förhandlingar under  
riksförlikningsmannens ledning: problemfrågorna har inte definierats.  Reglerna är i sig inte ett 
problem, utan tillämpningen av dem. 

Arbetstagarrepresentanten (12), som anser att förlikningsreglerna fungerar bra (5 poäng), 
framhåller också att parterna kunde förbereda sig bättre för förlikningen.  Avtalstvång skulle 
inte fungera väl i Finland.  Varseltiden för strejker är alltför lång.  På arbetsmarknaden borde 
parterna bedriva kontinuerliga förhandlingar.  Den svarande undrar  hur avtalstvånget fungerar 
i Sverige? 

Den svarande (13), som har gett frågan poängtalet 3 (medelmåttigt), anser att det finska 
systemet med förlikningstvång utan avtalstvång är ett väl fungerande system: avtalstvånget 
skulle inte fungera i Finland.  Riksförlikningsmannens behörighet är på rätt nivå.  Också denna 
svarande konstaterar att parterna kunde förbereda sig bättre för förlikningen.  Kollektivavtalens 
vaga formuleringar är ett problem: formuleringarna borde vara klarare och entydigare.  
Parterna vill inte skriva synpunkter som i klartext beskriver problemet.  Flera praktiska exempel 
kunde inkluderas i kollektivavtalen.   En kommitté borde grundas för utreda frågan om klara 
och entydiga formuleringar. 

Den svarande (14), som ger frågan poängtalet 5 (fungerar bra), anser också att parterna kunde 
förbereda sig bättre för förhandlingar under ledning av riksförlikningsmannen.  
Arbetsdomstolen är ett bra exempel på hur processen borde skötas och kunde tjäna som modell 
också vid förlikning.  Riksförlikningsmannen kunde kräva att parterna förhandlar mer  ingående 
med varandra innan den officiella förlikningen fortsätts. 

Den intervjuade (16), som ansett att förlikningsreglerna fungerar ganska bra (4 poäng), anser 
också att parterna borde förbereda sig bättre inför förhandlingarna under 
riksförlikningsmannens ledning och föreslår  att processkrav som liknar förberedelserna för 
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behandling av ett ärende i arbetsdomstolen skulle kunna införas innan förhandlingar under 
ledning av riksförlikningsmannen upptas.  Avtalstvång bör inte införas, men förlikningsreglerna 
borde utvecklas.  Avtalen borde vara skrivna i klartext, och avtalens anda borde följas.  
Skolningsavtalet är ett sorgligt exempel på hur man inte borde agera.  I teknologiindustrin  har 
arbetstagarna och arbetsgivarna tillsammans utarbetat skolningsmaterialet för kollektivavtalet.  
Erfarenheterna har varit positiva, och detta kunde fungera som modell också för andra 
branscher. 

Den intervjuade (17) , som anser att förlikningsreglerna fungerar ganska bra (4 poäng), påpekar 
också att parterna borde förbereda sig bättre för förhandlingar under riksförlikningsmannens 
ledning. 

Den svarande (24) som gett frågan poängtalet 5 (fungerar bra) konstaterar att 
förlikningsmannen endast är berättigad till att framlägga ett förlikningsförslag som parterna 
antingen godkänner eller förkastar.  Det finska systemet med förhandlingstvång utan 
avtalstvång fungerar väl.  Den svarande frågar sig hur parterna skulle  arbeta vidare om 
avtalstvång skulle införas?  Parterna borde krävas att förbereda sig bättre inför förhandlingarna 
under förlikningsmannens ledning.  I dag är det alltför vanligt att parterna inte ens vet i vilka 
frågor de är oeniga. 

Fråga 10.7 (Förändringsbehovet i förlikningsreglerna): 

Arbetstagarnas medeltal för denna fråga var 2,7 och medianen 3.  Spridningen mellan 
svaren var begränsad, 2 – 3 poäng.  En  arbetstagarrepresentant betecknade 
förändringsbehovet med 2 (begränsat) och de tre övriga svarandena gav frågan 3 poäng 
(relativt begränsat förändringsbehov).  Arbetsgivarna ansåg förändringsbehovet vara 
avsevärt större med medeltalet 3,8 och medianen 4.  Specialisternas bedömning låg på 
exakt samma nivå som arbetstagarnas.  Ingen av arbetstagarna har kommenterat sina 
bedömningar i denna fråga. 

5.8.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 7 (Förlikningsreglerna): 

Arbetsgivarnas medeltal på denna fråga var 2,6 och medianen 2,5.  Med dessa poängtal 
låg arbetsgivarna betydligt lägre än såväl arbetstagarna (medeltal 4,1 och median 4) 
som specialisterna (medeltal 3,7 och median 4).  Medan arbetstagarna och 
specialisterna ansåg att förlikningsreglerna fungerar ganska bra (medianen 4), ansåg 
arbetsgivarna att reglerna fungerar mellan ganska dåligt (2 poäng) och medelmåttigt (3 
poäng).  Spridningen på arbetsgivarnas svar var relativt stor, 1 – 4, med en intervjuad 
på 1 poäng (dåligt), tre intervjuade på 2 poäng (ganska dåligt), två intervjuade på 3 
poäng (medelmåttigt) och två intervjuade på 4 poäng (ganska bra).  En 
arbetsgivarrepresentant svarade inte på frågan.   

Den svarande (1), som gett frågan poängtalet 2 (ganska dåligt), påpekar att arbetstagarna 
använder riksförlikningsmannen som sista utväg, vilket är fel.  Missaktning av varseltiden för 
strejker borde sanktioneras.  Riksförlikningsmannen borde oftare använda sig av möjligheten 
att flytta på en strejk.  Det är fel att rättstvister kommer till behandling hos 
riksförlikningsmannen.  För detta borde funktionsdugliga regler skapas.  Medlingsinstitutet i 
Sverige kunde utgöra en modell för Finland: medlingslösningarna borde vara 
nationalekonomiskt förnuftiga.  Lagen om medling i arbetstvister borde moderniseras.  Något 
slags avtalstvång kunde vara en bra lösning.  Parterna har inte förberett sig tillräckligt för 
förhandlingar under ledning av riksförlikningsmannen. 
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Den intervjuade (3), som också gett frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt), konstaterar 
såsom den intervjuade ovan att man borde överväga den svenska modellen där slutresultatet 
måste betrakta den nationalekonomiska inverkan avtalet får.  De finska reglerna beaktar inte 
förlikningens och slutresultatets inverkan på Finlands konkurrenskraft och nationalekonomi.  
Förlikningsprocessen och slutresultatets inverkan på Finlands konkurrenskraft är mycket 
beroende av förlikningsmannens person. 

Arbetsgivarrepresentanten (4), som likaledes bedömt frågan med 2 poäng (fungerar ganska 
dåligt) påpekar att olagliga strejker inte kan behandlas med hjälp av förlikningsmekanismerna. 

Den svarande (5) är något mer tillfreds med förlikningsreglerna än de tre första svarandena och 
ger frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra).  Den svarande anser att avtalstvång inte borde 
införas.  Reglerna gällande hur parterna borde förbereda sig för förhandlingar under 
riksförlikningsmannens ledning borde förtydligas.  Obalansen mellan skadorna vid en 
arbetskamp och de använda medlen borde utredas.  Detta gäller speciellt gränsdragningsfrågor 
mellan fackföreningarna.  Skiljedomstolar borde användas i större utsträckning än tidigare.  
Riksförlikningsmannen kunde fungera som ordförande och skiljedomstolens beslut skulle vara 
bindande för båda parterna. 

Den intervjuade (6) ger såsom den intervjuade (5) frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra).  
Den intervjuade anser att man kunde införa någon form av avtalstvång. 

Den svarande (7) har gett frågan poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt).  Den svarande påpekar 
att arbetstagarna får bättre avtalsvillkor med hjälp av riksförlikningsmannen än arbetsgivaren 
har erbjudit.  Riksförlikningsmannen används som ett tillägg till förhandlingarna.  
Medlingsinstitutet i Sverige beaktar de nationalekonomiska aspekterna vilket kunde vara bra för  
Finland  också.  Avtalstvång är inte en bra modell, däremot kunde man bygga upp en mekanism 
med vars hjälp strejkåtgärderna skulle ställas i relation till de skador strejken förorsakar.  
Parterna har inte förberett sig tillräckligt för förlikningsförhandlingarna.   Likadana processkrav 
som gäller för behandlingen av frågor i arbetsdomstolen kunde införas.  Ibland uppstår 
intrycket att riksförlikningsmannen alltför kraftigt  poängterar undvikandet av ett strejkhot eller 
en strejk på bekostnad av att uppnå en ekonomiskt försvarbar lösning.  Riksförlikningsmannens 
behörighet är lämpligt dimensionerad.  Det är svårt för parterna att förkasta 
riksförlikningsmannens medlingsförslag.  Kollektivavtalens regler är ofta oklara och  inte heller 
skrivna i klartext.  I synnerhet frågor som centralförbunden tillsammans har förhandlat om tas 
ofta med i de olika branschernas kollektivavtal i en mycket otydlig form.  Ett problem uppstår 
genom att arbetsgivarsidan oftast företräds av jurister medan arbetstagarnas representanter i 
allmänhet är personer med mångårig praktisk erfarenhet.  Vanligtvis utarbetar arbetsgivarna ett 
textförslag varvid oklarheter tolkas till nackdel för den part som utarbetat texten.  
Kollektivavtalen kan innehålla oklara bestämmelser därför att parterna inte vill eller vågar 
riskera att hela avtalet  inte kommer till stånd om en detaljfråga behandlas alltför ingående.  
Klarhet i kollektivavtalens bestämmelser är i sin helhet en komplicerad fråga.  Trots att 
kollektivavtalens vissa bestämmelser kan ha företräde inför lagens bestämmelser, är processen 
för textutarbetning mycket enklare än för lagtext.  Arbetsdomstolens beslut inverkar på 
kollektivavtalets framtida ordval och innehåll. 

Det är troligt att förlikningsmannen ibland används som ett led i förhandlingsprocessen.  I 
praktiken får arbetstagarna alltid bättre villkor med hjälp av förlikningsmannen än de som 
arbetsgivaren erbjudit i förhandlingarna.  I värsta fall uppstår en ond cirkel därigenom att 
arbetsgivarsidan är försiktig i de egentliga förhandlingarna för att ha en buffert i 
förhandlingarna under ledning av riksförlikningsmannen, vilket kan leda till att arbetstagarna i 
sin tur gärna tyr sig till förlikningsmannens hjälp.  Man kunde som en del av förfarandet bygga 
upp likadana processkrav för förberedelserna som  vid arbetsdomstolen.  Parterna borde 
sinsemellan klargöra de frågor över vilka enighet råder och också de frågor där de är oeniga.  
Parterna borde likaledes på ett förståeligt sätt precisera sina egna krav.  Allt detta borde ske 
innan medlingsförhandlingarna påbörjas. 
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Den svarande (8), som ansett att förlikningsreglerna fungerar dåligt (1 poäng), konstaterar helt 
kort att ekonomiska synpunkter inte beaktas vid medlingen. 

Den intervjuade (9), som gett frågan poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt), konstaterar att 
modellen som Medlingsinstitutet i Sverige tillämpar kunde användas också i Finland. 

Fråga 10.7 (Förändringsbehovet i förlikningsreglerna): 

Arbetsgivarnas medeltal för frågan gällande förändringsbehovet i förlikningsreglerna 
var 3,8 och medianen 4.  Med detta poängtal ansåg arbetsgivarna i medeltal att 
förändringsbehovet är relativt stort.  Arbetsgivarna anser förändringsbehovet vara 
betydligt större än såväl arbetstagarna som specialisterna, som båda gett frågan 10.7 
medeltalet 2,7 och medianen 3.  Spridningen på arbetsgivarnas svar var relativt stort,   
2 – 5 poäng.  En arbetsgivare gav poängtalet 2 (begränsat förändringsbehov), en gav  
poängtalet 3 (relativt begränsat), en poängtalet 4 (relativt stort) och två poängtalet 5 
(stort förändringsbehov). 

Den svarande (1), som bedömer förändringsbehovet vara relativt stort (4 poäng), anser att 
förlikningsväsendets roll och uppgifter bör omarbetas.  Möjligheterna att undvika 
oproportionerligt stora skador bör förbättras. 

Den intervjuade (3) har gett frågan 5 poäng (stort förändringsbehov) och anser att 
förlikningsväsendet bör beakta Finlands nationalekonomi och konkurrenskraft.  
Förlikningsreglerna borde omformas till att bättre bidra till att medlingen lyckas.  En part som 
bryter mot förlikningsreglerna borde göras skadeståndsskyldig och ställas till straffrättsligt 
ansvar. 

Arbetsgivarrepresentanten (4) anser också att förändringsbehovet är stort (5 poäng) och 
konstaterar att det vore viktigt att också olagliga strejker skulle inkluderas i förlikningssystemet. 

5.8.3 Specialisternas svar 

Fråga 7 (Förlikningsreglerna): 

Specialisternas medeltal för frågan om förlikningsreglerna var 3,7 och medianen 4.  
Specialisterna är relativt nöjda med förlikningsreglerna då de bedömt att reglerna 
fungerar närmast ganska bra.  Spridningen av specialisternas svar var relativt stor, 2 – 
5 poäng.  En specialist gav frågan 2 poäng (fungerar ganska dåligt), en specialist gav 
frågan 3 poäng (medelmåttigt), tre gav frågan 4 poäng (ganska bra), och en specialist 
ansåg reglerna fungera bra (5 poäng).  Specialisterna låg med sina svar mycket nära 
arbetstagarna (medeltal 4,2 och median 4), då däremot arbetsgivarna var klart 
missnöjdare (medeltal 2,6 och median 2,5). 

Den svarande (18) har gett frågan 3 poäng (medelmåttigt) och anser att förlikningen av lokala 
arbetskamper, alltså andra än riksomfattande strejker sker i mycket ringa omfattning.  
Resurserna för medling är begränsade.  Medling skulle behövas också i andra frågor än 
intressekonflikter.  Frågan om straffpåföljden är svårtolkad.  Skadeståndsansvaret vid brott mot 
medlingslagen bör utredas. 

Den intervjuade (19), som gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra), konstaterar att det skulle 
vara värt att utreda hur förlikningsreglerna fungerar i dagens omständigheter.  Det är viktigt att 
i detta sammanhang ILO-reglerna respekteras. 

Specialisten (20), som också bedömt frågan med 4 poäng (ganska bra), konstaterar att 
medlingslagen från år 1962 i sig fungerar väl, såsom också arbetsavtalslagen och 
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kollektivavtalslagen.  Lagen är tillräckligt omfattande och flexibel.  Strejk är inte det enda 
påtryckningsmedlet, t.ex. betalningsbojkotter används.  Frågan är om begreppet borde 
utvidgas?  Om förfarandet skulle utvecklas,  bör  ett helhetspaket sammanställas.  Hittills har 
reglerna fungerat väl. Om  avtalstvång skulle införas, kunde det förstöra grunden för hela 
medlingsförfarandet.  Parterna kunde förbereda sig bättre inför förhandlingar med 
riksförlikningsmannen.  En begränsad lista borde utarbetas över de punkter parterna är oeniga 
om så att det skulle tydligt framgå vilka positioner parterna intagit i olika frågor.  Vissa 
processkrav kunde sammanställas.  Formuleringarna i kollektivavtalen är inte alltid tillräckligt 
entydiga,  uppmärksamhet borde fästas vid de oklara punkterna.  Ett ärende som behandlas i 
arbetsdomstolen hör inte till riksförlikningsmannen. 

Den svarande (21) har också gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra).  Den svarande anser att 
reglerna i kollektivavtalen gällande oenighet fungerar väl.  Avtalstvång bör inte införas.  
Riksförlikningsmannen borde ställa större krav på parterna. 

Den svarande (22) anser att reglerna fungerar ganska dåligt (2 poäng) och konstaterar att 
parterna tyr sig alltför lätt till förlikning och är dåligt förberedda för förhandlingarna. 

Den intervjuade (23), som gett frågan 5 poäng (fungerar bra), anger att medlingen av 
intressekonflikter omorganiserades för några år sedan.  Också den tidigare 
organisationsmodellen fungerade relativt väl.  Inget behov föreliggar att förändra ett 
välfungerande system.  Avtalstvång bör inte införas, parterna bör behålla beslutsrätten. 

Fråga 10.7 (Förändringsbehovet i förlikningsreglerna): 

Specialisternas medeltal på frågan 10.7 gällande förändringsbehovet av 
förlikningsreglerna var 2,7 och medianen 3.  Specialisterna bedömer 
förändringsbehovet var likadant (i det närmaste relativt begränsat) som arbetstagarna, 
då däremot arbetsgivarna har bedömt frågan med medeltalet 3,8 och medianen 4, 
alltså närmast relativt stort.  Spridningen av specialisternas svar är relativt stor, 1 – 4.  
En specialist anser att inget förändringsbehov alls finns (1 poäng), två specialister har 
gett poängtalet 3 (relativt begränsat) och en specialist anser förändringsbehovet vara 
relativt stort (4 poäng). 

Den intervjuade (18), som gett frågan 3 poäng (relativt begränsat), konstaterar att medling 
borde användas mera i arbetslivet generellt, och att medling på lokal nivå borde utvecklas. 

Den svarande (22), som bedömt förändringsbehovet vara relativt stort (4 poäng), konstaterar att 
medlingen i det stora hela fungerar tillfredsställande, men förändringsbehovet är 
sammankopplat med förändringsbehovet för arbetsfredssystemet i sin helhet.  För att 
säkerställa att de för samhället livsviktiga funktionerna fungerar också under arbetsstrid, borde 
möjligheterna att utveckla reglerna för förskjutning av arbetskamper, och också möjligheten att 
få ett ärende till behandling i riksdagen flexiblare utredas. 

Den svarande (23) har bedömt att inget förändringsbehov alls föreligger (1 poäng) och 
konstaterar kort att det varken för tillfället eller i en nära framtid verkar finnas behov att 
förändra medlingslagen. 

5.8.4 Sammanfattning 

Trots att arbetsgivarnas bedömning av förändringsbehovet för förlikningsreglerna 
starkt avviker från såväl arbetstagarnas som specialisternas åsikter, är alla tre grupper 
eniga om några punkter. 
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Flera representanter i alla tre grupper anser att parterna är ofta dåligt förberedda för 
förhandlingar under riksförlikningsmannens ledning.  Förslaget att förbättra processen 
stöter på bifall från alla tre grupperna.  Många svarande har nämnt att processkraven 
för behandling av ett mål i arbetsdomstolen kunde utgöra en bra modell för 
förlikningsförhandlingarna.  Parterna borde klart definiera de frågor i vilka oenighet 
råder och också entydigt framföra sin egen position i frågan.  På så sätt skulle 
riksförlikningsmannen snabbt få en överblick av problemen och förhandlingarna skulle 
eventuellt kunna föras i mål raskare.   

Alla tre grupperna tar också upp frågan om kollektivavtalens formuleringar som ett 
stort problem.  Såväl arbetstagarna som arbetsgivarna erkänner att parterna ofta 
medvetet formulerar en detalj i avtalet diffust, för att undvika att förhandlingarna 
skulle strandas på grund av tolkningsproblem i en detaljfråga.  Då frågan eventuellt tas 
upp till behandling i arbetsdomstolen, fungerar arbetsdomstolen som en förlängd arm i 
förhandlingsprocessen, vilket inte anses önskvärt.  Arbetsdomstolens tolkning av ett 
avtalsvillkor formar visserligen ordvalet i framtida kollektivavtal.  Alla tre grupper 
efterlyser att klarheten av formuleringar  i  kollektivavtal skulle förbättras: en 
arbetstagarrepresentant föreslår rentav att en kommitté kunde grundas för att utreda 
frågan.  

Trots att arbetstagarna och specialisterna är relativt nöjda med nuläget och anser att 
förändringsbehovet är relativt begränsat, uttrycker representanter för båda grupperna i 
försiktiga ordalag beredskap för att reglerna kunde genomgås.  Arbetsgivarna kräver 
däremot mycket bestämt förändringar i reglerna. 

Arbetstagarna och specialisterna tar klart avstånd till tanken att införa avtalstvång i 
Finland.  De anser att det  nuvarande upplägget med förhandlingstvång utan 
avtalstvång fungerar utmärkt, och att en förändring kunde omkullkasta hela 
förlikningssystemet.  Arbetsgivarnas åsikter i denna fråga går isär, några 
arbetsgivarrepresentanter avvisar tvångsavtal medan andra konstaterar att avtalstvång 
i någon form kunde övervägas.  En arbetstagarrepresentant skulle välkomna en 
utredning över erfarenheterna i Sverige.   

Specialisterna och arbetsgivarna är eniga om att parterna ofta alltför lätt tyr sig till 
riksförlikningsmannens hjälp. Arbetsgivarna besvärar sig över att arbetstagarna vänder 
sig till riksförlikningsmannen som en sista utväg för att få bättre villkor.  Arbetsgivarna 
är också missnöjda med processen p.g.a. att de förslag som riksförlikningsmannen i sitt 
medlingsförslag utarbetat alltid ger arbetstagarna bättre villkor än de som de skulle ha 
fått den normala förhandlingsvägen.  Arbetsgivarna kritiserar medlingsförslagen också 
därför att de inte beaktar företagens internationella konkurrenskraft och inte heller de 
nationalekonomiska aspekterna.  Flera arbetsgivare föreslår att Sveriges 
Medlingsinstitut kunde fungera som en bra modell för medlingsförfarandet i Finland.  
Medlingsinstitutet bör i sina förlikningsförslag säkerställa att förslaget är 
nationalekonomiskt försvarbart.   

Arbetstagarna påpekar att mera informell förlikning kunde äga rum, och de uttalar 
också en önskan att riksförlikningsmannen kunde oftare avbryta förlikningen och kräva 
att parterna förhandlar vidare sinsemellan innan förlikningen fortsätts.  Arbetstagarna 
anser att varseltiden för strejker är alltför lång.  Arbetsgivarna kräver däremot att 
missaktning av varselreglerna borde sanktioneras. 

En specialist anser att frågan om skadeståndsansvar vid brott mot medlingslagen 
kunde utredas, och en arbetsgivare föreslår att problemet med obalansen mellan 
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skador som strejken förorsakar och stridsåtgärdernas omfång, m.a.o. 
relativitetsprincipen borde undersökas. 

Arbetsgivarna beklagar sig över att förlikningsväsendet inte kan användas vid  olagliga 
strejker, och föreslår att reglerna på denna punkt borde ändras.   

Förlikningsreglerna är en central beståndsdel i de finska 
arbetsmarknadsmekanismerna och röster höjs för och emot förändringar.  På vissa 
punkter är parterna eniga om att frågorna åtminstone kunde utredas, vilket kan utgöra 
en bra utgångspunkt för vidare förhandlingar.   

5.9 Svaren på fråga 8 och 10.8 (lokala förhandlingar) 

5.9.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 8 (Lokala förhandlingar): 

Arbetstagarnas medeltal på fråga 8 var 3,2 och medianen   3.  Arbetstagarna var något 
nöjdare än såväl specialisterna (medeltal 2,8 och median 3) som arbetsgivarna med 
medeltalet 2,4 och medianen 3.  Spridningen av arbetstagarnas svar var relativt stor, 1 
– 4. Två arbetstagare gav frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt), fyra  
arbetstagarrepresentanter gav poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt),  två gav 
poängtalet 4 (fungerar ganska bra) och en gav poängtalet 5 (fungerar bra).  

Den svarande (10), som gett frågan 2 poäng (fungerar ganska dåligt), anser att det behövs en 
attitydförändring och  förtroende mellan parterna för att förhandlingskulturen kunde förbättras.  
Det måste uppstå verklig jämlikhet mellan parterna med hjälp av reglering.  Diktat borde inte 
vara möjliga. 

Den intervjuade (11) har gett frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra) och konstaterar att 
lokala förhandlingar förs hela tiden.  Avtal som underskrider kollektivavtalets villkor är inte 
acceptabla: arbetsgivaren har alltför stora möjligheter att utöva tryck på de anställda. 

Den intervjuade (12) anser att reglerna fungerar medelmåttigt (3 poäng).  Vid lokala 
förhandlingar måste man åtskilja mellan frågor som lyder under kollektivavtalet och övriga 
frågor.  Hur skall man behandla arbetsfredsfrågor?  Förbundet och dess lokalavdelning har 
arbetsfredsplikt.  Skolningsbehovet är stort såväl bland arbetstagarna som arbetsgivarna.  
Trycket på förtroendemannen är starkt.  I de lokala avtalen är den lokala avdelningen avtalspart.  
Lagstiftning behövs inte. 

Den svarande (13), som också gett frågan poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt), anser att 
jämlikheten mellan arbetstagare och arbetsgivare inte är ett problem vid lokala förhandlingar.  
Lokala förhandlingar ökar i antal hela tiden, och det är också önskvärt.  Bland annat 
lagstiftningen beträffande arbetstid och människors olika livsomständigheter borde utvecklas.  
Lokala förhandlingar bedrivs i större utsträckning än man låter förstå eller vet.  Ibland kan ett 
stort företags olika arbetsplatser ha olika avtalsvillkor. 

Den svarande (14) ger frågan 4 poäng (fungerar ganska bra), och konstaterar att resurs- och 
skolningsbehovet är stort.  Parternas jämlikhet är ett problem.  Principen är utmärkt. 

Arbetstagarrepresentanten (15) anser att lokala förhandlingar fungerar medelmåttigt (3 poäng) 
och uppger att omständigheterna varierar kraftigt.  På vissa arbetsplatser driver arbetsgivaren 
med kraft sin vilja igenom, på vissa arbetsplatser förhandlar parterna i bra anda och beaktar 
varandras behov.  Arbetstagarna borde få grupptalerätt.  En handlings uppsåtlighet kunde 
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beaktas.  Arbetstillfredsställelsen är en väl fungerande måttstock.  Reglerna kunde 
överenskommas i samarbetsförhandlingar.  Om ett företag är i stora svårigheter kan 
välfungerande lösningar uppnås om parterna har förtroende för varandra och utmaningen är 
likadan för både arbetstagarna och arbetsgivaren.  Förändringsmotståndet är alltid kraftigt, 
eftersom människor är rädda för förändringar.  Vid förändringar är det ofta fråga om hur  en 
kriskänsla skapas hos parterna.  Lokala förhandlingar kräver alltid stort kunnande av såväl 
arbetstagarna som arbetsgivaren. 

Den intervjuade (16) ger också frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt) och påpekar att lokala 
förhandlingar ofta har koncernomfattande verkan.  Därför har de lokala 
arbetsgivarrepresentanterna i praktiken inte fullmakt att sluta avtal.  Jämlikhet mellan 
arbetstagarna och arbetsgivarna utgör inte ett problem.  Skolningsbehovet är stort.  Förbunden 
vet ofta inte vad som sker på lokal nivå, och därför är det önskvärt att vissa frågor kan avtalas 
lokalt. 

Den svarande (17) har bedömt frågan med 2 poäng (fungerar ganska dåligt) och anser att  lokala 
förhandlingar har misslyckats.  I helhetslösningarna bör lokala villkor grundligt beaktas.  
Parterna är inte tillräckligt förberedda för lokala förhandlingar.  Parternas jämlikhet i lokala 
förhandlingar förverkligas inte. 

Den intervjuade (24) som bedömt frågan med 5 poäng (fungerar bra) anser trots det att 
arbetstagaren inte är jämställd med arbetsgivaren då lokala förhandlingar förs. 

Fråga 10.8 (Förändringsbehovet i lokala förhandlingar): 

Arbetstagarnas medeltal på frågan om hur stort de bedömer förändringsbehovet för 
lokala förhandlingar vara var 3,7 och medianen 3,5.  Arbetstagarna var med sitt 
medeltal nära bedömningen förändringsbehovet relativt stort.  Detta korrelerar  relativt 
väl med svaren på frågan 8 där arbetstagarna bedömde frågan med medeltalet 3,2 och 
medianen 3 (fungerar medelmåttigt).  Arbetstagarna anser förändringsbehovet vara 
aningen större än specialisterna (medeltal 3,2 och median 3,5) och något mindre än 
arbetsgivarna, som bedömt förändringsbehovet  med medeltalet 4,2 och medianen 4.  
Spridningen på svaren är  begränsad, 3 – 4, med en arbetstagare med bedömningen 
förändringsbehovet relativt begränsat (3 poäng) och tre arbetstagare som gett frågan 
poängtalet 4 (förändringsbehovet relativt stort). 

Den svarande (13) konstaterar helt kort att problemen med lokala förhandlingar löses snabbast 
med att parterna eftersträvar ett uppriktigt samarbete på arbetsplatserna. 

5.9.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 8 (Lokala förhandlingar): 

Arbetsgivarnas medeltal för svaren på fråga 8 var 2,4 och medianen 3.  Arbetsgivarna 
var alltså något missnöjdare än specialisterna (medeltal 2,8 och median 3) och också 
missnöjdare än arbetstagarna med medeltalet 3,2 och medianen 3.  Spridningen på 
svaren var relativt stor, 1 – 4.  Två arbetsgivare gav frågan poängtalet 1 (fungerar 
dåligt), och också två svarande gav poängtalet 2 (ganska dåligt), fyra svarande gav 
poängtalet 3 (medelmåttigt) och en arbetsgivare gav frågan poängtalet 4 (ganska bra). 

Den svarande (1), som bedömt frågan med 3 poäng (fungerar medelmåttigt),  anser att 
parternas förmåga att bedriva lokala förhandlingar varierar avsevärt.  Läget har visserligen 
förbättrats, men ytterligare utveckling krävs.  Den ekonomiska informationen spelar en central 
roll.  Skolningsbehovet är stort både bland arbetstagare och arbetsgivare. 
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Den intervjuade (2), som också anser att lokala förhandlingar fungerar medelmåttigt (3 poäng), 
konstaterar att situationen varierar mellan olika branscher.  Inom teknologiindustrin bedrivs 
lokala förhandlingar omfattande, och pappersindustrin är på god väg.  Omfattningen av lokala 
förhandlingar är delvis beroende av företagets relationer med fackföreningarna.  Arbetstagarna 
förhåller sig ofta kritiskt mot lokala förhandlingar eftersom de inte upplever att upplägget är 
jämlikt. 

Den intervjuade (3), som också bedömer frågan med 3 poäng (fungerar medelmåttigt), uppger 
att regler om lokala förhandlingar inte är upptagna i lagstiftningen, utan baserar sig på 
bestämmelser i kollektivavtalen.  Regler borde kanske inte nödvändigtvis intas i lagen.  De 
lokala avtalen ger vanligtvis ytterligare förmåner åt de anställda.  Själva förhandlingskulturen är 
viktig. 

Den svarande (4) förhåller sig ytterst kritisk gentemot lokala förhandlingar ( poängtalet 1, 
fungerar dåligt) och konstaterar att det inom den av den svarande representerade branschen 
finns mycket få skriftliga regler om lokala förhandlingar.  Inom branschen har internt rentav 
diskuterats vad lokala förhandlingar överhuvudtaget innebär.  Båda parterna har mycket att lära 
sig. 

Arbetsgivarrepresentanten (5), som har gett frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra) anger att 
mekanismen har såväl goda som dåliga sidor.  Förhandlingarna borde inte göras oflexibla med 
att upprätta alltför detaljerade regler.  Lokala förhandlingar presenterar inget juridiskt problem.  
Branschorganisationerna borde förbättra kollektivavtalens ”bakportsmekanismer” 
(”perälauta”).  Arbetstagaren är definitivt jämlik i lokala förhandlingar.  Arbetstagaren kan föra 
individuella förhandlingar med arbetsgivaren utan förtroendemannen, om han/hon så önskar. 

Den intervjuade (6) anser att lokala förhandlingar fungerar ganska dåligt (2).  Den intervjuade 
säger sig störas av att man använder begreppet lokala avtal.  Är det inte frågan om ett lokalt 
kollektivavtal som fackföreningens lokalavdelning förhandlar med arbetsgivaren?   Arbetsavtal 
faller i en annan kategori.  Ett arbetsavtal kan slutas med en icke fackligt organiserad 
arbetstagare.  Ett problem med lokala förhandlingar är att förbunden i praktiken effektivt kan 
förhindra att ett lokalt kollektivavtal sluts.  Detta gör förfarandet mycket styvt.  Förbunden 
försöker nämligen förhindra att det riksomfattande kollektivavtalets minimibestämmelser 
skulle lokalt underskridas, trots att det kunde vara i arbetstagarnas intresse att så skulle ske.  Ett 
exempel kan tas från pappersindustrin i Sverige, där arbetstagarna gått så långt att de för lokala 
förhandlingar utan att förbunden alls är inkopplade.  Skolningsbehovet är stort i synnerhet för 
de icke fackligt anslutna parterna. 

Den intervjuade (7), som gett frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt), uppger att förbunden 
talar om andra frågor än de som berörs på lokal nivå.  Förbunden bedriver 
arbetsmarknadspolitik, den enskilda arbetstagaren har andra intressen.  Industrins möjligheter 
att ingå lokala avtal är bättre än t.ex. handelns, då det inom handeln inte alltid finns lokala 
förtroendemän.  Om det lokala avtalet är bra, råder det jämlikhet med parterna.  De lokala 
avtalen är transparenta. 

Den svarande (8) anser att lokala förhandlingar fungerar medelmåttigt (3 poäng).  Den 
svarande påpekar att förtroendemannamekanismerna bör utvecklas.  Lokala förhandlingar bör 
vara transparenta och förtroendemannen bör godkänna resultaten. 

Den svarande (9) förhåller sig kritiskt till frågan hur lokala förhandlingar fungerar och ger 
frågan poängtalet 1 (fungerar dåligt).  Den svarande anser att möjligheterna för att lokalt avvika 
från kollektivavtalets bestämmelser är absolut alltför begränsade.  Arbetslagstiftningen 
begränsar möjligheterna för arbetsgivaren och personalen att söka efter de bästa möjliga 
lösningarna för företaget  som samtidigt optimalt skulle säkerställa arbetsplatserna.  Denna 
begränsning är speciellt skadlig då företaget genomgår en ekonomisk kris och då de till buds 
stående alternativen  för att sänka personalkostnaderna de facto begränsas till permitteringar 
och uppsägningar.  Det borde alltså finnas möjligheter att åtminstone i krissituationer 
överenskomma förändringar i t.ex. lönevillkoren, vilka kunde förhindra uppsägningar eller 
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permitteringar.  Den tyska modellen med  avvikelseklausuler  (Öffnungsklausel)  (möjligheten 
att tillfälligt avvika från kollektivavtalets villkor) kunde vara användbar.  Det existerar ett 
skolningsbehov vid lokala förhandlingar.  Parternas jämlikhet borde säkerställas. 

Fråga 10.8 (Förändringsbehovet i lokala förhandlingar): 

Arbetsgivarnas medeltal för fråga 10.8 är 4,2 och medianen 4.  Arbetsgivarna anser 
således att förändringsbehovet för lokala förhandlingar är relativt stort.  Arbetsgivarna 
ser förändringsbehovet som något större än arbetstagarna (medeltal 3,7 och median 
3,5) och också större än specialisterna (medeltal 3,2 och median 3,5).  Spridningen på 
arbetsgivarnas svar är relativt begränsat, 3 – 5.  En arbetsgivare bedömer 
förändringsbehovet med 3 poäng (relativt begränsat), två arbetsgivare med 4 poäng 
(förändringsbehovet relativt stort) och två arbetsgivare ger frågan 5 poäng 
(förändringsbehovet stort). 

Den svarande (1), som bedömt frågan med 3 poäng (relativt begränsat förändringsbehov), 
konstaterar att reglerna för lokala förhandlingar i huvudsak borde förbättras genom avtal 
mellan arbetsmarknadsparterna. 

Den svarande (3) bedömer förändringsbehovet vara relativt stort (4 poäng) och anser att 
avtalskulturen och förståelsen för företagsekonomiska frågor borde förbättras.  Kollektivavtalen 
tillåter ofta omfattande lokala förhandlingar, men denna möjlighet utnyttjas inte i praktiken. 

Den intervjuade (4), som också gett frågan poängtalet 4 (förändringsbehovet relativt stort), 
önskar sig mer flexibilitet i lagstiftningen som skulle möjliggöra att lokala behov kunde 
uppmärksammas. 

Den intervjuade (6) anser att förändringsbehovet är stort (5 poäng), och konstaterar helt kort att 
beslutsfattandet i allmänhet borde ske lokalt. 

Den svarande (9) anser också förändringsbehovet vara stort (5 poäng) och hänvisar till sitt svar 
på fråga 8.  Reella förutsättningar borde skapas för att på företagsnivå överenskomma om 
åtgärder som på bästa sätt skulle gagna företaget och trygga arbetsplatserna. 

5.9.3 Specialisternas svar 

Fråga 8 (Lokala förhandlingar): 

Medeltalet för specialisternas svar låg på 2,8 och medianen på 3.  Specialisternas svar 
på denna fråga skiljde sig inte avsevärt från varken arbetstagarnas (medeltal 3,2 och 
median 3) eller arbetsgivarnas svar (medeltal 2,4 och median 3).  Specialisterna har 
gett det lägsta poängtalet för denna fråga av alla 9 frågor.  Spridningen av svaren var 
relativt begränsad, 2 – 4.  Två specialister har gett poängtalet 2 (ganska dåligt), 
likaledes två svarande har gett poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt) och en svarande 
har gett poängtalet 4 (fungerar ganska bra). Denna svarande gav metallindustrins 
lokala förhandlingar poängtalet 5.  Eftersom poängtalet berör endast en bransch, har 
det inte beaktats vid uträknandet av specialisternas medeltal eller median.  En 
specialist ansåg sig inte kunna bedöma frågan med ett exakt poängtal. 

Den svarande (18), som gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt), anser att bestämmelserna 
i arbetstidslagen torde fungera tillräckligt väl.  I förhandlingar som förs enligt samarbetslagen 
uppstår det problem: beslutet har fattats innan förhandlingarna påbörjats.  Lokala 
förhandlingar som berör frågor som bestämts i kollektivavtal fungerar väl.  Risken att parterna 
inte är jämlika är stor på lokal nivå.  Vid lokala förhandlingar  uppstår det problem med att såväl 
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på arbetstagar- som på arbetsgivarsidan fastställa vem som är part i förhandlingarna. I  de 
frågor där kollektivavtalet stipulerar lokala förhandlingar uppstår det lätt tolkningssvårigheter.   

Den svarande (19) har gett frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra) och metallindustrins 
lokala förhandlingar poängtalet 5 (bra).  Den svarande konstaterar att vid lokala förhandlingar 
kan de företagsspecifika omständigheterna beaktas.  Omfattningen av lokala förhandlingar 
beror på i vilken omfattning förbunden gett de lokala parterna förhandlingsfullmakt.  De lokala 
avtalen blir en del av kollektivavtalet.  Det vore bra om det skulle finnas lagstiftning om lokala 
avtal.  Det skulle vara önskvärt att de lokala parternas ställning definierades. 

Den intervjuade (20) förhåller sig något kritiskt till lokala förhandlingar och ger frågan 3 poäng 
(fungerar medelmåttigt).  Den svarande anser att lokala förhandlingar är en ideologisk fråga och 
delvis därför problematisk.  Det råder stora skillnader mellan de olika förbunden.  Det är bra att 
den lokala avdelningen deltar i förhandlingarna.   Det kan frågas vilken roll förbundens 
representanter har?  Ibland är arbetsgivaren inte den starkare parten i lokala förhandlingar. 

Den svarande (21), som också har en något kritisk hållning till lokala förhandlingar, bedömer 
frågan med 2 poäng (fungerar ganska dåligt).  Den svarande påpekar att lokala förhandlingar är 
så gott som helt oreglerade i arbetslagstiftningen trots att de i praktiken har en stor betydelse.  
Reglerna för lokala förhandlingar bör uppdateras och tas med i lagen  i samband med reformen 
av kollektivavtalslagen.  Samtidigt som systemet utvecklas borde skolning för parterna 
organiseras. 

Den svarande (22) har också gett frågan 2 poäng (fungerar ganska dåligt) och påpekar att 
reglerna inte förverkligar kravet på avtalsfrihet och lika behandling av parterna.  Avtalsfriheten 
för icke organiserade företag har avsevärt begränsats.  Rätten att sluta avtal har i lagstiftningen 
oftast begränsats endast till de riksomfattande arbetsmarknadsförbunden och i kollektivavtalen 
till huvudförtroendemännen.  Den enskilda arbetstagarens avtalsfrihet begränsas i flera frågor 
helt utan grund. 

Den intervjuade (23) kunde inte bedöma frågan med ett poängtal och konstaterar att det inte 
finns regler i lagstiftningen om vare sig lokala förhandlingsmekanismer eller lokala avtal.  
Bestämmelserna i kollektivavtalen för olika branscher skiljer sig avsevärt från varandra.  Vissa 
branscher har inga bestämmelser om lokala förhandlings- och avtalsförfaranden 
överhuvudtaget, och som ett exempel på det motsatta kan man nämna kollektivavtalet för 
teknologiindustrins arbetstagare. 

Fråga 10.8 (Förändringsbehovet i lokala förhandlingar): 

Medeltalet på specialisternas svar på denna fråga var 3,2 och medianen 3,5.  
Specialisterna såg förändringsbehovet vara något lägre än arbetstagarna (medeltal 3,7 
och median 3,5),  och lägre än arbetsgivarna, vilkas medeltal var 4,2 och median 4.  
Specialisterna ansåg förändringsbehovet för lokala förhandlingar vara relativt 
begränsat.   Spridningen på svaren var stor, 1 – 5 poäng.  En specialist bedömde att 
inget förändringsbehov alls föreligger (1 poäng), en svarande ansåg förändringsbehovet 
vara begränsat (2 poäng) och två svarande betecknade förändringsbehovet som stort (5 
poäng). 

Den intervjuade (18), som ansåg förändringsbehovet vara begränsat, föreslår att reglerna borde 
klargöras, t.ex. bestämmelserna om vem som är part i de lokala förhandlingarna. 

Den svarande (21), som bedömt förändringsbehovet vara stort (5 poäng), anser att lokala 
förhandlingar borde regleras i lag.  I dag vilar den rättsliga bedömningen av lokala 
förhandlingar på praxis och rättslitteratur. 

Den svarande (22), som också bedömt förändringsbehovet som stort (5 poäng), kräver att den 
rättsliga regleringen av lokala förhandlingar bör vara jämlik för alla parter, oberoende om 
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parterna är fackligt anslutna eller inte.  Hela frågan har överhuvudtaget fått alltför lite 
uppmärksamhet i förhållande till dess betydelse. 

Den intervjuade (23), som ansett att inga förändringsbehov alls föreligger (1 poäng), påpekar att 
om parterna vill avsluta kollektivavtal på lokal nivå, är det redan nu möjligt.  Inom vissa 
branscher sluter enskilda arbetsgivare för sitt företag gällande kollektivavtal med 
lokalavdelningen (och ofta med fackförbundet), av vilka en del är mycket kortfattade.  Genom 
ett dylikt avtal förbinder sig den icke fackligt organiserade arbetsgivaren emellertid att följa det 
riksomfattande kollektivavtalet som gäller för branschen i fråga.  Andra former av lokala avtal 
känner den svarande inte till, med undantag av ett slags lokala avtal som sluts i företag, och 
vilka oftast baserar sig på det riksomfattande kollektivavtalet. 

5.9.4 Sammanfattning 

Då de tre svarargruppernas medeltal och median för frågorna 8 och 10.8 jämförs, kan 
man konstatera att skillnaderna mellan svaren är relativt begränsade. Tillsammans 
med svaren på fråga 6 och 10.6 är skillnaderna de minsta av alla frågor.  Detta 
återspeglas i kommentarerna som de svarande har gjort.  Flera problemområden och 
förändringsförslag har tagits upp av alla tre grupper.  Det kan också observeras att i 
vissa frågor avviker åsikterna inom en enskild grupp, och i vissa frågor konstaterar 
såväl arbetstagarna som arbetsgivarna att ett problem existerar, men lösningsförslagen 
avviker starkt från varandra. 

Nästan alla svarande tar upp frågan om skolningsbehovet för parterna för att förbättra 
det lokala förhandlingsförfarandet. Både arbetstagarna och arbetsgivarna anser att 
kraven som ställs på de   lokala parterna är stora och därför bör deras kunnande vara 
på hög nivå.  Skolningsbehovet anses vara stort för både arbetstagarna och 
arbetsgivarna.  Skolningsbehovet är speciellt stort för icke fackligt anslutna 
arbetstagare och arbetsgivare.  Arbetsgivarsidan betonar att den ekonomiska 
informationen som ges åt arbetstagarna i samband med lokala förhandlingar är ytterst 
viktig, och att det därför vore önskvärt att skolningen av parterna också riktade sig på 
att öka den företagsekonomiska kunskapen hos de anställda. Förutom skolning tar 
arbetstagarsidan också upp frågan om att parterna måste förbereda sig bättre för lokala 
förhandlingar.  

Jämlikheten vid lokala förhandlingar tas också upp av representanter för alla tre 
grupper.  Det är intressant att observera att åsikterna i denna fråga går isär inom 
svarargrupperna.  Inom arbetstagargruppen höjs åsikter  för att jämlikhet inte 
föreligger i lokala förhandlingar, och att arbetsgivaren är  den starkare parten som kan 
utöva påtryckning mot arbetstagarna.  Å andra sidan konstaterar också 
arbetstagarsidan att jämlikhet mellan parterna inte utgör något problem.  
Arbetstagarna och arbetsgivarna är ense om att skillnaden mellan olika arbetsplatser är 
stor: på en del arbetsplatser förs förhandlingarna i god samarbetsanda, medan på en 
del arbetsplatser arbetstagarna har känslan av att arbetsgivaren dikterar lösningarna.  
Arbetsgivarsidan uttrycker förståelse för arbetstagarnas rädsla för att jämlikhet inte 
uppnås och anser att åtgärder måste vidtas för att jämlikhet råder.  Arbetsgivarna 
förstår att jämlikhet måste upplevas råda för att förhandlingarna kan leda till för båda 
parterna acceptabla villkor.  Specialisterna ser det som en risk att jämlikhet inte råder, 
men å andra sidan konstaterar en specialist att ibland är arbetsgivaren inte den 
starkare parten i lokala förhandlingar. 

Frågan huruvida lokala förhandlingar borde regleras lagstiftningsvägen tas upp av alla 
tre parter.  Flera specialister anser att lagstiftning definitivt borde införas.  Lokala 
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förhandlingar ökar kontinuerligt i betydelse och därför anser specialisterna det som 
oundvikligt att frågan bör regleras lagstiftningsvägen.  En specialist föreslår att 
reglerna för lokala avtalsförhandlingar borde tas med i en moderniserad 
kollektivavtalslag.  Specialisterna anser att svårigheter uppstår i synnerhet vid 
fastställandet av vem som är part i förhandlingarna och vilken ställning parterna har.  
Endast en arbetstagarrepresentant tar upp frågan om lagstiftning och understryker att 
lokala avtal inte bör regleras i lagstiftning.  Denna åsikt delas av en 
arbetsgivarrepresentant som påpekar att reglerna för lokala förhandlingar måste 
överenskommas mellan arbetsmarknadsparterna, vilket sker redan nu.  
Kollektivavtalen innehåller redan nu omfattande fullmakter för lokala förhandlingar 
som inte utnyttjas i  tillräcklig omfattning av parterna.  Arbetsgivarsidan önskar sig att 
eventuella nya regler som införs inte borde vara alltför oflexibla, eftersom det kunde 
hindra spridningen av lokala avtal.   

Både arbetstagar- och arbetsgivarsidan tar upp frågan om  förtroendemannens 
ställning.  Arbetstagarna anser att trycket på förtroendemannen är stort vid lokala 
förhandlingar.  Arbetsgivarsidan föreslår att hela förtroendemannamekanismen borde 
utvecklas.   

Arbetstagarna kräver att såväl förhandlingskulturen i allmänhet som förtroendet 
mellan parterna borde förbättras så att ett öppet och konstruktivt samarbete på 
lokalnivå kunde äga rum.  Arbetstagarsidan motsätter sig också lokala avtal som 
underskrider minimivillkoren i kollektivavtalet.  Arbetsgivarna å sin sida anser att 
fackföreningarna försöker förhindra att minimivillkor underskrids, trots att det kunde 
vara i arbetstagarnas eget intresse att det skulle ske.  Enligt arbetsgivarnas åsikt borde 
branschorganisationerna i stället  förbättra ”bakportsmekanismerna” i kollektivavtalen 
för att underlätta möjligheterna att göra lokala avvikelser.  En arbetsgivare kritiserar 
nuläget och beklagar att möjligheterna att lokalt avvika från kollektivavtalets 
bestämmelser är alltför begränsade och önskar sig att säkring av arbetsplatserna borde 
stå i förgrunden.  Den tyska regeln som gör det möjligt att lokalt avvika från 
kollektivavtalet, en s.k. avvikelseklausul (”Öffnungsklausel”) då företaget har stora 
ekonomiska problem kunde vara en bra modell också i Finland.  Arbetstagarna 
beklagar sig över förhållandena i stora företag: de lokala arbetsgivarrepresentanterna 
har inte befogenhet att förhandla lokala avtal.  Arbetsgivarna å sin sida anser att 
avtalsfriheten utan goda grunder har begränsats alltför mycket för såväl icke fackligt 
organiserade företag som för den enskilda arbetstagaren. 

En arbetstagarrepresentant tog i detta sammanhang också upp frågan om grupptalerätt 
för fackföreningarna. 

5.10 Svaren på fråga 9 och 10.9 (allmänt bindande kollektivavtal) 

5.10.1 Arbetstagarnas svar 

Fråga 9 (Allmänt bindande kollektivavtal): 

Medeltalet på arbetstagarnas svar på frågan om allmänt bindande kollektivavtal var 3,8 
och medianen 4.  Arbetstagarnas svar var på exakt samma nivå som specialisternas.  
Arbetsgivarna var däremot mycket missnöjda med allmänt bindande kollektivavtal och 
gav frågan medeltalet 2,0 (ganska dåligt) och medianen 2.  Arbetstagarna ansåg att 
bestämmelserna i genomsnitt motsvarar dagens behov ganska bra (4 poäng).  
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Spridningen på arbetstagarnas svar var begränsat, 3 – 5 poäng.  Tre 
arbetstagarrepresentanter gav frågan poängtalet 3 (medelmåttigt), fem arbetstagare 
gav poängtalet 4 (ganska bra), och en arbetstagare gav frågan 5 poäng (fungerar bra). 

Den svarande (11), som bedömt frågan med 4 poäng (fungerar ganska bra), påpekar att 
föreningsfrihet råder i Finland, och ingen är tvungen att tillhöra en förening.  Lokala 
förhandlingar borde vara möjliga också vid allmänt bindande kollektivavtal. 

Den svarande (12), som gett frågan 5 poäng (fungerar bra), konstaterar att allmänt bindande 
kollektivavtal har en central ställning på arbetsmarknaden.  Det inbördes förhållandet mellan 
ett allmänt och normalt bindande kollektivavtal borde förändras.  Den av Företagarna i Finland 
föreslagna formen, s.k. flexavtal kan inte accepteras. 

Den intervjuade (13) har gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra), och konstaterar kort att 
allmänt bindande kollektivavtal fungerar på ”hög nivå”. 

Den intervjuade (14), som också gett frågan 4 poäng (ganska bra), uppger att det råder problem 
i förhållandet mellan normalt- och allmänt bindande kollektivavtal.  Lokala avtal sluts i större 
omfattning än förbunden har vetskap om. 

Den svarande (15), som också ansett att reglerna fungerar ganska bra (4 poäng), konstaterar helt 
kort: ”Anslut er till en fackförening!” 

Den svarande (16), som bedömt frågan med 3 poäng (fungerar medelmåttigt), konstaterar att ett 
allmänt bindande kollektivavtal inte möjliggör lokala förhandlingar och att detta inte beaktar 
företagarens intresse. 

Arbetstagarrepresentanten (17), som också gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt), anser 
att det  finns ingen orsak att förändra systemet. 

Den intervjuade (24), som likaledes gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt), konstaterar att 
allmänt bindande kollektivavtal borde ha företräde framom normalt bindande kollektivavtal.  
Arbetsgivarens organisering i ett visst arbetsgivarförbund borde inte enbart avgöra 
arbetstagarens fackliga anslutning.  Avtalsshoppande både bland arbetstagarna och 
arbetsgivarna är inte acceptabelt. 

Fråga 10.9 (Förändringsbehovet i allmänt bindande kollektivavtal): 

Arbetstagarnas medeltal på fråga 10.9 gällande förändringsbehovet i allmänt bindande 
kollektivavtal var 3,2 och medianen 3.  Arbetstagarna ansåg alltså i genomsnitt att 
förändringsbehovet är relativt begränsat, i motsats till arbetsgivarna som bedömt 
förändringsbehovet med  medeltalet 4,2 och medianen 5.  Specialisterna ansåg 
förändringsbehovet vara något mindre än arbetstagarna, med medeltalet 2,7 och 
medianen 2,5.  Spridningen på arbetstagarnas svar var  begränsat, 3 – 4 poäng.   

Ingen av de svarande har  kommenterat frågan mer detaljerat. 

5.10.2 Arbetsgivarnas svar 

Fråga 9 (Allmänt bindande kollektivavtal): 

Arbetsgivarna uttrycker klart missnöje med reglerna kring allmänt bindande 
kollektivavtal och bedömer frågan med i medeltal 2,0 poäng (fungerar ganska dåligt) 
och medianen likaledes 2.  Skillnaden mellan arbetsgivarna, arbetstagarna och 
specialisterna är stor, med arbetstagarnas och specialisternas medeltal och median 
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exakt på samma nivå (3,8 respektive 4).  Spridningen på arbetsgivarnas svar var relativt 
begränsad med två arbetsgivare som gav frågan poängtalet 1 (fungerar dåligt), fem 
arbetsgivare med poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt), och  två arbetsgivare med 
poängtalet 3 (fungerar medelmåttigt).   

Den svarande (1), som gett frågan poängtalet 2 (fungerar ganska dåligt), påpekar att också icke 
fackligt organiserade arbetsgivare borde kunna ges möjligheten att avvika från kollektivavtalets 
bestämmelser.  Arbetsgivaren måste kunna förhandla med personalens representant.  Med 
allmänt bindande kollektivavtal kan de centrala villkoren säkerställas, men inte alla.  Frågan om 
minimilön kunde vara ett exempel. 

Den svarande (2), som bedömt frågan med 3 poäng (medelmåttigt), anser att det borde vara 
möjligt att också med allmänt bindande kollektivavtal  kunna avtala lokalt om arbetstid och 
löner. 

Den intervjuade (3), som gett frågan  2 poäng (fungerar ganska dåligt), uppger att principen om 
allmänt bindande avtal tvingar alla företag att följa det allmänt bindande kollektivavtalet.  Om 
avtalet är styvt, hindrar reglerna för allmänt bindande kollektivavtal företagen att genomföra 
förändringar och höja produktiviteten.  Allmänt bindande avtal hindrar att strukturförändringar 
genomförs på lokal nivå. 

Den intervjuade (4), som gett frågan 3 poäng (fungerar medelmåttigt), anser däremot att de 
allmänt bindande kollektivavtalen fastställer minimivillkoren för arbetsförhållanden och 
utjämnar konkurrensförutsättningarna mellan organiserade och icke organiserade arbetsgivare. 

Den svarande (5), som bedömt frågan med 2 poäng (fungerar ganska dåligt), konstaterar att 
arbetsgivarna inte behöver allmänt bindande kollektivavtal, men de är en politisk realitet.  
Mekanismens största svagheter är för det första att avtalet inte innehåller arbetsfredsplikt för 
arbetstagarna,  och för det andra att arbetsgivarna inte har samma rättigheter som de 
arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalet i normalt bindande form, och för det tredje att 
föreningsfriheten kränks. 

Arbetsgivarrepresentanten (6) förhåller sig kritiskt till allmänt bindande kollektivavtal och ger 
frågan poängtalet 1 (fungerar dåligt), och konstaterar att det största juridiska problemet är att 
mekanismen berör icke fackligt anslutna arbetsgivare utan att de t.ex. får åtnjuta det skydd som 
arbetsfredsplikten erbjuder.  Frågan kan ställas om detta rentav kunde strida mot grundlagen.  
Mekanismen är ett stort hinder för möjligheterna att erbjuda arbete.  Dessutom är det ofta 
oklart vilket av flera konkurrerande kollektivavtal som bör följas.  Detta försorsakar 
sammanblandningar, oklarhet och gränsdragningstvister. 

Den svarande (9), som också ger frågan poängtalet 1 (fungerar dåligt), konstaterar att 
regleringen gällande allmänt bindande kollektivavtal är över 40 år gammal.  Det verkar ganska 
klart att man inte skulle ta med likadana bestämmelser i lagstiftningen i dag.  Allmänt bindande 
kollektivavtal enligt den finska modellen som ställer strängare krav på icke organiserade än 
organiserade arbetsgivare existerar i mycket få europeiska länder.  Allmänt bindande 
kollektivavtal har i tiderna begrundats med att det stått ett mindre antal arbetsplatser till buds 
än det fanns arbetstagare och parterna ville säkerställa att lönen och övriga arbetsvillkor skulle 
hållas på en viss nivå och att arbetsgivaren inte skulle kunna utnyttja situationen otillbörligt till 
sin fördel.  Detta är ett ytterligare skäl till att allmänt bindande kollektivavtal inte alls mera kan 
försvaras med samma argument som tidigare. 

Fråga 10.9 (Förändringsbehovet i allmänt bindande kollektivavtal): 

Arbetsgivarnas medeltal på fråga 10.9, vilket förändringsbehov de anser föreligga i 
samband med allmänt bindande kollektivavtal, var 4,2 (relativt stort) och medianen 5.  
Detta korrelerar väl med arbetsgivarnas låga poängtal och stora missnöje som uttryckts 
i svaren på fråga  9.  Spridningen på arbetsgivarnas svar är relativt stort, 2 – 5 poäng 
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med ett svar med poängtalet 2 (förändringsbehovet begränsat), och ett svar med 
poängtalet 4 (förändringsbehovet relativt stort), och tre svar med poängtalet 5 
(förändringsbehovet stort).  Arbetsgivarna anser förändringsbehovet vara avsevärt 
större än såväl arbetstagarna (medeltal 3,2 poäng) som specialisterna (medeltal 2,7 
poäng). 

Den intervjuade (1) som gett frågan 4 poäng (förändringsbehovet relativt stort) föreslår att 
allmänt bindande avtal skulle begränsas till att fastslå miniminivåer för centrala frågor.  Ett 
alternativ vore att lagstiftningsvägen upprätta en miniminivå för löner och upphöra med 
allmänt bindande kollektivavtal. 

Den intervjuade (3) som bedömt förändringsbehovet vara stort (5 poäng) uppger kort att hela 
mekanismen med allmänt bindande kollektivavtal borde avskaffas. 

5.10.3 Specialisternas svar 

Fråga 9 (Allmänt bindande kollektivavtal): 

Specialisternas medeltal för fråga 9 var 3,8 och medianen 4.  Med sina svar låg 
specialisterna på exakt samma nivå som arbetstagarna, men betydligt högre än 
arbetsgivarna (medeltal 2 och median 2).  Specialisterna ansåg alltså att regelverket  
gällande allmänt bindande kollektivavtal motsvarar dagens behov ganska bra.  
Spridningen på specialisternas svar var stor, 1 – 5 poäng.  En specialist gav frågan 
poängtalet 1 (dåligt), tre gav poängtalet 4 (ganska bra), och två specialister bedömde 
frågan med 5 poäng (bra). 

Specialisten (18), som gett frågan 4 poäng (fungerar ganska bra), konstaterar att mekanismen 
fortfarande behövs: en reglering av endast  minimilönerna skulle inte vara tillräckligt 
omfattande och tryggande för arbetstagarna.  Besluten om att ett kollektivavtal får allmänt 
bindande karaktär som nämnden gjort har inte i nämnvärd omfattning lett till 
tolkningsproblem.  I sig kunde regleringen förorsaka tolkningssvårigheter.  Mekanismens 
funktionsduglighet har förbättras efter det att besluten och kollektivavtalen offentliggjorts i 
Finlex. 

Den intervjuade (19), som också gett frågan 4 poäng (ganska bra), frågar sig hur minimilönerna 
skulle fastslås?  Begreppet representativt inom sitt tillämpningsområde är diffust. 
Utmaningarna är flerfaldiga, allt kan inte regleras lagstiftningsvägen. 

Den intervjuade (20) anser att reglerna fungerar bra (5 poäng), och konstaterar att allmänt 
bindande kollektivavtal säkrar minimivillkoren för arbetstagare.  Med förfarandet vill man 
understöda avtalssamhället.  Fripassagerarna har samma rättigheter. 

Den svarande (21) har gett frågan poängtalet 4 (fungerar ganska bra) och konstaterar att 
regelverket verkar i praktiken fungera relativt bra och erbjuder den icke organiserade 
arbetsgivaren tillräckligt klara instruktioner om de regler som måste följas.  De allmänt 
bindande kollektivavtalen borde definieras tydligare i lagstiftningen.  Det är fel att påstå  att  
jämställdhet inte  råder. 

Den svarande (22) är missnöjd med regelverket kring allmänt bindande kollektivavtal och har 
bedömt frågan med 1 poäng (fungerar dåligt).  Förhandlingsreglerna i allmänt bindande avtal 
kan ofta inte tillämpas p.g.a.  begränsningar i förhandlingsrättigheterna som intagits i 
kollektivavtalen.  En arbetsgivare som är förpliktad att följa ett allmänt bindande kollektivavtal 
får i gengäld inga rättigheter, t.ex. arbetsfredsplikt. 
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Den intervjuade (23), som gett frågan poängtalet 5 (fungerar bra), påpekar att bestämmelsen 
om riksomfattande kollektivavtals allmänt bindande verkan togs med i arbetsavtalslagen som 
trädde i kraft år 1971 då riksdagen år 1969 med tanke på riksdagsvalen år 1970 kompletterade 
regeringens proposition med bl.a. denna bestämmelse.  Regeln om allmänt bindande verkan 
utvecklades till en del av skyddet av minimivillkor.  Den intervjuade kan inte dra sig till minnes 
att någon på allvar då den nuvarande lagen bereddes  skulle ha ifrågasatt  säkrandet av  
arbetsförhållandenas minimivillkor med hjälp av allmänt bindande avtal.  Mekanismen 
klargjordes på många sätt.  Det bör visserligen konstateras att icke organiserade arbetsgivares 
åsikter om regelverket går isär: en del arbetsgivare anser mekanismen fungera väl, medan andra 
anser att den begränsar avtalsfriheten. 

Fråga 10.9 (Förändringsbehovet i allmänt bindande kollektivavtal): 

Specialisternas medeltal för frågan var 2,7 och medianen 2,5.  De ansåg alltså 
förändringbehovet vara något mindre än arbetstagarna (medeltal 3,2 och median 3), 
och betydligt mindre än arbetsgivarna (medeltal 4,2 och medianen 5).  Spridningen på 
svaren var stor: 1 – 5 poäng, med en specialist som gav 1 poäng (inget förändringsbehov 
alls), en specialist gav frågan poängtalet 2 (begränsat förändringsbehov), en svarande 
gav poängtalet 3 (relativt begränsat) och en svarande ansåg att förändringsbehovet är 
stort (5 poäng). 

Den svarande (18), som gett frågan poängtalet 2, konstaterar att ett svårt regelverk fungerar bra. 

Den svarande (22), som ansett förändringsbehovet vara stort (5 poäng), påpekar att man måste 
få bättre balans mellan förpliktelserna och förmånerna.  Avtalsfriheten måste respekteras.  
Ärendet måste också utredas utgående från grundlagens bestämmelser. 

Den svarande (23), som bedömt förändringsbehovet med 1 poäng (inget behov alls), anser att 
det åtminstone inte för tillfället finns något som helst behov att ändra på reglerna om allmänt 
bindande avtal.  De allmänt bindande kollektivavtalen säkrar minimiarbetsvillkoren för 
arbetstagare i icke fackligt organiserade arbetsgivares tjänst.  Alla ca 150 allmänt bindande 
kollektivavtal finns tillgängliga på nämnden för fastställandet av allmänt bindande 
kollektivavtals nätsidor.  Reglerna om allmänt bindande avtal har i bästa fall lyckats med att 
garantera minimivillkoren också för utländsk  ”billigarbetskraft”. 

5.10.4 Sammanfattning 

Trots att arbetstagarnas och arbetsgivarnas åsikter om allmänt bindande kollektivavtals 
funktionsduglighet verkar gå starkt isär då  skillnaden i poängtalen som parterna gett 
för frågan beaktas (arbetstagarna har gett frågan 9 medeltalet 3,8 och medianen 4, 
medan arbetsgivarna har gett medeltalet 2,0 och medianen 2, och för frågan 10.9 
gällande förändringsbehovet har arbetstagarna gett medeltalet 3,2 och medianen 3, och 
arbetsgivarna återigen medeltalet 4,2 och medianen 5), är parterna trots det också 
överens  om vissa aspekter av frågan.  Arbetstagarsidan påpekar att lokala 
förhandlingar borde vara möjliga mellan arbetstagarna och icke fackligt anslutna 
arbetsgivare.  Från arbetstagarsidan höjs  röster för att förhållandet mellan allmänt 
bindande och normalt bindande kollektivavtal borde förändras och att det finns 
problem i förhållandet mellan de två avtalsformerna.  Från arbetstagarsidan medges 
också att lokala förhandlingar inte kan bedrivas i samband med allmänt bindande 
kollektivavtal, vilket inte beaktar företagarens intresse.   

Arbetstagarna företräder förvisso också åsikten att mekanismen med allmänt bindande 
kollektivavtal fungerar relativt väl och att systemet är en viktig beståndsdel av 
regelverket för arbetsmarknadsfrågor.  En arbetstagarrepresentant kräver kort och 
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koncist att systemet får överhuvudtaget inte alls förändras.  Å ena sidan betonar 
arbetstagarsidan att föreningsfriheten bör respekteras, men å andra sidan uppmanar 
en arbetstagarrepresentant att problemet löses enkelt med att arbetsgivaren ansluter 
sig till en arbetsgivarförening.  En arbetstagarrepresentant påpekade att arbetsgivarens 
medlemskap i ett visst arbetsgivarförbund inte borde få vara det enda kriteriet för 
arbetstagarnas fackliga anslutning.  Denna kommentar avser situationer där 
arbetsgivaren byter arbetsgivarförbund vilket kan leda till att ett för arbetstagarna 
ogynnsammare kollektivavtal därefter tillämpas.  Samtidigt ogillade den svarande 
också avtalsshoppande som bedrivs av arbetstagarförbunden med avsikt att attrahera 
nya medlemmar. 

Arbetsgivarna ser mycket kritiskt på förfarandet med allmänt bindande kollektivavtal.  
Oftast riktas kritik mot att den icke organiserade arbetsgivaren genom förhandlingar på 
lokal nivå inte kan avvika från det allmänt bindande kollektivavtalets bestämmelser, 
och att arbetsgivarna som följer kollektivavtal som allmänt bindande inte har samma 
rättigheter som de arbetsgivare som följer kollektivavtalet som normalt bindande.  
Också från specialisthåll kritiseras det faktum att begränsningar som intagits i 
kollektivavtalet effektivt förhindrar en icke organiserad arbetsgivare att föra lokala 
förhandlingar. 

Arbetsgivarna opponerar sig mot att allmänt bindande kollektivavtal inte ger dem 
några som helst rättigheter utan bara skyldigheter, då arbetstagarna återigen erbjuds 
bara rättigheter utan några som helst skyldigheter.  Den största kritiken riktas i detta 
sammanhang mot att arbetsfredsplikt inte gäller.  Detta tas också upp av en specialist 
som anser att frågan borde debatteras, och att bristen på jämställdhet mellan parterna 
är ett problem som borde avskaffas. 

Allmänt bindande kollektivavtal borde enligt arbetsgivarnas åsikt endast innehålla 
miniminivåer för centrala villkor och inte ta med alla arbetsvillkor.  Ett alternativ vore 
att allmänt bindande kollektivavtal skulle bara innehålla föreskrifter om minimilöner, 
eller att minimilöner skulle fastslås  lagstiftningsvägen och att allmänt bindande 
kollektivavtal helt skulle avskaffas.  Från specialistsidan hävdas återigen att 
arbetstagarnas skydd inte skulle förverkligas i tillräcklig utsträckning om enbart 
minimilönerna skulle fastställas, och att allmänt bindande kollektivavtal därför 
fortfarande behövs.    

Specialisterna anser att allmänt bindande kollektivavtal borde definieras klarare i 
lagstiftningen och att utmaningarna är flertaliga, varvid det måste accepteras att alla 
frågor inte kan regleras lagstiftningsvägen.  En specialist anser att åsikterna om allmänt 
bindande kollektivavtal  går isär också bland de icke organiserade arbetsgivarna. En del 
arbetsgivare tycker att systemet fungerar väl och en del anser att avtalsfriheten alltför 
starkt begränsas.  En arbetsgivarrepresentant påpekade också att 
konkurrenssituationen mellan företagen utjämnas med hjälp av allmänt bindande 
kollektivavtal. 

Från arbetsgivar- och specialistsidan riktas stark kritik mot allmänt bindande 
kollektivavtal också därför att de anses kränka föreningsfriheten och t.o.m. kunde 
strida mot grundlagen.  En arbetsgivare hänvisar till att hela regelverket kring allmänt 
bindande kollektivavtal  förlorat sitt berättigande eftersom reglerna fastställdes i en tid 
då det rådde överutbud på arbetskraft och parterna ville förhindra att arbetsgivarna 
otillbörligt skulle ha dragit nytta av situationen.  I dag går Finland mot 
arbetskraftsknapphet och reglerna behövs överhuvudtaget inte mera. 
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5.11 Svaren på tilläggsfrågan 

5.11.1 Allmänna observationer 

Totalt 17 av de 24 intervjuade representanterna för arbetstagarna, arbetsgivarna och 
specialisterna svarade på tilläggsfrågan där de bads uppräkna de fem viktigaste 
områdena där de ansåg förändringsbehov föreligga.  Av de 17 svarandena 
representerade 6 arbetstagarna, 7 arbetsgivarna och 4 specialisterna.  För att kunna 
jämföra svarens inbördes vikt har en skala mellan 1 och 5 poäng använts, där den 
viktigaste frågan fått 5 poäng och den femte viktigaste frågan 1 poäng.  Eftersom 
poängsättningen är godtycklig kan ingen statistisk inferens användas, utan poängtalen 
måste endast betraktas som riktgivande.  Vid bedömningen av frågans viktighet för en 
viss svarargrupp bör det också beaktas hur många svaranden som tagit upp frågan.  Av 
såväl  arbetstagar-  som arbetsgivarrepresentanterna uppgav en svarande endast fyra 
delområden för förändringar.  Alla specialister nämnde fem olika frågor.  Bland 
arbetstagarna och arbetsgivarna är koncentrationen av svaren hög. Poängtalet för de 
fem viktigaste frågorna utgör för arbetstagarna 78 % av det totala poängtalet och för 
arbetsgivarna motvarigt 75 %.  Bland specialisterna är spridningen av svaren större, de 
fem viktigaste frågorna utgjorde endast 62 % av det totala poängtalet.  

I avsnitten 5.11.2, 5.11.3 och 5.11.4 nedan presenteras svaren och de kommentarer 
svarandena gett  närmare.  Med tanke på de statistiska begränsningar som det relativt 
begränsade antalet svar medför  är de enskilda kommentarerna som de svarande gjort 
av särskilt stort intresse i denna fråga.  De fem viktigaste punkterna beskrivs mer 
ingående: de övriga omnämnandena  berörs mer kortfattat.  

5.11.2 Arbetstagarnas svar 

7 arbestagarrepresentanter svarade på tilläggsfrågan.  Med poängsättningen 5 – 1 
poäng utgjorde det totala antalet poäng 101, då en intervjuad listade enbart 4 punkter, 
och en intervjuad bara 3 punkter. Nedan presenteras de fem viktigaste 
förändringsönskemålen i viktighetsordning.  

1.  Det  största antalet poäng (21 poäng) fick frågan om fackföreningarnas grupptalerätt.  
Tre intervjuade (10, 15 och 24) ansåg denna fråga vara den allra viktigaste (5 poäng), en 
intervjuad (11) gav  frågan 4 poäng (andra viktigast), och en intervjuad betecknade 
frågan som fjärde viktigast (2 poäng).  Frågan fick ca 21 % av det totala poängtalet. 

2.  Det näst största antalet poäng (18 poäng) och det näst största förändringsbehovet 
ansågs föreligga i  förbättringen av villkoren för visstids-, deltids- och hyrd arbetskraft, 
och avskaffandet av s.k. nollavtal.  En intervjuad (11) ansåg denna fråga vara viktigast 
(5 poäng), två intervjuade (12 och 14) ansåg frågan vara näst viktigast (4 poäng), en 
intervjuad uppgav att frågan var tredje viktigast (3 poäng), och en intervjuad (10) 
ställde frågan på fjärde plats (2 poäng).  Ca 18 % av alla poäng tilldelades denna fråga. 

2.  Det tredje största antalet poäng (17 poäng) har inordnats under rubriken 
uppsägningsgrunderna, ökning av företagens ansvar. Två intervjuade (12 och 13) ansåg 
denna fråga vara viktigast (5 poäng), en intervjuad (11) ansåg uppsägningsgrunderna 
som näst viktigast (4 poäng), och samma intervjuade ansåg dessutom att en ökning av 
lönsamma företags ansvar vid uppsägningar var tredje viktigast (3 poäng). Frågan fick 
ca 17 % av alla poäng. 
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4.  Den fjärde viktigaste frågan, samarbetslagen och övriga samarbetsfrågor fick totalt 
11 poäng.  En svarande (15) ansåg denna fråga vara näst viktigast (4 poäng).  Samma 
svarande ansåg frågan om utvecklandet av personalens deltagande i företagets 
beslutsfattande vara fjärde viktigast (2 poäng).  En intervjuad (12) bedömde frågan vara 
trejde viktigast (3 poäng), och ytterligare en intervjuad (13) ansåg frågan vara fjärde 
viktigast (2 poäng).  Denna fråga tilldelades ca 11 % av alla poäng. 

5.  Den femte viktigaste frågan, avtalsshoppande och allmänt bindande kollektivavtal 
fick totalt 10 poäng.  En intervjuad (14) ansåg frågan om att förbjuda att normalt 
bindande kollektivavtal ersätter ett allmänt bindande som viktigast (5 poäng), en 
intervjuad (24) ansåg att då arbetsgivaren av någon orsak  byter kollektivavtal, borde 
arbetstagarnas lönenivå bibehållas och ansåg denna fråga vara tredje viktigast (3 
poäng) och en intervjuad (11) ansåg  möjligheten till att avtalsshoppande skulle i lag 
förbjudas vara fjärde viktigast (2 poäng).  Denna fråga fick ca 10 % av det totala 
poängantalet. 

De ovannämnda fem frågorna fick sammanlagt 77 poäng vilket utgör 76 % av det totala 
poängtalet.  Koncentrationen är hög, och t.o.m. något högre än hos 
arbetsgivarrepresentanterna.  

Övriga områden som togs upp av arbetstagarna var frågor gällande 
arbetstidsbestämmelser med totalt 4 poäng.  Två intervjuade nämnde denna fråga, den 
intervjuade (11) som ansåg frågan vara tredje viktigast (3 poäng), och den intervjuade 
(12) som ställde frågan på femte plats (1 poäng). 

Frågan om kriminalisering av uppsåtligt agerande vid utbetalandet av alltför låga löner 
fick också 4 poäng: en svarande (11) ansåg frågan vara tredje viktigast (3 poäng), och en 
svarande (12) uppgav frågan vara femte viktigast (1 poäng).  En intervjuad (24) ansåg  
bestämmandet av grunderna för vilket kollektivavtal som bör följas vara den näst 
viktigaste frågan (4 poäng). 

En intervjuad (11) ansåg att frågan om  interimsförbud inte hör till arbetsmarknaden, 
och ansåg frågan vara femte viktigast (1 poäng).  Den intervjuade (12) ansåg att 
förbättringen av förhandlingskulturen på såväl centralförbunds-, förbunds- som lokal 
nivå är den fjärde viktigaste punkten (2 poäng).  Ytterligare en intervjuad (13) ansåg att 
utvecklingen av arbetarskyddet är den näst viktigaste frågan (4 poäng), och att bättre 
arbetsledning är den tredje viktigaste punkten (3 poäng). 

Kommentarer: 

Den svarande (10) har ansett frågan om fackföreningarnas grupptalerätt vara den viktigaste 
(5 poäng).  Den svarande anser att arbetstagarens rättsskydd i dag är svagt, eftersom 
övervakningen av uppföljandet av arbetslagstiftningen på arbetsplatser inte är tillräcklig.  
Domstolsförfarandet innehåller många risker för den individuella arbetstagaren, såsom 
förfarandets kostnader och långsamhet.  Dessutom är den enskilda arbetstagaren rädd för att bli 
stämplad och känner stor osäkerhet inför slutresultatet av processen.  Fackföreningarnas 
grupptalerätt skulle vara ett effektivt rättsmedel som inte skulle stämpla en enskild anställd.  
Arbetsgivare som bryter mot lagens bestämmelser borde inte få en konkurrensfördel av  det. 
Konkurrensfördelen borde tillhöra de arbetsgivare som följer lagarna och sköter sina 
förpliktelser.  Fackföreningarnas grupptalerätt skulle också ha en förebyggande verkan. 

Som näst viktigaste fråga (4 poäng) tar den svarande upp frågan om uppsägningsgrunderna.  
Vinstbringande företag säger upp anställda på produktionsgrunder och de uppsagda är ofta 
äldre personer som har svårt att finna annan sysselsättning.  Antingen borde 
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uppsägningsgrunderna skärpas eller åtminstone borde arbetsgivarnas ansvar för de uppsagda 
ökas.   

Det tredje viktigaste området (3 poäng) uppger den svarande vara ökningen av företagens 
sysselsättningsansvar och föreslår att då vinstbringande företag säger upp anställda skulle 
företaget vara förpliktat att ersätta skolningen som upptagits i sysselsättningsplanen upp till ett 
visst maximibelopp.  

Den fjärde viktigaste frågan (2 poäng) anser den svarande vara förbättringen av 
visstidsanställda arbetstagares ställning.  Detta förutsätter att flera åtgärder vidtas.  Den 
svarande nämner ett par exempel: för det första borde ett visstidsavtal som avslutits för en 
längre tidsperiod än 6 månader kunna sägas upp av den anställda på samma sätt som ett 
tillsvidare giltigt arbetsavtal.  För det andra borde familjeledigheterna fördelas jämnare mellan 
båda föräldrarna. 

Den femte viktigaste punkten (1 poäng) anser den svarande vara frågan om ökningen av flexibla 
arbetstidsarrangemang.  I synnerhet äldre arbetstagare kunde dra nytta av ökade  möjligheter 
till deltidsanställning vilket kunde bidra till att förlänga anställningstiden.  Den svarande anser 
dessutom att de s.k. arbetstidsbankerna borde användas mera. Om inte parterna kan komma 
överens om metoderna kunde frågan regleras lagstiftningsvägen. 

Den svarande (11) anser den viktigaste frågan (5 poäng) vara avskaffandet av nollavtal, där 
arbetstagaren inte garanteras någon som helst minimiveckoarbetstid, och motiverar detta med 
att arbetslagstiftningen inte känner till dylika avtal.   

Den näst viktigaste frågan (4 poäng) för svaranden var förbättringen av rättigheterna för 
arbetstagare i svag ställning (visstids-, deltids- och hyresarbetstagare) och uppger 
fackföreningarnas grupptalerätt som ett medel att förbättra situationen. 

Den svarande (12) har som näst viktigaste fråga (4 poäng) nämnt förbättringen av villkoren 
för atypiska arbetsförhållanden och påpekar också att problemen med nollavtal måste avskaffas. 

Den svarande har som tredje viktigaste punkt tagit upp frågan om förbättringen av 
samarbetslagstiftningen och samarbetsförfarandet så att samarbetslagen i praktiken skulle 
möjliggöra att arbetstagarna och arbetsgivarna  är jämställda parter i förhandlingarna. 

5.11.3 Arbetsgivarnas svar 

7 arbetsgivarrepresentanter svarade på tilläggsfrågan.  Det totala antalet poäng för 
frågorna var 104, då en arbetsgivare listade enbart 4 punkter.   

1.  Det största antalet poäng, 23, gavs till frågan om arbetskampsåtgärder.  Fyra 
intervjuade (1,4,5 och 7) ansåg denna fråga vara viktigast, en intervjuad (6) ansåg 
frågan vara tredje viktigast (3 poäng).  22 % av alla poäng tilldelades denna fråga. 

2.  Den näst viktigaste frågan med 15 poäng ansåg arbetsgivarna vara allmänt bindande 
kollektivavtal.  En svarande (9) ansåg frågan vara viktigast (5 poäng), en svarande (6) 
betecknade frågan som näst viktigast (4 poäng), och två svarande (1 och 5) ansåg frågan 
vara tredje viktigast (3 poäng).  Denna fråga fick ca 14 % av det totala poängtalet. 

3.  Den tredje viktigaste frågan för arbetsgivarna var uppsägningsreglerna och 
anställningsskyddet med 14 poäng, där två intervjuade (7 och 9) ansåg frågan vara näst 
viktigast (4 poäng), och tre intervjuade (1, 3 och 4)  betecknade frågan som tredje 
viktigast (2 poäng).  Denna fråga fick ca 13 % av alla poäng. 
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4.  Den fjärde viktigaste frågan var förlikningsreglerna, som fick totalt 12 poäng.  Tre 
intervjuade (3, 4 och 5) ansåg denna fråga vara näst viktigast (4 poäng).  Ca 12 % av det 
totala poängtalet tilldelades denna fråga. 

5.  Den femte viktigaste punkten var inflexibla avtal, lika löneförhöjningar, som fick 
totalt 11 poäng.  En intervjuad ansåg denna fråga vara näst viktigast (4 poäng), en 
intervjuad tredje viktigast (3 poäng), och två intervjuade (5 och 7) ansåg frågan vara 
fjärde viktigast (2 poäng).  Frågan fick ca 11 % av det totala poängtalet. 

De ovannämnda fem viktigaste frågorna fick totalt 75 poäng, vilket motsvarar 72 % av 
det totala antalet poäng.  Koncentrationen på svaren är hög, och bara något lägre än 
hos arbetstagarna (76 %).  

Övriga frågor som togs upp av arbetsgivarna var arbetsdomstolens verksamhet, som 
fick totalt 8 poäng.  En intervjuad (6) ansåg att denna fråga var den viktigaste (5 poäng) 
och  en intervjuad (4) ansåg frågan vara den tredje viktigaste (3 poäng). 

Frågan om plikten att mottaga arbete fick också två omnämningar, med totalt 3 poäng.  
Frågan var fjärde viktigast för en intervjuad (6), och femte viktigast för en intervjuad 
(9). 

Samarbetslagen med totalt 2 poäng nämndes som femte viktigast av två intervjuade (6 
och 9). 

En intervjuad (3) ansåg den viktigaste punkten (5 poäng)  hela 
arbetsmarknadssystemet, lagstiftningen gällande kollektivavtal och 
förhandlingsreglerna vilka den intervjuade ansåg vara alltför komplicerade och således 
borde förenklas.  På grund av svarets mycket allmängiltiga natur har denna punkt inte 
kunnat placeras under någon av de ovannämnda rubrikerna. 

De svarande har dessutom nämnt bl.a. frågor gällande minskningen av förbundens 
inflytande i lokala förhandlingar, alltför kraftig reglering av såväl företagandet som 
arbetsmarknaden, arbetsgivarens ansvar för sjuklön och arbetsgivarens ansvar för 
äldre arbetstagare. 

Kommentarer: 

Den intervjuade (1), som ansett att arbetsfredssystemet är det viktigaste området (5 poäng)  
som kräver förändringar, konstaterar att reformen bör omfatta såväl  regelverket för förlikning 
som arbetsfredspliktreglerna i kollektivavtalen och också plikten som döms för brott mot 
arbetsfredsplikten. 

Medlingslagen bestämmer om skyldigheten att varsla om arbetsnedläggelser och att delta i 
förmedlingen.  I dag är arbetsnedläggelse bara en form av påtryckning.  Flera andra former av 
påtryckning som används är inte upptagna i  lagen.  Förlikningsmekanismen styr inte parterna 
till att i förväg försöka minimera meningsskiljaktigheterna eftersom förlikningsreglerna och 
förlikningsmannens praxis inte har någon målsättning för förlikningen, i motsats till Sveriges 
Medlingsinstitut där målsättningen är att stöda exportindustrins förhandlingsresultat.  

Kollektivavtalslagen inkluderar inte politiska- och sympatistrejker som skadar tredje part i  
arbetsfredsplikten.  Det råder ingen relativitetsprincip mellan påtryckning och skador. 

De föråldrade spelreglerna bidrar inte till att en  arbetsmarknadspolitik som säkerställer 
Finlands  nationella intresse bedrivs.  Reglerna gör det möjligt för fackföreningar att förorsaka 
stora skador med små insatser, och ger dem orimligt mycket makt och omfattande 
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påtryckningsmöjligheter. Detta kan leda till att konkurrenskraften försämras av den alltför 
snabba kostnadsutvecklingen för företag verksamma på hemmamarknaden och för den 
offentliga sektorn där den kraftiga kostnadsutvecklingen återspeglas i sysselsättningen endast 
indirekt och med fördröjning. 

Det näst viktigaste området (4 poäng) för den intervjuade utgörs av kutymen om allmänna 
löneförhöjningar  i finska kollektivavtal, som inte beaktar skillnaderna i lönsamhet och 
produktivitet mellan olika branscher och företag. 

Det tredje viktigaste området (3 poäng) utgörs av allmänt bindande kollektivavtal som enligt 
den svarande i sin nuvarande form alltför starkt begränsar  företagens flexibilitet. 

Den svarande anser det fjärde viktigaste området (2 poäng)  vara uppsägningsreglerna vid 
individuella uppsägningar, där problemen med grunderna och bevisbördan höjer 
anställningströskeln i synnerhet i små och medelstora företag. 

Den svarande (3) anser att den viktigaste frågan (5 poäng) är en omvärdering av hela det 
finska arbetsmarknadsregelverket inkluderande  arbetslagstiftningen, kollektivavtalen, 
förhandlingssystemet osv. för att beakta de förändrade omständigheterna.  På grund av att 
frågan är mycket omfattande, har svaret inte tagits med under någon av de sammanfattande 
rubriker som använts vid bedömningen av tilläggsfrågorna.  Den svarandes kommentarer 
redovisas emellertid nedan. 

Den svarande uppger att arbetsmarknadsmekanismerna, dvs. arbetsvillkoren, lönebildningen 
och arbetsfredssystemet består av ett otal olika regler och avtal, som omfattar tusentals sidor av 
olika bestämmelser.  Detta har  delvis lett till överreglering.  Varken företagen, arbetsgivar- eller 
arbetstagarförbunden behärskar detta komplicerade regelverk.  Reglerna och bestämmelserna 
har uppstått under årtionden för att motsvara då gällande omständigheter, och en del är klart 
föråldrade för dagens förhållanden.  Situationen löses inte av att göra enskilda förändringar 
vilket inte heller leder till ett ändamålsenligt slutresultat, utan arbetsmarknadsmekanismerna 
och förändringsbehoven bör omarbetas i sin helhet. 

Den näst viktigaste frågan (4 poäng) för svaranden var  lönebildningen, förhandlingsystemet 
och förlikningslagstiftningen.  Reglerna för dessa frågor  bör förnyas med målsättningen att 
stöda exportindustrin som är utsatt för internationell konkurrens.  Detta skulle ha en direkt 
inverkan på den slutna sektorns arbetsplatser och på de för finansiering av välståndssamhället 
nödvändiga skatteintäkterna.  Denna åsikt stöds också av nationalekonomerna. 

Den tredje viktigaste frågan (3 poäng) för svaranden var kollektivavtalen.  Svaranden påpekar 
att strukturen av flera kollektivavtal hindrar organiseringen av arbetet på ett effektivt och 
produktivt sätt.  Förutom den strukturella styvheten är kollektivavtal ofta svåra att tyda och 
förorsakar onödiga tolkningsproblem och meningsskiljaktigheter på arbetsplatserna.  
Kollektivavtalen bör förnyas och förtydligas så att bestämmelserna är entydiga och förståeliga 
och inte hindrar en effektiv och produktiv organisering av arbetet. 

Den fjärde viktigaste frågan (2 poäng) för den intervjuade var uppsägningsreglerna och 
anställningsskyddet.  Den intervjuade anser att arbetsavtalslagens bestämmelser om 
anställningsskyddet begränsar nyanställningar då företaget inte har säkerhet om arbetets 
fortsättning eller om arbetstagarens lämplighet för arbetsuppgiften.  Arbetsavtalslagens och 
delvis också andra lagars bestämmelser och avtalsbestämmelser försvårar  möjligheterna att 
flexibelt använda arbetskraft med målsättningen att förlänga de anställdas totala arbetstid och 
också möjliggöra deltidspensionering. Det är svårt att dimensionera arbetsavtalets villkor enligt 
arbetsinsatsen eller något annat behov som företaget eller den anställda har. 

Den femte viktigaste frågan (1 poäng) för svaranden var samarbetslagen.  Samarbetslagen är 
enligt svaranden en oklar och komplicerad förfarandelag, som är svår att följa och vars 
förhandlingstider i praktiken endast förlänger uppsägningstiden.  Sanktionerna vid fel i 
förfarandet har lett till att man koncentrerar sig på att förfara enligt reglerna i stället för att idka 
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genuint samarbete.  Med tanke på att säkra arbetsplatser och själva samarbetet är det mycket 
viktigare att föra äkta förhandlingar om förändringsbehoven när resultaten av förhandlingarna 
ännu kan påverka företagets verksamhet.  Detta bör ske långt innan företagen måste besluta om 
att upphöra eller inskränka  verksamheten. 

Den svarande (4) har som viktigaste fråga (5 poäng) tagit upp arbetskampsreglerna. 
Pliktbeloppen är för låga och de upprätthåller inte arbetsfreden.  Arbetsgivaren köper arbetsfred 
med kollektivavtalen, och därför borde speciell uppmärksamhet riktas mot att upprätthålla 
arbetsfreden.  Stridsåtgärderna påverkar företagens leveranssäkerhet, som är en central 
konkurrensfaktor. 

Den näst viktigaste frågan (4 poäng) för svaranden är förlikningsreglerna.  Den svarande anser 
att reglerna i sin nuvarande form inte beaktar förlikning av olagliga strejker. 

Den tredje viktigaste frågan (3 poäng) är arbetsdomstolsväsendet.  Den svarande uppger att 
uppmärksamhet borde fästas vid arbetsdomstolens objektivitet.  En utomstående får intrycket 
att domstolen avgör fall ur arbetsmarknadspolitikens synpunkt, och inte baserat på juridiska 
argument.  Det borde övervägas att domstolen kunde bestå av yrkesdomare, som inte skulle 
väljas på politiska grunder. 

Den fjärde viktigaste frågan (2 poäng) är arbetsavtalslagen, och där särskilt uppsägningar på 
individuella grunder.  Den svarande anser att processen för uppsägning på grund av 
arbetstagarens sjukdom är alltför lång och osäker. 

Som den femte viktigaste frågan (1 poäng) tar den svarande upp samarbetslagen.  Svaranden 
kritiserar den gällande lagen och anser att den förhindrar äkta samverkan och att 
förhandlingsprocessen koncentrerar sig alltför mycket på formaliteter, och att en avvikelse från 
de formella reglerna utlöser en oproportionerligt stor sanktion. 

Den svarande (5) har som viktigaste fråga (5 poäng) tagit upp moderniseringen av 
kollektivavtalsmekanismerna och kräver att sanktionsförfarandet bör förändras så att det bättre 
motsvarar de förorsakade skadorna 

Den näst viktigaste punkten (4 poäng) för svaranden är omstruktureringen av 
förlikningsmekanismerna så att ett förfarande kunde skapas som skulle hindra orimligheter. 

Den tredje viktigaste punkten (3 poäng) är förnyelse av det allmänt bindande 
kollektivavtalssystemet så att arbetstagarna har arbetsfredsplikt och att de lokala 
avtalsformerna är de samma via allmänt bindande som normalt bindande kollektivavtal. 

Den fjärde viktigaste punkten (2 poäng) uppger svaranden vara förändringen av strukturen på 
branschavtal så att det allmänna avtalet skulle utgöra ett minimiskydd (”perälauta”) 

Den intervjuade (7) har som viktigaste punkt (5 poäng) tagit upp olagliga strejker och 
konstaterar att behandlingstiderna i arbetsdomstolen är alltför långa och pliktbeloppen är för 
låga.  Detta borde omgående förändras och något sätt borde finnas för att snabbt få 
arbetsdomstolens beslut om en olaglig strejk.  Pliktbeloppen bör avsevärt höjas.  Sverige har i 
praktiken inga olagliga strejker.  En olaglig strejk kan inte vara fackföreningsrörelsens ”rätt”. 

Den näst viktigaste frågan (4 poäng) för svaranden  är de alltför stränga grunderna för 
visstidsanställningar.  Reglerna har i praktiken utvecklats till ett hinder för anställningar.   
Modeller bör utvecklas där visstidsanställningar är möjliga för att hindra att människor blir helt 
utanför samhället (t.ex. arbetsgarantin för ungdomar).  Visstidsanställningar får självfallet inte 
förnyas orimligt ofta, men den styvhet som i dag existerar bör på något sätt uppmjukas. 

Den tredje viktigaste frågan (3 poäng) för svaranden är lön för sjuktiden.  Svaranden kräver att 
en karensdag borde införas, t.ex. med 50% nedsättning av lönen.  Detta är ett av de största 
problemen, och här fungerar återigen Sverige som ett gott exempel.  Trots att barnens 
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sjukdomar i Sverige har ökat, har frånvaro från arbetet minskat.  Också i Sverige får man 
fortfarande bli hemma för att sköta ett sjukt barn. 

Den fjärde viktigaste frågan (2 poäng) är enligt svaranden förfarandet med allmänna 
löneförhöjningar.  Systemet drar alla anställda över en kam och är också alltför styvt.  Detta 
borde ändras och lokala avtal borde användas i större utsträckning. 

Den femte viktigaste frågan (1 poäng) är för svaranden överreglering av företagens verksamhet.  
Överreglering utgör också ett problem i arbetsmarknadsfrågor.  Den administrativa bördan 
borde minskas.  Avtal måste förenklas genom att sluta ramavtal och betona vikten av lokala 
avtal.  Lagstiftningen borde i större utsträckning forma ramarna och inte vara alltför detaljerad. 

Den intervjuade (9) har ansett att en reform av allmänt bindande kollektivavtal är den 
viktigaste frågan (5 poäng).  Den svarande konstaterar att arbetsavtalsmekanismerna bör 
förändras.  Är det nuvarande upplägget med allmänt bindande kollektivavtal  nödvändigt och 
begrundat eller skulle det vara enklare om  i stället t.ex. en allmän minimilön togs i bruk.  Om 
allmänt bindande kollektivavtal fortfarande skulle bevaras borde  i alla fall möjligheterna att 
sluta lokala avtal på företagsnivå om arbetsvillkoren, inklusive avlöningen kraftigt utvidgas. 

Den näst viktigaste frågan (4 poäng) anser den svarande vara en reform av regleringen av 
anställningsskyddet, så att de personer som är svåra att sysselsätta skulle ha bättre möjligheter 
att få arbete än i dag.  Detta kunde förverkligas t.ex. genom att mildra förutsättningarna för 
individuella uppsägningar (detta eventuellt så att mildringen skulle beröra endast små företag, 
såsom är fallet i Tyskland). Ett andra alternativ vore att förlänga prövotiden avsevärt, t.ex. till 
ett år, och ett tredje alternativ kunde vara att grunderna för att sluta ett visstidsavtal skulle 
lindras.   

Den tredje viktigaste frågan (3 poäng) gäller arbetsgivarens ansvar vid arbetstagarens 
insjuknande.  Den intervjuade konstaterar att arbetsgivaren enligt arbetslagstiftningens och 
kollektivavtalens bestämmelser har ett långvarigt ansvar för arbetstagarens sjukdom.  På vilka 
grunder kan det anses måttligt att lägga ansvaret för lönebetalning under sjuktiden  på 
arbetsgivaren: skulle det inte vara rimligt att löntagaren själv skulle ta en del av ansvaret?  
Ansvaret kunde efter en självriskandel överföras på samhället i stället för det enskilda företaget. 

Den fjärde viktigaste frågan (2 poäng) berör arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas åldrande.  
Svaranden konstaterar att det vid denna punkt likasom ovan på goda grunder kan frågas varför 
den enskilda arbetsgivaren fortfarande bär ett stort ekonomiskt ansvar för arbetstagarens 
åldrande.  Det vore rättvisare att det ekonomiska ansvaret skulle fördelas på samhället i sin 
helhet. 

Den femte viktigaste frågan (1 poäng) berör arbetstagarens plikt att ta emot erbjudet arbete.  
Den svarande anser att reglerna för socialskydd borde förändras så att de inte hindrar 
arbetstagaren  att ta emot arbete. 

5.11.4 Specialisternas svar 

4 specialister svarade på tilläggsfrågan.  Då alla svarandena listade 5 punkter, var totala 
antalet poäng 60.   

1.  Den viktigaste frågan för specialisterna gällde uppdatering av kollektivavtalslagen, 
som fick totalt 14 poäng.  Två intervjuade (21 och 22) ansåg frågan vara den viktigaste 
(5 poäng) och en intervjuad (19) ansåg frågan vara näst viktigast med 4 poäng.  Frågan 
fick ca 23 % av det totala poängtalet. 



 

 

196

2. Den näst viktigaste frågan var revidering av arbetsdomstolens verksamhet, som fick 
8 poäng, vilket utgör ca 13 % av alla poäng.  Två intervjuade (21 och 22) ansåg frågan 
vara den näst viktigaste (4 poäng). 

3.  Den tredje viktigaste frågan för specialisterna var revidering av bestämmelserna för 
lokala avtal med totalt 5 poäng (ca 13 % av det totala poängtalet).  En specialist (18) 
ansåg frågan vara den tredje viktigaste (3 poäng) och en specialist (22)  den fjärde 
viktigaste (2 poäng). 

4. Den fjärde viktigaste frågan med 5 poäng gällde arbetsgivarförbundens inställning 
till arbetstagarparten, där en specialist (18) ansett denna fråga vara den viktigaste (5 
poäng).  Frågan fick ca 8 % av alla poäng. 

5. Frågan om slutförandet av reformarbetet med likabehandlingsbestämmelserna fick 
samma poängtal som den fjärde frågan (5 poäng) och ansågs likaledes vara den 
viktigaste frågan av en specialist (19).  Frågan fick ca 8 % av alla poäng. 

De ovannämnda fem punkterna tilldelades totalt 37 poäng, vilket motsvarar 62 % av 
det totala poängtalet.  Spridningen på svaren är större hos specialisterna än hos såväl 
arbetsgivarna som gav de fem viktigaste frågorna totalt 72 % av alla poäng som hos 
arbetstagarna som gav de fem viktigaste frågorna hela 76 % av det totala antalet poäng.  
Endast den  första frågan togs upp av tre intervjuade, frågorna 2 och 3 nämndes av två 
intervjuade och frågorna 4 och 5  av enbart en intervjuad.  Svarandenas ringa antal kan 
bidra till att förvränga resultatet. 

Övriga frågor som togs upp av specialisterna gällde förlikning av arbetskamper, totalt 2 
poäng, som nämndes av två intervjuade (18 och 22), som båda ansåg frågan vara den 
femte viktigaste (1 poäng). 

Reglerna mellan fri rörelse och arbetskampsrätten på EU-nivå, totalt 4 poäng, togs upp 
av en intervjuad (18) som näst viktigaste punkt (4 poäng). 

Reform av semesterlagen ansåg den intervjuade (19) vara tredje viktigast (3 poäng). 

En intervjuad (21) tog upp frågan om uppsägningar på ekonomiska och 
produktionsgrunder som den tredje viktigaste med 3 poäng. 

Frågan om allmänt bindande kollektivavtal (3 poäng) ansågs vara tredje viktigast av 
den intervjuade (22). 

En intervjuad (19) ansåg att lagstiftningen gällande olika arbetsvillkor (visstids- 
deltids- och hyresanställda) borde systematiskt granskas, och gav frågan 2 poäng 
(fjärde viktigast). 

Den intervjuade (18) föreslår att möjligheterna att i kristider överenskomma avvikande 
arbetsvillkor borde utökas, och ansåg frågan vara fjärde viktigast (2 poäng). 

Den intervjuade (21) tar upp frågan om utvecklingen av familjeledighetsmekanismerna, 
och anser frågan vara den fjärde viktigaste (2 poäng). 

Den intervjuade (21) tar också upp frågan om äldre arbetstagares ställning på 
arbetsmarknaden, och listar frågan som den femte viktigaste (1 poäng). 

 



 

 

197

Kommentarer: 

Den svarande (18), som ansett arbetsgivarförbundens inställning till arbetstagarparten vara 
den viktigaste frågan (5 poäng), befarar att om den nuvarande linjen fortsätter kan det leda till 
allvarliga sammanstötningar och ekonomiska problem. 

Svaranden som uppgett utvecklingen av lokala avtal vara den tredje viktigaste frågan (3 
poäng),anser att de juridiska aspekterna kring lokala avtal måste först klargöras innan de lokala 
avtalsmekanismerna utvecklas vidare. 

Det femte viktigaste ärendet (1 poäng), utvecklingen av förlikningsreglerna borde speciellt 
koncentreras på  förlikning på lokal nivå. 

Den intervjuade (19), som ansett frågan om slutförandet av reformarbetet med 
likabehandlingsbestämmelserna vara den viktigaste (5 poäng), avser med detta reformen av 
bestämmelserna i likabehandlingslagen och jämställdhetslagen samt i lagarna gällande 
anställningsvillkor som berör diskrimineringsförbud och jämställd behandling.  Ett förslag till 
en helhetsreform av likabehandlingslagen ges till riksdagen under våren 2014. 

Den intervjuade ansåg att frågan om lagstiftningen gällande olika arbetsvillkor (visstids- deltids- 
och hyresanställda) borde systematiskt granskas, och gav frågan 2 poäng (fjärde viktigast).  Den 
svarande hänvisar också till arbetstidsregelverket, som också påverkar valet av avtalsformen för 
anställningarna. 

Den intervjuade (21) har som viktigaste punkt (5 poäng) tagit upp frågan om uppdatering av 
kollektivavtalslagen, och anser att lagen är gammal och innehåller brister.  Rättspraxis har i stor 
utsträckning format lagen.  Lagen borde uppdateras åtminstone genom att inta rättspraxis i 
lagen.  

Den näst viktigaste frågan (4 poäng) för den svarande var revideringen av arbetsdomstolens 
verksamhet.  Den svarande skulle särskilt vela utveckla arbetsdomstolsprocessen i samband 
med arbetsfredsfrågor.  Arbetsdomstolen borde i ett försnabbat och förenklat förfarande kunna 
ta ställning till en arbetskamps laglighet och vid behov förbjuda den.  Skulle arbetskampen trots 
detta interimsförbud påbörjas eller fortsätta, kunde frågan behandlas och avgöras enligt 
nuvarande regler, men den dömda plikten kunde vara betydligt högre.  

Den tredje viktigaste frågan (3 poäng)  för svaranden gäller uppsägningar på produktions- och 
ekonomiska  grunder, där svaranden föreslår att dessa grunder borde klargöras och möjligen 
stiftas i lag.  Samtidigt borde ett system för kompensation upprättas för situationer där 
vinstbringande företag säger upp personal. 

Den svarande nämner som fjärde viktigaste fråga (2 poäng) utvecklingen av 
familjeledighetsmekanismerna, och föreslår att kostnaderna skulle fördelas jämnare mellan 
arbetsplatser där kvinnliga eller manliga anställda är i majoritet. 

Som femte viktigaste punkt (1 poäng) tar den svarande upp frågan om  äldre arbetstagares 
ställning på arbetsmarknaden och anser att en helhetsbedömning borde göras som skulle leda 
till såväl förlängda arbetskarriärer som förbättrad arbetsförmåga. 

Den intervjuade (22) anser att den viktigaste frågan (5 poäng) är uppdatering av 
kollektivavtalslagen.  Den svarande uppger att i synnerhet sanktionerna är i behov av 
modernisering, och föreslår att möjligheten att införa skadeståndsansvar i tillägg till plikt såsom 
är fallet i Sverige borde undersökas. 

Den intervjuade anser att den näst viktigaste frågan 4 poäng) är revidering av arbetsdomstolens 
verksamhet och där i synnerhet  reglerna gällande arbetskamper.  Den svarande anser att 
arbetsdomstolen borde ges möjligheten att avbryta en arbetskamp för den tid som ärendet 
behandlas i domstolen.  Säkringsåtgärderna borde flyttas från de allmänna domstolarna  till 
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arbetsdomstolen i de fall den har behörighet.  Arbetsdomstolen borde få rätten att med vite 
förbjuda en olaglig strejk. 

Som tredje viktigaste punkt (3 poäng) uppger den svarande  frågan om allmänt bindande 
kollektivavtal och påpekar att företagen måste ges samma rättigheter att vid  lokala 
förhandlingar avvika från allmänt bindande kollektivavtal oberoende om de är fackligt 
organiserade eller inte.  Rätten att sluta individuella avtal måste tryggas i större omfattning än 
tidigare i synnerhet i frågor gällande löner och arbetstider. 

Den fjärde viktigaste punkten (2 poäng) för svaranden är frågan om lokala avtal.  De lokala 
förhandlingarnas  juridiska status och de lokala avtalens ställning vid normkollisioner måste 
klargöras.  Praktikerna baserar sig i dag på allmänna rättsliga och arbetsrättsliga tolkningar och 
på ett stort antal prejudikat från arbetsdomstolen och högsta domstolen.  Den juridiska härvan 
som uppstått är så gott som omöjlig att behärska i det praktiska arbetslivet.  De lokala 
förhandlingarnas ställning bland normkällorna för arbetsförhållanden borde samtidigt 
klargöras enligt det som konstaterats ovan. 

Den femte viktigaste frågan (1 poäng)  för svaranden är  förlikning av arbetskamper.  Svaranden 
anser att lagen om medling i arbetstvister borde förnyas: En mekanism bör skapas, med vars 
hjälp  snabbt och lagkraftigt frågan huruvida en arbetskamp skulle allvarligt i farasätta 
samhällsviktiga funktioner eller medborgarnas grundrättigheter kan lösas.  Om detta bedöms 
vara fallet, borde det finnas en  möjlighet att i större utsträckning än tidigare skjuta på 
verkställandet av arbetskampen.  Om ärendet skulle upptas till behandling i riksdagen borde 
arbetskampen automatiskt framskjutas.  Detta kan motiveras med bl.a. att de i grundlagen 
upptagna rättigheterna och medborgarnas trygghet är i större fara än tidigare p.g.a. samhällets 
långtgående arbetsfördelning, verksamheternas ömsesidiga beroende och 
informationsteknologins centrala roll.  Det borde också övervägas att utveckla möjligheterna att 
begränsa arbetskamper snabbare och flexiblare än genom behandling i riksdagen.  Arbets- och 
näringsministeriet kunde ges rätten att begränsa en arbetskamp om dess verkställande skulle 
uppfylla kriterierna i en av riksdagen stadgad lag om begränsandet eller uppskjutandet av en 
arbetskamp.  I samband med en revidering av reglerna för begränsning av en arbetskamp kunde 
parallellt eller delvis alternativt en mer omfattande plikt  införas att göra skyddsarbete inom den 
offentliga sektorn, och också utvidga denna plikt till den privata sektorn enligt svensk modell.  

5.11.5 Sammanfattning 

Innan slutsatser dras av de intervjuades svar på tilläggsfrågan bör  återigen 
understrykas att antalet svarande, i synnerhet bland specialisterna är begränsat, vilket 
innebär att man inte kan generalisera resultaten.  Bland specialisterna är också 
spridningen av svaren större än hos arbetstagarna och arbetsgivarna sålunda att de fem 
viktigaste frågorna baserat på poängskalan 1 till 5 utgjorde endast 62 % av det totala 
poängtalet, medan motsvarande siffra för arbetstagarna var hela 76 % och för 
arbetsgivarna 72 %.  Vid den viktigaste frågan i poäng mätt var viktningen för de tre 
grupperna mycket nära varandra: specialisterna gav den viktigaste frågan 14 poäng (av 
det totala poängtalet 60), dvs. 23 %, arbetstagarna 21 poäng (av det totala poängtalet 
101), dvs. 21 %, och arbetsgivarna 23 poäng (av det totala poängtalet 104), dvs. 22 %. 

Det bör också understrykas att poängskalan är godtyckligt gjord av författaren, och 
skalan kan ingalunda tolkas så att skillnaden mellan den viktigaste frågan (5 poäng) 
och den femte viktigaste frågan (1 poäng) skulle vara femfaldig.  Poängskalan är således 
enbart riktgivande.  Däremot torde det kunna påstås att frågorna som de svarande tagit 
upp som viktiga punkter ger en antydan om var de största förändringsbehoven enligt 
deras uppfattning ligger.  Tillsammans med svaren på frågorna 1 – 9  och 10.1 – 10.9, 
kompletterade med observationerna som gjorts utgående från arbetsdomstolens domar 
från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 som behandlats i avsnitt 4, uppstår en relativt 
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täckande bild av de största förändringsbehoven.  Förändringsbehoven presenteras i 
detalj nedan i avsnitt 5.12 (Slutsatser och reflektioner).  De frågor som jag bedömt vara 
de  viktigaste med tanke på förbättring av företagens konkurrenskraft och som också de 
tre olika svarandegrupperna ansett vara viktiga diskuteras ingående i avsnitt 6 (Förslag 
till förändringar).    Av utrymmesskäl diskuteras fem frågor detaljerat och ytterligare 
fem frågor tas upp  mer ytligt. 

Arbetstagarna, av vilka 7 svarat på tilläggsfrågan (totalt 101 poäng)  listade följande 
frågor som de fem viktigaste: 

1) Fackföreningarnas grupptalerätt 

2) Förbättringen av villkoren för visstids-, deltids- och hyrd arbetskraft, avskaffandet 
av nollavtal 

3) Uppsägningsgrunderna, ökning av företagens ansvar 

4) Samarbetslagen och övriga samarbetsfrågor 

5) Avtalsshoppande och allmänt bindande kollektivavtal 

Arbetsgivarna, av vilka 7 svarat på tilläggsfrågan (totalt 104 poäng)  listade följande 
frågor som de fem viktigaste:  

1) Arbetskampsåtgärderna 

2) Allmänt bindande kollektivavtal 

3) Uppsägningsreglerna och anställningsskyddet 

4) Förlikningsreglerna 

5) Oflexibla avtal, lika löneförhöjningar 

Specialisterna, av vilka 4 svarat på tilläggsfrågan (totalt 60 poäng)  listade följande 
frågor som de fem viktigaste: 

1) Uppdatering av kollektivavtalslagen 

2) Revidering av arbetsdomstolens verksamhet 

3) Revidering av bestämmelserna om lokala avtal 

4) Arbetsgivarförbundens inställning till arbetstagarna 

5) Slutförandet av reformarbetet med likabehandlingsbestämmelserna 

Såväl arbetstagarna som arbetsgivarna tar upp frågan om uppsägnings- och 
anställningsskyddet.  De två grupperna närmar sig problemet från olika infallsvinklar, 
men gemensamt är att båda parterna skulle vela att reglerna förändrades.  

Specialisterna tar upp frågan om uppdatering av kollektivavtalslagen.  Några 
arbetsgivare har också nämnt denna fråga, men eftersom de önskat sig en uppdatering 
av ett specifikt delområde i lagen, har kommentarerna inkluderats under i fråga 
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varande rubrik.  En arbetsgivare önskade sig en helhetsreform av arbetslagstiftningen, 
men p.g.a. sin mycket allmänna karaktär  kunde frågan inte ordnas under någon av de 
använda rubrikerna, utan togs upp som en separat punkt. 

Arbetstagarnas viktigaste punkt var frågan om fackföreningarnas grupptalerätt.  På 
grund av utrymmesbrist kommer denna fråga att behandlas mer allmänt  i avsnitt 
6.6.3.  Frågan är mycket viktig och beslutet att behandla ärendet allmänt är inget 
tecken på ringaktning av ärendet.  Fackföreningarnas grupptalerätt kunde väl utgöra 
ett förhandlingselement då parterna diskuterar eventuella förändringsbehov i 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna. 

Arbetstagarna ansåg en förbättring av villkoren för s.k. atypiska arbetsförhållanden 
vara den näst viktigaste frågan.  Denna fråga har kommit upp också i svaren till 
frågorna 1 – 9 och 10.1 – 10.9 och är så viktig för både arbetstagarna och arbetsgivarna 
att den är en av de fem frågor som diskuteras ingående i avsnitt 6.3. 

En revidering av arbetskampsåtgärderna står högst på listan av nödvändiga 
förändringar för arbetsgivarna.  Arbetstagarna har överhuvudtaget inte nämnt denna 
punkt.   

Bland specialisterna togs frågan om regleringen av arbetskamper upp under rubriken 
revidering av arbetsdomstolens verksamhet, där två specialister önskade sig att 
arbetsdomstolens befogenheter i samband med olagliga strejker borde utvidgas.  
Arbetskampsreglerna diskuteras mer ingående i avsnitt 6.2 under rubriken 
pliktförfarandet och stridsåtgärder.  

Det är intressant att observera att varken arbetstagarna eller arbetsgivarna i 
tilläggsfrågan tog upp utvecklingen av lokala avtal, trots att lokala avtal togs upp bland 
de största problemen i svaren för frågorna 1 – 9 (för arbetstagarna det tredje största 
problemet och för arbetsgivarna det fjärde största problemet).  Specialisterna som 
ansett de lokala avtalen utgöra det största problemet i svaren på frågorna 1 – 9, har i 
svaren på tilläggsfrågan ansett lokala avtal utgöra den tredje viktigaste frågan. 

Frågan om arbetsgivarförbundens negativa inställning till arbetstagarna togs upp som 
den viktigaste punkten av en specialist.  Arbetstagarsidan har i sina svar på frågorna 1 – 
9 också tagit upp denna punkt och konstaterat att bristen på förtroende mellan 
parterna är stor.  Arbetsgivarna anser inte att förtroendebrist råder mellan parterna.  
Den intressanta frågan i detta sammanhang är varför arbetstagarna anser att 
förtroendebrist råder, men arbetsgivarna är av helt motsatt åsikt. Eftersom ärendet 
tagits upp av såväl arbetstagarna som specialisterna kommer det att diskuteras på 
allmän nivå i avsnitt 6.6.5 nedan. 

5.12 Slutsatser och reflektioner 

5.12.1 Sammanfattning av svaren på frågorna 1 – 9, 10.1 – 10.9 och 
tilläggsfrågan 

Frågorna 1-9: Frågorna förseddes med en skala från 1 till 5, där ett lägre poängtal 
uttryckte ett större missnöje med ärendet än ett högre poängtal.  De lägsta poängtalen 
för svaren var: 
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Arbetstagarna: fem lägsta poäng: 

1) Fråga 3 (Uppsägningar o. permitteringar)  medeltal 2,7 för uppsägningar och 2,9 
för permitteringar, median 3. 

2) Fråga 2 (Skyddsprincipen) medeltal 2,8 (för icke fackligt anslutna) och 2,9 (för 
fackligt anslutna) , median 3. 

3) Fråga 8 (Lokala avtal) medeltal 3,2,  median 3. 

4) Fråga 1 (Arbetslagstiftningen i sin helhet) medeltal 3,4, median 3. 

5) Fråga 5 (Pliktförfarandet) medeltal 3,7, median 4. 

Arbetsgivarna: fem lägsta poäng: 

1) Fråga 5 (Pliktförfarandet) medeltal 1,1, median 1. 

2) Fråga 4 (Stridsåtgärder) medeltal 1,7, median 1. 

3) Fråga 9 (Allmänt bindande kollektivavtal) medeltal 2, median 2. 

4) Fråga 8 (Lokala avtal) medeltal 2,4, median 3. 

5) Fråga 1 (Arbetslagstiftningen i sin helhet) medeltal 2,6, median 2. 

Specialisterna: fem lägsta poäng: 

1) Fråga 8 (Lokala avtal) medeltal 2,8, median 3. 

2) Fråga 5 (Pliktförfarandet) medeltal 3,2, median 3,5. 

3) Fråga 4 (Stridsåtgärder) medeltal 3,5, median 3,5. 

4) Fråga 1 (Arbetslagstiftningen i sin helhet) medeltal 3,5, median 4. 

5) Fråga 7 (Förlikningsreglerna) medeltal 3,7, median 4.     

Frågorna 10.1 – 10.9:  Också för dessa frågor användes skalan 1 – 5, där emellertid 
ett lägre poängtal uttryckte ett mindre förändringsbehov och ett högre poängtal 
återigen signalerade ett större förändringsbehov.   

Arbetstagarna: de 5 största förändringsbehoven: 

1) Fråga 10.8 (Lokala avtal) medeltal 4,4, median 3,5. 

2) Fråga 10.3 (Uppsägningar och permitteringar) medeltal 4,2, median 4. 

3) Fråga 10.2 (Skyddsprincipen) medeltal 3,5, median 3,5. 

4) Fråga 10.1 (Arbetslagstiftningen i sin helhet) medeltal 3,2, median 3,5. 

5) Fråga 10.9 (Allmänt bindande kollektivavtal) medeltal 3,2, median 3. 
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Arbetsgivarna: de 5 största förändringsbehoven: 

1) Fråga 10.5 (Pliktförfarandet) medeltal 5, median 5. 

2) Fråga 10.4 (Stridsåtgärdena) medeltal 4,6, median 5. 

3) Fråga 10.1 (Arbetslagstiftningen i sin helhet) medeltal 4,4, median 4. 

4) Fråga 10.9 (Allmänt bindande kollektivavtal) medeltal 4,2, median 5. 

5) Fråga 10.8 (Lokala avtal) medeltal 4,2, median 4. 

Specialisterna: de 5 största förändringsbehoven: 

1) Fråga 10.8 (Lokala avtal) medeltal 3,2, median 3,5. 

2) Fråga 10.5 (Pliktförfarandet) medeltal 3,2, median 3. 

3) Fråga 10.1 (Arbetslagstiftningen i sin helhet) medeltal 3,2, median 3. 

4) Fråga 10.7 (Förlikningsreglerna) medeltal 2,7, median 3. 

5) Fråga 10.4 (Stridsåtgärderna), fråga 10.6 (Arbetsdomstolens verksamhet) och fråga 
10.9 (Allmänt bindande kollektivavtal) har alla medeltalet 2,7 och medianen 2,5, 
och har dessutom fått identiska poäng av alla intervjuade. 

Tilläggsfrågan:  De intervjuade bads att lista de fem viktigaste områdena där de 
ansåg förändringsbehov föreligga så att den första punkten var den viktigaste och den 
femte punkten var femte viktigast.  Den viktigaste frågan tilldelades poängtalet 5 och 
den femte viktigaste poängtalet 1. De viktigaste områden för de olika 
svarandegrupperna var: 

Arbetstagarna: (7 svar, totalt 101 p) 

1) Fackföreningarnas grupptalerätt, 21 p. 

2) Förbättring av villkoren för visstids-, deltids- och hyrd arbetskraft, avskaffandet av 
nollavtal, 18 p. 

3) Uppsägningsgrunderna, ökning av företagens ansvar, 17 p. 

4) Samarbetslagen och övriga samarbetsfrågor, 11 p. 

5) Avtalsshoppande och allmänt bindande kollektivavtal, 10 p. 

Arbetsgivarna: (7 svar, totalt 104 p) 

1) Arbetskampsåtgärderna, 23 p. 

2) Allmänt bindande kollektivavtal, 15 p. 

3) Uppsägningsreglerna och anställningsskyddet, 14 p. 

4) Förlikningsreglerna, 12 p. 
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5) Inflexibla avtal, lika löneförhöjningar, 11 p. 

Specialisterna: (4 svar, totalt 60 p) 

1) Uppdatering av kollektivavtalslagen, 14 p. 

2) Revidering av arbetsdomstolens verksamhet, 8 p. 

3) Revidering av bestämmelserna om lokala avtal, 5 p. 

4) Arbetsgivarförbundens inställning till arbetstagarna, 5 p. 

5) Slutförandet av reformarbetet med likabehandlingsbestämmelserna, 5 p. 

Såsom tidigare konstaterats är arbetsgivarna den mest missnöjda parten.  
Arbetsgivarnas svar för de fem största problemen bland frågorna 1 – 9 varierar från 
medeltalet 1,1 poäng för pliktförfarandet (fråga 5) till 2,6 poäng för arbetslagstiftningen 
i sin helhet (fråga 1).  Arbetstagarna är betydligt nöjdare och deras svar för de fem 
största problemen bland frågorna 1 – 9 varierar från 2,7 poäng för uppsägningar och 
permitteringar till 3,7 poäng som de gett för tre frågor (fråga 4 – stridsåtgärderna, fråga 
5 – pliktförfarandet och fråga 6 – arbetsdomstolens verksamhet).  Specialisterna är den 
allra nöjdaste gruppen vars svar på de fem största problemen bland frågorna 1 – 9 
varierar från 2,8 poäng för lokala avtal (fråga 8) till 3,7 för förlikningsreglerna (fråga 7). 

Samma mönster upprepas i svaren för frågorna 10.1 – 10.9 där ett högre poängtal 
signalerade ett större förändringsbehov än ett lägre.  Arbetsgivarna ansåg 
förändringsbehovet vara avsevärt större än arbetstagarna och specialisterna.  
Poängtalet för de fem största förändringsbehoven varierade för arbetsgivarna från 5,0 
poäng för pliktförfarandet till 4,2 poäng för lokala avtal.  De absolut nöjdaste med 
nuläget var specialisterna, vilkas poängtal varierade från 3,2 för lokala avtal till 2,7 för 
förlikningsreglerna.  Arbetstagarna var nöjdare än arbetsgivarna men mindre nöjda än 
specialisterna med poängtalen varierande från 4,4 poäng för lokala avtal till 3,2 poäng 
för allmänt bindande kollektivavtal.   

Svaren på tilläggsfrågan kan inte jämföras på samma sätt som svaren för frågorna 1 – 9 
och 10.1 – 10.9, utan man kan enbart jämföra poängtalen inom de tre olika grupperna 
och också söka likheter i de områden som parterna tagit upp.  Svaren på tilläggsfrågan 
skiljer sig helt väntat  från svaren på de två andra grupperna av frågor, eftersom de 
svarande fritt kunde välja de områden där de ansåg förändringsbehov föreligga.    
Svaren på tilläggsfrågorna fungerar som ett komplement till de tidigare frågorna och 
ger också stöd för valet av frågor som tas upp till närmare behandling i kapitel 6.  

5.12.2 Reflektioner 

I detta avsnitt behandlas mer allmänna frågor som kommit upp under intervjuerna.  
Infallsvinkeln är mer filosofisk sålunda att uttalandena inte baserar sig på några 
poängtal eller konkreta listor av förändringsbehov. Vid genomgången av punkterna 
används begreppen arbetstagare och arbetsgivare relativt diffust så att en distinktion 
inte görs mellan arbetstagare, arbetsgivare, arbetstagar- och arbetsgivarförbund. 
Frågorna som tas upp  grundar sig  på de diskussioner som förts med de intervjuade i 
samband med genomgången av frågeformulären och delvis kompletterade med mina 
egna åsikter. Avsikten med detta avsnitt är också att ställa ett antal kritiska frågor, som 
t.o.m. kan ses som provocerande.  På basis av svaren som de intervjuade gett uppstår 
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intrycket att parterna talar förbi varandra och inte heller är beredda att uttrycka sig i 
klartext.  En del av frågorna förblir obesvarade och spelar endast rollen av 
tankeställare, vissa frågor behandlas mer ingående i kapitel 6 (Förslag till 
förändringar).  

De lege ferenda forskning inom arbetsrätt: Frågan om de lege ferenda och också de 
sententia ferenda forskning kom ofta upp i intervjuerna.  Varför görs det så lite 
forskning på arbetsrättens område?  De intervjuade gav olika svar på frågan.   Någon 
konstaterade att forskarna är rädda för att bli stämplade antingen som arbetstagar- 
eller arbetsgivarvänliga.  En annan intervjuad antog att antalet forskare inom 
arbetsrättens område är så begränsat att forskarna helt enkelt  av tidsbrist inte befattar 
sig med dessa aspekter.  I vilket fall som helst kan det bara beklagas att forskarna inte 
gör mer de lege ferenda och de sententia ferenda forskning: vilken grupp vore bättre än 
de för att neutralt och balanserat leda utvecklingen i arbetsrättsliga frågor?  Rädslan för 
att bli stämplad kan man ha förståelse för.  Bland aktörerna på arbetsmarknaden 
verkar det vara kutym att indela aktörerna och deras åsikter i arbetstagar- och 
arbetsgivarvänliga.  Härvid glöms det att aktören ofta kan ha ett genuint intresse av att 
utveckla arbetsmarknadsmekanismerna så att såväl arbetstagarna som arbetsgivarna 
drar nytta av förändringarna.  Kanske det kunde vara på tiden att lägga åt sidan den 
traditionella tudelningen? 

Ovilja att införa bestämmelser i lag: Bland arbetstagarna kan man tydligt skönja en 
ovilja att införa nya regler och bestämmelser i lag.  Uttrycker detta en rädsla för att 
förlora kontrollen över processen eller kan oviljan uteslutande motiveras av 
synpunkten att kollektivavtalsmekanismen är ett mycket flexiblare instrument för att 
införa förändringar än lagstiftningen?  Enlig min åsikt är arbetstagarna ytterst måna 
om att inte tappa kontrollen av processen och motsätter sig därför i princip 
förändringar som sker lagstiftningsvägen.  Det bör dock konstateras att det också bland 
arbetsgivarna höjts röster för att styra förändringar via kollektivavtal.  Denna syn 
hänger ihop med arbetsgivarnas allmänt utbredda uppfattning om att förhandlingarna 
generellt borde föras på lokal nivå för att bättre beakta olika branschers säregenskaper 
och individuella behov.  Specialisterna är något mer inriktade på att driva förändringar 
lagstiftningsvägen.   

Inställningen till lokala avtal är ett intressant exempel där åsikterna om hur 
avtalsmekanismerna borde utvecklas går starkt isär såväl inom de tre svarargrupperna 
som också mellan dem.  Specialisterna anser att de lokala avtalsmekanismerna borde 
juridiskt klargöras, medan det bland arbetstagarna och arbetsgivarna finns åsikter både 
för och emot.  Som ett ytterligare exempel på arbetstagarnas ovilja att förändra 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna kan nämnas arbetsgruppen 
som tillsattes av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna i december 2008 och 
som i juni 2010 presenterade sin rapport om förändringsbehov i avtals- och 
arbetsfredsmekanismerna och en analys av förändringar i verksamhetsomgivningen 
och reformförslag baserade på analysen.  Rapporten innehöll konkreta förslag på hur 
reformarbetet skulle uppläggas.  FFC, vars ordförande Lauri Lyly deltog i 
arbetsgruppen, godkände inte förslaget, varefter STTK också förkastade förslaget.  Av 
arbetstagarnas centralförbund var Akava det enda som godkände förslaget. 

Bristande respekt för lag: Flera intervjuade har påpekat att i synnerhet arbetstagarna 
visar bristande respekt för lag i samband med olagliga strejker.  Begreppet ”olaglig” har 
förlorat sin betydelse och ”olagliga strejker” har urvattnats till att beteckna olika 
arbetsnedläggelser som arbetstagarna vidtagit.  Denna trend borde stoppas och 
respekten för gällande lag borde återvinnas.  En bidragande orsak till den bristande 
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respekten är de låga pliktbeloppen som arbetsdomstolen dömer för olagliga strejker.  
Innan det maximala pliktbeloppet på  29 500 euro höjs, borde arbetsdomstolen  höja 
sin egen interna skala för plikt.  Detta  kunde ha en positiv inverkan på såväl antalet 
olagliga strejker som också på respekten för lagen.  Samtidigt kunde en höjd pliktnivå 
bromsa upp arbetsgivare att bryta mot kollektivavtalets bestämmelser speciellt i de fall 
där missaktandet av bestämmelserna varit uppsåtligt.  En del arbetsgivare har pläderat 
för såväl personligt ansvar vid olagliga strejker som också för fullt ansvar för skadorna 
som förorsakats av en olaglig strejk. 

Trepartssystemet: Trepartsförhandlingarna är en central beståndsdel av de finska 
arbetsmarknadsmekanismerna.  Trepartsförhandlingarna har spelat en viktig roll också 
i utformandet av lagstiftning.  Resultaten som de konsensusdrivna 
trepartsförhandlingarna har uppnått bestrids väl knappast av någon part på 
arbetsmarknaden.  De senaste åren verkar statsmaktens roll ha begränsat sig till att 
hålla sig i bakgrunden och invänta vilka resultat arbetstagarna och arbetsgivarna 
sinsemellan uppnår och sedan stiga in och verkställa de beslut som parterna krävt.  
Flera intervjuade bland  såväl arbetstagarna, arbetsgivarna som specialisterna  har 
uttryckt önskan att statsmakten borde ha en mer framträdande roll i 
trepartsförhandlingarna.  Några intervjuade har öppet konstaterat att också 
arbetsmarknadsparterna  haft det svårt att hitta sin nya roll i trepartssystemet.  
Statsmakten borde helt enkelt ta en mer framträdande roll i förhandlingarna, som ofta 
berör frågor vilkas verkan inte berör enbart arbetsmarknaden utan har en omfattande 
samhällelig funktion.  Om statsmakten föredrar att vara en utomstående part, borde 
åtminstone arbetstagarna och arbetsgivarna tvingas till att förhandla ”i lagens skugga”.  
Begreppet härstammar från EU (”negotiating under the shadow of law”), där också 
trepartsförhandlingar förs, och innebär att om inte arbetstagarna och arbetsgivarna i 
gemensamma förhandlingar kommer till ett acceptabelt resultat, stiger det allmänna in 
och reglerar frågan lagstiftningsvägen.  På detta sätt kunde statsmakten kontrollera 
situationen och säkerställa att beslut i samhälleligt viktiga frågor fattas effektivt.  Ett 
gott exempel på statsmaktens passivitet är pensionsförhandlingarna som arbetstagarna 
och arbetsgivarna som bäst (hösten 2014) för.  Frågan om pensionsåldern och 
pensionernas nivå och finansiering berör hela samhället och borde aktivt kontrolleras 
och uppföljas av statsmakten.  Bl.a. finansministeriets f.d. statssekreterare Raimo 
Sailas har uttryckt sin förvåning över statsmaktens passivitet.337 

Ett exempel på hur trepartsförhandlingar förs i andra länder kan tas från Tyskland, där 
regeringen beslutat att medelst lagstiftning införa en minimilön på 8,50 euro i timmen 
f.o.m. 1.1.2015.  Regeringen för trepartsförhandlingar med arbetstagarna och 
arbetsgivarna för att utreda deras synpunkter och i mån av möjlighet beakta dem i 
lagförslaget.  Arbetsminister Andrea Nahles kontaktade arbetstagarnas centralförbund 
(Deutsches Gewerkschaftsbund - DGB) och arbetsgivarnas centralförbund 
(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – BDA) i februari 2014 för att 
inleda diskussioner om vilka anspråk de båda parterna har i ärendet.  Eftersom 
minimilönen i regeringsprogrammet hade beslutats införas från början av 2015, bad 
ministern om att de skriftliga anmärkningarna efter slutförda diskussioner bör vara 
ministeriet tillhanda senast den 7 mars 2014.  En detaljerad tidsplan bifogades 
inbjudan.  Regeringen visar beredskap att föra trepartsförhandlingar men sätter 
samtidigt klara ramar för förhandlingarna, och förbehåller sig rätten att göra de 
slutgiltiga besluten, vilket framgår av tidsplanen nedan.  Detta exempel är såtillvida 
exceptionellt att beslutet att införa en minimilön redan medtagits i 
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regeringsprogrammet, men visar ändå vilken inställning statsmakten i Tyskland tar till 
trepartsförhandlingar.   

Exemplet är också såtillvida intressant, att den planerade tidtabellen också i stort 
följdes, något som vi kunde ta lärdom av i Finland. Lagen trädde i kraft, såsom 
planerats, den 1 januari 2015338 

 

Figur 30 Den tyska regeringens tidsplan för införandet av minimilön 

Källa: Tyska arbetsministeriets webbsidor 

Skyddet av arbetsplatser vs. skyddet av den enskilda arbetstagaren: Skyddsprincipen är 
en central beståndsdel i finsk arbetslagstiftning och den spelar också en stor roll i 
arbetsmarknadsparternas dagliga agerande.  Traditionellt har skyddsprincipen använts 
för att skydda den svagare partens, dvs. arbetstagarens ställning.  Detta förfarande har 
säkert haft sitt berättigande i det förgångna, under de tider som fackföreningsrörelsen 
inte hade  samma ställning som den har idag.  Skyddsprincipen, och också hela 
arbetslagstiftningen härstammar från en tid då modellen för ett arbetsförhållande 
utgjordes av en manlig, heltidsanställd industriarbetare med ett tillsvidare gällande 
arbetsavtal.  Detta motsvarar inte omständigheterna på dagens arbetsmarknad.  
Kvinnornas andel av arbetskraften har  stigit, tillsvidare gällande arbetsavtal har i stor 
omfattning förvandlats till visstids- deltids- och hyresarbetsförhållanden, och antalet 
industriarbetsplatser har minskat dramatiskt.  År 2001 var kvinnornas andel av totala 
arbetskraften 47,6 % och andelen har stigit till 48,4 % år 2013.  Antalet 
industrianställda minskade under samma period med ca 100 000 från 478 000 till  
377 000, vilket utgjorde en minskning på ca 21 %.  Under samma tidsperiod ökade 
antalet hälso- och socialvårdsarbetsplatser med ca 17 % från 342 000 till 399 000.  År 
2001 utgjorde de industrianställda den största gruppen av arbetstagare, år 2013 hade 
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denna plats tagits av hälso- och socialvårdsanställda.339  Det är berättigat att ställa 
frågan huruvida arbetsplatser borde skyddas mer än de individuella arbetstagarna.  Det 
kan också med fog frågas om arbetstagaren alltid är den svagare parten?  Existerar den 
traditionella motsättningen mellan arbete och kapital överhuvudtaget längre på dagens 
arbetsmarknad?   

Många av de intervjuade arbetsgivarna och specialisterna har ansett att 
skyddsprincipen gått för långt och att ett överdimensionerat skydd av arbetstagarna 
kan leda till att åtminstone inte nya arbetsplatser uppstår i önskad omfattning.  
Arbetstagarna har, inte oväntat, en motsatt uppfattning. Arbetstagarna anser att det 
fortfarande föreligger behov för att förbättra den enskilda arbetstagarens skydd.  
Visserligen medger arbetstagarna, om också försiktigt, att  skyddet av arbetsplatserna 
borde medtas i diskussionen om den framtida utvecklingen av skyddsprincipen. Min 
egen uppfattning är att arbetstagare förvisso bör skyddas också i framtiden, men att 
skyddet av arbetsplatser borde betonas starkare än vad som i dag är fallet. Frågan om 
skyddet av arbetstagaren och skyddet av arbetsplatser är inte en fråga om ”antingen 
eller”, utan ”både och”. Regelverket kunde i små steg utvecklas så att arbetstagarnas 
skydd så lite som möjligt skulle minskas samtidigt som arbetsgivarnas synpunkter på 
reglernas negativa inverkan på utvecklingen av antalet arbetsplatser skulle beaktas.  
Det vore fel att påstå att den dramatiska minskningen av industriarbetsplatser under 
2000-talet skulle bero på ett överdimensionerat skydd av arbetstagaren, men 
skyddsprincipen kan ha varit en bidragande orsak.  Det viktigaste i detta sammanhang 
är emellertid att en så kraftig minskning av antalet industriarbetsplatser som skett i 
Finland borde få såväl statsmakten som arbetstagarna och arbetsgivarna att 
tillsammans utan förbehåll försöka närmare analysera orsakerna till den negativa 
utvecklingen och så snart som möjligt komma överens om nödvändiga åtgärder för att 
förbättra situationen. 

Permitteringar och uppsägningar:  I denna   fråga  uttryckte arbetstagarna sitt största 
missnöje med nuläget och här ansåg de också ett stort förändringsbehov föreligga.  
Arbetsgivarna var inte lika kritiska men ansåg i sina svar på tilläggsfrågan denna punkt 
vara den tredje viktigaste att förändra. Arbetstagarna anser att i synnerhet 
uppsägningar av produktions- och ekonomiska  orsaker kan ske alltför lätt.  I försiktiga 
tonfall uttrycker arbetstagarna förståelse för behovet av permitteringar.  Arbetsgivarna 
klagar över att individuella uppsägningar är alltför svåra att genomföra och kan vid 
formfel leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren.  Såväl 
arbetstagarna, arbetsgivarna som specialisterna riktar kritik mot samarbetslagen och 
anser att den är alltför formbunden vilket har lett till att samarbetslagens avsikt och 
anda inte följs under förhandlingarna.  Parterna koncentrerar sig alltför mycket på 
formalia vilket lett till att samarbetslagen ofta upplevs som en ”uppsägningsautomat”.  
Det kan med fog ställas frågan huruvida grunderna för uppsägningar av produktions- 
och ekonomiska  orsaker är dåligt beskrivna och motiverade av arbetsgivarna.  
Åtminstone i offentligheten uppstår ibland intrycket att företagen sparar enbart på 
personalkostnaderna medan de övriga kostnadsposterna i företagets verksamhet får 
mindre uppmärksamhet.  T.o.m. bland arbetsgivarna höjs kritiska röster mot 
grunderna som använts för kollektiva uppsägningar.   

Arbetstagarna å sin sida har föga intresse att undersöka och diskutera grunderna för 
individuella uppsägningar, mot vilka arbetsgivarna riktar stark kritik.  Arbetsgivarna är 
övertygade om att de stränga reglerna för uppsägning på individuella grunder 
begränsar företagens vilja att anställa personal.  En tänkbar förbättring kunde bestå i 
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att förlänga prövotiden för nyanställda från de i dag maximalt tillåtna fyra månaderna.  
Ett annat alternativ kunde vara att lätta på reglerna för visstidsanställning och 
därigenom minska behovet för individuella uppsägningar.  Man kunde också diskutera 
möjligheten att kräva att fackföreningen i någon form borde godkänna en individuell 
uppsägning innan den kan träda i kraft.  En specialist har föreslagit att företag som är 
vinstbringande och säger upp personal på produktions- och ekonomiska grunder  borde 
förpliktas att åtminstone delvis ersätta arbetstagarnas omskolningskostnader.   

Frågan om reglerna för permitteringar och uppsägningar är mycket svårlöst p.g.a. att 
arbetsmarknadsparternas åsikter om nödvändiga förändringar går starkt isär.  
Arbetsgivarna måste å sin sida acceptera att kostnaderna för uppsägningar i Finland är 
relativt låga i jämförelse med många andra europeiska länder, såsom Tyskland, vilket 
behandlats tidigare i denna avhandling. Kanske arbetsgivarna kunde erbjuda 
sysselsättningsgarantier för personalen i gengäld för eftergifter som arbetstagarna 
skulle vara beredda att göra?  Frågan om permitteringar och uppsägningar är så viktig 
för arbetstagarna att den kommer att vara ett av de fem områden som diskuteras mer 
ingående i kapitel 6 (Förslag till förändringar), avsnitt 6.1 nedan. 

Oklara formuleringar i avtal: Flera arbetstagare, arbetsgivare och specialister har fäst 
uppmärksamhet vid oklara formuleringar i olika slags avtal som 
arbetsmarknadsparterna ingår.  Speciellt problematiska i detta sammanhang är 
kollektivavtalen, vilkas oklara formuleringar måste utredas och klargöras av såväl 
riksförlikningsmannen under förlikningsförhandlingar som av arbetsdomstolen i 
samband med tolkningsproblem.  Ibland lämnar parterna avsiktligt en bestämmelse i 
ett kollektivavtal oklar eller rentav öppen och flyttar över problemet med tolkningen av 
en bestämmelse åt arbetsdomstolen, som tvingas i rollen att komplettera ett 
kollektivavtal.  Oklara bestämmelser kan rentav störa arbetsfreden.  Många svarande 
har besvärat sig över komplexiteten i lagstiftningen och kräver att texterna borde vara 
klara och lätta att förstå.  Situationen har försvårats genom att man har lappat och gjort 
tillägg i lagstiftningen, vilket gjort texterna ännu mer svårförstådda.  Oftast utarbetas 
bestämmelserna för ett kollektivavtal av arbetsgivarsidan, som sedan vid 
tolkningsproblem blir lidande eftersom domstolen ofta tolkar en oklar bestämmelse till 
nackdel för den part som utarbetat texten.  En arbetsgivarrepresentant påpekar att 
trots att kollektivavtalets bestämmelser ofta har företräde före lagen, är processen 
genom vilken en text i ett kollektivavtal skapas mycket enklare än förberedningen av 
lagtext, och därigenom inte lika exakt.  En arbetstagare föreslog att man i 
kollektivavtalen kunde inkludera exempel på hur en bestämmelse skall tolkas i en given 
situation.  Detta kunde minska antalet tolkningsproblem avsevärt.  En arbetstagare 
hoppades att  arbetsdomstolens beslut skulle skrivas på ett sådant sätt att också 
personer utan juridisk utbildning skulle förstå dem.  En arbetstagare påpekade att 
skolningsavtalet som slöts på våren 2013 var ett sorgligt exempel på oklara 
formuleringar.  Arbetsmarknadsparterna kunde efter undertecknandet av 
skolningsavtalet inte komma överens om hur avtalets bestämmelser  gällande 
skolningsledigheten skulle tolkas.  En specialist påpekar att oklarheterna i 
kollektivavtal ofta berör frågor som överenskoms lokalt, vilket försvårar de lokala 
förhandlingarna avsevärt.  Man kunde tänka sig att arbetsmarknadsparterna skulle 
förpliktas att komma överens om hur oklara formuleringar skulle kunna avlägsnas från 
kollektivavtal.  En möjlighet vore också att parterna skulle förplikta sig att gemensamt 
utarbeta skolnings- och informationsmaterial som sedan skulle användas av såväl 
arbetstagarna som arbetsgivarna.  Frågan om oklarheter i olika avtal kan knappast 
lösas lagstiftningsvägen utan här måste arbetsmarknadsparterna överta ansvaret.  Det 
borde vara i alla parters intresse att sörja för att antalet oklarheter skulle vara så 
begränsat som möjligt.  Parterna borde inte avsluta förhandlingarna innan 
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bestämmelserna är tillräckligt tydligt formulerade.  Det är möjligt att alla oklarheter 
inte ens med detta förfarande skulle elimineras, men åtminstone kunde därmed 
förhindras att parterna medvetet lämnar en fråga öppen eller oklar. 

Samarbetslagen: Såväl arbetstagarna som arbetsgivarna har kritiserat samarbetslagen 
som en alltför formbunden lag.  I svaren på tilläggsfrågan över de fem viktigaste 
förändringarna listade arbetstagarrepresentanterna samarbetslagen och övriga 
samarbetsfrågor som den fjärde viktigaste punkten.  Arbetsgivarna är bekymrade över 
att ett obetydligt formfel från arbetsgivarens sida kan leda till allvarliga ekonomiska 
konsekvenser.  Enligt samarbetslagen (30.3.2007/334) kan en arbetsgivare som bryter 
mot bestämmelserna i 45-51 § dömas till gottgörelse vars maximibelopp är 34 140 euro 
(f.o.m. 4.7.2013, SF 536/2013).  Nämnda paragrafer reglerar bl.a. framställning om 
inledande av samarbetsförhandlingar, parter i samarbetsförhandlingar, uppgifter som 
arbetsgivaren skall lämna, meddelande till arbetskraftsbyrån, handlingsplan och 
handlingsprinciper, förhandlingsskyldighetens innehåll samt fullgörandet av 
förhandlingsskyldigheten.  Såväl arbetstagarna som arbetsgivarna anser att 
samarbetslagens anda inte uppfylls, utan att parterna, och i synnerhet arbetsgivarna, 
koncentrerar sig på att undvika formfel som kan ha graverande ekonomiska 
konsekvenser.   

Arbetstagarna anser också att samarbetslagen blivit en ”uppsägningsautomat” och 
avser med detta att det slutliga förhandlingsresultatet sällan avviker från den 
ursprungliga framställningen som arbetsgivaren presenterat då förhandlingarna 
inleddes.  Arbetstagarna kritiserar också arbetsgivarrepresentanternas begränsade 
förhandlingsfullmakter då enheten där samarbetsförhandlingar förs hör till en koncern.  
Då kritiken från båda arbetsmarknadsparterna är så stark, borde samarbetslagen, trots 
att den är relativt ny, genomgås och i synnerhet de paragrafer som  parterna anser 
försvåra ett uppriktigt och öppet samarbete på arbetsplatserna diskuteras.  Parterna 
borde också vid behov vara beredda att förhandla om för dem känsliga frågor för att 
uppnå ett acceptabelt resultat.  Arbetsgivarna borde kanske fråga sig om de skulle vara 
beredda att ge avkall på sin rätt att i vissa frågor göra ensidiga beslut om de som 
motprestation kunde få till stånd lättnader i för dem besvärliga frågor.  
Samarbetslagens syfte såsom det uttrycks i 1 § gör ett genuint försök att få till stånd 
ökad växelverkan mellan arbetstagarna och arbetsgivarna, öka arbetstagarnas kunskap 
om företagets situation, utveckla företagets verksamhet i samförstånd och intensifiera 
arbetsgivarens, de anställdas och arbetskraftsmyndigheternas samarbete.  Utgående 
från intervjusvaren verkar det som om lagens syfte inte förverkligats på ett för 
arbetstagarna och arbetsgivarna tillfredsställande sätt.  

Visstidsanställda och prövotid:   Förbättring av villkoren för visstids-,  deltids- och hyrd 
arbetskraft och avskaffandet av nollavtal var den viktigaste frågan som arbetstagarna 
tog upp i sina svar på tilläggsfrågan där de intervjuade bads lista de fem viktigaste 
områdena där förändringar borde genomföras.  Därför kommer frågan att behandlas 
mer detaljerat i avsnitt 6.3.  Arbetsgivarna skulle vela se att visstidsanställningar kunde 
utnyttjas i större utsträckning än vad som är fallet i dag.  Arbetsgivarna kopplar ihop 
frågan om en förlängning av den nuvarande maximalt 4 månader långa prövotiden med 
flexibiliseringen av användandet av visstidsavtal.  En förlängd prövotid kunde i viss 
mån ersätta behovet för visstidsanställningar och skulle enligt arbetsgivarna också 
sänka gränsen för att nyanställa personal därigenom att en förlängd prövotid om t.ex. 
6-8 månader skulle göra det möjligt att med större säkerhet fastställa den anställdas 
lämplighet för uppdraget i fråga.  Arbetstagarna förhåller sig kritiskt till en förlängning 
och förstår överhuvudtaget inte vartill den behövs.  I denna fråga kunde reglerna i 
Tyskland jämföras, där prövotiden är 6 månader och villkoren för visstidsanställningar 
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betydligt flexiblare än i Finland.340 Sverige har en lagstadgad prövotid om maximalt 6 
månader341. Lagen tillåter emellertid parterna att genom kollektivavtal avvika från 
denna tidsregel342 (i båda riktningarna). Denna möjlighet tillåter inte arbetsavtalslagen 
i Finland där  lagen nämner att ”arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en 
prövotid, som börjar när arbetet inleds och varar i högst fyra månader343”. Helt 
förståeligt är en förlängning av gällande prövotid och flexibilisering av reglerna för 
visstidsanställda besvärliga för arbetstagarna.  Om emellertid villkoren för de s.k. 
atypiska arbetsförhållandena till andra delar kunde förbättras på ett för arbetstagarna 
tillfredsställande sätt kunde eventuellt enighet i dessa frågor uppnås.   

Arbetsgivarens tolkningsföreträde och direktionsrätt:  för arbetsgivarna är tolknings-
företrädet i situationer där parterna är oense hur en bestämmelse skall tolkas av ytterst 
stor betydelse.  Till samma kategori hör också frågan om arbetsgivarens direktionsrätt.  
Arbetstagarna har ofta utan att lyckas försökt  få till stånd ändringar på dessa två 
områden.  Arbetsgivarnas direktionsrätt har i Finland begränsats i ringa omfattning, 
man kunde rentav tala om en absolut direktionsrätt.  Samarbetslagen innehåller några 
begränsningar, varav kanske den viktigaste berör situationer då användningen av 
arbetskraft minskar, som regleras i samarbetslagens 8 kap.  Också i dessa fall har 
arbetsgivaren rätt att fatta ett beslut efter det att han fullgjort sin 
förhandlingsskyldighet på det sätt som lagen för olika fall föreskriver.   

I praktiken innebär lagens bestämmelser att arbetsgivaren inte kan fatta beslut om 
permitteringar och uppsägningar innan en  förhandlingstid på antingen 14 dagar eller 6 
veckor löpt ut.  Samarbetslagens 4 kap, 16-19 §§ innehåller bestämmelser om bl.a. 
personalplan och utbildningsmål, principerna för anlitande av hyrd arbetskraft, 
jämställdhetsplan, antidrogprogram, passerkontroll och kameraövervakning, 
principerna för användning av elektronisk post samt bildandet/upplösandet av 
personalfond.  I dessa frågor kan arbetsgivaren inte fatta beslut innan förhandlingar 
med personalens representanter ägt rum.  Samarbetslagen listar också frågor vid vilka 
antingen arbetstagarna eller arbetsgivaren kan lägga fram ett förhandlingsinitiativ.  
Har personalens representanter lagt fram ett förhandlingsinitiativ om något ärende, 
kan arbetsgivaren avvisa initiativet med att underrätta  personalen och ange grunderna 
för sitt beslut.  Samarbetslagens 30 § räknar upp vissa frågor där personalen har rätt att 
fatta beslutet om inte enighet uppnås i förhandlingarna.  Till dessa frågor hör bl.a. 
fördelningen av tjänstebostäder, användningen av personalutrymmen, barndagvård, 
personalbespisning samt de allmänna grunderna för understöd för hobby-, rekreations- 
och semesterverksamhet.  Det kan knappast påstås att de ovan nämnda 
begränsningarna nämnvärt inskränker arbetsgivarens direktionsrätt, kanske med 
undantag för reglerna i samband med permitteringar och uppsägningar.  
Tolkningsföreträdet vid tvister om tolkningen av kollektivavtal kunde kanske genomgås 
och på vissa områden begränsas.  Viktigt i det sammanhanget är att arbetsgivaren inte 
alltför starkt hindras att leda och styra företagets verksamhet.  Genom att visa 
flexibilitet i denna för arbetstagarna ytterst viktiga fråga kunde arbetsgivarna i gengäld 
förhandla sig till för dem viktiga eftergifter av arbetstagarna.  

Kollektivavtalslagen: Flera av de intervjuade har ansett att kollektivavtalslagen är 
föråldrad och inte motsvarar tidens krav, och borde därför förnyas.  
Kollektivavtalslagen, som infördes år 1946 (12.07.1946/570) skiljer sig inte väsentligt 
från kollektivavtalslagen från år 1924 (22.03.1924/88) som återigen baserade sig på ett 
                                                        
340 Tyska arbetsministeriets webbsidor.  
341 Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 6 §. 
342 Ibid. 2 §. 
343 Arbetsavtalslag (26.1.2001/55) 1 kap. 4 § 1 mom. 
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tyskt lagförslag som aldrig trädde i kraft i Tyskland.  Detta innebär att den i kraft 
varande lagen från 1946 till sina grunder är ca 90 år gammal.  Kollektivavtalslagen från 
år 1946 är tillsammans med lagen om medling i arbetstvister (27.07.1962/420) de enda 
arbetslagarna som inte förnyats under de senaste två decennierna.  Kollektivavtalslagen 
är mycket allmän och saknar bestämmelser på flera delområden.  Ett exempel är 
begreppet kampåtgärder.  Av lagen framgår inte vad som innefattas i begreppet.  
Arbetsnedläggelse är i dag långt ifrån den enda kampåtgärd som kan åtas.  Stor skada 
kan förorsakas en arbetsgivare genom t.ex.  betalningsförmedlingsförbud, köpbojkott 
eller  s.k. ”work-to-rule” strejker.  I detta sammanhang bör nämnas, att flera experter 
inte anser det nödvändigt att närmare definiera begreppet kampåtgärd. Sarkko har 
redan år 1969 i sin avhandling tagit ställning till frågan.344 Ibland förekommer också 
sjukskrivningar i en omfattning som kan lamslå företagets verksamhet.  Förnyelsen av 
kollektivavtalslagen skulle också bereda möjligheten att överväga vilka frågor som 
överhuvudtaget borde tas med i lagen och vilka som borde lämnas till att förhandlas 
mellan arbetsmarknadsparterna. 

Arbetsmarknadsförhandlingarna, en köp och säljsituation: Vid kollektivavtals-
förhandlingar köper arbetsgivaren arbetstagarens arbetsinsats på vissa villkor och 
samtidigt också en relativ arbetsfred.  Arbetstagarna återigen säljer sin  arbetsinsats. På 
detta sätt påminner ett kollektivavtal om ett sedvanligt avtal där parterna förbinder sig 
till att på vissa villkor samarbeta.345   Fahlbeck påpekar att begreppet ”arbetsmarknad” 
egentligen inte förstås på samma sätt som t.ex. finansmarknaden eller aktiemarknaden, 
men det oaktat uppfattas ”arbete” ofta som en nyttighet som köps och säljs på 
marknaden på samma sätt som andra varor och tjänster.346 Både arbetstagarna och 
arbetsgivarna borde öppet medge att ett avtal mellan dem är resultatet av en köp- och 
säljprocess där båda parterna överväger vilket värde som sätts på olika krav respektive 
eftergifter.  Denna process kunde systematiseras och göras transparentare genom att 
båda parterna skulle lista de viktigaste målen de vill uppnå och också uppge vilka 
punkter  de kunde vara beredda att förhandla om.  Beroende på styrkeförhållandet 
mellan de förhandlande parterna förekommer det självfallet situationer där den ena 
parten kan ställa ett krav utan att antyda någon beredskap att förhandla om någon 
annan fråga.  Detta leder med säkerhet inte till den bästa tänkbara långsiktiga 
lösningen.  Till detta resonemang kan arbetstagarsidan konstatera att de alltid 
förhandlar om arbetsfred och att vidare förhandlingsberedskap överhuvudtaget inte 
behövs.  Arbetsgivarna återigen kan hävda att arbetstagarna bör godkänna de 
framställda kraven för att behålla sina arbetsplatser. Inställningen hos båda parterna 
borde förändras så att parterna accepterar att förhandlingar måste leda till ett resultat 
där båda parterna till en viss del fått igenom sin vilja.  Innan en part presenterar ett 
krav, borde initiativtagaren å sin sida överväga vad han kunde erbjuda motparten i 
gengäld.  Om t.ex. arbetstagarna anser att fackföreningarnas grupptalerätt är ett 
eftersträvansvärt mål, borde de överväga vad de kunde erbjuda arbetsgivarna som 
motprestation.  Kunde arbetstagarna å sin sida t.ex. vara beredda att acceptera en 
förändring av regelverket för allmänt bindande kollektivavtal som skulle ge icke 
organiserade arbetsgivare samma rättigheter  som de organiserade arbetsgivarna har?  
Exemplet är hypotetiskt, och tjänar endast till att belysa tankesättet som borde införas i 
förhandlingarna mellan arbetsmarknadsparterna. 

 

                                                        
344 Sarkko 1969: 32-35. 
345 Kairinen 2007: 159. 
346 Fahlbeck 2007b: 88. 
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6 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR 

I detta avsnitt presenteras ett antal förslag till förändringar i gällande lagstiftning och 
arbetsmarknadskutymer.  Förändringsförslagen baserar sig på jämförelsen av 
arbetsmarknadsmekanismerna i Tyskland, Sverige och Finland, som beskrivits i kapitel 
3, åsikter som de intervjuade presenterat i intervjusvaren i kapitel 5 och också på 
slutsatser som dragits av analysen av arbetsdomstolens beslut i kapitel 4.  Av de 
viktigaste fallkategorierna som arbetsdomstolen behandlat kommer arbetsfredsfrågor  
(48 % av alla fall) och permitteringar och uppsägningar (18 % av alla fall) att ingående 
diskuteras i avsnitt 6.2 (Förlikningsreglerna, pliktförfarandet och stridsåtgärderna) 
respektive avsnitt 6.1 (Permitteringar och uppsägningar).  De två övriga 
fallkategorierna, avlöningsfrågor (23 % av alla fall) och kategorin övriga fall (11 % av 
alla fall) kommer däremot inte att behandlas lika detaljerat.  I presentationen av de 
olika förändringsförslagen kommer också förhållandena i Tyskland och Sverige att 
diskuteras kort och till valda delar.  Trots att det tyska och svenska regelverket inte kan 
kopieras i Finland, kan det vara nyttigt att undersöka hur dessa  länder har försökt lösa 
de problem som beskrivs i avsnitt 6.1–6.6.  Förslagen har valts utifrån hur stor vikt 
parterna har lagt på de olika frågorna.  Alla delområden som behandlas har av de 
intervjuade arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna, eller specialisterna  ansetts 
som viktiga.  Trots att valet inte gjorts godtyckligt kan det självfallet kritiseras.  Vid 
bedömningen av vilka delområden som behandlas fäster jag också vikt vid att en viss 
balans råder mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas förändringsönskemål.  
Förändringsförslagen har dessutom indelats i två kategorier, av vilka den första 
kategorin omfattar de frågor som ansetts som allra viktigast och som behandlas 
ingående i avsnitt 6.1–6.5, och den andra kategorin frågor som behandlas något mindre 
detaljerat i avsnitt 6.6.1–6.6.5. 

De detaljerade områdena består av: 

� Permitteringar och uppsägningar 

� Förlikningsreglerna, pliktförfarandet och stridsåtgärderna 

� Förbättring av villkoren för atypiska arbetsförhållanden 

� Allmänt bindande kollektivavtal 

� Lokala avtal 

Områdena som behandlas mindre ingående: 

� Arbetslagstiftningen i sin helhet 

� Skyddsprincipen 

� Fackföreningarnas grupptalerätt 

� Revidering av arbetsdomstolens verksamhet 

� Bristen på förtroende mellan arbetsmarknadsparterna 
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Frågornas inbördes ordningsföljd i de två olika kategorierna återspeglar inte hur viktiga 
frågorna är.  

I arbetsrättslig litteratur hittar man mycket få inlägg som skulle diskutera eventuella 
förändringar som kunde göras i lagstiftningen. De lege ferenda-forskning bedrivs i 
mycket ringa omfattning. Nedan diskuterar Bruun hur forskarna förhåller sig eller 
borde förhålla sig till att presentera förslag till lagförändringar då han  i sin avhandling 
beskriver Jorma Vuorios synpunkter på analytisk rättsvetenskap.  

Vuorio ansåg att rättsvetenskaparen inte svarar på frågan hur lagen bör tolkas utan på 
frågan hur den har tolkats. Däremot kan rättsvetenskaparen kritisera rättspraxis.347 
Kan detta kanske tolkas så att rättsvetenskaparen inte överhuvudtaget borde blanda sig 
i framtida lagstiftning och han därför inte heller kommer med förslag hur gällande 
lagstiftning kunde ändras? Vidare diskuterar Bruun Vuorios synpunkter på frågan om 
arbetsrätten verkligen skyddar arbetstagaren, där Vuorio anser frågan vara irrelevant. 
Enligt honom är juridiken endast intresserad av hur lagen tolkas. Däremot kan 
rättssociologin befatta sig med frågan. Vuorio anser att rättvisesynpunkter påverkar 
rättspraxis. Han framhåller att rättsvetenskaparen inte behöver befatta sig med dessa 
värderingar då de automatiskt beaktas av rättsvetenskapen.348 Trots att Vuorio 
framförde sina åsikter för mer än 60 år sedan, verkar det som om den av honom 
förespråkade ”laissez-faire” attityden skulle vara gällande fortfarande, enligt vilken 
rättsvetenskapare inte ska ta ställning till frågor gällande framtida lagstiftning, och i 
synnerhet inte ställa frågan vad lagen åstadkommer utan enbart svara på frågan hur det 
sker. 

I beskrivningen av målsättningen för sin undersökning konstaterar Bruun att han inte 
har för avsikt att bedöma vikten av de alternativa argument han presenterar. Då han 
bedömer rättsideologiska argument ser han det problematiskt att fastställa kriterierna 
för bedömningen. Kriterierna bör enligt honom vara relevanta och inte basera sig på 
”författarens personliga, subjektiva värderingar eller höga visdom. 349 (kursivering HS)  
I denna avhandling bryter jag i hög grad mot Bruuns principer genom att jag försöker 
göra inte en rättsdogmatisk utan en helhetsbedömning av vilka premisser i 
arbetslagstiftningen som kunde tänkas ändras. Avsikten är att på en blygsam nivå följa 
en del av Bruuns beskrivning av hur han lagt upp den rättsdogmatiska delen av sin 
undersökning350: 

”I fall värdepremisserna för gällande rätt avviker från den samhälleliga rättsideologins kriterier, 
analyserar jag hur gällande rätt borde förändras för att i rättsideologiskt hänseende 
överensstämma med den samhälleliga rättsideologin.” 

Jag är självfallet i hög grad medveten om att den valda metoden kan utsättas för häftig 
kritik och i synnerhet åsidosättas som rättsvetenskapligt oprofessionell och otillräcklig. 

6.1 Permitteringar och uppsägningar 

Reglerna för permitteringar och uppsägningar fick stark kritik av de intervjuade 
arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna, och också en del specialister kritiserade 
vissa bestämmelser.  Det är intressant att observera att såväl arbetstagarna  som 

                                                        
 347 Vuorio 1955: 119. 
 348 Vuorio 1955: 51. 
 349 Bruun 1979: 28-29. 
 350 Bruun 1979: 30. 
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arbetsgivarna ser förändringsbehov i bestämmelserna, men visserligen på olika 
områden.  Arbetsgivarna kritiserar främst reglerna för uppsägning av individuella 
orsaker och arbetstagarna återigen uppsägningar av produktions- och ekonomiska 
orsaker.  Parterna är däremot eniga om att permitteringsförfarandet är ett användbart 
instrument då man försöker undvika uppsägningar.  Arbetstagarna kunde t.o.m. tänka 
sig mindre strikta regler för permitteringar än uppsägningar. 

Samarbetslagen får förvånansvärt stark kritik av alla parterna. Detta är något 
överraskande eftersom samarbetslagen är en relativt ny lag som trädde i kraft den 1 juli 
2007 och därefter inte ändrats till sina centrala beståndsdelar, med undantag av 
införandet av bestämmelser om personal- och utbildningsplan i lagens 16 § den 1 
januari 2014.  Det gemensamma i kritiken är att samarbetslagen är alltför formalistisk 
och att i synnerhet arbetsgivarna följer lagens bokstav men glömmer lagens anda.  
Arbetstagarna går så långt i sin kritik att de anser samarbetslagen vara enbart en 
permitterings- och uppsägningsmekanism. 

Kunde ett utökat samarbete på arbetsplatserna enligt svensk och tysk modell  öka 
förtroendet mellan arbetstagarna och arbetsgivarna?  Såväl arbetstagarna som 
arbetsgivarna uttalar kritik mot att den finska samarbetslagen är alltför formbunden 
och att lagens anda  därför inte förverkligas.  Den tyska modellen där arbetstagarna är 
paritetiskt representerade i större företags förvaltningsråd (Aufsichtsrat) är säkerligen 
inte möjlig att genomföra i Finland, men kanske arbetstagarna kunde ges möjlighet att 
alltid delta i styrelsearbetet (och inte i ett organ som företaget bestämmer om företaget 
har mer än 150 anställda).  Den svenska regeln om arbetstagarrepresentation i 
styrelsen då företaget har mer än 25 anställda är kanske något överdriven, främst av 
den orsaken att små företag ofta inte bedriver ett strukturerat styrelsearbete.  

 De tyska och svenska reglerna för permittering och uppsägningar skiljer sig från de 
finska på ett antal väsentliga punkter.  Den kanske viktigaste skillnaden är att varken  
Tyskland eller  Sverige har ett liknande permitteringssystem som Finland.  Tyskland 
har någonting liknande i form av förkortad arbetstid (Kurzarbeit) där arbetsministeriet 
ersätter en del av de anställdas lönebortfall då arbetstiden förkortas.  En annan viktig 
skillnad består däri, att i Finland kan en arbetsgivare verkställa en uppsägning 
omedelbart även om arbetstagaren skulle ha väckt talan i domstol där uppsägningens 
grunder skulle bestridas.  Detta är inte tillåtet i Tyskland och Sverige, utan 
arbetsgivaren kan verkställa uppsägningen först när domstolens beslut vunnit laga 
kraft.  I Sverige kan skadeståndet som en arbetsgivare kan dömas att betala variera 
mellan 6 och 48 månaders lön, vilket är betydligt mera än i Finland.   

Permitteringar och uppsägningar var den tredje största fallkategorin som behandlats av 
arbetsdomstolen i Finland under 2000-talet och utgjorde i genomsnitt 18 % av alla 
behandlade fall.  Antalet fall var som lägst 8 år 2010 och som högst 22 fall år 2007. 

 I Finland var andelen oeniga fall störst i kategorin permitteringar och uppsägningar,   i 
17 fall av 65, vilket utgör 22 % av antalet fall i denna kategori. Av alla fall som 
arbetsdomstolen behandlade var domstolen oenig i 15 % av fallen.  Detta kunde 
indikera att fallen som gäller permittering och uppsägning är besvärliga och inte alltid 
entydiga. Arbetstagarna har varit kärande i 97 % av alla permitterings- och 
uppsägningsfall och har totalt vunnit 52  % av de behandlade fallen.  Arbetsgivarna har 
varit kärande endast i två fall (3  % av fallen), och vunnit båda dessa fall. 

Det är intressant att observera att uppsägningar utgör den största fallkategorin i  
Tyskland där de utgjorde 48  % av alla fall som de lokala arbetsdomstolarna behandlat 
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(totalt ca 406 000 år 2011), åtföljd av avlöningsfrågor som utgjorde 44 % av alla 
behandlade fall.  

Arbetsgivarna i Finland skulle säkert välkomna de tyska begränsningarna för 
uppsägningsskydd: uppsägningsskyddet gäller först efter det att arbetstagaren varit 
anställd i sex månader, och i småföretag med 10 eller mindre anställda gäller 
uppsägningsskyddet överhuvudtaget inte.  Det är inte motiverat att föreslå att dessa 
regler skulle införas i Finland då det i högsta grad skulle vara ett exempel på ett försök 
att ”plocka russinen ur bullen”.  Det är kanske inte fel att påstå att det finska 
uppsägningsskyddet, med vissa ändringar, är relativt balanserat.  En del av dessa 
förändringar diskuteras nedan. 

För att förbättra situationen kunde man  överväga följande förändringar: 

1.  Produktions- och ekonomiska grunder vid permitteringar och uppsägningar borde 
specificeras närmare.  Åtminstone för en utomstående är det möjligt att få intrycket att 
arbetsgivarna alltför lättvindigt använder sig av möjligheten att säga upp personal på 
dessa två grunder.  Viktigt vore också att kräva att arbetsgivarna beskriver vilka andra 
åtgärder förutom personalminskningar de vidtagit för att förbättra företagets 
lönsamhet.  Arbetstagarna kritiserar ofta detta och skulle önska sig mera information 
om andra effektiveringsåtgärder som arbetsgivaren ämnar  vidta.  I detta sammanhang 
borde man också klargöra vilken enhet som mäts: i större företag är det möjligt att 
problemen gäller endast en viss enhet medan de flesta andra enheterna fortfarande 
arbetar lönsamt.  Det kunde kanske övervägas att  ett företag eller en enhet som 
hänvisar till ekonomiska  orsaker vid uppsägningar trots att enheten eller företaget i sin 
helhet är lönsamt skulle förutsättas betala någon form av extra ersättning till de 
uppsagda arbetstagarna.  Flera av de intervjuade personerna påpekade  att kostnaderna 
för uppsägning för företagen är betydligt lägre än i många andra västeuropeiska länder.  
Tidigare i denna avhandling (avsnitt 3.4.4) har ett specifikt uppsägningsfall från 
Tyskland beskrivits, vilket tydligt visar att kostnaderna för uppsägningar är avsevärt 
högre för arbetsgivaren där än i Finland.   Självfallet får det inte vid jämförelsen av 
kostnaderna glömmas att den finska strukturen för understöd är helt olik den tyska,  
men faktum kvarstår att själva uppsägningsförfarandet  gestaltar sig dyrare för den 
tyska arbetsgivaren.   

2. Samarbetsförhandlingar i lagens anda.  Samarbetslagens 8 kap. 50 § 
(Förhandlingsskyldighetens innehåll) beskriver hur förhandlingarna bör bedrivas: 

Om de avgöranden som arbetsgivaren överväger och som gäller företagsverksamheten uppenbart leder till 
att en eller flera arbetstagare sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid, skall vid 
samarbetsförhandlingarna i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet behandlas grunderna för 
och verkningarna av dessa åtgärder, de handlingsprinciper eller den handlingsplan som avses i 49 §, 
alternativen för att begränsa den krets av personer som är föremål för minskningen av arbetskraften och 
för att lindra följderna av minskningen för arbetstagarna. 

Lagen talar om att grunderna för och verkningarna av de föreslagna åtgärderna samt 
alternativen bör behandlas i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet.  Detta 
innebär att arbetsgivaren inte får fatta beslut om åtgärder innan han fullföljt sin 
förhandlingsplikt.  Arbetstagarna anser att arbetsgivaren ofta redan innan 
samarbetsförhandlingarna inletts fattat sina beslut och att förhandlingarna förs enbart 
för att följa lagens bokstav.  Större återhållsamhet av arbetsgivarna kunde här krävas 
och också tålamod att noggrant gå igenom de av arbetstagarna föreslagna alternativen.  
På motsvarande sätt borde arbetstagarna använda tid och möda för att presentera 
verkliga och realistiska alternativ.  Visserligen kan situationen för ett företag eller en 
enhet ibland vara så besvärlig att en stängning av enheten verkligen visar sig vara det 
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enda realistiska alternativet, men också i detta fall gäller det  för arbetsgivarna att vara 
öppna för diskussion och för arbetstagarna att presentera alternativ.  Det är helt 
förståeligt att arbetstagarna känner sig ytterst frustrerade då en enhet eller fabrik 
stängs, men denna frustation och besvikelse borde inte ökas genom bristfälligt 
genomförda samarbetsförhandlingar.  Arbetstagarnas frustration har i många fall varit 
grunden för olagliga strejker, och enligt Kairinen den vanligaste orsaken såväl enligt 
arbetstagarnas som arbetsgivarnas uppfattning.351 Ett bättre handhavande av 
permitterings- och uppsägningsfall kunde också ha en positiv inverkan på antalet 
olagliga strejker. 

3. Förlängning av uppsägningstiderna.  Det har tidigare konstaterats att 
uppsägningstiderna i Finland är relativt korta i jämförelse med en del andra länder.  
T.ex. i Tyskland för arbetsgivaren i samband med uppsägningar förhandlingar med 
företagsrådet (Betriebsrat) om  en socialplan (Sozialplan) där arbetstagarna ofta kan 
förhandla sig till betydande ersättningar för uppsägningen, såsom beskrivits i avsnitt 
3.4.4.  Enligt arbetsavtalslagen 6 kap. 3 § är de allmänna uppsägningstiderna i Finland:  
 
1) 14 dagar, om anställningsförhållandet har varat högst ett år, 
2) en månad, om anställningsförhållandet har varat mer än ett men högst fyra år, 
3) två månader, om anställningsförhållandet har varat mer än fyra men högst åtta år, 
4) fyra månader, om anställningsförhållandet har varat mer än åtta men högst tolv år, 
5) sex månader, om anställningsförhållandet har varat mer än tolv år. 

Dessa tider kunde förlängas så att uppsägningstiden skulle vara två månader i punkt 2, 
fyra månader i punkt 3, sex månader i punkt 4 och åtta  månader i punkt 5.  Denna 
förändring skulle med största sannolikhet välkomnas av arbetstagarna men inte av 
arbetsgivarna.  Kostnaderna för uppsägningar skulle höjas något men såsom beskrivs 
nedan, kunde förlängningen av uppsägningstiderna till en del kompenseras av en 
minskning av skadeståndsskyldigheten för ogrundade uppsägningar.  Härvid skulle 
arbetsgivarna få mer rättssäkerhet över de maximala kostnaderna och arbetstagarna å 
andra sidan en högre ersättning i alla uppsägningsfall.  

4.  Minskning av ersättningen för ogrundad uppsägning.  I arbetsavtalslagens 12 kap. 2 
§ stadgas det att den allmänna skadeståndsskyldigheten vid ogrundad uppsägning av 
ett arbetsavtal utgör minst 3 och maximalt 24 månaders lön och vid ogrundad 
uppsägning av  förtroendeman maximalt 30 månaders lön.  Dessa maximibelopp kunde 
minskas till 12 respektive 15 månaders lön.  De belopp som domstolen dömt har  varit 
betydligt lägre än de av lagen maximalt tillåtna, så att förändringen inte skulle  vara 
dramatisk för arbetstagarna samtidigt som arbetsgivaren skulle få säkerhet över de 
finansiella risker som han är ställd inför då personal sägs upp.  I synnerhet små företag 
har framfört kritik mot kostnaderna för uppsägningar och hävdat att de stora 
finansiella riskerna utgör ett hinder för anställning av personal.  En sänkning av 
anställningströskeln skulle självfallet vara till fördel för arbetstagarna.  

5.  Rättspraxis i domstolarna.  Då man undersöker permitterings- och uppsägningsfall 
som arbetsdomstolen behandlat, uppstår intrycket att domstolens domar i mycket stor 
omfattning betonar skyddsprincipen, och i synnerhet i fall gällande uppsägningar av 
personliga orsaker som är något oklara, ofta dömer till förmån för arbetstagaren.  I 
arbetsavtalslagens 7 kap. 1 § stadgas att uppsägning bör ske av vägande sakskäl och i 8 
kap. 1 § 1 mom. att hävning av ett arbetsavtal bör ske av synnerligen vägande skäl.  
Domstolarna kunde kanske ändra sin rättspraxis något då de gör en bedömning 

                                                        
351 Kairinen et al. 2012: 24. 



 

 

217

huruvida vägande sakskäl respektive synnerligen vägande skäl föreligger.  Principen ”in 
dubio, pro labore” kunde kanske tillämpas mindre strikt i vissa fall.  Man torde kunna 
utgå från att arbetsgivarna i allmänhet inte önskar säga upp en arbetstagare utan 
godtagbar orsak.  Likaledes borde domstolen kanske medge att en arbetstagare i vissa 
fall helt enkelt inte är lämplig att utföra det arbete han anställts för eller att en 
arbetstagare också ibland med sitt eget agerande gör det omöjligt att fortsätta 
arbetsförhållandet.  På samma sätt som en minskning av de maximala ersättningarna 
för ogrundad uppsägning kunde också en justering av rättspraxisen bidra till att sänka 
anställningströskeln för små företag. 

Målsättningen med det ovan konstaterade är inte att ge råd åt arbetsdomstolen: den är 
ett oberoende organ och det är absolut inte min avsikt att ifrågasätta dess auktoritet. 

6.  Förlängning av prövotiden.  I arbetsavtalslagens 1 kap.  4 § 1 mom. stadgas att den 
maximalt tillåtna allmänna prövotiden är fyra månader, och sex månader om 
arbetsgivaren i anslutning till arbetet ordnar särskild utbildning som utan avbrott varar 
över fyra månader.   I synnerhet småföretagarna har ställt krav på att prövotiden borde 
förlängas avsevärt, med målsättningen att minimera risken för att anställa en 
arbetstagare som senare visar sig vara olämplig och oförmögen att utföra de för honom 
avsedda arbetsuppgifterna.  Trots att prövotiden inte direkt är kopplad till reglerna för 
permittering och uppsägning, kunde en förlängning av prövotiden tänkas minska 
antalet oklara uppsägningsfall och därmed öka arbetstagarnas säkerhet.  Å andra sidan 
skulle en alltför lång prövotid orsaka osäkerhet för arbetstagarna vilket inte skulle bidra 
positivt till arbetseffektiviteten.  En alltför lång prövotid skulle också i alltför stor 
omfattning flytta risken för en misslyckad rekrytering på arbetstagaren.  Därför kunde 
en moderat förlängning av den allmänna prövotiden till sex månader respektive en 
förlängning till åtta månader då arbetsgivaren ordnar utbildning för arbetstagaren vara 
motiverad. 

6.2 Förlikningsreglerna, pliktförfarandet och stridsåtgärderna   

Detta avsnitt kommer att behandla ett brett spektrum av frågor som diskuterats 
ingående i intervjusvaren.  Jag är medveten om att rubrikens begrepp är juridiskt sett 
åtskilda och borde därför behandlas separat.  Frågorna representerar ändå en viss slags 
helhet, vilket kanske berättigar att behandla dem under samma rubrik. 

Förlikningsreglerna,  pliktförfarandet och  stridsåtgärderna fick i intervjusvaren mycket 
skarp kritik av arbetsgivarrepresentanterna.  Arbetstagarna och specialisterna var 
däremot relativt nöjda med reglerna, trots att några svarande påpekade att det finns 
förändringsbehov i vissa detaljer.   

Förlikningsreglerna utgör en central beståndsdel i handhavandet av arbetskamper och 
kommer därför också att beröras i detta avsnitt.  Förlikningsväsendet och särskilt 
riksförlikningsmannen åtnjuter stor respekt bland alla tre parter och parterna anser att 
riksförlikningsmannen framgångsrikt sköter sitt mandat inom ramen för sin 
behörighet.  

Däremot har parterna riktat stark kritik mot de lagar och bestämmelser som reglerar 
förlikningsverksamheten och krävt att dessa skulle ändras och moderniseras.  I detta 
avsnitt kommer förändringsförslag gällande medlingslagen (27.07.1962/420), 
pliktbeloppen, arbetsdomstolens roll vid olagliga strejker, skadeståndsansvar, 
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förhandlingar under riksförlikningsmannens ledning, kollektivavtalslagens 
bestämmelser om stridsåtgärder och politiska strejker att presenteras. 

 Förlikningsreglerna i Tyskland och Sverige är  olika  de finska.  Tyskland har inget 
statligt förlikningsorgan såsom Sverige och Finland.  Detta innebär  att parterna inte 
kan tvingas att förhandla, vilket däremot är fallet i Finland och Sverige, där parterna är 
tvingade att förhandla enligt vissa regler.  Tyskland har inte heller något avtalstvång 
och är i det hänseendet likt Finland.  Det svenska Medlingsinstitutet har beskrivits i 
avsnitt 3.6.2 och senare i detta avsnitt presenteras ett förslag om att Finland kunde ta 
Medlingsinstitutet som modell då medlingslagen förnyas. 

I Finland råder enligt kollektivavtalslagen endast relativ arbetsfred. Detta innebär alltså 
att arbetstagarna trots i kraft varande kollektivavtal kan vidta sådana arbetskamper 
som inte är riktade vare sig mot kollektivavtalet i sin helhet eller mot en viss 
bestämmelse i kollektivavtalet. Politiska stridsåtgärder är således tillåtna såsom också 
sympatistrejker, eftersom dessa inte är riktade mot det egna kollektivavtalet. Rätten till 
sympatistrejk är såtillvida begränsad, att ifall konflikten som understöds är olaglig, är 
också sympatistrejken olaglig.352 Bestämmelsen om arbetsfred i kollektivavtalslagen 8 § 
är enligt Kairinen absolut sålunda att tredje part inte kan bindas till att följa en 
begränsad eller utvidgad arbetsfredsplikt. Endast parterna i kollektivavtalet kan 
gällande sig själva utvidga eller begränsa arbetskampsfriheten. Det är något förvånande 
att Kairinen i detta sammanhang talar om möjligheten att såväl begränsa som att 
utvidga arbetsfreden, eftersom kollektivavtalslagens 8 § är tvingande rätt och endast en 
utvidgning av arbetsfredsplikten är tillåten. 

I ett annat sammanhang konstaterar Kairinen att kollektivavtalen har uppfattats som 
ett slags köpavtal där arbetsgivaren köper kollektiv arbetsfred och därför erbjuder 
arbetstagarna vissa villkor eller förbättringar av villkor.  Han anser också att genom 
kollektivavtal som sluts mellan arbetsmarknadsföreningarna har verksamheten där 
arbetskraft köpes och säljes börjat likna och motsvara andra bytesaffärer av 
massproducerade varor och förnödenheter som äger rum i marknadsekonomin. 
Kollektivavtalssystemet är således ett tillägg till marknadsekonomin.353 

 I arbetstagarnas intervjusvar gällande stridsåtgärder (avsnitt 5.5.1) påpekas i flera svar 
att orsakerna till strejker och i synnerhet olagliga strejker borde utredas närmare.  
Enligt Kairinen354 är den viktigaste orsaken minskning av personal.  Arbetstagarna 
anser att arbetsnedläggelsen är en protest mot dessa åtgärder och också ett sätt att 
”lätta på trycket”.  Denna inställning bland arbetstagarna borde kunna ändras.  Om 
arbetsgivaren användande sin direktionsrätt ser det  nödvändigt att ändra de anställdas 
arbetsuppgifter eller minska personalen, bör dessa frågor behandlas i förhandlingar 
med personalen såsom kollektivavtalet och samarbetslagen föreskriver.  Arbetstagarna 
borde finna andra former för att ”lätta på trycket”.  Olaglighet borde överhuvudtaget 
inte accepteras.   

 

Arbetsfredsplikten är en viktig beståndsdel av arbetsrätten. Visserligen har antalet 
strejker minskat, men det har inte minskat arbetsfredspliktens centrala roll. Trots att 
reglerna om arbetsfredspliktens subjektiva dimension i kollektivavtalslagens 4 § enligt 
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Halila är klara och entydiga, har frågan i praktiken fört med sig tolkningssvårigheter.355 
Antalet strejker har under åren 1970–2010 varierat mellan 3282 strejker år 1976 och 65 
strejker år 1999. Antalet genom strejker förlorade arbetsdagar har varierat mellan ca 
2,8 miljoner år 1986 och ca 16 000 år 2008. I genomsnitt var antalet strejker per år 
under 1970-talet 1619, 1980-talet 1181, 1990-talet 130 och under 2000-talet 133.356 En 
detaljerad beskrivning av antalet strejker och förlorade arbetsdagar under åren 1970–
2010  presenteras i  bilaga 5.  

Det skulle vara intressant att fastställa hur många strejker som varit tillåtna och hur 
många olagliga. En dylik undersökning faller utanför ramarna för denna undersökning 
och diskuteras därför inte mer ingående här.  Problemet med strejker är inte det totala 
antalet strejker eller antalet förlorade arbetsdagar utan den stora andelen olagliga 
strejker som kan bli mycket besvärande för företagen.  Såväl antalet strejker som det 
totala antalet förlorade arbetsdagar har minskat dramatiskt sedan 1970-talet. I EK:s 
rapport över strejker år 2013357 nämns att inom EK:s medlemsföretag ordnades år 2013 
totalt 139 arbetsstrider.  Av dessa var 108 strejker och 17 strejkhot.  Av strejkerna var 
105 olagliga.  År 2012 genomfördes 77 olagliga strejker.  Enligt EK:s rapport har den 
procentuella andelen av olagliga strejker under 2000-talet varierat mellan 80 och 100 
procent. 

Rätten till strejk är självfallet en central beståndsdel av arbetstagarnas rättigheter. Det 
hindrar inte att lagstiftaren sätter vissa gränser för strejker. 
Arbetstagarorganisationerna ställer sig i princip mycket negativa till alla försök till 
begränsningar. Hölttä tar upp frågan om allmän arbetsfredsplikt och anser att den är 
en myt. I lagen om medling av arbetstvister ställs vissa regler för varslandet av strejker. 
Trots att politiska strejker och sympatistrejker faller utanför bestämmelserna har 
centralorganisationerna (FFC och EK) slutit ett avtal om att varsel borde ges också för 
dessa strejker. Hölttä anser att centralorganisationerna överskridit sitt 
kompetensområde och tagit på sig lagstiftarens roll.358 En annan begränsning som satts 
på strejkaktiviteter, nämligen att strejken inte får strida mot god sed, kritiseras 
likaledes av Hölttä. Han anser att begreppet är svårt att definiera och därför kan leda 
till godtycke. Han konstaterar dock, att högsta domstolen i vissa fall använt sig av 
begreppet ”god sed” då domstolen behandlat strejkfall. Hölttä ser också ett problem 
med att klassificera en strejk som stridande mot god sed eftersom det kunde leda till att 
de strejkande blir konfronterade med skadeståndskrav. Enligt Hölttä gagnar begreppet 
strejk som strider mot god sed endast arbetsgivarna.359 Hölttäs ställningstaganden syns 
något snäva och måste kanske ses mot bakgrund av hans närhet till arbetstagarsidan. 

I motsats till Hölttä tycks Lonka acceptera begreppet god sed. Han hänvisar till 
rättspraxis och kriterier som man använder för att fastställa om en stridsåtgärd  varit 
tillåten eller inte. Han nämner tre olika punkter: formerna för hur stridsåtgärden 
verkställts, målsättningen för stridsåtgärden och stridsåtgärdens  följder. Bedömningen 
av dessa tre kriterier kan innebära att stridsåtgärden anses strida mot rätt och god sed, 
eller inte fyller, och här inför Lonka ett nytt begrepp, ett ”skälighetskrav”. Lonka 
konstaterar också att stridsåtgärder som riktar sig mot etableringsrätten i EU inte är 
tillåtna enligt finsk rätt.360 
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Lonka hänvisar till fallen Laval och Viking där EU-domstolen konstaterade att rätten 
till strejk erkänns som en grundläggande rättighet, men att domstolen trots det kan 
ställa begränsningar för stridsåtgärderna. EU-domstolen diskuterade i fallet Viking 
frågan om relativitetsprincipen, och ansåg att domstolen borde undersöka om 
arbetstagarna kunde ha använt andra medel som skulle ha begränsat etableringsrätten 
i mindre omfattning.361 Lonkas åsikter verkar vara mer balanserade och mångsidigare 
än Hölttäs synpunkter, som mycket kategoriskt förkastar begreppet god sed. 

Rätten att strejka debatteras mycket omfattande också inom ILO. Rätten att strejka är 
enligt Bruun inte direkt inskriven i vare sig ILO:s konstitution eller konventioner. Då 
konventionerna 87 och 98 förbereddes debatterades strejkfrågan men den togs inte 
explicit med i texten då det med största sannolikhet skulle ha lett till att arbetsgivarna 
skulle ha velat få med begränsningar som arbetstagarsidan inte skulle ha varit beredd 
att acceptera. Arbetsgivarsidan har ansett att ILO förordat en alltför omfattande 
tillämpning av strejkrätten samtidigt som organisationen intagit en mycket restriktiv 
hållning till undantag. Däremot har inte förbud mot olagliga eller vilda strejker ansetts 
vara i konflikt med föreningsrätten. Politiska stridsåtgärder skyddas inte av ILO:s 
bestämmelser, men rätten till sympatistrejker har försvarats. ILO accepterar också 
strejkförbud för parter som är bundna av kollektivavtal. Till slut nämner Bruun att 
frågan om en relativitetsprincip debatteras ingående inom ILO.362 

Strejkerna utgör den största fallkategorin i arbetsdomstolen: under åren 2001, 2004, 
2007 och 2010 utgjorde arbetsfredsfallen i genomsnitt 48 % av alla behandlade fall 
(169 av totalt 352 fall).  Arbetsgivaren var kärande i s.g.s. alla arbetsfredsfall (168 av 
totalt 169), och av alla fall i denna kategori har de vunnit 166.  Antalet arbetsfredsfall 
har varierat starkt under de undersökta åren, från 20 fall år 2001 till 78 fall år 2010.  
Arbetsdomstolen har varit oenig i sina beslut gällande arbetsfredsfall i endast 7 % av 
fallen (12 av totalt 169), vilket är den lägsta procenten av oenighet av alla falltyper och 
också betydligt under medeltalet för alla fall på 15 %.  Den procentuella delen  oeniga 
fall har också minskat under 2000-talet så att då andelen oeniga arbetsfredsfall år 2001 
var 30 % (6 fall av 20), hade andelen oeniga fall år 2010 sjunkit till drygt en procent (1 
fall av 78).   De i detta stycke presenterade siffrorna visar att arbetsfredsfallen är en stor 
belastning för arbetsdomstolen. Situationen i Finland är helt annorlunda än i Tyskland 
och Sverige: i dessa två länder utgör arbetsfredsfallen en mycket begränsad del av det 
totala antalet behandlade fall i arbetsdomstolarna. 

Strejkreglerna i Tyskland skiljer sig avsevärt från de finska reglerna.  De svenska 
bestämmelserna är däremot närmare de finska.  I Tyskland är alla strejker som inte 
berör frågor som arbetsgivaren kan påverka förbjudna: därför är politiska strejker helt 
förbjudna och sympatistrejker är tillåtna endast i vissa specialfall.  Tyskland har också 
en s.k. relativitetsprincip gällande strejker, vilket innebär att en stridsåtgärd måste stå i 
proportion till frågan som den riktas  mot.  I Tyskland betonas också att en strejk bör 
vara den sista utvägen (ultima ratio) och att båda parterna måste göra allt för att 
undvika att en arbetskamp bryter ut.  Finland kunde ta lärdom av de tyska 
strejkreglerna åtminstone så att politiska strejker skulle förbjudas.  Likaledes kunde en 
slags relativitetsprincip införas för att undvika alltför omfattande stridsåtgärder. 

Egentligen borde begreppet relativ arbetsfred  slopas och ersättas med absolut 
arbetsfred för den tid ett kollektivavtal är i kraft. Eftersom ett kollektivavtal i många 
hänseenden är ett sedvanligt avtal där den ena parten köper arbetsfred och som 
kompensation erbjuder den andra parten vissa förmåner som ersättning, såsom bl.a. 
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Kairinen konstaterat, borde ett kollektivavtal ge arbetsgivarparten säkerhet att avtalet 
håller. Rätten att strejka måste självfallet bibehållas, men absolut arbetsfredplikt kunde 
råda för den tid som kollektivavtalet är i kraft. Den gällande regleringen innebär att 
arbetsgivaren inte exakt vet vad han ”köper” då han ingår ett kollektivavtal. 
Arbetstagarna kan när som helst inleda en sympatistrejk eller en politisk strejk med 
allvarliga ekonomiska konsekvenser för arbetsgivarens verksamhet. Det är svårt att 
föreställa sig att man vore beredd att acceptera ett lika diffust rättsläge i någon annan 
typ av avtal gällande köp av varor eller tjänster. I andra typer av avtal är köparens och 
säljarens förpliktelser entydigt definierade.  

Även i kollektivavtal borde regeln ”pacta sunt servanda” få företräde. Om ett 
kollektivavtal betraktas som vilket som helst annat köpavtal är det svårt att förstå 
varför det borde accepteras att arbetsgivaren som part i ett kollektivavtal kan åsamkas 
skada genom en handling som riktar sig mot tredje part, vilket är fallet i en 
sympatistrejk eller en politisk strejk. Arbetsgivaren är i en sådan situation tertius: han 
har ingenting med problemställningen att göra och han har inte heller bidragit till att 
konfliktsituationen uppstått. Han åsamkas som tredje part skada på grund av en 
konflikt mellan två andra parter. En absolut arbetsfredsplikt skulle också leda till att 
arbetsdomstolens börda skulle minska då den inte skulle belastas med arbetsfredsfall, 
där den i nästan 100 % av fallen fastslagit att strejken stridit mot kollektivavtalets 
bestämmelser. Arbetstagarna skulle inse att en strejk under gällande kollektivavtal 
under alla omständigheter skulle vara förbjuden. Straffet för en olaglig strejk är plikt 
som döms av arbetsdomstolen. Plikten döms i stället för skadeståndsersättning. 
Skadeståndsersättning kan inte dömas för brott mot den lagstadgade 
arbetsfredsplikten.363 Det kunde tänkas vara befogat att undersöka möjligheterna för 
att döma skadeståndsersättning i synnerhet i de fall då skadorna som uppstått varit 
omfattande och brottet mot arbetsfredsplikten uppenbart. Absolut arbetsfred skulle 
säkerligen inte helt förhindra olagliga strejker men skulle säkert bidra till att antalet 
starkt reducerades. Såsom framkommit ovan diskuteras arbetsfredsplikten omfattande 
också inom ILO och EU. Vilken inverkan EU:s ställningstagande till arbetsfred och 
strejkrätt kommer att ha på lagstiftningen i Finland är svårt att bedöma. Det är möjligt 
att verkan kommer att vara mera indirekt än direkt, så att den finska lagstiftningen 
beaktar och omfattar de trender som uppkommit inom EU. Självfallet är frågan om 
relativ eller absolut arbetsfred ytterst politisk. Arbetstagarsidan kommer att motsätta 
sig alla förändringar i gällande regler och därför måste frågan tas upp i samband med 
en helhetsbedömning av de förändringskrav som lagstiftaren, arbetstagarna och 
arbetsgivarna har. I sig torde ingen ifrågasätta arbetstagarnas rätt att strejka, frågan 
gäller främst mot vem och vad, och när detta kan ske. Frågan om absolut arbetsfred är 
ytterst känslig för arbetstagarna och skulle stöta på så starkt motstånd från deras sida 
att införandet av absolut fredsplikt inte tas upp bland förändringsförslagen som 
presenteras senare i detta avsnitt. 

Lonka sammanfattar frågan om rätt till arbetsfred på ett klart och koncist sätt: 

”Det är väsentligt vilket skydd rätten till arbetsstrid ges och hur denna rätt respekteras i 
samhället. Skyddet för rätten till arbetsstrid är centralt för det skydd som arbetsvillkoren 
åtnjuter via det kollektiva förhandlingssystemet. Förhandlingssystemet i sin tur är i praktiken 
kopplad till den sociala utvecklingen. Både målsättningen för rätten till facklig organisering och 
själva rätten blir betydelselösa om de inte får stöd av stridsrätt. Dessa principer är själva kärnan i 
arbetslivets grundläggande rättigheter. Till EU:s friheter hör fri rörlighet för tjänster och frihet 
att idka näring och ekonomiska rättigheter som sammanhänger med dem. Oberoende av vilka 
begränsningar av rätten till arbetsstrid man i teorin kan härleda av dessa friheter och rättigheter, 
måste man beakta att påtryckningseffekten bygger på stridsåtgärdernas ekonomiska verkningar. 
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Stridsåtgärder som saknar ekonomiska effekter eller överlag saknar effekter på 
näringsverksamhet är betydelselösa. Det nordiska arbetsmarknadssystemet bygger till väsentliga 
delar på dessa synpunkter.”364 

(I sin kommentar gällande fri rörlighet för tjänster och frihet att idka näring hänvisar 
Lonka till EU-domstolens beslut C-341/05 Laval un partneri och C-438/05 Viking 
Line). 

Följande förändringar kunde övervägas: 

1.  Medlingslagen. Lagen om medling i arbetstvister från år 1962 är tillsammans med 
kollektivavtalslagen från år 1946 de äldsta i kraft varande arbetslagarna.  Det torde råda 
långtgående enighet om att båda dessa lagar borde förnyas.   De svenska 
medlingsreglerna kunde tas som bas för en ny lag i Finland.  Tidigare  i avsnitt 3.6.2 har 
det på hösten 2000 grundade Medlingsinstitutet i Sverige beskrivits.  
Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter: 

� det ska verka för en väl fungerande lönebildning  

� det ska medla i arbetstvister 

� det ansvarar för den officiella lönestatistiken 

En väl fungerande lönebildning innebär att Medlingsinstitutet bör:  

� upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden och den internationella 
konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll 

� sörja för att lönebildningen kombineras med en god reallöneutveckling, 
sysselsättningsökning och att bibehålla Sveriges konkurrenskraft till andra 
viktiga konkurrerande länder  

� säkra att lönebildningen i minsta möjliga omfång orsakar 
arbetsmarknadskonflikter som skadar tredje man 

� säkerställa att de samlade löneökningarna inte äventyrar Sveriges Riksbanks 
inflationsmål på två procent per år 

� säkerställa att det är möjligt för grupper att göra relativlöneförflyttningar 

� föra förhandlingar med arbetsmarknadsparterna, ordna utbildningstillfällen, 
initiera forskning på området och sammanställa en årlig rapport om 
lönebildningen.365  

Den svenska modellen behöver kanske inte kopieras i Finland, men principerna som 
utgör grunden för Medlingsinstitutets verksamhet kunde vara användbara även hos 
oss.  I Sverige har det accepterats att det är den öppna sektorn, och speciellt 
exportindustrin, som skall ha en lönenormerande roll.  Medlingsinstitutet    har också 
ansvaret för att löneökningarna inte överstiger en nivå som hotar de svenska företagens 
internationella konkurrenskraft.  I Finland har riksförlikningsmannen överhuvudtaget 
inte motsvarande ansvar.  I Finland är riksförlikningsmannens primära mål att hindra 
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att en arbetskamp inleds eller att den avslutas så snabbt som möjligt.  Ett förfarande 
enligt Sveriges modell kunde ha en positiv inverkan på finska företags internationella 
konkurrenskraft och därigenom hela Finlands ekonomi.   

I samband med en revidering av medlingslagen borde också frågan om  
relativitetsprincipen i samband med arbetskamper tas upp.  Relativitetsprincipen 
används bl.a. i Tyskland och innebär att arbetskampens omfattning och längd bör vara 
relaterad till den skada som arbetskampen förorsakar, i synnerhet för tredje part.  
Frågan är ytterst aktuell (augusti 2014) då två små fackföreningar skapar stort kaos för 
järnvägstrafiken och Lufthansas flyg.  I järnvägstrafiken strejkar en del av lokförarna 
som tillhör en liten fackförening, GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer), och 
hos Lufthansa strejkar piloterna som tillhör en egen liten fackförening, VC 
(Vereinigung Cockpit). Bland annat dessa strejker har intensifierat debatten om 
relativitetsprincipen som sannolikt kommer att skärpas inom en överskådlig framtid.366  
I Finland har frågan också diskuterats, bl.a. i samband med arbetsnedläggelser som Bil- 
och Transportarbetarförbundet ATK vidtagit.  Frågan om relativitetsprincipen bör 
undersökas med målsättningen att hitta en lösning som inte alltför kraftigt begränsar 
fackföreningarnas rätt att strejka.  

Finland har enligt Salonius ett tudelat medlingsförfarande där parterna är tvingade att 
förhandla men inte tvingade att komma till ett avtal.367 Frågan om avtalstvång kommer  
regelbundet upp till diskussion.  I intervjusvaren ställde sig arbetstagarna och 
specialisterna klart negativa till avtalstvång.   Specialisterna ansåg att avtalstvång helt 
skulle förstöra basen för vårt nuvarande förhandlingssystem.  Bland arbetsgivarna gick 
åsikterna isär: en del motsatte sig avtalstvång och en del tog försiktigt ställning för 
avtalstvång och ansåg att frågan åtminstone kunde undersökas.  Min egen åsikt är att 
avtalstvång inte borde införas, främst på grund av den förhandlingstradition som vi i 
Finland har. 

2 .Förhandlingar under riksförlikningsmannens ledning. Intervjusvaren som berörde 
förlikningsverksameten visar att såväl arbetstagarna som arbetsgivarna anser att 
parterna borde förbereda sig bättre för förhandlingar under riksförlikningsmannens 
ledning.  Båda parterna anser också att sanktioner  kunde tänkas införas för en part 
som bryter mot förhandlingsreglerna.  Alla tre parter var eniga om att oklara 
formuleringar i kollektivavtal ofta är orsak till meningsskiljaktigheter och att krav 
borde ställas på parterna att eftersträva formuleringar om vilka enighet skulle råda.   

Då förhandlingar i riksförlikningsmannens regi inleds borde klara krav ställas på de 
förberedelser som parterna ska göra innan förhandlingarna börjar.   Ofta verkar det 
som om parterna inte ens nått klarhet om vilka frågor de är oeniga i.  Medlingslagen 
(27.07.1962/420) innehåller i 3 kap. 11 §  bestämmelser om hur riksförlikningsmannen 
ska agera då en konflikt kommit till behandling: 

Vid fullgörandet av sina förlikningsuppgifter äger förlikningsman, efter att grundligt hava gjort 
sig förtrogen med tvisten och på dess bedömande väsentligen inverkande omständigheter samt 
parternas fordringar, söka förmå parterna att noggrant fastställa tvistepunkterna och inskränka 
dessa till det minsta möjliga samt vinnlägga sig om att åvägabringa förlikning parterna emellan 
närmast på grundvalen av deras egna förslag och anbud, i vilka förlikningsmannen äger föreslå 
sådana eftergifter och jämkningar, som ändamålsenlighet och billighet synas kräva. 

Bestämmelsen om att parterna noggrant fastställer tvistepunkterna och inskränker 
dem så mycket som möjligt är högst relevant ännu i dag.  Den enda förändringen som 
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borde göras är att kräva att detta sker parterna emellan innan förhandlingarna i 
riksförlikningsmannens regi kan påbörjas.  Man borde alltså fastställa vissa 
processkrav för att börja förhandlingarna under riksförlikningsmannens ledning.  De 
processkrav som ställs till grund för att ett ärende kan tas upp till behandling i 
arbetsdomstolen kunde fungera som exempel.  Riksförlikningsmannen kunde ges 
rätten att i början av förhandlingarna fastställa huruvida processkraven uppfyllts av 
parterna, och om så inte skulle vara fallet kräva parterna att fortsätta förhandlingarna 
tills kraven kunde anses uppfyllda.  Tidsfristen för inledandet av en arbetskamp skulle 
inte börja löpa innan riksförlikningsmannen fastställt att processkraven för 
påbörjandet av förhandlingar uppfyllts. 

Från arbetstagarsida har påpekats att varseltiden om 14 dagar för strejkåtgärder är 
alltför lång och därigenom inte sätter tillräckligt tryck på arbetsgivarna att snabbt 
förhandla.  Varseltiden för olika typer av arbetsnedläggelser kunde förenhetligas till 7 
dagar. Kritik mot denna förändring kan kanske pareras med det faktum att Sverige 
redan följer en 7 dagars tidfrist. En förkortad tidsfrist kunde ha till följd att 
förhandlingarna skulle försnabbas och förberedelserna skulle förbättras då tidsfristen 
skulle börja löpa först efter att riksförlikningsmannen fastställt att processkraven 
uppfyllts. Detta skulle innebära att såväl politiska strejker som sympatistrejker skulle 
ha samma tidsfrist.  Riksförlikningsmannens rätt att uppskjuta en strejk med 14 dagar 
kunde bibehållas oförändrad.  

3.    Revidering av pliktbeloppen.  Då kollektivavtalslagen stiftades (07.06.1946/436) 
fastslogs de maximala pliktbeloppen som kunde dömas till 1 miljon mark för brott mot 
arbetsfreden och negligering av övervakningsskyldigheten, 100 000 mark för 
arbetsgivaren och 10 000 mark för arbetstagaren för  brott mot kollektivavtalets övriga 
bestämmelser.  I år 2013 penningvärde368 motsvarar dessa belopp 78 900, 7890 
respektive 789 euro.  Dessa maximibelopp förblev oförändrade fram till början av 
1980-talet då de flerdubblades för att kompensera det minskade penningvärdet.  Det 
beslöts också att pliktbeloppen skulle justeras vart tredje år genom statsrådets 
förordning.  Trots detta är de maximala beloppen som gäller år 2014,  29 500 euro för 
brott mot arbetsfreden och övriga bestämmelser och för arbetstagaren 290 euro 
avsevärt lägre än de ursprungliga.  Tidigare i denna avhandling har det konstaterats att 
de i dag giltiga maximibeloppen inte ser ut att ha någon avskräckande verkan.  En 
revidering kunde börja med att höja pliktbeloppen till den ursprungliga nivån.  
Kollektivavtalslagens 9 § beskriver plikten: 

En förening och en arbetsgivare som är part i eller eljest bunden av ett kollektivavtal, men som 
inte uppfyller av avtalet härflytande och i 8 § nämnda förpliktelser skall i stället för skadestånd 
betala plikt, om inte annorlunda bestämts i avtalet. 

Lagstiftaren har haft som avsikt att en part som inte uppfyller sina förpliktelser i stället 
för skadestånd ska betala plikt.  Kollektivavtalslagens 10 § 1 mom. beskriver återigen 
hur pliktbeloppets storlek ska fastställas: 

Vid ådömandet av plikt skall hänsyn tas till alla framkomna omständigheter, såsom skadans 
storlek, graden av ådagalagd skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten 
möjligen givit och föreningens eller företagets storlek. Om särskilda skäl föreligger, behöver plikt 
inte ådömas. 

Lagstiftaren har i denna paragraf uttryckt att alla framkomna omständigheter bör 
beaktas, och konstaterar att en beståndsdel utgörs av skadans storlek.  Keinänen och 
Tukiainen som år 2010 undersökt  pliktbeloppen som lokaföreningarna åren 2000–
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2009 dömts till för brott mot arbetsfredsplikten konstaterar att lagstiftaren gett 
domstolen stort spelrum vid dömandet av plikt.  De konstaterar också att  
kollektivavtalslagens begrepp ”alla framkomna omständigheter” aldrig omfattande 
upplistats, utan att lagstiftaren har ansett det tillräckligt att nämna några av de 
centralaste omständigheterna  som åtminstone måste beaktas.  De ställer också frågan 
hur omfattande arbetsdomstolen övervägt olika omständigheter då den dömt plikt, och 
i synnerhet vilken måttstock den använder som basis för sin uppskattning.369   

Saloheimo återigen konstaterar att pliktens storlek vid brott mot arbetsfredsplikten 
bestäms i synnerhet av arbetskampsåtgärdens längd, antalet deltagare och 
lokalföreningens storlek.  Detta leder till att en liten lokalföreningen kan dömas till 
plikt under 1 000 euro för en kortvarig arbetskamp.  Pliktbeloppen för ett fackförbund 
är större än plikten dömd till en lokalförening.370  Man kan ställa sig frågan varför 
Saloheimo inte i detta sammanhang nämner skadans storlek som en faktor för 
bedömandet av pliktens storlek. 

Det kan frågas  hur skadans storlek beaktats vid olagliga strejker då analysen av 
arbetsdomstolens beslut visar att medeltalet för alla dömda pliktbelopp åren 2001, 
2004, 2007 och 2010 var 3 466 euro och medianen 2 500 euro.  Då de maximala 
pliktbeloppen under de berörda åren varit 23 500 euro år 2001, 25 300 euro år 2004, 
25 900 euro år 2007 och 28 300 år 2010 kan man konstatera att arbetsdomstolen 
under de berörda åren i medeltal per dömd part dömt till plikt som motsvarat 9 % av 
det maximalt tillåtna (2001), 12 % (2004), 10 % (2007) och 16 % (2010).  Medianen för 
plikten motsvarade under  åren 2001, 2004 och 2007  9 %, och år 2010 10 % av det 
maximalt tillåtna pliktbeloppet.  Det kan kanske påstås att arbetsdomstolen använt sig 
av en mycket mild intern skala i sina domar.  Därför skulle det vara viktigt att i 
samband med en förhöjning av de maximala pliktbeloppen också revidera den av 
arbetsdomstolens använda interna skalan.  En förändring av pliktbeloppens maximala 
nivå tillsammans med en skärpning av arbetsdomstolens interna skala kunde bidra till 
bättre respekt för lagens bestämmelser. 

4.    Arbetsdomstolens rätt att förbjuda en strejk.  I Tyskland kan arbetsdomstolen i ett 
snabbförfarande fastställa att en strejk är olaglig och förplikta fackföreningen att 
omedelbart avsluta strejken med hot om betydande vite. Vitet och skadeståndskravet 
kan bli mycket högt, vilket lett till att fackföreningarna vanligtvis genast upphört med 
strejken.  Då de av domstolen behandlade arbetsfredsfallen nästan till 100 % bedömts 
vara olagliga kunde man överväga att införa ett motsvarande regelverk i Finland.  
Arbetsdomstolens beslut kunde vara förbundet med skadeståndsersättning eller 
förhöjd plikt eller en kombination av båda.  Avsikten med detta förslag är inte att 
inskränka fackföreningsrörelsens strejkrätt utan att avskaffa olagliga strejker och 
förbättra respekten för lagen.  I intervjusvaren framkom det att en del 
arbetstagarrepresentanter inte heller accepterar olagliga strejker eftersom de upplever 
att de försvagar arbetstagarnas ställning och trovärdighet. I samband med skärpningen 
av behandlingen av olagliga strejker borde lärdom tas av den svenska 
förhandlingskulturen som åtminstone i detta hänseende verkar vara bättre än i 
Finland.  Detta är till en del fråga om förtroendet  mellan förhandlingsparterna, vilket 
diskuteras senare i avsnitt 6.6.5. 

5.    Frågan om skadestånd.  Från arbetsgivarsidan tas frågan om skadeståndsansvar 
ofta upp i samband med diskussionen om olagliga strejker.  Helt förståeligt är att 
arbetstagarna motsätter sig detta skarpt.  Å andra sidan kan det konstateras att 
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skadestånd inte är främmande i arbetsrätten:  samarbetslagen innehåller bestämmelser 
om skadestånd som arbetsgivaren måste betala  om han bryter mot vissa av lagens 
bestämmelser.  Likaledes kan arbetsgivaren då han utan vägande sakskäl sagt upp ett 
arbetsavtal dömas till skadestånd åt arbetstagaren.  Frågan om skadestånd som 
arbetstagarna och deras föreningar kunde dömas till berör delvis tolkningen av 
skyddsprincipen.  Är arbetstagaren alltid den svagare parten?  Likaledes kan frågas om 
arbetstagaren trots allt vid uppsåtligt brott mot kollektivavtalets regler inte kunde 
dömas till skadestånd.  Särskilt vid olagliga strejker inleds inte en strejk i misstag eller i 
god tro, utan uppsåtligt.  Frågan är känslig för arbetstagarsidan men kunde åtminstone 
tas upp till diskussion. 

6.    Definition av begreppet stridsåtgärd.  Finlands arbetslagstiftning definierar inte 
vad som avses med stridsåtgärder.  Kollektivavtalslagens (07.06.1946/436) 8 § 1 mom. 
använder sig endast av begreppet ”kampåtgärder”: 

Kollektivavtal förpliktar de föreningar och arbetsgivare, som äro parter i eller annars bundna vid 
detsamma, ävensom föreningar, vilkas medlemmar eller i 4 § 1 mom.. 2 punkten nämnda 
föreningar med föreningens begivande ingått kollektivavtal, att undvika alla mot avtalet i dess 
helhet eller någon enskild bestämmelse däri riktade kampåtgärder. Föreningar, som äro parter i 
avtalet, äga dessutom tillse, att jämväl de under dem lydande föreningar, arbetsgivare och 
arbetstagare, som beröras av avtalet, undvika sådana kampåtgärder och icke heller på annat sätt 
bryta mot bestämmelserna i kollektivavtalet. 

Kollektivavtalslagen borde innehålla en definition av vad som anses vara kampåtgärd.  
I Sverige specificeras begreppet i lag och omfattar strejk, lockout och bojkott.  
Åtminstone dessa begrepp borde också tas in i kollektivavtalslagen  i Finland.  En 
bojkott kan vara ytterst besvärlig för ett företag utan att begreppet definierats som en 
kampåtgärd. 

7.     Politiska strejker.   Tyskland har en bestämmelse som förbjuder stridsåtgärder mot 
frågor som arbetsgivaren inte kan påverka.  Detta innebär att politiska strejker är 
förbjudna.  Sympatistrejker är under vissa villkor tillåtna trots att de strikt betraktat 
ofta riktar sig mot frågor och omständigheter som arbetsgivaren inte har möjlighet att 
påverka.  Vid sympatistrejker gäller relativitetsprincipen, dvs. sympatiåtgärderna bör 
stå i ett sakligt förhållande till den strejk som sympatistrejken understöder.   

Arbetsgivarna i Finland skulle gärna vela förbjuda såväl politiska som sympatistrejker.  
Ett förbud mot sympatistrejker skulle i hög grad inskränka arbetstagarnas möjligheter 
att visa solidaritet mot sina kolleger i andra branscher och skulle leda till häftigt 
motstånd från arbetstagarsidan.  Ett totalförbud skulle troligtvis aldrig godkännas av 
arbetstagarna.  Däremot kunde politiska strejker helt förbjudas.  Trots att antalet 
politiska strejker varit mycket ringa under de senaste åren kan deras berättigande 
ifrågasättas.   Här kunde lagstiftningen ändras sålunda att strejker mot frågor som 
arbetsgivaren inte har något inflytande över enligt tysk modell inte skulle vara tillåtna. 

6.3 Förbättring av villkoren för atypiska arbetsförhållanden 

Arbetstagarna har i sina svar på tilläggsfrågan ansett en förbättring av villkoren för 
atypiska arbetsförhållanden vara den näst viktigaste punkten där förändringar borde 
genomföras.  Arbetsgivarna har inte tagit upp frågan överhuvudtaget: arbetsgivarna 
anser att villkoren för i synnerhet visstidsarbetsavtal borde göras flexiblare.  Endast en 
specialist har nämnt att villkoren för atypiska arbetsförhållanden borde genomgås 
systematiskt.  Frågan om villkoren för atypiska arbetsförhållanden (här används 
begreppet ”atypisk” trots att det tidigare i avhandlingen konstaterats att  visstids, 
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deltids- och hyresarbetsavtal är så allmänt använda att det egentligen är fel att kalla 
dem ”atypiska”) är mycket omfattande och kan därför inte av utrymmesskäl behandlas 
alltför detaljerat i detta sammanhang.  I samband med villkoren för atypiska 
arbetsförhållanden har några arbetstagarrepresentanter i sina svar på tilläggsfrågan 
också tagit upp frågan om fackföreningarnas grupptalerätt som kunde hjälpa upp 
situationen för arbetstagare i svag ställning i samband med villkoren för atypiska 
arbetsförhållanden.  Fackföreningarnas grupptalerätt diskuteras kort i avsnitt 6.6.3.   

Sverige har ungefär likadana regler för visstidsanställningar som Finland.  
Visstidsreglerna i Sverige och Tyskland har behandlats i avsnitt 3.7.  Tyskland har 
däremot liberaliserat villkoren för visstidsanställning för bl.a. äldre anställda och 
nystartade företag.  Ett särdrag i de tyska bestämmelserna för deltidsarbete då 
arbetstagaren slutit ett deltidsavtal där  arbetsgivaren kallar arbetstagaren till arbete 
vid behov är att arbetsgivaren inte ensidigt kan bestämma veckoarbetstiden.  Om ingen 
veckoarbetstid överenskommits är utgångspunkten enligt lagen om deltids- och 
visstidsarbete (Teilzeit- und Befristungsgesetz 21.12.2000) 10 timmars arbete per 
vecka.  Kallar arbetsgivaren den anställda till arbete, måste den dagliga enhetliga 
arbetstiden vara minst 3 timmar.371 Av denna bestämmelse torde  slutsatsen kunna dras 
att  nollavtal som tillämpas i Finland inte är tillåtna.  Detta stöder argumentationen 
som bedrivs längre fram i detta avsnitt, där det föreslås att dessa nollavtal slopas i 
Finland och ersätts med en minimiarbetstid om 8 timmar/vecka.  Samtidigt kunde man 
överväga att lätta på reglerna för visstidsanställning enligt tysk modell.  Tyska 
regeringen har ansett att mildare regler för visstidsanställningar främjar 
sysselsättningen genom att sänka tröskeln för nyanställningar.  Inställningen i Finland 
verkar vara en helt annan: den enda acceptabla anställningsformen verkar vara 
arbetsavtal som gäller tillsvidare.  Hoppas att detta skulle ändras och att deltids- och 
visstidsanställningar inte längre skulle betraktas som icke önskvärda utan ses som ett 
komplement till heltidsanställningar som gäller tillsvidare.  Självfallet bör villkoren för 
deltids- och visstidsarbete utvecklas så att arbetstagarens ställning inte är sämre än vid 
anställning tillsvidare.  Situationen hjälps knappast upp av att arbetsgivarnas 
möjligheter att anställa personal på deltid eller visstid försvåras. 

Arbetsdomstolen har behandlat mycket få fall som direkt gällt deltids- och 
visstidsanställningar.  Däremot berör flera fall i kategorin avlöning betalningen av olika 
tillägg för deltidsanställda.  Antalet avlöningsfall var den näststörsta kategorin bland 
arbetsdomstolens fall under de fyra undersökta åren på 2000-talet, och utgjorde 23 % 
(81 fall av totalt 352).  I alla dessa fall var arbetstagaren kärande.  Arbetstagarna vann 
48 % av avlöningsfallen.  Arbetsdomstolen var oenig i 19 % av fallen (15 fall av totalt 
81), vilket är nära medeltalet 15 % för alla 352 fall.  Det är svårt att finna någon trend i 
andelen oeniga fall under åren 2001, 2004, 2007 och 2010.  Andelen oeniga fall har 
varierat från 40 % år 2001 till 9 % år 2004.  Antalet avlöningsfall har med undantag av 
år 2001 (10 fall) varit relativt konstant de följande åren (23 fall åren 2004 och 2007 och 
25 fall år 2010).  Det är svårt att dra några slutsatser av dessa siffror, men det torde 
kunna hävdas att avlöningsfallen är relativt komplicerade då käranden vunnit endast 
knappa hälften av alla fall.   

Förslag till förändringar: 

1. Systematisk granskning av gällande lagstiftning.  Arbetstagarna, 
arbetsgivarna och andra sakkunniga borde i en arbetsgrupp systematiskt gå igenom de 
olika bestämmelserna gällande visstids, deltids- och hyresarbetsavtal för att i detalj 
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fastställa på vilka områden reformbehov föreligger.  Trots att arbetsgivarna tydligen 
inte anser att något stort reformbehov föreligger, borde de visa beredskap att diskutera 
ärendet då arbetstagarna fäst så stor uppmärksamhet vid det.  Parterna borde på ett 
konstruktivt sätt försöka hitta lösningar som skulle bidra till att öka flexibiliteten som 
arbetsgivarna önskar sig samtidigt som arbetstagarnas krav på förbättring av villkoren 
skulle tillmötesgås.  Här kan hänvisas till det  av Europeiska Unionen använda 
begreppet ”flexicurity” (en kombination av flexibilitet och säkerhet), som speciellt i 
detta fall borde komma till användning.  Då villkoren för atypiska arbetsförhållanden 
förändras, bör också frågan huruvida skyddsprincipen borde modifieras något till att 
också skydda arbetsplatserna och inte enbart den enskilda arbetstagaren debatteras.  I 
synnerhet småföretagarnas kritik mot bestämmelserna om visstidsavtal där de hävdar 
att reglerna bromsar upp nyanställningar borde  genomgås noggrant.  Alla parter torde 
på principiell nivå vara ense om att ifall det inte finns några arbetsplatser existerar inte 
heller något skydd för arbetstagarna. Skyddsprincipens roll berörs kort i avsnitt 6.6.2 
nedan.   

2. Förbud mot nollavtal.  Arbetstagarna har i flera olika sammanhang 
kraftigt kritiserat deltidsavtal där arbetsgivaren inte garanterar något som helst 
minimiantal arbetstimmar för arbetstagaren, och kräver att dessa nollavtal borde 
förbjudas.  Detta krav är berättigat och borde tillmötesgås.  Det kan anses orimligt att 
en arbetstagare hela tiden måste vara redo att också på mycket kort varsel ställa upp för 
arbete utan att få någon som helst kompensation för det.  Det kunde t.ex. stadgas att 
arbetsgivaren borde garantera ett visst antal arbetstimmar per vecka, vilket i 
deltidsavtal inte skulle få underskridas.  Minimum 8 timmar per vecka motsvarande 
ungefär en hel arbetsdag kunde kanske vara en lämplig utgångspunkt.   

Kan ett nollavtal överhuvudtaget  anses vara ett arbetsavtal?  Slutsatsen  torde kunna 
dras, att då ett nollavtal inte kräver att arbetstagaren bör ta emot arbete då det erbjuds 
är det inte fråga om ett arbetsavtal. Motsvarigt är nollavtalet ett arbetsavtal om denna 
plikt föreligger.  Huvudkravet ett arbetsavtal ställer på en arbetstagare är plikten att 
utföra arbetet. Tiitinen och  Kröger konstaterar att arbetsgivarens direktionsrätt kan 
omfatta bl.a. tiden och platsen för arbetets utförande.372 Moilanen konstaterar att en 
arbetstagare som vid behov kallas till arbete ofta inte är förpliktad att i förväg förbinda 
sig till att ta emot det erbjudna arbetet. Arbetstagaren kan bli kallad till arbete med 
mycket kort varningstid.373 Moilanen nämner inte specifikt  nollavtal och tar inte heller 
ställning till  när ett nollavtal kan anses vara ett arbetsavtal. 

Såsom ovan konstaterats är nollavtal i princip förbjudna i Tyskland.  Om ingen 
veckoarbetstid överenskommits utgår lagstiftaren ifrån att den är 10 timmar.  
Dessutom bör den dagliga enhetliga arbetsinsatsen vara minst tre timmar.   

3. Flexiblare villkor för visstidsavtal.  Samtidigt som det är viktigt att en 
grundlig genomgång av villkoren för atypiska arbetsförhållanden görs, skulle det också 
vara viktigt att ändra lagstiftningen så att användandet av visstidsavtal skulle 
underlättas.   Finland har i motsats till t.ex. Tyskland stränga regler för när visstidsavtal 
kan slutas.  Dessa regler och deras tolkning har rentav skärpts under de senaste åren.  
Ett färskt exempel på rättspraxis inom detta område utgörs av högsta domstolens dom 
HD: 2012:2, vilket gällde användandet av visstidsavtal inom den offentliga sektorn.  
Högsta domstolen biföll tingsrättens och hovrättens dom enligt vilka arbetsgivaren inte 
hade haft rätt att använda sig av åtta på varandra följande visstidsavtal under sju års tid 
med motiveringen att finansieringen för uppgifterna som den anställda utförde var 
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beroende av budgetbaserad finansiering, utan ansåg att tjänstemannens arbetsavtal 
gällde tillsvidare.  Fallet torde kunna betecknas som extremt men innebär i sig att 
användandet av på varandra följande visstidsavtal försvåras.  Inom den privata sektorn 
finns behov för flexibel användning av arbetskraft där visstidsavtal är ett viktigt 
element.  Det kunde övervägas att avlägsna kraven för när visstidsavtal kan slutas för 
små företag som anställer färre än 20 personer.  Likaledes kunde lagstiftningen ändras 
så att små företag under de första fem åren efter deras grundande utan begränsningar 
kunde använda sig av visstidsavtal.  Den tyska modellen där visstidsavtal för en 
arbetstagare som uppnått en viss ålder kan ingås utan begränsningar kunde också 
övervägas hos oss. Åldersgränsen kunde t.ex. vara 55 år.  Med hjälp av dessa 
förändringar kunde anställning av personer som kan vara svåra att sysselsätta, t.ex. 
långtidsarbetslösa, ungdomar och äldre arbetstagare, göras lättare för i synnerhet små 
företag, vilket skulle leda till att möjligheterna för sysselsättning skulle förbättras.   

4. Erbjudandet av tilläggsarbete för deltidsanställda.  Arbetstagarsidan har 
klagat över att inga sanktioner föreskrivits för situationer där arbetsgivaren bryter mot 
bestämmelserna gällande erbjudande av tilläggsarbete för deltidsanställda.  Man kunde 
tillämpa en indelning av de deltidsanställda där den ena gruppen skulle bestå av 
anställda som av olika skäl (studier, familjeförhållanden osv.) inte har intresse av att 
arbeta mera och en annan grupp som deltidsarbetar därför att de inte fått heltidsarbete 
och definitivt skulle vara intresserade av att arbeta mera.  Om en dylik indelning skulle 
ske enligt gemensamt fastställda kriterier kunde en skärpning av arbetsgivarens plikt 
att erbjuda tilläggsarbete till den senare gruppen övervägas.  Deltidsarbete är 
nödvändigt för många servicebranscher, såsom t.ex. detaljhandeln och 
restaurangbranschen där kundströmmarna är mycket olika under olika tider av dagen 
och också starkt varierar under olika veckodagar.  I synnerhet i de ovan nämnda 
branscherna är deltidsarbete så vanligt att termen ”atypisk” för att beskriva 
arbetsförhållandet är direkt missvisande.   

6.4 Allmänt bindande kollektivavtal 

I avsnitt 5.10 har parternas svar på frågan hur reglerna för allmänt bindande 
kollektivavtal motsvarar dagens behov genomgåtts.  Arbetstagarna och specialisterna 
var nöjda med reglerna då däremot arbetsgivarna uttryckte stort missnöje.  I sina svar 
på hur stort förändringsbehovet är, ansåg arbetsgivarna att förändringsbehovet är stort 
medan arbetstagarna ansåg behovet för förändringar vara begränsat och specialisterna 
ansåg behovet vara ännu mindre.  I de enskilda svaren kan bland arbetstagarna hittas 
kommentarer som tyder på att det bland arbetstagarna finns förståelse för att 
regelverket kunde ändras till vissa delar.  Själva mekanismen med allmänt bindande 
kollektivavtal anses visserligen vara en central beståndsdel i det totala regelverket för 
arbetsvillkor, men önskemål uttrycks också om att ändra på förhållandet mellan 
normalt och allmänt bindande avtal, och också utvidga en icke organiserad 
arbetsgivares möjligheter att förhandla lokalt om avvikelser från kollektivavtalet.  

Från specialisthåll påpekas att det kan vara besvärligt att fastställa hur begreppet 
”representativt inom sitt tillämpningsområde” ska tolkas i samband med kollektivavtal.  
Även specialisterna påpekar att det i princip är fel att en icke organiserad arbetsgivare 
som följer ett allmänt bindande kollektivavtal inte har samma rättigheter som en 
organiserad arbetsgivare som är normalt bunden av kollektivavtalet, och att åtminstone 
kravet på jämlikhet inte uppfylls.  En specialist konstaterar att den icke organiserade 
arbetsgivaren inte har några rättigheter alls och frågar sig  om detta strider mot 
grundlagens föreningsfrihet och mot friheten att inte behöva ansluta sig till en 
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förening.  Arbetsgivarna kräver också att lokala förhandlingar borde kunna föras i 
samma utsträckning som vid normalt bindande avtal.  Likaledes kräver de  att 
arbetsfredsplikt borde gälla.  Arbetsgivarna föreslog också att det allmänt bindande 
kollektivavtalet borde begränsas till att gälla de centrala villkoren i ett 
arbetsförhållande, såsom t.ex. minimilön.  Bland arbetsgivarna höjdes också röster för 
att avskaffa allmänt bindande kollektivavtal helt och hållet, om också  åsikten 
framfördes att allmänt bindande kollektivavtal utjämnar konkurrenssituationen mellan 
organiserade och icke organiserade arbetsgivare.  Nedan berörs några aspekter av 
allmänt bindande kollektivavtal och därefter presenteras några förändringsförslag som 
kunde förbättra situationen. 

Tvister gällande allmänt bindande kollektivavtal behandlas i allmänna domstolar och 
därför innehåller undersökningen av arbetsdomstolens domar inga fall som kunde 
användas i detta avsnitt.  Frågan är om indelningen av behandlingen av 
kollektivavtalstvister (normalt bindande fall i arbetsdomstolen och allmänt bindande 
kollektivavtalstvister i allmänna domstolar) är ändamålsenlig och på bästa sätt 
garanterar jämlik behandling. 

En jämförelse av förhållandena i Tyskland och Sverige visar att Tyskland använder sig 
av allmänt bindande kollektivavtal då däremot Sverige inte har samma system.  I 
Sverige kan fackföreningarna tvinga arbetsgivare att ansluta sig till ett visst 
kollektivavtal genom att sluta  s.k. hängavtal där arbetsgivaren förbinder sig till att följa 
det ifrågavarande kollektivavtalets villkor.  I Tyskland fastslås ett kollektivavtal som 
allmänt bindande i stort sett enligt samma mönster som i Finland.  Däremot behandlas 
tvistemål gällande allmänt bindande kollektivavtal i arbetsdomstolarna på samma sätt 
som tvister gällande normalt bindande kollektivavtal.  Det är dock viktigt att komma 
ihåg att arbetsdomstolarnas behörighet i Tyskland är betydligt mer omfattande än 
arbetsdomstolens behörighet i Finland. Eftersom lokala förhandlingar i Tyskland förs 
av företagsråden uppstår där inte några problem med arbetsgivarens rätt att föra lokala 
förhandlingar och komma överens om avvikelser från kollektivavtalet såsom i Finland.  
Enligt min bedömning är det tyska regelverket i detta hänseende rättvisare än det 
finska. 

Allmänt bindande kollektivavtal har behandlats omfattande i rättslitteratur. Åsikterna 
om allmänt bindande kollektivavtals ändamålsenlighet går starkt isär. Nedan refereras  
några exempel som behandlar frågeställningen. 

 Arbetsavtalslagen (26.01.2001/55) innehåller ett antal bestämmelser vars målsättning 
var att förtydliga och förenkla reglerna gällande allmänt bindande kollektivavtal. Med 
hjälp av den nya arbetsavtalslagen ville man framhäva kollektivavtalens roll för 
arbetstagare som är anställda av icke fackligt organiserade arbetsgivare genom att 
förstärka allmänt bindande kollektivavtals ställning som garant för arbetstagarnas 
minimianställningsvillkor. De största förändringarna gällde rätten att tillämpa ett 
normalt bindande kollektivavtal oavsett om ett allmänt bindande kollektivavtal för 
branschen ifråga ingåtts, en ny prioritering av kriterierna för allmänt bindande 
kollektivavtal samt fastställandet av allmänt bindande kollektivavtal. Arbetsavtalslagen 
2 kap. 7 § 1 mom. definierar allmänt bindande kollektivavtal och deras tillämpning: 

”Arbetsgivaren skall iaktta åtminstone det som i ett riksomfattande kollektivavtal som bör anses 
vara representativt för branschen i fråga (allmänt bindande kollektivavtal) bestäms om de 
anställningsvillkor och om de arbetsförhållanden som gäller för det arbete som arbetstagaren 
utför eller därmed närmast jämförbart arbete.” 
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Andersin och Koskinen konstaterar att systemet med allmänt bindande kollektivavtal 
endast säkerställer arbetstagarnas rättigheter utan att ge arbetsgivaren några som helst 
rättigheter. Systemet är också ensidigt därigenom att ett allmänt bindande 
kollektivavtal inte förpliktar arbetstagarna till arbetsfred enligt kollektivavtalslagens 
bestämmelser.374  

Vissa problem kan också uppstå då det inom en viss bransch uppstått konkurrens om 
medlemmarna mellan fackföreningarna och det inom branschen finns två eller flera 
med varandra ”konkurrerande” kollektivavtal. Enligt systemet med allmänt bindande 
kollektivavtal kan det för en bransch endast finnas ett allmänt bindande 
kollektivavtal.375 Andersin och Koskinen anser att systemet om fastställandet av 
allmänt bindande kollektivavtal i det stora hela fungerar väl. Enligt en intervju som de 
genomförde var de intervjuade kritiskt inställda till kriterierna för allmänt bindande 
kollektivavtal.376 

Kurkela förhåller sig däremot mycket kritiskt till allmänt bindande kollektivavtal. Han 
anser att systemet begränsar konkurrensen på arbetsmarknaden och försvårar i 
synnerhet utländska arbetstagares möjligheter att komma in på den finska 
arbetsmarknaden, och därmed begränsar arbetskraftens fria rörlighet. Han konstaterar 
visserligen, att ju lägre lönenivån är i en bransch, desto viktigare kan 
minimibestämmelser vara. Allmänt bindande kollektivavtal kan enligt honom fungera 
som en slags ”industri-giljotin” som tvingar arbete och industri att flytta till andra 
länder. Allmänt bindande kollektivavtal monopoliserar utbudet av arbetskraft inom en 
viss bransch så att arbetets kostnad och villkor alltid är de samma.377 

Lonka förhåller sig positivt till allmänt bindande kollektivavtal särskilt därför att han 
utgående från Laval-domen anser att Finland därigenom uppfyller de krav som EU-
domstolen uppsatt för i fallet beskrivna omständigheter.378 

Kröger diskuterar i sin artikel frågan om en icke fackligt ansluten arbetsgivares 
möjligheter att sluta lokala avtal. Arbetsgivaren som följer ett allmänt bindande 
kollektivavtal har mycket begränsade möjligheter att sluta lokala avtal, eftersom 
parterna i ett kollektivavtal har rätt att bestämma under vilka former lokala avtal kan 
avvika från kollektivavtalets bestämmelser. Dessa bestämmelser kan utformas så att 
det är omöjligt för en icke fackligt ansluten arbetsgivare att uppfylla dem. Detta gäller i 
synnerhet semidispositiva bestämmelser i lagen. Allmänt bindande kollektivavtal sätter 
minimivillkor som måste följas. Avvikelser är tillåtna endast i det fall de ger 
arbetstagarna bättre villkor än kollektivavtalet (gynnsamhetsprincipen). I de flesta fall 
kan en icke fackligt ansluten arbetsgivare inte sluta lokala avtal som innebär en 
försämring av de i kollektivavtalet intagna villkoren. Ett undantag finns upptaget i 
lagen gällande lokala överenskommelser om regelbunden arbetstid. Arbetstidslagen 3 
kap. 10 § innehåller bestämmelser om hur arbetsgivaren bör förfara, och fungerar 
därmed som en kompetensnorm i förhållande till arbetsavtalslagen och också till 
kollektivavtalet. Kröger ser ett visst problem uppstå då en icke organiserad arbetsgivare 
måste tolka ett kollektivavtals bestämmelser som utomstående utan hjälp av parterna 

                                                        
374 Andersin – Koskinen 2004: 3. 
375 Andersin – Koskinen 2004: 17. 
376 Andersin – Koskinen 2004: 28. 
377 Kurkela 2009: 877-878. 
378 Lonka 2008: 488. 
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som ingått avtalet. Avtalsautonomin innebär att kollektivavtalets parter har 
tolkningsrätten över avtalets bestämmelser.379 

De allmänt bindande kollektivavtalen skyddar utan tvivel de anställda genom att fastslå 
vissa minimivillkor som arbetsgivarna måste följa. Därför torde systemet kunna anses  
ha en viktig och berättigad roll i arbetsrätten. Då allmänt bindande kollektivavtal 
fungerar utan störningar är de också till nytta inte bara för arbetstagarna utan också för 
arbetsgivarna genom att de skapar stabilitet och rättssäkerhet. Enligt min uppfattning 
behövs systemet för att upprätthålla en styrkebalans mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Däremot borde bestämmelserna till vissa delar förändras. 

Ett allmänt bindande kollektivavtal tillför arbetsgivaren inga som helst rättigheter, utan 
endast förpliktelser. Arbetstagarna får däremot ett antal rättigheter men har inga 
förpliktelser, förutom plikten att utföra det överenskomna arbetet. Denna obalans 
borde angripas. Genom denna obalans försätts icke organiserade arbetsgivare i en 
betydligt sämre situation än de organiserade. Företagarna i Finland (FiF) har såsom 
ovan i avsnitt 4.4. beskrivits vänt sig till Europeiska kommittén för sociala rättigheter 
och inlämnat besvär mot allmänt bindande kollektivavtal med motiveringen att 
förfarandet strider mot rätten att inte ansluta sig till förening och att icke fackligt 
anslutna arbetsgivare diskrimineras. Trots att klagan tillbakavisades har FiF 
fortfarande en mycket kritisk hållning till allmänt bindande kollektivavtal. Det har inte 
entydigt kunnat påvisas att alltför ensidiga villkor i avtalssystemet leder till att 
skapandet av nya arbetsplatser i mindre företag begränsas, men misstanken är 
berättigad. Allmänt bindande kollektivavtal borde medföra rättigheter och också 
förpliktelser för såväl  arbetstagarna som arbetsgivarna. 

Arbetstagarna (genom sina föreningar) borde ha arbetsfredsplikt på samma sätt som 
vid normalt bindande kollektivavtal. Likaledes borde den enskilda arbetsgivaren ha 
arbetsfredsplikt. Därigenom skulle arbetsgivaren få en motprestation för de 
förpliktelser han måste ingå. En dylik bestämmelse skulle inte på något sätt undergräva 
allmänt bindande kollektivavtals huvudfunktion som garant för att vissa minimivillkor 
för arbetstagarna följs. Arbetstagarnas skydd skulle inte heller försämras då de endast 
skulle försättas i samma situation som vid normalt bindande kollektivavtal. 

De icke organiserade arbetsgivarnas rätt att få information om det allmänt bindande 
kollektivavtalet borde förbättras. Vid tolkningen av bestämmelser i kollektivavtal 
hänvisas ofta till parternas avsikt. Information om dessa avsikter borde också stå till de 
icke organiserade arbetsgivarnas förfogande. Utan att ha tillgång till denna information 
ställs arbetsgivaren i en mycket ofördelaktig position jämfört med de arbetsgivare som 
följer normalt bindande kollektivavtal. Om arbetsgivarens anställda är fackligt anslutna 
har de en betydligt starkare position än den icke fackligt anslutna arbetsgivaren 
eftersom de har tillgång till  tolkningshjälp från sin fackförening. 

Den icke fackligt anslutna arbetsgivarens rätt till att sluta lokala avtal borde förstärkas. 
I lagstiftningen borde kompetensnormer tas med som obeaktat det gällande 
kollektivavtalets bestämmelser för formerna för lokala avtal skulle berättiga 
arbetsgivaren att lokalt komma överens om samma frågor som är tillåtna i 
kollektivavtalet som han följer som allmänt bindande. En dylik kompetensnorm har 
redan intagits i lagstiftningen  gällande lokala avtal över regelbunden arbetstid. Samma 
förfarande kunde utan större lagtekniska problem användas också gällande andra 
lokala avtal. Arbetstagarna kunde också vid lokala förhandlingar med en icke 
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organiserad arbetsgivare representeras av utvalda förtroendemän varvid jämlikheten 
mellan parterna skulle garanteras. 

Vid fastställandet av allmänt bindande kollektivavtal dyker  ibland  problemet med 
konkurrerande kollektivavtal upp. Frågan om vilket kollektivavtal som enligt 
arbetsavtalslagens 2 kap. 7 § 1 mom. ”bör anses vara representativt för branschen i 
fråga” kan under sådana förhållanden vara svår att lösa. Då 
arbetstagarorganisationerna konkurrerar om samma medlemmar och kräver att deras 
eget kollektivavtal ska tillämpas, kan arbetsgivaren som tertius försättas i en mycket 
besvärlig situation och åsamkas stora ekonomiska förluster. Trots att Andersin och 
Koskinen i sin sammanfattning över allmänt bindande kollektivavtal konstaterar att 
den nuvarande lagstiftningen möjliggör en konsekvent tolkning av bestämmelserna, 
hänvisar de också till konkurrerande kollektivavtal. De påpekar också att systemet inte 
är tillräckligt flexibelt då det sker förändringar i branschernas sammansättning.380 
Lagstiftningen måste säkert i framtiden också ta ställning till denna fråga. 

Förslag till förändringar: 

1. Allmänt bindande kollektivavtal bör bibehållas.  Arbetstagarna anser 
regelverket gällande allmänt bindande kollektivavtal vara mycket viktigt, och de skulle 
med säkerhet kraftigt motsätta sig avskaffandet av mekanismen i sin helhet.  Allmänt 
bindande kollektivavtal utjämnar också konkurrenssituationen mellan olika 
arbetsgivare och utgör en viss garanti mot utländsk billigarbetskraft.  Allmänt bindande 
kollektivavtal garanterar flera för arbetstagarna centrala villkor oberoende av om 
arbetsgivaren är fackligt organiserad eller inte.  Däremot borde regelverket till vissa 
centrala beståndsdelar ändras, vilket behandlas nedan.  Enligt min åsikt behandlas inte 
arbetsgivare som följer ett kollektivavtal som allmänt bindande jämlikt med 
arbetsgivare som följer ett kollektivavtal som normalt bindande. 

2. Lokala förhandlingar.  En arbetsgivare som följer ett allmänt bindande 
kollektivavtal borde ges samma rättigheter att lokalt komma överens om förändringar 
som tillåts av kollektivavtalet för parterna som är normalt bundna till avtalet.  
Kollektivavtalets bestämmelser om lokala förhandlingar borde inte få innehålla villkor 
som gör det omöjligt för icke organiserade arbetsgivare att genom lokala avtal avvika 
från kollektivavtalet.  Ett gott exempel på hur frågan om hur regleringskompetensen 
kunde ordnas finner man i arbetstidslagens (9.8.1996/605) 3 kap. 10 §.  Nämnda 
paragraf ändrades år 2001 (26.1.2001/64) och ger den icke organiserade arbetsgivaren 
som följer ett allmänt bindande kollektivavtal rätten att lokalt sluta avtal om den 
ordinarie arbetstiden: 

En arbetsgivare som enligt 2 kap. 7 § arbetsavtalslagen är skyldig att iaktta ett kollektivavtal kan 
med en förtroendeman som avses i kollektivavtalet eller, om någon sådan inte har valts, med ett 
förtroendeombud som avses i 13 kap. 3 § arbetsavtalslagen eller med någon annan av personalen 
bemyndigad representant eller, om någon sådan inte har valts, med personalen eller en 
personalgrupp komma överens om arrangemang som gäller den ordinarie arbetstiden, så som 
föreskrivs i nämnda kollektivavtal och inom de gränser som bestäms där. När avtalet ingås 
behöver dock inte iakttas bestämmelser om att parterna i kollektivavtalet skall godkänna lokala 
avtal. 

En motsvarande ordalydelse kunde tas in i kollektivavtalslagen och arbetsavtalslagen 
vilket skulle avskaffa  den ojämlika behandlingen av arbetsgivarna.  Denna förändring 
skulle också hjälpa till att avvärja arbetsgivarnas kritik mot att allmänt bindande 
kollektivavtal inte ger dem några rättigheter utan endast förorsakar dem förpliktelser.  
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Det kan också antas att jämlikhet mellan parterna skulle råda eftersom arbetstagarna 
ofta är fackligt anslutna och arbetsgivarna som icke är fackligt organiserade oftast är 
små och medelstora företag.  Vid behov kunde arbetstagarna lagstiftningsvägen ges 
rätten att be förhandlingshjälp av sin fackförening för att ytterligare säkerställa att 
paritet mellan förhandlingsparterna skulle råda. Avsikten med att införa möjligheten 
att lokalt avtala om arbetsvillkor borde på inget sätt försämra arbetstagarnas ställning. 
Det kan dock frågas om arbetstagaren överhuvudtaget alltid är den svagare parten i 
denna situation.   

3. Arbetsfredsplikt borde införas.  Åtminstone för en lekman är det svårt att 
förstå att den sedvanliga konstellationen med kollektivavtal där arbetsgivaren ”köper” 
arbetsfred mot att förbinda sig till en viss lönestruktur och övriga anställningsvillkor 
inte fungerar i samband med allmänt bindande kollektivavtal.  Arbetsfredsplikt borde 
definitivt införas också vid allmänt bindande kollektivavtal.  Detta skulle vara 
ytterligare ett steg i att ge icke organiserade arbetsgivare likartade rättigheter som de 
organiserade har.  Arbetsfredsplikten är en så central beståndsdel i regelverket gällande 
arbetsförhållanden att dess frånvaro kan ifrågasätta hela strukturen med allmänt 
bindande kollektivavtal.  Det är svårt att föreställa sig hur införandet av 
arbetsfredsplikt skulle försvaga arbetstagarnas ställning eller ställa arbetstagarnas 
skydd i fara. 

4. Information om allmänt bindande kollektivavtal.  Nämnden för 
fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer genom sitt beslut 
om ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande eller inte.  Sedan lagen om 
fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (26.1.2001/56) trädde i kraft 
den 1 juni 2001 har de kollektivavtal som nämnden fastställt som allmänt bindande 
publicerats på Finlex webbsidor.  Detta har avsevärt förbättrat möjligheterna för en 
icke organiserad arbetsgivare och övriga utomstående att få upplysningar om avtalen, 
vilket tidigare var relativt svårt och mödosamt.  Detta var ett steg i rätt riktning, men 
det verkar som om de icke organiserade arbetsgivarnas behov av information inte helt 
tillfredsställts med denna åtgärd.  Det borde undersökas vilka specifika ytterligare 
uppgifter arbetsgivarna anser sig behöva och försöka tillmötesgå deras önskemål. 

Då tvister uppstår om tolkningen av en viss bestämmelse i ett kollektivavtal lägger 
domstolen stor vikt vid avsikten som parterna har haft  med en viss formulering.  Ofta 
är det enbart förhandlingsparterna som känner till avsikten med och bakgrunden till en 
formulering.  Det är inte heller helt ovanligt att en bestämmelse avsiktligt lämnas något 
oklar med tanken att arbetsdomstolen senare kan bes om en lösning i tolkningstvisten i 
en fråga som parterna i viss mån varit oeniga om.  Denna information borde också i 
någon form göras tillgänglig för den icke organiserade arbetsgivaren för att undvika att 
han gör en felbedömning i ett ärende.  I intervjusvaren i kapitel 5 påpekade många 
svarande att olika avtal som parterna sluter med varandra borde skrivas på ett klart och 
entydigt sätt.  Detta krav är särskilt aktuellt i detta sammanhang då ett avtal bör tolkas 
av en part som inte deltagit i förhandlingarna om avtalet.    

6.5 Lokala avtal 

Möjligheten att inom ramen för riksomfattande kollektivavtal sluta lokala 
överenskommelser debatterades omfattande redan under recessionsåren i början av 
1990-talet. Den starkt försämrade situationen på arbetsmarknaden som ledde till att 
arbetslösheten på några år steg till 20 % fick landets regering att tillsätta tre olika 
kommittéer för att undersöka vilka möjligheter kunde finnas för att göra 
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arbetsmarknadsmekanismerna mera flexibla. En av dessa kommittéer (1993:34) hade 
som uppgift att förstärka de lokala avtalsförhandlingarna. Kommitténs förslag 
förverkligades inte i form av lagstiftning då arbetstagarparten motsatte sig. Däremot 
togs bestämmelser om lokala avtal med i de kollektivavtal som slöts mellan 
arbetsmarknadsparterna kort efter att kommittén publicerat sitt betänkande. 
Arbetstagarorganisationerna var rädda för att deras inflytande skulle minska drastiskt 
om bestämmelser om lokala avtal togs med i arbetslagarna. Arbetsgivarna var då såsom 
nu positivt inställda till att bedriva förhandlingar på lokal nivå, eftersom de ansåg att 
såväl företagens som arbetstagarnas individuella intressen bäst kunde beaktas på detta 
sätt.381 Däremot kunde parterna komma överens om att avtala om regelbunden 
arbetstid på lokal nivå. 382 Generellt sett kan konstateras att arbetstagarparten oftast 
bromsat då det gällt utveckling av lokala avtal då de ansett att den dåvarande 
situationen varit tillfredsställande.383 Redan i början av 1990-talet ansåg både 
arbetstagarna och arbetsgivarna att parterna på lokal nivå bäst kände till de rådande 
förhållandena och sålunda kunde anpassa sig till dem. Redan då diskuterades  en 
modell enligt vilken det riksomfattande kollektivavtalet kunde innehålla minimikraven 
och avvikelser kunde förhandlas fram på lokal nivå. I synnerhet de centrala 
arbetstagarorganisationerna ville inte att dessa bestämmelser skulle tas med i lag då de 
befarade att deras ställning därigenom skulle försvagas.384 

I dag är lokala förhandlingar om ett antal frågor mycket allmänna och s.g.s. alla 
branschers kollektivavtal innehåller bestämmelser om lokala förhandlingar. Kairinen 
uppdelar de lokala avtalsformerna i fem olika grupper: 1) företags- eller 
arbetsplatsspecifika kollektivavtal, 2) ett lokalt avtal enligt bestämmelserna i ett 
riksomfattande kollektivavtal, 3) avtal om samarbetsfrågor, 4) avtal för förändringar i 
arbetsavtal och 5) övriga avtal om personalfrågor.385 Kairinen konstaterar att 
utvecklingen av lokala avtal inte gör riksomfattande kollektivavtal onödiga, utan de bör 
utvecklas vidare, liksom också arbetslagstiftningen. Den ökade lokala 
avtalsverksamheten förändrar de lokala arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanternas 
roll och ökar deras möjligheter att påverka arbetsförhållandena. Kairinen ser dock att 
tyngdpunkten av förhandlingarna mycket långsamt flyttas på lokala avtal. De centrala 
arbetsmarknadspolitiska frågorna behandlas fortfarande mellan 
centralorganisationerna eller de riksomfattande förbunden.  Processen fortskrider i 
olika takt på olika områden.  

Trots att de lokala avtalsmöjligheterna utökas används de inte alltid. Lokala avtal sluts 
endast om avtalsparterna anser sig ha nytta av dem. Kairinen upprepar också sin åsikt 
att olika former av lokala avtal ökar behovet för avtalsrättsligt kunnande inom 
arbetsrätten.386 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lokala avtal ökat kraftigt sedan det tidiga 
1990-talet. Enligt en undersökning som Kairinen gjort år 2006 kan  bland 
arbetstagarna en viss försiktighet gentemot lokala förhandlingar fortfarande skönjas. 
Arbetsgivarnas majoritet anser att de lokala avtalen kunde utökas också i framtiden. 
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Arbetstagarnas majoritet är däremot av den uppfattningen att de nuvarande 
möjligheterna är tillräckliga.387 

Trots arbetstagarnas försiktighet är det säkert befogat att fortsättningsvis eftersträva en 
ökning av de frågor som kan överenskommas lokalt. Utbildningsnivån hos både 
arbetstagare och arbetsgivare fortsätter att stiga vilket leder till att parternas förmåga 
och beredskap att själva förhandla om sina anställningsvillkor ökar. Det oaktat är 
vidare skolning, såväl för arbetstagarnas som för arbetsgivarnas representanter mycket 
viktigt. De riksomfattande förbundens roll som övervakare av processen och arrangörer 
av skolningen är central. 

I undersökningen av arbetsdomstolens domar har inte tvistemål  gällande lokala avtal 
upptagits som en separat falltyp.  Detta skulle vara relativt komplicerat, då det kunde 
vara svårt att avgöra huruvida en tvist gällt en bestämmelse i ett lokalt avtal eller i ett 
riksomfattande kollektivavtal.   En arbetskamp som samtidigt genomförs på flera olika 
orter kan knappast rikta sig mot ett lokalt avtal som gäller endast en enskild 
arbetsplats.  Däremot har arbetsdomstolen i ett antal avlöningsfall tagit ställning till 
bestämmelser i  lokala avtal.   

Då de tyska och svenska omständigheterna jämförs, kan konstateras att både Tyskland 
och Sverige bedriver lokala förhandlingar i stor omfattning.  Det kan påstås att lokala 
förhandlingar är t.o.m. mer omfattande i Tyskland än i Sverige.  Detta har att göra med 
tudelningen som gäller i Tyskland, där lokala förhandlingar bedrivs av företagsrådet då 
däremot fackföreningarna för förhandlingar om kollektivavtalen.  Det torde emellertid 
vara svårt att införa det tyska systemet med företagsråd i Finland.  Däremot kunde 
arbetsmarknadsparterna noggrant bekanta sig med de svenska förhållandena där mer 
lokala förhandlingar förs än i Finland, trots att förhandlingsreglerna  i stort sätt är de 
samma i de två länderna.   

Intervjusvaren på frågan hur reglerna gällande lokala förhandlingar lämpar sig för 
dagens omständigheter har beskrivits ingående i avsnitt 5.9.  Arbetsgivarna (medeltal 
2,4 och median 3) var de mest kritiska åtföljda av specialisterna (medeltal 2,8 och 
median 3) och arbetstagarna (medeltal 3,2 och median 3).  Specialisterna var minst 
nöjda med denna fråga av alla 9 ställda frågor.  Alla parter ansåg att regelverket 
gällande lokala förhandlingar borde utvecklas.  Oenighet rådde bland de svarande 
huruvida förändringarna borde införas lagstiftningsvägen eller intas i kollektivavtalen.  
Såväl bland arbetstagarna som bland arbetsgivarna höjdes röster för båda alternativen. 
Däremot förordade specialisterna i huvudsak att frågan skulle lösas lagstiftningsvägen.  
Alla parter var eniga om att skolningsbehovet för både arbetstagarna och arbetsgivarna 
är mycket stort.  Frågan om parternas jämlikhet togs upp av alla tre grupperna.  
Åsikterna om huruvida arbetstagaren är jämställd med arbetsgivaren vid lokala 
förhandlingar gick isär  mellan de svarande inom de tre grupperna.  Också 
arbetsgivarna medgav att jämlikheten mellan parterna är en viktig fråga som påverkar 
förhandlingsresultatet.  Alla tre grupper konstaterade att skillnaden mellan hur olika 
branscher använder sig av lokala förhandlingar är mycket stor: vissa branscher för 
nästan inga lokala förhandlingar alls medan teknologiindustrin återigen tas upp som 
ett exempel på en bransch där lokala avtal används mycket omfattande.  Parterna 
verkar också vara eniga om att lokala förhandlingar är en viktig beståndsdel i 
förhandlingsväsendet och att frågan inte tillägnats den uppmärksamhet som den skulle 
ha förtjänat.  Enighet mellan parterna verkar också råda i fråga om förtroendemännens 
ställning: trycket på förtroendemännen vid lokala förhandlingar är mycket stort.  
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Frågan om icke organiserade arbetsgivares rätt att föra lokala förhandlingar togs också 
upp, men då denna fråga redan behandlats ovan i avsnitt 6.4 berörs den endast helt 
kort i detta avsnitt.  Från arbetstagarhåll påpekas att mer lokala förhandlingar äger 
rum än förbunden är medvetna om, men detta ansågs inte utgöra ett problem, utan det 
ansågs  rentav vara önskvärt att lokala frågor förhandlas lokalt.  Förtroendet mellan 
arbetstagarna och arbetsgivaren ansågs vara utslagsgivande för framgångsrika lokala 
förhandlingar: på vissa arbetsplatser förhandlar parterna i en öppen och konstruktiv 
atmosfär medan arbetsgivaren i vissa företag upplevs uppträda diktatoriskt. 

För att förstärka lokala förhandlingar kunde följande förändringar genomföras: 

1. Ökad skolning.  Det verkar som alla parter är överens om att 
skolningsbehovet för lokala förhandlingar är stort.  Arbetsgivarna som i offentligheten 
pläderar för lokala avtal och förhandlingar konstaterar att omfattande skolning behövs 
också i deras led.  Arbetstagarna å sin sida medger öppet att  skolning också bland 
deras representanter  är nödvändig.  Kanske arbets- och näringsministeriet kunde leda 
skolningsverksamheten som borde erbjudas såväl arbetstagarna som arbetsgivarna i 
samma form?   Skolningen kunde  innehålla undervisning i att författa klara och 
koncisa bestämmelser som är förståeliga för alla parter.  Kravet på att olika slags avtal 
är formulerade så att de är förståeliga också för en part som inte deltagit i 
förhandlingarna har framförts i olika sammanhang i samband med intervjuerna som 
gjorts för denna avhandling.  Genom entydiga formuleringar i avtal kunde många 
tvister undvikas.  Ett bra exempel på gemensam skolning för såväl arbetstagarna som 
arbetsgivarna står att finna i Metallarbetarförbundets och Teknologiindustrins 
gemensamma skolningstillfällen då kollektivavtal slutits.  Arbetstagarna och 
arbetsgivarna deltar i samma skolningstillfällen där ett av parterna gemensamt 
utarbetat skolningsmaterial presenteras.  Efter att kollektivavtalet slöts år 2013 
ordnades 20 möten i olika delar av landet med totalt nästan 1 400 deltagare från både 
arbetstagarna och arbetsgivarna.  Vid skolningstillfället diskuteras avtalets innehåll och 
tolkningsfrågor.  På detta sätt har antalet tolkningstvister minskat avsevärt.  Parterna 
har ordnat skolningstillfällen i över 10 år.388 

2. Bestämmelser om lokala förhandlingar med i lagstiftningen.  Trots att det 
råder olika meningar bland parterna om huruvida bestämmelserna om lokala 
förhandlingar borde inkluderas i kollektivavtalen eller tas med i lagstiftningen kunde 
det vara motiverat att välja den sistnämnda vägen.  På detta sätt kunde lagstiftaren 
driva parternas agerande mer effektivt i riktning mot lokala avtal, vilket såväl 
arbetstagarna som arbetsgivarna anser vara den riktiga utvecklingen.  
Lagstiftningsvägen kunde det samtidigt säkerställas att  icke organiserade arbetsgivare 
skulle få lika rättigheter att bedriva lokala förhandlingar som de fackligt anslutna 
arbetsgivarna.  Frågan om vilken  form bestämmelserna borde ha är så omfattande att 
det krävs en detaljerad genomgång av nuläget och målsättningen för framtida regelverk 
vilket inte är möjligt i denna avhandling. 

3. Jämlikheten bör säkerställas.  Alla tre intervjuade parter har uttryckt oro 
över att jämlikhet mellan arbetstagarna och arbetsgivarna inte uppnås i lokala 
förhandlingar.  Frågan om jämlikhet är viktig av många orsaker, men kanske den 
viktigaste orsaken till att arbetstagarna bör känna sig jämställda med arbetsgivaren är 
att det är så gott som omöjligt att uppnå för båda parterna tillfredsställande resultat om 
arbetstagarna inte känner sig vara jämlika.  Parterna kunde t.ex. komma överens att 
arbetstagarna har rätt att som rådgivare använda sig av förbundets representanter i alla 
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lokala förhandlingar där de anser sig behöva utomstående hjälp.  Arbetsgivarnas attityd 
är också viktig: arbetsgivaren måste förhålla sig konstruktiv och samarbetsvillig 
gentemot sina anställda.  Diktat eller hot hör inte till en förtroendefull 
förhandlingsatmosfär.  

4. Parternas befogenheter borde klart definieras.  Trots att arbetsgivarna i 
olika sammanhang pläderar för lokala förhandlingar uppstår ibland tvivel om vilka 
befogenheter den lokala ledningen av en enhet inom en stor koncern besitter.  I dylika 
fall skulle det förbättra förhandlingsklimatet om begränsningarna i dessa befogenheter  
öppet diskuterades. Samma situation kan uppstå på arbetstagarsidan, då fackförbundet 
satt vissa gränser för lokala överenskommelser.  En arbetstagarrepresentant påpekade 
under intervjun att kompetensnivån bland deltagarna i lokala förhandlingar kan 
variera kraftigt: t.ex. på arbetstagarsidan kan förhandlingarna ledas av en mycket 
erfaren huvudförtroendeman medan arbetsgivaren representeras av en oerfaren chef 
som inte har alltför mycket erfarenhet av fackföreningsrörelsen i allmänhet.  De 
oerfarna representanterna för arbetstagarna och arbetsgivarna har ett speciellt stort 
behov av den skolning som diskuterats ovan i punkt 1. 

5. Förtroendemannens ställning.  Vid lokala förhandlingar har 
huvudförtroendemannen eller förtroendemannen en central roll.  Många intervjuade 
uttyckte oro över att kraven och trycket som förtroendemannen kan utsättas för vid 
lokala förhandlingar kan vara för stora.  Förtroendemannen är oftast bättre informerad 
om arbetsplatsens situation än de övriga medarbetarna och kan därför råka i en 
situation där han anser det nödvändigt att godkänna ett förslag som han vet mottas 
kritiskt av de anställda.  I Tyskland där lagen kräver att en arbetsplats av en viss storlek 
bör ha ett företagsråd bedrivs de lokala förhandlingarna av företagsrådet  och 
företagsrådet fattar också tillsammans beslutet om att förkasta eller godkänna ett 
förhandlingsresultat.  Detta hindrar inte företagsrådet att utnämna förhandlare som i 
praktiken bedriver förhandlingarna med arbetsgivaren, men trycket på en enskild 
medlem blir avsevärt mindre.  Man kunde tänka sig en bestämmelse där 
förtroendemannen kunde ha 1–2 kolleger som också skulle delta i förhandlingarna, och 
att ett lokalt förhandlingsresultat av central betydelse formellt borde godkännas 
antingen av de anställdas lokalförening eller av ett möte i vilket alla berörda anställda 
kan delta.  

6. Avvikelser från kollektivavtalet.   Avsikten med  lokala förhandlingar är 
att komma överens om villkor som beaktar den enskilda arbetsplatsens eller ett enskilt 
företags situation.  Detta innebär att då företaget eller arbetsplatsen är i en svår 
situation kan det ibland vara nödvändigt att på lokal nivå avtala om villkor som för 
arbetstagarna är sämre än de som gäller i det riksomfattande kollektivavtalet.  I vissa 
fall kan företagets läge vara så starkt att personalen åtminstone för en viss tid kan 
åtnjuta bättre villkor än kollektivavtalet fastställer.  Den sistnämnda situationen utgör 
knappast något problem för fackföreningsrörelsen, men däremot kan det vara 
besvärligt att acceptera en försämring av villkoren.  Fackföreningsrörelsen är rädd för 
att hela kollektivavtalssystemet skulle urvattnas om kollektivavtalets villkor kunde 
underskridas i lokala förhandlingar.  Denna rädsla är förståelig, om också  ”sämre” 
villkor kunde vara i arbetstagarnas intresse, åtminstone på längre sikt.  I princip borde 
arbetstagarsidan vara beredd att i vissa situationer också förhandla om sämre villkor, 
och å andra sidan borde arbestgivaren vara beredd att belöna arbetstagarna då 
företaget gör bra resultat.  Om sämre villkor avtalas borde arbetsgivaren inte heller 
utnyttja situationen orimligt.  
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7. Specialregler för krissituationer.  I intervjusvaren har några 
arbestgivarrepresentanter uttryckt kritik över att då ett företag är i kris och försöker 
sänka sina kostnader på alla fronter, står inte andra sparformer för lönekostnaderna till 
förfogande än permittering och uppsägning.  T.ex. i Tyskland har parterna 
överenskommit att man i krissituationer tillfälligt kan avvika från kollektivavtalets 
bestämmelser om arbetsplatserna därmed kan tryggas.  Dessa avtal kan slutas med 
hjälp av avvikelseklausuler (Öffnungsklausel) som parterna inkluderat i 
kollektivavtalet.  Dessa avtals giltighet är relativt kortvarig och inkluderar ofta en 
arbetsplatsgaranti för en viss tidsperiod.  En dylik mekanism kunde tänkas också för 
Finland.  Bestämmelserna över avvikelseklausulerna kunde antingen tas med i 
lagstiftningen eller i kollektivavtalen.   

8. Kontinuerliga förhandlingar.  Inom vissa branscher, t.ex. 
teknologiindustrin, förhandlar parterna kontinuerligt om olika frågor som dyker upp 
under kollektivavtalets giltighetstid, och minskar därmed avsevärt antalet tvistefrågor 
som kommer upp då de egentliga kollektivavtalsförhandlingarna åter påbörjas.389  Det 
är säkert mycket komplicerat att införa tvingande bestämmelser om kontinuerliga 
förhandlingar i lagstiftningen, utan arbetstagarna och  arbetsgivarna borde 
överenskomma om kontinuerliga förhandlingar då kollektivavtalen sluts.  Detta skulle 
innebära en stor kulturell förändring för många parter, såväl bland arbetstagarna som 
arbetsgivarna, men vore trots det eftersträvansvärt.  Ett mellansteg kunde vara de 
lokala förhandlingarna, där frågor tas upp till behandling allt efter som problem dyker 
upp.  Efter att ha samlat erfarenhet av kontinuerliga förhandlingar på det lokala planet 
skulle steget till att också bedriva dem på nationell nivå vara kortare. 

9. Lokala avtals giltighetstid.  Arbetstagarna är oroliga över att jämlikhet 
mellan parterna inte råder vid lokala förhandlingar, och anser att arbetsgivaren kan 
tvinga fram avtalsvillkor som arbetstagarna egentligen inte skulle vela acceptera.  Det 
är  svårt att objektivt bedöma om så verkligen är fallet, men arbetstagarnas rädsla för 
dåliga avtalsvillkor kunde kanske minskas genom att bestämma att lokala avtals 
giltighet skulle begränsas till en viss maximal tidsperiod, t.ex. ett år.  Likaledes kunde 
parterna överenskomma att lokala avtal kunde sägas upp på kort varsel, t.ex. en månad.  
Det borde utredas vilken inverkan  dylika förändringar kunde ha för hela den lokala 
avtalsmekanismen, men antagligen kunde arbetstagarnas rädsla för ogynnsamma 
avtalsvillkor minskas på detta sätt. 

10. Teknologiindustrins exempel.  I samband med intervjuerna som ingående 
beskrivits i kapitel 5, tog flera intervjuade upp teknologiindustrin som ett exempel på 
en bransch där lokala förhandlingar bedrivs i stor omfattning.  Ovan har också 
teknologiindustrins gemensamma skolningsmaterial och skolningstillfällen för 
arbetstagarna och arbetsgivarna tagits upp.  Teknologiindustrin har också en mångårig 
erfarenhet av kontinuerliga förhandlingar på såväl nationell som lokal nivå.  
Teknologiindustrins erfarenheter borde systematiskt dokumenteras och materialet 
ställas också till andra branschers förfogande.  Detta arbete kunde styras av en neutral 
part, såsom t.ex. arbets- och näringsministeriet. 

6.6 Övriga frågor, som diskuteras mer allmänt 

Såsom tidigare nämnts, kommer i detta avsnitt fem olika frågor att behandlas på ett 
mera allmänt plan.  Vissa förändringsförslag kommer också att presenteras, vilka dock 
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inte är lika detaljerade som i avsnitt 6.5 ovan.  Detta innebär emellertid inte att 
frågeställningarna som beskrivs i detta avsnitt skulle vara mindre viktiga.  De utvalda 
frågorna har tagits upp av många av de intervjuade och förtjänar därför 
uppmärksamhet i detta sammanhang.  En del av punkterna som beskrivs nedan, såsom 
t.ex. arbetslagstiftningen i sin helhet (6.6.1) och bristen på förtroende mellan 
arbetsmarknadsparterna (6.6.5) är så omfattande att en detaljerad behandling av dessa 
två frågor skulle spränga ramarna för denna avhandling.  Skyddsprincipen har 
ingående diskuterats i avsnitt 2.1 och berörs därför relativt ytligt i detta avsnitt. 

6.6.1 Arbetslagstiftningen i sin helhet 

Trots att en del av de intervjuade ansåg att arbetslagstiftningen i sin helhet fungerar 
relativt väl, kan enighet sägas råda bland alla tre svarargrupperna om att 
arbetslagstiftningen till vissa delar är föråldrad och inte motsvarar dagens behov.  
Arbetsgivarna förhåller sig mest kritiska till arbetslagstiftningen, då däremot 
arbetstagarna och specialisterna är något nöjdare med dagens situation. 

De flesta ansåg att speciellt kollektivavtalslagen (7.6.1946/436) och medlingslagen 
(27.7.1962/420) var i behov av reform.  Många svarande konstaterade också att trots 
att arbetsavtalslagen (26.1.2001/55),  är relativt ny, skulle den vara i behov av 
revidering för att bättre svara på arbetslivets krav i dag.  Många svarande konstaterade 
att förändringstakten i arbetslivet kraftigt ökat under de senaste åren, vilket lett till ett 
ökat  reformbehov.  Samarbetslagen (30.3.2007/334) ansåg också flera svarande vara i 
behov av revidering, trots att den är en av de nyaste arbetsrättslagarna.  Detta 
motiverades med att samarbetslagen inte lyckats med att förverkliga sitt syfte  enligt 
lagens 1 kap. 1 §: 

Genom denna lag främjas interaktiva samarbetsförfaranden mellan ett företag och dess personal 
vilka grundar sig på att tillräckliga uppgifter om företagets situation och om dess planer ges till 
personalen i rätt tid. Målet är att i samförstånd utveckla företagets verksamhet och 
arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete, 
arbetsförhållanden och ställning i företaget. Målet är också att intensifiera arbetsgivarens, 
personalens och arbetskraftsmyndigheternas samarbete i syfte att förbättra arbetstagarnas 
ställning och stödja deras sysselsättning i samband med förändringar i företagets verksamhet. 

Kritikerna anser å ena sidan att lagens anda inte följs och å andra sidan har lagen enligt 
några svarandes uppfattning endast utvecklats till en permitterings- och 
uppsägningsautomat.  Vid utvecklingen av samarbetslagen kunde   också lagen om 
personalrepresentation i företagens förvaltning (24.8.1990/725)  gås igenom.  I lagens 
5 § 1 mom. stipuleras att representanter för personalen kan utses ”enligt företagets val 
till företagets förvaltningsråd, styrelse eller sådana ledningsgrupper eller motsvarande 
organ som gemensamt täcker företagets resultatenheter.”  Kunde  här tänkas  att 
arbetsgivarens rätt att välja det organ till vilket personalrepresentanterna väljes på 
något sätt skulle inskränkas?  I en del länder har arbetsgivaren inte denna rätt.  Som ett 
exempel kan här nämnas företag  som har såväl förvaltningsråd som styrelse:  beroende 
på företagets stadgar varierar de olika organens befogenheter, vilket kan leda till att 
personalens representanter väljs in i ett organ med mindre befogenheter, vilket 
säkerligen inte var lagstiftarens avsikt då personalrepresentationslagen stiftades. 

Några svarande påpekade att arbetslagarna måste ses som en helhet och förnyas i sin 
helhet.  Lagarna har enligt deras uppfattning ”lappats” i flera olika repriser vilket lett 
till att överskådligheten blivit lidande.  Flera svarande uttryckte också önskemålet att 
uppmärksamhet borde fästas vid att lagarna skulle skrivas entydigt och klart. 
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Tidigare har reformerna i arbetsmarknadsreglerna som genomfördes i Tyskland på 
2000-talet diskuterats.  Tyskland har genomfört omfattande arbetsmarknadsreformer 
på 1990-talet i form av åtgärderna i samband med Hartz I – Hartz IV reformerna som 
var en central beståndsdel i regeringens Agenda 2010 program.  Räisänen och Alatalo 
har i sin artikel där de bl.a. beskrivit de tyska reformerna rekommenderat att Finland 
kunde ta lärdom av det konsekventa sätt Tyskland genomförde dessa omfattande 
reformer.  De konstaterar ytterligare att en framgångsrik arbetsmarknadsreform bör 
vara omfattande och konsekvent.  Dessutom måste reformpolitiken vara trovärdig och 
långsiktig. 390 Jag instämmer helt med detta uttalande och hoppas att den 
arbetsmarknadsreform som borde genomföras i Finland skulle uppfylla de ovan 
nämnda kriterierna. 

Jag kan ansluta mig till de intervjuades kritik att vissa arbetslagar är föråldrade och 
inte beaktar de förändrade omständigheter som råder i dagens arbetsliv.  Det oaktat 
kommer det inte att vara enkelt att få arbetstagarna och arbetsgivarna att bli ense om 
de förändringar som borde göras.  Arbetstagarna vill ofta få till stånd förändringar via 
kollektivavtalen,  vilket de anser vara mer flexibelt och kontrollerbart.  En del 
arbetsgivare delar denna uppfattning, medan andra återigen anser att det enda sättet 
att få till stånd förändringar är genom lagstiftning.  Det torde vara oundvikligt att 
landets regering måste vara en aktiv part i de trepartsförhandlingar som bör äga rum.  
Här bör ånyo betonas att de olika lagarna måste behandlas som en helhet, och att ingen 
av parterna får koncentrera sig på några få för dem viktiga detaljer.  En 
arbetstagarrepresentant konstaterade i sitt intervjusvar kanske något tillspetsat att 
arbetstagarsidan motsätter sig reformer eftersom det enda arbetsgivarna vill reformera 
är plikten för olagliga strejker och samtidigt begränsa arbetstagarnas strejkrätt!  

Då arbetslagarna förnyas måste också utvecklingen på arbetsmarknaden beaktas.  
Finland har förlorat ca 100 000 arbetsplatser inom industrin under de senaste 10 åren.  
Nya arbetsplatser har uppstått inom hälso- och socialvården, servicesektorn samt i små 
och medelstora  företag.  Antalet visstids- och deltidsanställda har kraftigt ökat.  Såsom 
tidigare konstaterats är inte den mest typiska anställda längre en manlig 
industriarbetare i ett heltidsarbetsförhållande som gäller tillsvidare. Dessa dramatiska 
förändringar måste åtminstone till en viss grad återspeglas i de nya arbetslagarna. 

6.6.2 Skyddsprincipen 

Skyddsprincipen är en av grundpelarna i modern arbetsrätt.  Frågan har diskuterats 
ingående i avsnitt 2.1.  Skyddsprincipen är fortfarande en central beståndsdel i 
arbetslagstiftningen, men jag hävdar att också den borde moderniseras för att bättre 
motsvara dagens situation på arbetsmarknaden.  Arbetstagaren är inte alltid den 
svagare parten som bör skyddas av lagstiftningen.  Den traditionella motsättningen 
mellan arbete och kapital har ändrat form under de senaste åren.  Trots att vissa 
arbetstagarrepresentanter i sina intervjusvar har framfört att motsättningen ännu finns 
måste det konstateras att åsikten kanske baserar sig på de förhållanden som rått 
tidigare, då industrin med stora, kapitalintensiva fabriker var den dominerande 
arbetsgivaren.  Industriarbetsplatserna minskar och antalet arbetsplatser inom 
servicenäringarna och i små och medelstora företag ökar.  Många av de intervjuade 
medger att arbetstagaren i ett litet företag inte alltid är den svagare parten utan att 
arbetsgivaren rentav är den svagare parten i förhållandet p.g.a. sitt beroende av sina 
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anställdas yrkeskunskap.  Skyddsprincipen borde ses mer nyanserat än vad som 
traditionellt varit fallet. 

EU har i sin grönbok från år 2006 varnat för att en tudelning kan uppstå mellan de 
arbetstagare som har tillsvidare giltiga arbetsavtal (”insiders”) och de personer som är 
utanför arbetsmarknaden som arbetslösa (”outsiders”).   I detta sammanhang kan 
frågas om det inte vore värt att  koncentrera uppmärksamheten på att skydda 
arbetsplatser i stället för den enskilda arbetstagaren?  Med detta avses inte att 
arbetstagarens rättigheter skulle kränkas utan avsikten är endast att ifrågasätta det 
traditionella sättet att se på den anställdas ställning. Enligt min uppfattning borde en 
kritisk genomgång  göras  av de bestämmelser som arbetsgivarna uppger vara ett 
hinder för nyanställningar. Efter en sådan genomgång kunde en diskussion mellan 
arbetsmarknadsparterna äga rum för att fastställa hur dessa hinder kunde avskaffas så 
att arbetstagarnas skydd inte skulle försämras. En av specialisterna kommenterade i 
sitt intervjusvar att om det inte finns några arbetsplatser, behövs  inte heller skydd av 
arbetstagare.   

Skyddsprincipen spelar en roll också i arbetsdomstolens domar.  I undersökningen av 
domstolens domar åren 2001, 2004, 2007 och 2010 hittas  några beslut där principen 
”in dubio pro labore” använts då tolkning av gjorda överenskommelser skett.  Likaledes 
har otydliga formuleringar i avtal tolkats till den parts last som formulerat avtalet, 
vilket i de flesta fall är arbetsgivaren.  I uppsägningsfall på individuella grunder kan 
smärre formfel leda till att utfallet är positivt för arbetstagaren.   

Skyddsprincipen är en central beståndsdel i arbetslagstiftningen i de allra flesta länder.  
I jämförelsen av arbetsmarknadskutymerna i Tyskland, Sverige och Finland kan  
fastställas att skyddsprincipen är mycket viktig i såväl Tyskland som i Sverige.  Baserat 
på en relativt ytlig jämförelse av förhållandena i Tyskland och Sverige verkar det som 
om skyddsprincipen i dessa två länder inte skulle tolkas lika dogmatiskt som hos oss.  
Ett exempel på detta är de tyska bestämmelserna för visstidsarbete som är betydligt 
flexiblare än de finska. Det tyska arbetsministeriet betonar i sitt resonemang att 
förändringarna som gjorts i villkoren för visstidsavtal förbättrar de anställdas 
möjligheter att få arbete och på så sätt skyddar arbetstagarna.  Detta är ett exempel på 
att arbetstagarna kanske bäst skyddas genom att tillkomsten av nya arbetstillfällen 
främjas.    

Finlands grundlag 2 kap. 18 § 1 mom. konstaterar att ”det allmänna skall sörja för 
skyddet av arbetskraften”, och i  lagens 2 kap. 18 § 2 mom. bestäms att ”det allmänna 
skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete”.  Det kan 
debatteras vilket uttryck som bör ges mer vikt, skyddet av arbetskraften eller 
främjandet av sysselsättningen.  Självfallet kan det inte påstås att uttrycken står i direkt 
konflikt med varandra, det är inte fråga om ”antingen eller” utan ”både och”.  Det kan 
med fog konstateras att åtminstone i det förgångna har skyddet av arbetskraften starkt 
betonats, medan främjandet av sysselsättningen stått något i bakgrunden.  Om arbetet 
med att reformera arbetslagstiftningen börjar, bör båda aspekterna beaktas i 
lagberedningen för att säkerställa arbetsplatsernas existens.   

Skyddsprincipen har inte diskuterats lika omfattande i rättsvetenskaplig litteratur som 
t.ex. frågan om arbetsfred och allmänt bindande kollektivavtal. Det finns visserligen 
ofta  hänvisningar till skyddsprincipen, men hänvisningarna är enbart konstateranden 
om att skyddsprincipen är en viktig beståndsdel av arbetslagstiftningen. En debatt om 
dess form och omfattning har inte förts. Kanske frågan är alltför kontroversiell för att 
tas upp i den rättsvetenskapliga diskussionen? I denna framställning har frågan om 
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motsättningen mellan arbete och kapital diskuterats. Denna motsättning är i de flesta 
fall knappast längre relevant i dagens arbetsliv. Arbetslivet förändras i snabb takt, nya 
arbetsplatser skapas främst i servicebranschen och i små företag. Dessa företag förfogar 
inte över stora mängder kapital på samma sätt som etablerade industriföretag. I 
serviceföretag och små företag är arbetskraften det största kapitalet som företaget har. 
Det är svårt att föreställa sig hur arbetstagaren i sådana företag skulle vara betydligt 
svagare än arbetsgivaren. 

Frågan gäller också vilken part på arbetsmarknaden har det största behovet av skydd. 
Tidigare har frågan om konflikten mellan människor i arbetslivet och människorna 
utanför diskuterats. Om tillkomsten av nya arbetsplatser säkerställs skyddar man 
därmed också indirekt arbetstagarna. I olika sammanhang har röster höjts som varnar 
för alltför rigida regler för arbetskraft med motiveringen att det försvårar tillkomsten av 
nya arbetsplatser. Anner och Caraway konstaterar att detta gäller främst 
utvecklingsländer, men problematiken berör säkert också industriländerna. De 
konstaterar att regeringarna bör finna den rätta balansen mellan flexibilitet och säkra 
arbetsplatser. Ofta väljs en alltför hög grad av rigiditet som är till skada för både 
företagen och arbetstagarna.391 

Bobacka hänvisar till skyddet av arbetstagare när han beskriver kommittébetänkande 
1992:39. Kommittén förutspådde redan år 1992 att kollektivavtalens vikt minskar i 
framtiden och att flera lokala avtal kommer att ingås. De nationella 
centralorganisationerna kommer att fungera som garanter för en positiv utveckling på 
arbetsmarknaden som helhet. De kommer också att fungera som garanter för att 
minimivillkoren för arbetstagarna inte helt överlämnas till marknadskrafterna.392 
Denna roll uppfylls i dag av såväl normalt bindande som allmänt bindande 
kollektivavtal. 

Skyddsprincipen bör noggrant genomgås och behovet av skydd bör definieras från fall 
till fall. Den helt allmänna synen där arbetstagaren alltid är den svagare parten 
överensstämmer inte med dagens situation på arbetsmarknaden. I denna avhandling 
har flera exempel nämnts där en mera differentierad syn på frågeställningen skulle 
behövas. Det kan med fog frågas om t.ex. en fackligt ansluten arbetstagare är i en 
svagare ställning än en fackligt icke organiserad småföretagare? Arbetstagaren skyddas 
av sin fackförening medan småföretagaren ofta bara har sig själv att ty sig till. Kanske 
skyddsprincipen kunde omformuleras så att inte bara arbetsmarknadsorganisationerna 
är jämlika utan också den enskilda fackligt anslutna arbetstagaren i förhållande till sin 
arbetsgivare? 

I undersökningen av arbetsdomstolens domar åren 2001, 2004, 2007 och 2010 
framgick det att arbetstagarna i 98 % av alla arbetsfredsfall som domstolen behandlade 
dömdes till plikt för brott mot kollektivavtalets arbetsfredsplikt. Vem är den svagare 
parten i denna konstellation? Arbetstagarna döms till plikt vars storlek utgör en 
bråkdel av den skada som förorsakats arbetsgivaren. Pliktens storlek är dessutom en 
liten procentuell andel av det maximalt tillåtna beloppet. Då domstolens beslut 
dessutom till nästan 100 % varit enhälliga, kan frågas om arbetstagarna uppsåtligt 
bryter mot reglerna om arbetsfredsplikt. Åtminstone i dessa fall förefaller arbetstagaren 
inte vara den svagare parten som är i behov av särskilt skydd.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om parternas behov av skydd måste 
diskuteras mer ingående. Frågan är viktig med tanke på arbetsrättens legitimitet. Klami 
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diskuterar i sin artikel frågan om rättens legitimitet. Vill man styra människors och 
organisationers beteende måste de sociala normerna och den till grund liggande 
moralen beaktas. Rätten måste vara legitim i förhållande till normerna och moralen, 
annars kan den bli ineffektiv.  Rätten består av normer och deras förhållande till 
beteendet. Beteendet kan vara normativt om det understöds av moralen. Normer som 
inte motsvarar det faktiska beteendet och som inte följs under en lång tid kan bli 
överflödiga.393 Dessa principer gäller också för arbetsrätt och som en del därav 
skyddsprincipen. Om den inte omformas kan den riskera att förlora sin legitimitet. 

6.6.3 Fackföreningarnas grupptalerätt 

I tilläggsfrågan som ställdes de intervjuade ombads de  räkna upp och rangordna de 
fem områden där de ansåg det största förändringsbehovet föreligga.  De svarande 
kunde ta upp vilket ärende som helst och var således inte bundna till de områden som 
berörts i frågorna 1 – 9.  Som den viktigaste frågan uppgav arbetstagarna 
fackföreningarnas grupptalerätt.  21 % av alla poäng gavs till detta ärende.  Därför är 
det motiverat att ta upp frågan om grupptalerätt i detta sammanhang. 

I dag finns det bestämmelser om grupptalerätt endast mellan konsumenter och företag. 
Det är säkert inte enkelt att i en eller annan form utvidga grupptalerätten att gälla 
fackföreningar. Det kunde emellertid vara motiverat att undersöka möjligheterna att på 
detta sätt förbättra arbetstagarnas skydd. 

 Lagen om grupptalan (13.4.2007/444) trädde i kraft den 1 oktober 2007.  Lagens 1 § 1 
mom. betecknar som lagens tillämpningsområde tvistemål mellan en konsument och 
en näringsidkare inom konsumentombudsmannens behörighet.  394Lagen gäller enbart 
tvistemål mellan konsumenter och företag.  I lagens 2 § uppräknas förutsättningarna 
för grupptalan: 1) flera personer har yrkanden som grundar sig på gemensamma eller 
likartade omständigheter mot samma svarande, 2) handläggning som grupptalan är 
ändamålsenlig med beaktande av gruppens storlek, innehållet i yrkandena och 
bevisningen i målet, samt 3) gruppen är tillräckligt exakt definierad.  Talan kan endast 
väckas av konsumentombudsmannen. Rättegångskostnaderna betalas inte av de 
enskilda gruppmedlemmarna, utan av konsumentombudsmannen eller den svarande. 

I princip torde det vara möjligt att utvidga bestämmelserna om grupptalan till att gälla 
fackföreningarna.  Fackföreningarna borde förbinda sig att stå för 
rättegångskostnaderna så att den enskilda anställda skulle skyddas.  Innan några som 
helst beslut kan fattas i frågan borde flera frågor utredas: vilken domstol kunde tänkas 
ges behörighet att handlägga talan, arbetsdomstolen eller allmänna domstolar?  I dag 
är de behöriga domstolarna för grupptalan Egentliga Finlands, Helsingfors, Norra 
Savolax, Uleåborgs och Österbottens tingsrätter (Lag om grupptalan 3 §)  Likaledes 
borde förutsättningarna för grupptalan noggrant preciseras.  Arbetsgivarna motsätter 
sig säkert att grupptalerätt för fackföreningarna skulle införas, men kanske detta  
kunde vara en punkt där arbetsgivarna kunde köpslå med arbetstagarna om någon 
eftergift från deras sida i något för arbetsgivarna viktigt ärende?  Om det kunde 
säkerställas att grupptalerätten inte missbrukas kunde den utgöra ett användbart 
instrument för att förhindra excesser från arbetsgivarnas sida.  Frågan är värd att 
utredas. 
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6.6.4 Revidering av arbetsdomstolens verksamhet 

Då de intervjuade blev tillfrågade (fråga 6) om arbetsdomstolens verksamhet och 
förfarandets uppbyggnad, ansåg  arbetstagarna (medeltal 3,7 och median 4) och 
arbetsgivarna (medeltal 3,4 och median 3) att arbetsdomstolens verksamhet var mellan 
medelmåttigt (3 poäng) och ganska bra (4 poäng). Skillnaden mellan de två grupperna 
var alltså liten.  Specialisterna var något nöjdare än de två andra grupperna (medeltal 
4,2 och median 4).  Arbetsdomstolen åtnjuter stor respekt bland alla grupper. 

Det tyska arbetsdomstolsväsendet skiljer sig avsevärt från det finska.  Tyskland har ett 
arbetsdomstolsväsen med tre nivåer.  Alla fall gällande arbetsrättsliga frågor behandlas 
först i en lokal arbetsdomstol (Arbeitsgericht).  Mot den lokala arbetsdomstolens beslut 
kan besvär lämnas  till nästa nivå, delstatsarbetsdomstolen (Landesarbeitsgericht).  
Den högsta nivån är högsta arbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht).  De lokala 
arbetsdomstolarna behandlade år 2011 ca 406 000 fall, delstatsarbetsdomstolarna ca 
19 500 fall och högsta arbetsdomstolen ca 2 800 fall.  Antalet fall är enormt stort och 
kostnaderna för arbetsdomstolsväsendet måste vara höga.  Sverige har en likadan 
struktur som Finland med bara en arbetsdomstol, som år 2013 behandlade knappt 400 
fall.  Relaterar man antalet fall i Tyskland och Sverige till befolkningsmängden är 
antalet fall i Tyskland 250 gånger större och antalet fall i Sverige dubbelt så stort som i 
Finland.  Arbetsdomstolsväsendet i Tyskland kan säkerligen inte tas som modell för 
eventuella reformer i Finland.  På en punkt kunde kanske en förändring införas: de 
tyska arbetsdomstolarna kan i ett snabbförfarande förklara en strejk olaglig och med 
hot om vite kräva att strejken omedelbart avslutas.  Från Sverige kunde man kanske 
införa regeln att mot arbetsrättsliga frågor som behandlats i tingsrätten kunde besvär 
inlämnas till arbetsdomstolen vars dom inte kunde överklagas. 

Trots att de svarande var relativt nöjda med arbetsdomstolens verksamhet, 
presenterade de  också diverse förändringsförslag.  Alla tre svarargrupper tog upp 
frågan om tudelningen av ärenden mellan arbetsdomstolen och allmänna domstolar 
och ansåg att frågan borde utredas.  Såväl arbetstagar- som arbetsgivarrepresentanter 
uttryckte tvivel om tingsrätternas kompetens att behandla arbetsrättsliga ärenden.  
Arbetstagarna och specialisterna föreslog att arbetsrättsliga avdelningar borde grundas 
i tingsrätterna för att höja deras kompetens i arbetsrättsliga frågor.  Åsikterna om i 
vilken domstol arbetsrättsliga frågor borde handläggas gick däremot isär också inom de 
olika grupperna.  En del svarande ansåg att alla arbetsrättsliga ärenden borde 
behandlas i arbetsdomstolen, såsom fallet är i t.ex. Sverige och Tyskland, några 
svarande ansåg å andra sidan att arbetsdomstolen helt borde avskaffas och 
arbetsrättsliga frågor skulle behandlas i allmän domstol, liksom andra civilrättsliga 
ärenden.  En arbetsgivarrepresentant konstaterade att frågan om vilken domstol som är 
bäst lämpad att handha arbetsrättsliga ärenden är en principfråga för hela 
domstolsväsendet. 

Utvecklingsförslag för arbetsdomstolens verksamhet i samband med stridsåtgärder har 
berörts i avsnitt 6.2 ovan och behöver därför inte  behandlas i detalj här.  Det kunde 
utredas om arbetsdomstolen skulle ges befogenhet att i ett snabbförfarande konstatera 
att en strejk är olaglig och kräva att den omedelbart avslutas.  Dessutom borde skalan 
som arbetsdomstolen använder för att fastställa pliktens storlek revideras. 

Tudelningen av behandlingen av arbetsrättsliga frågor borde utredas.  Speciellt borde 
uppmärksamhet fästas vid jämlikheten mellan organiserade och icke organiserade 
arbetstagare och arbetsgivare.  Det kan frågas  om jämlikhet råder då icke organiserade 
parters tvister behandlas i allmän domstol och organiserade parters ärenden gällande 
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tvistemål om kollektivavtalets villkor i arbetsdomstolen?  En delreform kunde utgöras 
av  att icke organiserade parter skulle ges rätten att lämna in besvär till 
arbetsdomstolen mot tingsrättens dom. 

6.6.5 Bristen på förtroende mellan arbetsmarknadsparterna 

1. Kontroversiell rubrik.  Rubriken för detta avsnitt är såtillvida motstridig, 
att intervjusvaren som denna avhandling bygger på ger vid handen att arbetstagarnas 
och specialisternas åsikt om bristen på förtroende skiljer sig från arbetsgivarnas åsikt i 
frågan.  De två förstnämnda grupperna anser att det råder en stor brist på förtroende, 
medan arbetsgivarna inte är av samma uppfattning.  Visserligen medger arbetsgivarna 
att relationerna mellan parterna kan vara något ansträngda under de kärva ekonomiska 
omständigheter som rått i Finland de senaste åren, men någon egentlig förtroendebrist 
vill arbetsgivarna i allmänhet inte vidkännas.  Däremot har flera arbetstagare och 
specialister tagit upp frågan och  ansett att förtroendebristen är ett stort hinder för att 
utveckla arbetsmarknadsmekanismerna. 

2. Förtroendet mellan regering, arbetstagare och arbetsgivare.  Flera 
svarande anser att regeringen inte aktivt deltar i trepartsförhandlingarna och inte intar 
den roll som väntas av den.  En arbetstagarrepresentant konstaterade att 
trepartssystemet fungerar då regeringen vill att det fungerar.  Regeringen borde bättre 
förklara vilka dess förväntningar är, och därefter kräva att 
arbetsmarknadsorganisationerna gör allt de kan för att uppnå de uppsatta målen.  
Parterna borde också förhandla under starkare tryck, ”i lagens skugga” (”under the 
shadow of law” är begreppet som EU använder sig av då trepartsförhandlingar 
beskrivs).  Regeringen borde också noga överväga vilka frågor som flyttas till 
trepartsbehandling och vilka frågor som den borde bestämma om själv.  Ett exempel är 
de på hösten 2014 pågående förhandlingarna om pensionsvillkoren.  Tidigare i denna 
avhandling har f.d. statssekreteraren Raimo Sailas citerats, då han  uttryckt sin 
förvåning över regeringens passivitet och ansett att pensionsfrågan är av sådan 
avgörande betydelse för hela samhället att den inte kan överlåtas enbart åt 
arbetsmarknadsparterna.   

3. Arbetstagarna: allt kan inte förbli oförändrat.  Såväl arbetstagarna som 
arbetsgivarna bör tänka om när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden.  
Arbetstagarna kan inte fortsätta att avvisa alla förändringsförslag som presenteras.  
Förändringstakten på arbetsmarknaden är så snabb att ingen part kan vänta sig att 
förändringar helt uteblir.  Arbetstagarna har en mycket central roll i denna utveckling 
och det är ytterst viktigt att de aktivt deltar och gestaltar framtiden för att säkerställa 
att förändringar som genomförs så långt som möjligt beaktar arbetstagarnas intressen, 
vilket är till stor nytta för alla parter. I denna fråga kunde fackföreningsrörelsen ta 
exempel från Sverige, där fackföreningarna ser framåt och vill spela en aktiv roll i 
gestaltningen av framtidens arbetsmiljö, och hälsar den nya arbetsmiljön och  
teknologin välkommen.395 Den svenska fackföreningsrörelsen har överlag en 
pragmatisk inställning till arbetsgivarna.396 

4. Arbetsgivarna: fackföreningsrörelsen fås inte på knä.  Samtidigt som 
arbetstagarna måste acceptera att förändringar måste genomföras, måste arbetsgivarna 
förstå att fackföreningsrörelsen inte fås på knä, trots att det ekonomiska läget är kärvt.  
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Ibland kan en dylik attityd skönjas hos vissa arbetsgivare som verkar tänka i riktningen 
att fackföreningsrörelsen kan kuvas på samma sätt som under premiärminister 
Thatchers tid i England på 1980-talet.  En stark fackföreningsrörelse som accepterar 
sin roll och sitt ansvar i arbetslivet gagnar såväl arbetstagarna som arbetsgivarna och 
bidrar i betydande utsträckning till stabilitet på arbetsmarknaden.  Här kunde 
arbetsgivarna bekanta sig med de svenska arbetsgivarnas inställning till fackföreningar, 
vilken sedan början av 1900-talet varit samarbetsvillig.397 Arbetsgivarna anses 
dessutom  inte ha försökt utnyttja de förändrade arbetsförhållandena till att bli av med 
fackföreningarna.398 

5. Arbetstagaren måste behandlas väl.  Arbetsgivarorganisationerna måste 
noggrant övervaka sina medlemsföretag och ordna skolning i arbetsmarknadsfrågor för 
att säkerställa att de arbetsgivarrepresentanter som har kontakt med de anställda 
behandlar dem med respekt.  Självfallet bör arbetstagaren också uppträda respektfullt 
mot sin arbetsgivare.  Detta kan utläsas i arbetsavtalslagens (26.1.2001/55) 3 kap. 1 § 
där arbetstagarens allmänna skyldigheter beskrivs.  Ett skrämmande exempel på hur 
felaktig arbetsgivarens inställning till sina anställda kan vara beskrevs av en av de 
intervjuade arbetstagarrepresentanterna som berättade om en chef för ett stort företag 
som i samband med diskussionen gällande de extra skolningsdagarna som 
arbetsmarknadsorganisationerna kommit överens om konstaterade att ”vi har så 
mycket skräpfolk som vi varken vill skola mer eller betala mer lön till”. 

6. Slut på olagliga strejker.  Arbetstagarna måste med gemensamma 
ansträngningar få slut på de olagliga strejkerna som kraftigt stör förhållandet mellan 
arbetstagarna och arbetsgivarna.  Näringslivets Centralförbund (EK) har den 16.9.2014 
publicerat en rapport om olagliga strejker år 2013 och förhandsuppgifter för de första 
månaderna år 2014, ”Työtaistelutilasto 2013 (ja ennakkotietoja alkuvuodesta 2014)399 
där det framkommer att EK:s medlemsföretag hade 108 strejker under år 2013, varav 
105 (97 %) var olagliga.  Arbetstagarna dömdes totalt  till plikt om ca 500 000 euro för 
dessa strejker och arbetsgivarnas förluster beräknades till ca 12,5 miljoner euro.  De två 
viktigaste orsakerna till strejkerna uppgavs vara personalminskningar eller hot därom 
(37 %) och arbetsgivarens direktionsrätt (17 %).  Varför ger 
arbetstagarorganisationerna arbetsgivarna ett så starkt propagandamedel till  
förfogande, som mest skadar deras egen trovärdighet?  Oberoende av orsakerna till 
strejkerna bör arbetstagarna få bukt på dem.   

7. Gemensam ekonomisk information.  Några svarande påpekade att 
parterna förr kunde enas om de ekonomiska parametrarna som gällde vid tiden för 
förhandlingar, men att detta i dag inte längre är fallet.  En gemensam syn på det 
ekonomiska läget är  en grundförutsättning för konstruktiva förhandlingar.  Parterna 
borde rikta sina ansträngningar på att vid behov  också med utomstående hjälp 
utarbeta ekonomisk information som de kan enas om.  Detta hindrar självfallet inte att 
arbetstagarna t.ex. vid löneförhöjningar kräver mer än arbetsgivarna är beredda att 
acceptera, men åtminstone har båda parterna en realistisk syn på verkningarna av de 
ställda kraven.  Transparent och ärlig ekonomisk information är också ytterst viktig i 
förhandlingarna om permitteringar och uppsägningar.  Arbetstagarsidan har som en 
orsak till det minskade förtroendet mellan parterna tagit upp denna punkt och uppger 
att arbetsgivarnas trovärdighet har lidit då förhandlingar förs efter varandra i flera 
repriser. 

                                                        
397 Ibid.: 10. 
398 Ibid.: 41 
399 EK Työtaistelutilasto 2013 . 
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8. Gemensamma skolningstillfällen, gemensamt material.  Ett sätt att öka 
förtroendet mellan parterna kunde vara gemensamma skolningstillfällen där olika 
tolkningsfrågor diskuteras utifrån av parterna gemensamt sammanställt material.  
Genom att parterna utarbetar materialet tillsammans uppstår transparens och parterna 
kan enas om formuleringarna redan på förhand och också undvika missförstånd och 
motstatta tolkningar.  Detta förfarande används  framgångsrikt och i stor utsträckning 
bl.a. mellan Metallarbetarförbundet och Teknologiindustrin.   

9. Oklara avtal.  I flera intervjusvar har frågan om oklara formuleringar i 
olika avtal tagits upp.  Frågan har behandlats tidigare i denna avhandling och i detta 
sammanhang kan  bara önskan upprepas  att parterna i förhandlingar skulle försöka 
säkerställa att formuleringarna i avtalet är entydiga och att parterna uppfattar en 
bestämmelse på samma sätt.  Det kan inte försvaras att parterna i slutskedet av 
förhandlingar medvetet lämnar en del punkter i avtalet oklara och diffusa för att inte 
äventyra förhandlingarnas slutförande, eller avsiktligt lämnar formuleringarna oklara 
för att senare låta arbetsdomstolen avgöra ärendet.  Dylika tolkningstvister är onödiga 
och bidrar inte till att förstärka förtroendet mellan parterna. 
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7 SAMMANFATTNING 

Syftet med och infallsvinkeln till avhandlingen har beskrivits ovan i avsnitten 1.1 och 
1.2.  Målsättningen med avhandlingen har varit att presentera olika förändringsförslag i 
såväl arbetslagstiftningen som i arbetsmarknadsmekanismerna som kunde tänkas 
förbättra företagens konkurrenskraft utan att i alltför stor grad försämra arbetstagarnas 
ställning och deras skydd.  Förändringsförslagen som presenterats i kapitel 6 bygger  på 
en jämförelse av kutymerna i Tyskland, Sverige och Finland som presenterats i kapitel 
3, den empiriska analysen av arbetsdomstolens beslut i kapitel 4, de intervjuades svar 
och kommentarer i kapitel 5, samt i en begränsad omfattning på mina egna åsikter.  
Avhandlingen kan inte göra anspråk på att uttömmande presentera alla delområden 
där förändringar eventuellt borde genomföras. Jämförelsen mellan Tyskland, Sverige 
och Finland är begränsad till bestämda delar av arbetsmarknadsreglerna och  ett försök 
har gjorts att ta med centrala frågor som kunde tänkas påverka företagens 
konkurrenskraft. Analysen av arbetsdomstolens beslut har också behandlat endast 
vissa aspekter av fallen, t.ex. orsakerna till att ett fall kommit upp till behandling i 
arbetsdomstolen har inte berörts.  Till slut bör  understrykas  att de 24 intervjuade  inte 
valts med hjälp av statistiska urvalsmetoder, utan utgående från deras centrala roll på 
arbetsmarknaden i  egenskap av arbetstagare, arbetsgivare eller specialist. De utvalda 
arbestagar- och arbetsgivarrepresentanterna representerar visserligen ett stort antal 
arbetstagare och arbetsgivare, vilket gör att deras svar och åsikter kan ges stor vikt.  
Trots allt hävdar jag att då de ovan nämnda resultaten behandlas som en helhet, ger de 
en relativt bra bild av de centrala problemställningarna på arbetsmarknaden.   

Eftersom frågorna behandlas ur en rättsekonomisk och rättspolitisk synvinkel, har inte 
alltför stor vikt lagts vid de juridisk/tekniska frågorna, som t.ex. hur en förändring 
lagtekniskt borde genomföras.  Dessa aspekter är självfallet ytterst viktiga, men då min 
avsikt varit att behandla problemställningarna som helheter som påverkar företagens 
verksamhet och konkurrenskraft skulle en dylik infallsvinkel inte lämpa sig för denna 
avhandling.  Förändringsförslagen har inte valts endast därför att de direkt skulle ha en 
stor inverkan på företagens konkurrenskraft utan också därför att problemområdena i 
fråga tagits upp av flera intervjuade och att arbetsdomstolen har behandlat ett stort 
antal fall som berör vissa av frågeställningarna.  Det faktum att reglerna i Sverige och 
Tyskland i betydande omfattning skiljer sig från de finska har också haft en inverkan på 
valet av förändringsförslag som presenterats.  Många  förändringar som föreslagits 
kunde också tänkas ha en  positiv inverkan på det generella klimatet mellan 
arbetstagarna och arbetsgivarna, vilket indirekt kunde förbättra företagens 
konkurrenskraft. 

Nedan upplistas sammanfattningsvis punkter som kunde antas påverka företagens 
konkurrenskraft tillsammans med  förändringar som kunde tänkas förbättra 
konkurrenskraften.  Punkterna som kort diskuteras är: 

1) Olagliga strejker 

2) Reglerna för visstidsanställning 

3) Reglerna för permitteringar och uppsägningar 

4) Formbunden samarbetslag 

5) Allmänt bindande kollektivavtal 



 

 

250

6) Bristen på lokala förhandlingar 

7) Förlikningsväsendets begränsade behörighet 

8) Regeringens roll i trepartsförhandlingar 

9) Revidering av arbetsdomstolens verksamhet 

10) Parternas jämställdhet 

11) Skyddsprincipens utveckling 

12) Föråldrad lagstiftning 

13) Finsk konsensus 

14) Slutord 

 

1. Olagliga strejker.   

Det stora antalet olagliga strejker har definitivt en negativ inverkan på Finlands 
internationella konkurrenskraft.  Näringslivets centralförbund EK har rapporterat att 
bland dess medlemsföretag anordnades år 2013 totalt 108 strejker av vilka 105 var 
olagliga.400  Strejkerna uppgavs ha förorsakat företagen skador om 12,5 miljoner euro.  
Enligt EK har de olagliga strejkerna under 2000-talet utgjort 80-100 % av det totala 
antalet strejker.  Förutom de direkta skadorna uppstår också imageskador vilkas 
långsiktiga inverkan på företagens konkurrenskraft kan vara avsevärt större och 
långvarigare.  I Sverige ordnas knappast några olagliga strejker alls och antalet olagliga 
strejker är också mycket begränsat i Tyskland.401  I Tyskland kan arbetsdomstolen i ett 
snabbförfarande förklara en strejk olaglig och kräva att den med hot av stort vite 
omedelbart avslutas. I Finland har arbetsdomstolen  i nästan alla arbetsfredfall dömt 
arbetstagarna till plikt för brott mot fredsplikten, och också varit enig i sina beslut i 
betydligt större omfattning än vid behandlingen av andra falltyper, varav slutsatsen 
torde kunna  dras att fallen varit entydiga och att arbetstagarna handlat uppsåtligt.  
Arbetsdomstolen borde skärpa skalan den använder för pliktbeloppen och det 
maximala pliktbeloppet genom lagstiftning höjas. De olagliga strejkerna har också en 
ytterst negativ inverkan på stämningen på arbetsmarknaden vilket i sig på sikt kan 
försvåra företagens konkurrenssituation.  Såsom ovan tidigare konstaterats, är det svårt 
att förstå varför fackföreningsrörelsen inte får bukt på olagliga strejker som ger 
arbetsgivarna ett mycket starkt ”propagandaverktyg”.  Det stora antalet olagliga 
strejker kan också ha en negativ inverkan på utländska investerares planer att etablera 
sig i Finland. 

2. Reglerna för visstidsanställning.  

De mycket strama reglerna för visstidsanställningar kan under vissa omständigheter 
utgöra ett hinder för konkurrenskraften.  Tidigare i denna avhandling har de tyska 
bestämmelserna beskrivits.  Reglerna i Tyskland är avsevärt flexiblare än de finska.  
Den tyska bestämmelsen om att 52 år fyllda arbetstagare som varit arbetslösa i minst 
                                                        
400 EK työtaistelutilasto 2013. 
401 EK työtaistelutilasto 2013. 
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fyra månader innan nyanställningen kan under en femårsperiod anställas obegränsat 
för viss tid kunde   positivt påverka äldre arbetstagares möjligheter att  få arbete. 
Visstidsreglerna i Finland borde göras flexiblare, samtidigt som arbetstagarnas 
ställning inte  skulle få försämras. Visstidsavtalen bör garantera arbetstagarna i princip 
samma rättigheter som avtal som gäller tillsvidare.  Ett flexibelt regelverk skulle med 
största sannolikhet sänka anställningströskeln för företag då efterfrågan snabbt och 
oväntat kraftigt stigit eller då efterfrågan annars varierar starkt.  Flexiblare villkor för 
visstidsanställningar kunde också minska företagens behov att använda sig av 
övertidsarbete, vilket skulle underlätta de fast anställda arbetstagarnas möjligheter att 
kombinera arbete och familjeliv. Inställningen till visstidsanställningar borde helt 
enkelt ändras.  Fackföreningsrörelsen borde inte betrakta visstidsanställningar som ett 
hot mot arbetstagarens skydd, utan som en möjlighet att förbättra sysselsättningen. 

3. Reglerna för permitteringar och uppsägningar.   

Permitteringar och uppsägningar har behandlats detaljerat i avsnitt 6.1.  Alla tre parter 
som intervjuats är eniga om att permitteringsförfarandet fungerar relativt väl och är ett 
användbart instrument för att undvika uppsägningar.  Permitteringsreglerna kan 
betecknas som flexibla.  Åtminstone jämfört med Sverige har finska företag en 
konkurrensfördel genom permitteringsförfarandet.  I Sverige används inte 
permitteringar i samma form som i Finland.  Tidigare i avhandlingen har det tyska 
förfarandet ”förkortad arbetstid” (”Kurzarbeit”) beskrivits.  Härvid har inte en direkt 
jämförelse gjorts mellan det tyska och finska systemet,  så att jag inte kan bedöma 
vilket system som är fördelaktigare för företagen.  Däremot har finska företag en klar 
konkurrensfördel då det gäller kollektiva uppsägningar.  Arbetsgivarna bör därför fästa 
uppmärksamhet vid att inte missbruka rätten att kollektivt säga upp personal på 
produktions- och ekonomiska  grunder.  I denna avhandling har en del intervjuade  
föreslagit  att reglerna borde skärpas. I avsnitt 3.4.4 beskrivs ett konkret 
uppsägningsfall i Tyskland, som klart påvisar att kostnaderna för uppsägningar ter sig 
dyrare för arbetsgivaren där än i Finland.  Denna jämförelse är självfallet delvis 
bristfällig då den endast beaktar de kostnader som uppstår vid den tidpunkt då 
uppsägningarna verkställs och inte beaktar andra socialavgifter som arbetsgivaren 
belastas med. 

Uppsägningsreglerna kunde noggrant genomgås.  I synnerhet individuella 
uppsägningar är problematiska vilket demonstreras av arbetsdomstolens beslut.  
Uppsägningsfallen var den tredje största kategorin av behandlade fall under åren 2001, 
2004, 2007 och 2010.  Det totala antalet fall var 65, vilket utgjorde 18 % av alla fall.  
Arbetstagarna var kärande i 97 % av alla fall och förlorade 51 % av fallen.  Domstolens 
beslut var oeniga i 26 % av alla uppsägningsfall, vilket är betydligt högre än andelen 
oeniga fall totalt (52 oeniga fall av 352, vilket motsvarar 15 %).  Av detta torde 
slutsatsen kunna dras att fallen är komplicerade och att reglerna kanske inte är 
tillräckligt entydiga. 

4. Formbunden samarbetslag. 

 Samarbetslagen fick stark kritik av de intervjuade.  Den är alltför formbunden och 
leder till att parterna (och i synnerhet arbetsgivarna) i rädslan för att begå fel enbart 
koncentrerar sig på lagens bestämmelser och lagens anda går förlorad.  Samarbetet på 
arbetsplatserna är ytterst viktigt för företagens konkurrenskraft och en reviderad 
samarbetslag kunde utgöra ett värdefullt bidrag till att förbättra samverkan mellan 
arbetstagare och arbetsgivare.  Eftersom såväl de intervjuade arbetstagarna och 
arbetsgivarna som specialisterna ansåg att samarbetslagen borde genomgås, kunde det 
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vara relativt enkelt att komma vidare i denna fråga. Ur jämförelsen av 
samarbetsmekanismerna och bestämmelserna i Tyskland och Sverige som gjorts i 
avsnitt 3.3 kunde slutsatsen dras att samarbetet i dessa två länder fungerar bättre än i 
Finland, vilket är en ytterligare orsak till att kritiskt genomgå det finska regelverket.   

5. Allmänt bindande kollektivavtal.   

De begränsningar som lagstiftningen ställt på icke organiserade arbetsgivares 
rättigheter i samband med allmänt bindande kollektivavtal är en 
konkurrenshämmande faktor för finska företag.  Det har tidigare konstaterats att 
systemet med allmänt bindande kollektivavtal kunde bestå, men reglerna borde 
omarbetas.  Arbetstagarna borde åläggas fredsplikt precis på samma sätt som är fallet 
vid normalt bindande kollektivavtal.  Därutöver borde lagstiftningen ändras så, att 
arbetsgivaren som följer ett allmänt bindande kollektivavtal skulle ges samma 
rättigheter att föra lokala förhandlingar med sina anställda som de arbetsgivare som 
följer ett normalt bindande kollektivavtal.  En ytterligare punkt i samband med allmänt 
bindande kollektivavtal som kunde övervägas, är att flytta behandlingen av tvistemål 
gällande kollektivavtalets villkor från allmän domstol till arbetsdomstolen, vilket skulle 
öka jämlikheten mellan arbetsgivarna som följer allmänt bindande och arbetsgivarna 
som följer normalt bindande avtal.  Såsom tidigare konstaterats har Tyskland allmänt 
bindande kollektivavtal medan Sverige inte har samma regelverk.  Det svenska 
systemet med ”hängavtal” kan anses till en viss grad motsvara allmänt bindande 
kollektivavtal.  P.g.a de tyska bestämmelserna om företagsråd som för lokala 
förhandlingar innehåller det tyska systemet inte de begränsningar som de finska 
reglerna har om arbetsgivarens begränsade rättigheter att utnyttja kollektivavtalets 
regler för lokala avtal.  De finska företagen som följer allmänt bindande kollektivavtal 
torde ha en konkurrensnackdel jämfört med tyska företag.    

6. Bristen på lokala förhandlingar. 

Lokala förhandlingar borde bedrivas mer omfattande i Finland.  Såsom i avsnitt 6.5 
konstaterats, bedrivs lokala förhandlingar i varierande utsträckning i Finland.  I vissa 
branscher, såsom t.ex. i teknologiindustrin används lokala förhandlingar i stor 
utsträckning och i en del branscher förekommer lokala förhandlingar så gott som inte 
alls.  För de branscher där lokala förhandlingar inte alls eller endast i begränsad 
utsträckning förs, är det en konkurrenshämmande faktor.  Endast i samband med 
lokala förhandlingar kan den enskilda arbetsplatsens särskilda omständigheter i 
tillräcklig omfattning beaktas.  Framgångsrika lokala förhandlingar förbättrar också 
relationerna mellan parterna och därmed åtminstone indirekt företagets 
konkurrenskraft.  Det tyska systemet med företagsråd där ett stort antal lokala frågor 
behandlas  kunde här fungera som  förebild, trots att det torde vara mycket svårt att 
införa företagsråd som en institution i Finland.  Detta hindrar inte att det tyska 
regelverket kunde noggrant analyseras.    

7. Förlikningsväsendets begränsade behörighet.   

Trots att förlikningsväsendet och i synnerhet riksförlikningsmannen åtnjuter 
arbetsmarknadsparternas respekt och förtroende, borde regelverket moderniseras.  
Förlikningsmannens behörighet borde utvidgas för att säkerställa att parterna är väl 
förberedda för förhandlingarna och att avtalen som sluts under riksförlikningsmannens 
ledning beaktar näringslivets konkurrenskraft i större utsträckning än vad som är fallet 
i dag. Det svenska Medlingsinstitutet har som en av sina centrala uppgifter att verka för 
en väl fungerande lönebildning. Dessutom har den konkurrensutsatta exportindustrin 
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fungerat som norm för lönebildningen i Sverige de senaste åren.  I detta hänseende kan 
de nuvarande förlikningsreglerna anses försämra de finska företagens konkurrenskraft.  
Å andra sidan kan en modernisering återigen förbättra den internationella 
konkurrenskraften.  Förlikningsreglerna har detaljerat diskuterats i avsnitt 6.2 ovan.  
Lagen om medling i arbetstvister är föråldrad och borde moderniseras.  Såsom nämnts 
i avsnitt 6.2, kunde det svenska Medlingsinstitutet utgöra ett bra exempel på hur 
förlikningsväsendet kunde omformas.  Antalet strejker har avsevärt minskat i Sverige 
sedan Medlingsverket grundades och olagliga strejker förekommer knappast alls.   

Frågan om avtalstvång tas med jämna mellanrum upp till diskussion bland 
arbetsmarknadsparterna, i synnerhet då långvariga strejker som verkställts av små 
grupper av anställda (t.ex. stuveriarbetarna) har hotat lamslå hela näringslivet.  
Tidigare i avhandlingen har jag konstaterat att avtalstvång vid förlikning troligtvis inte 
lämpar sig för finska förhållanden och borde därför inte intas i de nya 
förlikningsreglerna.   

8. Regeringens roll i trepartsförhandlingar.   

I diskussionerna med de intervjuade kom frågan om regeringens roll i 
trepartsförhandlingar till tals vid flera olika tillfällen.  Flera  intervjuade ansåg att 
regeringen inte tagit den roll parterna  hade väntat sig.  Regeringen håller sig alltför 
starkt i bakgrunden och ställer inte upp tillräckligt klara riktlinjer för förhandlingarna 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vissa kritiker till trepartsförhandlingar har gått 
så långt att de t.o.m. anser att trepartsförhandlingarna inte existerar längre, utan 
förhandlingarna förs mellan arbetstagarna och arbetsgivarna och regeringens roll 
begränsas till att i lagstiftningen beakta de resultat som de två parterna uppnått. 
Tidigare i denna avhandling har f.d. statsekreterare Raimo Sailas’ kommentarer 
presenterats där han uttryckt sin förvåning över att regeringen håller sig helt i 
bakgrunden och tillåter arbetsmarknadsparterna att ensam förhandla om frågor som 
berör hela samhället och inte endast arbetsmarknadsparterna, såsom t.e.x. 
pensionsförhandlingarna. Inom EU används begreppet ”förhandlingar i lagens skugga” 
(”negotiating under the shadow of the law”), vilket betyder att det allmänna har 
beredskap att stiga in i förhandlingar som trampar på stället och sätta upp precisa krav 
och signalera beredskap att lagstiftningsvägen lösa frågan om arbetsmarknadsparterna 
inte kommer fram till en tillfredsställande lösning.  Tidigare i denna avhandling har 
situationen i Tyskland beskrivits: då detta skrivs (slutet år 2014) överväger den tyska 
regeringen att införa lagstiftning som begränsar små fackföreningars möjlighet att 
inleda strejker som påverkar en stor grupp av anställda, av vilka endast en liten del är 
medlemmar i berörda fackförening.  Likaså överväger regeringen åtgärder för att  
införa ”tariffenhetlighet” (”Tarifeinheit”), vilket innebär att endast ett kollektivavtal 
följs på en arbetsplats.  Det återstår att se om dessa förändringar kan genomföras, men 
åtminstone har den tyska regeringen klart signalerat sin vilja till 
arbetsmarknadsparterna.  Lika tydligt har regeringen i detalj uttryckt sina önskemål 
om tidtabellen att införa minimilön i Tyskland, vilket beskrivits ingående i avsnitt 
5.12.2 (se också figur 27). I Finland har trepartsförhandlingarna  säkert historiskt 
utgjort en fördel för finska företag då de fört med sig stabilitet på arbetsmarknaden, 
men  i sin nuvarande form är risken stor för att de mer försämrar än förbättrar 
företagens konkurrenskraft. 

9. Revidering av arbetsdomstolens verksamhet.   

Trots att alla tre grupper av intervjuade visade stor respekt för arbetsdomstolens 
verksamhet och speciellt för dess ordförande, höjdes också röster för att verksamheten 
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och behörigheten kunde genomgås.  I denna avhandling har inte de svenska och tyska 
arbetsdomstolarnas verksamhet alltför ingående analyserats och därför anser jag mig 
inte kunna presentera ett omfattande förändringsförslag till arbetsdomstolens 
verksamhet som skulle basera sig på en jämförelse mellan de tre länderna.  En markant 
skillnad som råder mellan arbetsdomstolsväsendet i de tre länderna gäller 
arbetsdomstolarnas behörighet: såväl i Sverige som i Tyskland behandlar 
arbetsdomstolarna alla tvister som gäller arbetsförhållanden.  Tidigare i denna 
avhandling har det konstaterats att det tyska arbetsdomstolsväsendet knappast kan 
fungera som modell för Finland då man beaktar det enormt stora antalet fall som 
årligen behandlas.  Det svenska arbetsdomstolsväsendet kunde fungera som modell om 
man skulle överväga att införa bestämmelser om att ett arbetsrättsligt fall som 
behandlats i tingsrätt kunde överklagas till arbetsdomstolen.  Utående från 
intervjusvaren är det svårt att bedöma om det finska arbetsdomstolsväsendet utgör en 
nackdel eller fördel för företagens konkurrenskraft.  Frågan borde undersökas närmare. 
Det faktum att arbetsdomstolen oftast behandlar fall snabbare än de allmänna 
domstolarna och att kostnaderna är relativt låga kan kanske anses utgöra en 
konkurrensfördel för företagen. Vid en genomgång av arbetsdomstolens verksamhet 
kunde vikt också läggas vid aspekten att ytterligare förbättra företagens 
konkurrenskraft. 

10. Parternas jämställdhet.   

Frågan om parternas jämställdhet i olika situationer har kommit upp i avhandlingen i 
flera olika sammanhang.  En utredning borde göras för att fastställa vilka åtgärder 
kunde tänkas vidtas för att säkerställa att parterna de facto är, och också själva känner 
sig jämställda.  Ett konstruktivt samarbete i arbetsmarknadsfrågor är knappast möjligt 
om jämställdhet inte råder.  Bristen på jämställdhet är definitivt ett hinder  för 
företagens konkurrenskraft.  Om inte förhandlingar kan föras i konstruktiv anda kan 
det knappast väntas  att för båda parterna positiva resultat uppnås.  I samband med en 
genomgång av samarbetslagen kunde det vara befogat att specifikt undersöka vilka 
åtgärder som kunde vidtas för att förbättra jämställdheten mellan 
arbetsmarknadsparterna.  Upplever parterna, och i synnerhet arbetstagarna, att 
samarbetet på arbetsplatserna fungerar i konstruktiv anda, borde detta öka känslan av 
jämställdhet. 

11. Skyddsprincipens utveckling.   

Skyddsprincipen är en central beståndsdel i arbetslagstiftningen.  Skyddet av 
arbetstagare som den svagare parten har varit en drivande kraft i utvecklingen av 
arbetslagarna under de senaste decennierna.  Tidigare i denna avhandling har jag 
hävdat att skyddsprincipen också i framtiden bör vara ett centralt element i 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna.  Skyddsprincipen borde 
emellertid moderniseras enligt de riktlinjer som presenterats.  Man bör i framtiden i 
mycket större utsträckning än tidigare beakta skyddet av arbetsplatser och verka för att 
nya arbetsplatser skapas.  Finland har under de senaste tio åren förlorat ca 100 000 
industriella arbetsplatser.  För att säkra välfärdssamhällets fortbestånd måste denna 
utveckling stoppas och vändas.  En modernisering av skyddsprincipen kunde avsevärt 
förbättra finska företags internationella konkurrenskraft.  Skyddsprincipen är viktig 
också i flera andra länder, men de utländska formerna och tillämpningarna har inte 
analyserats ingående i denna avhandling, och därför kan jag inte hävda att företagen i 
Finland vare sig skulle få konkurrensfördelar i en internationell jämförelse eller ha en 
nackdel av de finska bestämmelserna.  En ytlig genomgång av skyddsprincipens 
struktur och omfattning i Sverige och Tyskland verkar indikera att dessa två länder är 
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ställda inför samma problematik gällande skyddsprincipen som vi i Finland: borde 
skyddsprincipen utvidgas och omformas att också omfatta skyddet av arbetsplatser?   
Man kan skönja en första utveckling i denna riktning i Tyskland, där arbetsministeriet 
har genomfört förändringar som kan anses göra intrång i arbetstagarnas skydd, såsom 
förändringarna i reglerna för visstidsanställningar.  Ministeriet har begrundat 
förändringarna med att deras målsättning är att främja sysselsättningen genom att 
förenkla bestämmelserna för visstidsavtal. 

12. Föråldrad lagstiftning.   

Arbetslagstiftningen är till vissa delar föråldrad och motsvarar inte dagens behov.  
Kollektivavtalslagen från år 1946 och medlingslagen från år 1962 borde förnyas så snart 
som möjligt.  De intervjuade uttyckte också önskemål om att arbetsavtalslagen, som är 
relativt ny (år 2001), borde revideras för att motsvara de förändrade förhållandena på 
arbetsmarknaden. Det torde inte vara helt fel att  påstå att lagar som inte beaktar 
dagens omständigheter kan ha en negativ inverkan på företagens konkurrenskraft.  Å 
andra sidan kunde en balanserad och väl övervägd modernisering av gamla lagar 
avsevärt förbättra företagens konkurrenskraft.  Vid moderniseringen av lagar borde  
förändringarna  inte begränsas till detaljer utan ha som målsättning att förnya helheter. 

13. Finsk konsensus.   

Trots att begreppet konsensus till en viss grad fått en negativ klang under de senaste 
åren, är det säkerligen en styrka för ett litet land som Finland att 
arbetsmarknadsparterna strävar att uppnå konsensus i förhandlingarna. Det är 
speciellt viktigt att konsensus uppnås om rambetingelserna som råder då förhandlingar 
förs.  En del arbetstagarrepresentanter har besvärat sig över att det under de senaste  
åren inte varit möjligt att uppnå enighet om det ekonomiska läget och den framtida 
utvecklingen av nationalekonomin. Konsensus är eftersträvansvärt, men får å andra 
sidan inte heller bli ett självändamål.  Tidigare i detta avsnitt har statsmakten 
uppmanats att ta en starkare roll i trepartsförhandlingar och klargöra sin avsikt för 
arbetsmarknadsparterna. Detta betyder emellertid inte att vikten av konsensus skulle  
ifrågasättas.   

14. Slutord 

Denna avhandling har listat upp ett antal förslag till att förändra arbetslagstiftningen 
och arbetsmarknadsmekanismerna. Målsättningen har varit att utarbeta 
förändringsförslag som åtminstone till en begränsad del kunde tänkas förbättra 
Finlands och finska företags konkurrenskraft. Det har tidigare konstaterats att det är 
mycket komplicerat att mäta länders och företags konkurrenskraft och också svårt att 
kvantifiera olika åtgärders verkan. Det är också skäl att understryka att 
arbetsmarknadsfrågorna endast utgör en begränsad, men viktig del av 
konkurrenskraften.  De andra aspekterna av konkurrenskraften har kort nämnts i 
avsnitt 1.1.  En mer ingående behandling av övriga beståndsdelar inom begreppet 
konkurrenskraft skulle spränga ramarna för denna avhandling och har därför inte 
detaljerat beskrivits.  Avhandlingen har inte heller analyserat andra länders 
arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer så ingående att en kvantitativ 
jämförelse skulle vara möjlig.  Det oaktat torde det vara berättigat att påstå att 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna har en inverkan på företagens 
konkurrenskraft.  Därför kan man bara uttrycka förhoppningen att regeringen, 
arbetstagarna och arbetsgivarna skulle fästa större uppmärksamhet vid de ekonomiska 
aspekterna av arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna än hittills.  I 
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inledningen till denna avhandling togs som utgångspunkt att en väl fungerande 
arbetsmarknad,  och därigenom väl fungerande företag, förbättrar näringslivets 
konkurrenskraft.  Av detta följer att en väl övervägd modernisering av 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna med stor sannolikhet skulle ha 
en positiv inverkan på företagens konkurrenskraft.  Vid flera tillfällen har betonats att 
förändringsarbetet borde koncentrera sig på olika helheter och inte sträva efter 
dellösningar.  Frågan är om de tre parterna i arbetsmarknadsfrågor, regeringen, 
arbetstagarna och arbetsgivarna har beredskap att börja förbereda omfattande 
reformer?  En central fråga är om parterna har en gemensam syn på att 
arbetsmarknaden befinner sig i en sådan kris att reformer är nödvändiga. 

Finland är i behov av en paradigmväxel i arbetsmarknadspolitiken.  Med detta avses att 
arbetsmarknadsparterna måste acceptera att arbetslagstiftningen och 
arbetsmarknadskutymerna är en viktig beståndsdel i  landets konkurrenskraft och att 
förändringar som görs borde främst tjäna ändamålet att befrämja sysselsättningen, 
förbättra företagens konkurrenskraft och trygga välfärdssamhällets fortbestånd.   
Arbetstagarsidan borde inse att förenklade regler och minskad byrokrati inte utgör ett 
hot mot arbetstagarnas skydd utan är en chans att förbättra det finska arbetets 
konkurrenskraft.  Arbetsgivarna borde å sin sida anstränga sig för att förbättra och 
fördjupa dialogen och samarbetet med arbetstagarna för att säkerställa att deras 
förståelse för företagens utmaningar skulle förbättras. En förändring av 
arbetsmarknadsmekanismerna löser definitivt inte alla konkurrensproblem, men väl 
utarbetade, balanserade helhetsreformer kan ändå ha en avsevärd effekt. 

I flera olika sammanhang har i denna avhandling  en önskan om att de lege ferenda 
forskning inom arbetsrättens område skulle ökas uttalats.  De sakkunniga kan som 
neutral och utomstående part presentera mer omfattande förändringsförslag än  
regeringen, arbetstagarna eller arbetsgivarna.  Forskning inom arbetsrättens område 
borde kraftigt utökas och nödvändiga resurser allokeras till området.  Arbetstagarna 
och arbetsgivarna borde visa mera tolerans för t.o.m. radikala förändringsförslag och 
inte avvisa förslag som arbetstagar- eller arbetsgivarfientliga.  De lege ferenda 
forskningen inom arbetsrätten borde också beakta ekonomiska aspekter i högre grad än 
tidigare.  Enligt min åsikt borde inställningen till arbetsrätt förändras.  
Arbetslagstiftningen och  arbetsmarknadsmekanismerna borde  upprätthålla och 
förstärka välfärdssamhället och positivt bidra till bruttonationalproduktens tillväxt  
genom att förbättra de finska företagens internationella konkurrenskraft.  Ett viktigt 
område för framtida forskning kunde bestå av omfattande rättsekonomisk forskning 
där de ekonomiska verkningarna av arbetslagstiftningen och 
arbetsmarknadsmekanismerna skulle fastställas.  Arbetslagstiftningen har omfattande 
ekonomiska verkningar: forskning som skulle kvantifiera dessa ekonomiska verkningar 
verkar saknas i Finland.  Efter att  de ekonomiska verkningarna av olika   
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bestämmelser fastställts, kunde  
förändringsarbetet mer selektivt koncentreras på regler som skulle minimera 
eventuella försämringar av arbetstagarnas ställning  och samtidigt  producera den 
maximala nyttan för näringslivet och samhället.   

Denna avhandling har listat upp olika förändringsförslag i hoppet om att i  blygsam 
utsträckning konstruktivt kunna bidra till den livligt pågående debatten över 
arbetsmarknadsfrågor. De presenterade förslagen innehåller detaljer som säkert är 
svåra att acceptera för såväl arbetstagarna som arbetsgivarna.   Målsättningen har varit 
att försöka lista upp balanserade förslag som beaktar såväl arbetstagarnas som 
arbetsgivarnas intressen.  Listan på förändringsförslag är inte komplett, av 
utrymmesskäl har flera olika frågor inte kunnat tas med.  Antalet förändringsförslag är 
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å andra sidan så stort att genomförandet av dem  tar flera år i anspråk.  Såväl 
arbetstagarna som arbetsgivarna måste visa reformberedskap.  En grundläggande 
förutsättning för framgångsrika förhandlingar är att parterna har respekt och 
förtroende för varandra och att förhandlingsparterna är beredda att göra 
kompromisser för att uppnå en acceptabel helhetslösning.  Kanske målet kunde vara att 
Finland skulle utveckla arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna till en 
stark konkurrensfaktor och fungera som modell för hela världen?  
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BILAGA 1 UNDERSÖKNING AV ARBETSDOMSTOLENS DOMAR 
2001, 2004, 2007  OCH  2010 

Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

1 1 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2007 

3 2 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

4 3 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2007 

5 4 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2007 

6 5 avlöning At  vinner Ja 2300 2 Ja Ja 2007 

9 6 avlöning At  vinner Nej       Ja 2007 

10 7 övriga At  vinner Ja 3000 2 Ja Ja 2007 

11 8 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

13 9 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

14 10 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 1 Nej Ja 2007 

15 11 arbetsfred Ag  vinner Ja 3600 1 Nej Ja 2007 

16 12 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

19 13 avlöning At  vinner Nej       Ja 2007 

20 14 arbetsfred Ag  förlorar Ja 1400 1 Nej Ja 2007 

23 15 avlöning At  vinner Nej       Ja 2007 

24 16 arbetsfred Ag  vinner Ja 2050 2 Nej Ja 2007 

26 17 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

27 18 arbetsfred Ag  vinner Ja 1567 3-5 Ja Ja 2007 

28 19 avlöning At  förlorar         Ja 2007 

29 20 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

30 21 arbetsfred Ag  vinner Ja 1700 1 Ja Ja 2007 

31 22 arbetsfred Ag  vinner Ja 800 1 Ja Ja 2007 

33 23 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 3-5 Ja Ja 2007 

35 24 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 1 Nej Ja 2007 

38 25 övriga At  vinner Ja 3000 2 Ja Ja 2007 

39 26 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2007 

40 27 övriga At  förlorar Nej       Ja 2007 

42 28 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Nej 2007 

43 29 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Nej 2007 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

46 30 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

48 31 arbetsfred Ag  vinner Ja 1150 3-5 Nej Ja 2007 

49 32 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2007 

50 33 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 2 Ja Ja 2007 

51 34 arbetsfred Ag  vinner Ja 4000 1 Nej Ja 2007 

52 35 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Nej 2007 

53 36 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

55 37 övriga At  vinner Ja 3000 2 Ja Ja 2007 

56 38 övriga At  vinner Nej       Ja 2007 

57 39 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

58 40 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

59 41 arbetsfred Ag  vinner Ja 2250 2 Ja Ja 2007 

61 42 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

62 43 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

68 44 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Nej 2007 

69 45 arbetsfred Ag  vinner Ja 4000 1 Nej Ja 2007 

70 46 arbetsfred Ag  vinner Ja 3200 1 Ja Ja 2007 

71 47 avlöning At  vinner Ja 3000 2 Ja Ja 2007 

72 48 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2007 

73 49 övriga At  vinner Nej       Ja 2007 

74 50 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2007 

75 51 arbetsfred Ag  vinner Ja 3250 2 Ja Nej 2007 

77 52 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

78 53 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2007 

79 54 arbetsfred Ag  vinner Ja 3900 1 Nej Ja 2007 

80 55 avlöning At  vinner Nej       Ja 2007 

81 56 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

82 57 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2007 

83 58 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

84 59 
permittering och 
uppsägningsskydd Ag  vinner Nej       Ja 2007 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

85 60 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

86 61 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

87 62 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Nej Ja 2007 

89 63 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2007 

90 64 arbetsfred Ag  vinner Ja 2300 2 Nej Ja 2007 

91 65 avlöning At  vinner Nej       Ja 2007 

93 66 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2007 

94 67 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

95 68 arbetsfred Ag  vinner Ja 5000 1 Nej Ja 2007 

96 69 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2007 

98 70 arbetsfred Ag  vinner Ja 3200 1 Nej Ja 2007 

99 71 arbetsfred Ag  vinner Ja 4000 2 Nej Ja 2007 

100 72 arbetsfred Ag  vinner Ja 3800 1 Ja Ja 2007 

102 73 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2007 

103 74 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Nej 2007 

107 75 avlöning At  vinner Ja 2200 2 Ja Ja 2007 

109 76 avlöning At  vinner Nej       Nej 2007 

114 77 arbetsfred Ag  vinner Ja 1300 3-5 Ja Ja 2007 

115 78 arbetsfred Ag  vinner Ja 1500 1 Ja Ja 2007 

116 79 arbetsfred Ag  vinner Ja 700 1 Ja Ja 2007 

1 80 arbetsfred Ag  vinner Ja 21000 1 Nej Ja 2010 

2 81 arbetsfred Ag  vinner Ja 7500 1 Nej Ja 2010 

3 82 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2010 

5 83 arbetsfred Ag  vinner Ja 28300 1 Nej Ja 2010 

6 84 arbetsfred Ag  vinner Ja 11000 1 Nej Ja 2010 

7 85 arbetsfred Ag  vinner Ja 28300 1 Nej Ja 2010 

8 86 arbetsfred Ag  vinner Ja 16500 1 Nej Ja 2010 

9 87 övriga At  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2010 

10 88 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2010 

11 89 arbetsfred Ag  vinner Ja 1350 2 Nej Ja 2010 

12 90 arbetsfred Ag  vinner Ja 28300 1 Nej Ja 2010 

13 91 arbetsfred Ag  vinner Ja 24000 1 Nej Ja 2010 

14 92 arbetsfred Ag  vinner Ja 5250 2 Nej Ja 2010 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

15 93 arbetsfred Ag  vinner Ja 2400 3-5 Ja Ja 2010 

16 94 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Nej Ja 2010 

18 95 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2010 

19 96 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2010 

20 97 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

21 98 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

22 99 övriga At  vinner Ja 5000 1 Nej Ja 2010 

24 100 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Ja Ja 2010 

25 101 avlöning At  vinner Ja 3250 2 Ja Ja 2010 

28 102 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

29 103 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

30 104 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2010 

31 105 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

32 106 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

37 107 arbetsfred Ag  vinner Ja 2300 1 Ja Ja 2010 

38 108 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 1 Ja Ja 2010 

39 109 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Ja Ja 2010 

40 110 arbetsfred Ag  vinner Ja 700 1 Nej Ja 2010 

42 111 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Nej Nej 2010 

44 112 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 2 Nej Ja 2010 

46 113 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

48 114 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

49 115 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Ja 3000   Nej Ja 2010 

50 116 arbetsfred Ag  vinner Ja 1500 2 Ja Ja 2010 

51 117 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Ja Ja 2010 

52 118 övriga At  vinner Nej       Nej 2010 

54 119 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Ja 2800 1 Nej Ja 2010 

55 120 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

56 121 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2010 

57 122 arbetsfred Ag  vinner Ja 2109 > 5 Ja Ja 2010 

58 123 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 1 Nej Ja 2010 

59 124 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Nej Ja 2010 

60 125 övriga At  förlorar Nej       Ja 2010 

61 126 avlöning At  vinner Nej       Nej 2010 

62 127 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 



 

 

273

Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

63 128 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 2 Ja Ja 2010 

64 129 arbetsfred Ag  vinner Ja 2642 > 5 Nej Ja 2010 

65 130 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2010 

66 131 arbetsfred Ag  vinner Ja 2750 2 Nej Ja 2010 

67 132 arbetsfred Ag  vinner Ja 2467 3-5 Nej Ja 2010 

68 133 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Ja Ja 2010 

69 134 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Nej Ja 2010 

70 135 arbetsfred Ag  vinner Ja 5500 2 Ja Ja 2010 

71 136 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2010 

72 137 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 2 Ja Ja 2010 

73 138 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Nej Ja 2010 

74 139 arbetsfred Ag  vinner Ja 3650 2 Ja Ja 2010 

75 140 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Nej Ja 2010 

76 141 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Ja Ja 2010 

77 142 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Nej Ja 2010 

78 143 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Ja Ja 2010 

79 144 övriga At  vinner Nej       Ja 2010 

80 145 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2010 

84 146 övriga At  vinner Ja 2500 2 Ja Ja 2010 

85 147 arbetsfred Ag  vinner Ja 3760 3-5 Ja Ja 2010 

86 148 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Ja Ja 2010 

87 149 arbetsfred Ag  vinner Ja 4000 1 Nej Ja 2010 

88 150 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2010 

89 151 övriga At  förlorar Nej       Ja 2010 

90 152 övriga At  vinner Nej       Ja 2010 

91 153 arbetsfred Ag  vinner Ja 1500 1 Nej Ja 2010 

92 154 arbetsfred Ag  vinner Ja 1000 1 Nej Ja 2010 

93 155 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

94 156 arbetsfred Ag  förlorar Nej       Ja 2010 

95 157 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

96 158 arbetsfred Ag  vinner Ja 1500 1 Ja Ja 2010 

97 159 arbetsfred Ag  vinner Ja 2350 2 Ja Ja 2010 

98 160 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 1 Nej Ja 2010 

99 161 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

102 162 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2010 

103 163 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Nej Ja 2010 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

104 164 arbetsfred Ag  vinner Ja 2550 2 Nej Ja 2010 

105 165 arbetsfred Ag  vinner Ja 2371 > 5 Ja Ja 2010 

107 166 arbetsfred Ag  vinner Ja 2600 1 Ja Ja 2010 

108 167 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Ja Ja 2010 

109 168 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Ja Ja 2010 

110 169 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 1 Nej Ja 2010 

111 170 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Ja Ja 2010 

113 171 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Ja Ja 2010 

114 172 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 2 Nej Ja 2010 

115 173 arbetsfred Ag  vinner Ja 700 1 Nej Ja 2010 

117 174 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Nej 2010 

118 175 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2010 

119 176 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2010 

122 177 
permittering och 
uppsägningsskydd At  förlorar Nej       Ja 2010 

127 178 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Nej Ja 2010 

128 179 arbetsfred Ag  vinner Ja 2900 2 Ja Ja 2010 

129 180 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

130 181 arbetsfred Ag  vinner Ja 3250 2 Nej Ja 2010 

131 182 avlöning At  vinner Ja 2500 1 Ja Ja 2010 

132 183 arbetsfred Ag  vinner Ja 2400 1 Ja Ja 2010 

133 184 arbetsfred Ag  vinner Ja 6000 2 Ja Ja 2010 

134 185 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 2 Ja Ja 2010 

136 186 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

138 187 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 2 Nej Ja 2010 

139 188 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2010 

140 189 arbetsfred Ag  vinner Ja 3800 1 Nej Ja 2010 

142 190 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Nej Ja 2010 

143 191 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Ja Ja 2010 

144 192 
permittering och 
uppsägningsskydd At  vinner Nej       Ja 2010 

145 193 övriga At  förlorar Nej       Nej 2010 

146 194 arbetsfred Ag  vinner Ja 650 2 Nej Ja 2010 

147 195 avlöning At  vinner Nej       Ja 2010 

148 196 arbetsfred Ag  vinner Ja 1300 1 Ja Ja 2010 

149 197 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Nej Ja 2010 

150 198 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2010 



 

 

275

Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

151 199 arbetsfred Ag  vinner Ja 2300 1 Ja Ja 2010 

1 200 arbetsfred Ag  vinner Ja 2900 1 Nej Ja 2001 

3 201 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2001 

4 202 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2001 

6 203 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2001 

7 204 avlöning At  vinner Nej       Nej 2001 

9 205 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2001 

10 206 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

11 207 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

12 208 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2001 

13 209 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2001 

17 210 arbetsfred Ag  vinner Ja 700 > 5 Nej Ja 2001 

18 211 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Nej Nej 2001 

20 212 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

23 213 arbetsfred Ag  vinner Ja 1500 1 Nej Ja 2001 

21 214 övriga At  förlorar Nej       Ja 2001 

25 215 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2001 

26 216 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2001 

29 217 arbetsfred At  förlorar Nej       Ja 2001 

30 218 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

31 219 arbetsfred Ag  vinner Ja 3700 1 Nej Ja 2001 

32 220 arbetsfred Ag  vinner Ja 2400 1 Nej Ja 2001 

33 221 arbetsfred Ag  vinner Ja 1000 1 Nej Nej 2001 

34 222 arbetsfred Ag  vinner Ja 2400 1 Nej Ja 2001 

35 223 övriga At  vinner Ja 800 1 Nej Ja 2001 

36 224 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2001 

37 225 perm. o. upps. At  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2001 

40 226 avlöning At  vinner Nej       Nej 2001 

41 227 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 2 Ja Nej 2001 

42 228 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Nej Nej 2001 

43 229 perm. o. upps. Ag  vinner Nej       Ja 2001 

45 230 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 3-5 Ja Nej 2001 

46 231 arbetsfred Ag  vinner Ja 700 1 Nej Ja 2001 

48 232 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2001 

51 233 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Nej Ja 2001 

52 234 övriga At  vinner Nej       Ja 2001 

53 235 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 1 Nej Ja 2001 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

54 236 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2001 

55 237 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

56 238 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

57 239 arbetsfred Ag  förlorar Nej       Ja 2001 

58 240 övriga At  vinner Nej       Ja 2001 

59 241 avlöning At  vinner Nej       Ja 2001 

60 242 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 2 Ja Ja 2001 

61 243 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2001 

62 244 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2001 

63 245 arbetsfred Ag  vinner Ja 500 2 Nej Ja 2001 

64 246 perm. o. upps. At  vinner Nej       Nej 2001 

66 247 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2001 

67 248 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2001 

70 249 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2001 

71 250 perm. o. upps. At  vinner Ja 1700 1 Nej Ja 2001 

72 251 arbetsfred Ag  vinner Ja 3100 2 Ja Nej 2001 

73 252 avlöning At  vinner Nej       Nej 2001 

4 253 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

5 254 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

6 255 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

7 256 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2004 

8 257 arbetsfred Ag  vinner Ja 1375 3-5 Ja Ja 2004 

16 258 avlöning At  vinner Nej       Ja 2004 

17 259 övriga At  vinner Ja 2500 1 Ja Ja 2004 

18 260 övriga At  vinner Ja 2500 1 Nej Nej 2004 

20 261 arbetsfred Ag  vinner Ja 1000 1 Nej Ja 2004 

21 262 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Ja Ja 2004 

22 263 arbetsfred Ag  förlorar Nej       Nej 2004 

23 264 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2004 

26 265 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2004 

29 266 övriga At  förlorar Nej       Ja 2004 

30 267 avlöning At  vinner Ja 1100 2 Ja Ja 2004 

31 268 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2004 

32 269 övriga At  vinner Nej       Ja 2004 

33 270 arbetsfred Ag  vinner Ja 517 3-5 Ja Ja 2004 

34 271 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2004 

36 272 arbetsfred Ag  vinner Ja 4500 3-5 Nej Nej 2004 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

37 273 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2004 

38 274 arbetsfred Ag  vinner Ja 2800 1 Nej Ja 2004 

39 275 avlöning At  förlorar Nej       Nej 2004 

40 276 arbetsfred Ag  vinner Ja 1500 1 Nej Ja 2004 

41 277 arbetsfred Ag  vinner Ja 3250 2 Ja Ja 2004 

42 278 övriga At  vinner Ja 1000 2 Ja Ja 2004 

43 279 perm. o. upps. At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

44 280 perm. o. upps. At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

45 281 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2004 

46 282 övriga At  förlorar Nej       Nej 2004 

47 283 övriga At  vinner Nej       Nej 2004 

48 284 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

51 285 övriga At  förlorar Nej       Nej 2004 

52 286 arbetsfred Ag  vinner Ja 800 1 Nej Ja 2004 

53 287 arbetsfred Ag  vinner Ja 500 1 Nej Ja 2004 

54 288 arbetsfred Ag  vinner Ja 4000 2 Ja Ja 2004 

57 289 arbetsfred Ag  vinner Ja 2667 3-5 Nej Ja 2004 

59 290 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

61 291 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2004 

62 292 arbetsfred Ag  vinner Ja 3000 1 Nej Ja 2004 

63 293 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2004 

64 294 övriga At  vinner Ja 2500 1 Nej Ja 2004 

65 295 avlöning At  vinner Ja 2500 1 Nej Ja 2004 

66 296 övriga At  förlorar Nej       Nej 2004 

67 297 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2004 

68 298 avlöning At  vinner Nej       Ja 2004 

69 299 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2004 

70 300 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2004 

71 301 arbetsfred Ag  vinner Ja 3750 2 Ja Ja 2004 

72 302 övriga At  förlorar Nej       Ja 2004 

73 303 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2004 

75 304 arbetsfred Ag  vinner Ja 1075 3-5 Nej Nej 2004 

76 305 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

77 306 avlöning At  vinner Nej       Ja 2004 

78 307 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2004 

79 308 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 1 Nej Ja 2004 

81 309 övriga At  vinner Ja 2500 2 Ja Ja 2004 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

84 310 arbetsfred Ag  vinner Ja 2500 1 Nej Ja 2004 

85 311 övriga At  vinner Nej       Ja 2004 

86 312 arbetsfred Ag  vinner Ja 2250 2 Nej Ja 2004 

88 313 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

89 314 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Nej Ja 2004 

90 315 perm. o. upps. At  vinner Nej       Nej 2004 

91 316 arbetsfred Ag  vinner Ja 2000 1 Nej Ja 2004 

93 317 övriga At  förlorar Nej       Ja 2004 

94 318 arbetsfred Ag  vinner Ja 2227 > 5 Nej Ja 2004 

96 319 arbetsfred Ag  vinner Ja 6667 3-5 Ja Ja 2004 

97 320 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 2 Ja Ja 2004 

98 321 arbetsfred Ag  vinner Ja 4250 2 Ja Ja 2004 

99 322 perm. o. upps. At  vinner Nej       Ja 2004 

100 323 arbetsfred Ag  vinner Ja 14500 2 Nej Ja 2004 

101 324 arbetsfred Ag  vinner Ja 9000 1 Nej Ja 2004 

102 325 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 1 Nej Ja 2004 

104 326 arbetsfred Ag  vinner Ja 7230 > 5 Nej Ja 2004 

105 327 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 2 Nej Nej 2004 

106 328 arbetsfred Ag  vinner Ja 7500 2 Nej Ja 2004 

107 329 arbetsfred Ag  vinner Ja 3500 > 5 Nej Ja 2004 

109 330 arbetsfred Ag  vinner Ja 4510 > 5 Nej Ja 2004 

110 331 arbetsfred Ag  vinner Ja 9500 2 Nej Ja 2004 

112 332 övriga At  förlorar Nej       Ja 2004 

113 333 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Ja 2004 

114 334 perm. o. upps. At  förlorar Nej       Nej 2004 

115 335 arbetsfred Ag  vinner Ja 1800 1 Nej Ja 2004 

116 336 arbetsfred Ag  vinner Ja 1200 1 Nej Ja 2004 

117 337 övriga At  förlorar Nej       Ja 2004 

118 338 arbetsfred Ag  vinner Ja 1400 1 Nej Ja 2004 

119 339 avlöning At  vinner Ja 2250 2 Ja Ja 2004 

120 340 övriga At  förlorar Nej       Nej 2004 

121 341 arbetsfred Ag  vinner Ja 7930 > 5 Nej Ja 2004 

122 342 avlöning At  vinner Nej       Ja 2004 

123 343 avlöning At  vinner Nej       Ja 2004 

124 344 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2004 

126 345 övriga At  förlorar Nej       Ja 2004 

127 346 arbetsfred Ag  vinner Ja 2683 > 5 Ja Ja 2004 
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Fall 
nr. Nr. Typ av fall 

Kärande 
1) At 
2) Ag 

Kärande 
1) vinner
2) förlorar

Plikt  
dömd 
1) Ja  
0) nej 

Plikt  
storlek/

part 

Antal  
parter 

Plikt 
överv.  
1) Ja  
0) Nej 

Dom 
enhällig 
1) Ja 
0) Nej 

Dom  
2007 2)
2010 1)
2001 4)
2004 3) 

128 347 arbetsfred Ag  vinner Ja 4000 1 Nej Ja 2004 

131 348 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2004 

132 349 avlöning At  vinner Ja 2000 1 Ja Ja 2004 

133 350 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2004 

134 351 perm. o. upps. At  vinner Nej       Nej 2004 

135 352 avlöning At  förlorar Nej       Ja 2004 
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BILAGA 2 UNDERSÖKNING AV ARBETSDOMSTOLENS DOMAR, 
ANVÄNDA VARIABLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 
nr Mäter Kodning Datanivå 

     
 1 Typ av fall 1: arbetsfred Nominal 

  2: permittering och uppsägningsskydd   
    3: Avlöning   
  4: Övriga   

2 Kärande arbetstagare eller arbetsgivare 
1: arbetstagare
2. Arbetsgivare Nominal  

     
3 Kärande vinner eller förlorar 1: kärande vinner Nominal 
    2: kärande förlorar   
        

4 Plikt dömd ja eller nej 
0. Nej 
1. Ja Nominal 

     
5  Pliktens  storlek/part euro Scale  
      

6 Antal parter som dömts 

1: 1 part
2: 2 parter 
3: 3-5 parter 
4: fler än 5 Nominal  

    

7 
Plikt för negligering  av 
övervakningsskyldighet 

0: Nej
1: Ja Nominal  

     
8 Domstolens beslut: enhälligt eller inte 0: inte enhälligt Nominal 
    1: enhälligt   
        
9 Dom från år 2010 eller 2007 1: 2010 Nominal 
    2: 2007   

 3: 2004  
   4: 2001  
        



 

 

281

BILAGA 3 FALL BEHANDLADE AV ARBETSDOMSTOLEN ÅREN 2001, 
2004, 2007 OCH 2010 
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BILAGA 4 DE ENSKILDA PLIKTERNA UNDER ÅREN 2001, 2004, 
2007 OCH 2010 PER PART 

 
Plikt 

storlek 

Frequenc
y 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

500 2 1,0 1,0 

517 1 ,5 1,5 

650 1 ,5 2,0 

700 5 2,5 4,5 

800 3 1,5 6,0 

1000 4 2,0 8,0 

1075 1 ,5 8,5 

1100 1 ,5 9,0 

1150 1 ,5 9,5 

1200 7 3,5 12,9 

1300 2 1,0 13,9 

1350 1 ,5 14,4 

1375 1 ,5 14,9 

1400 2 1,0 15,9 

1500 6 3,0 18,9 

1567 1 ,5 19,4 

1700 2 1,0 20,4 

1800 7 3,5 23,9 

2000 24 11,9 35,8 

2050 1 ,5 36,3 

2109 1 ,5 36,8 

2200 1 ,5 37,3 

2227 1 ,5 37,8 

2250 3 1,5 39,3 

2300 4 2,0 41,3 

2350 1 ,5 41,8 

2371 1 ,5 42,3 

2400 4 2,0 44,3 

2467 1 ,5 44,8 

2500 15 7,5 52,2 

2550 1 ,5 52,7 

2600 1 ,5 53,2 

2642 1 ,5 53,7 

2667 1 ,5 54,2 

2683 1 ,5 54,7 
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Plikt 
storlek 

Frequenc
y 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

2750 1 ,5 55,2 

2800 10 5,0 60,2 

2900 2 1,0 61,2 

3000 14 7,0 68,2 

3100 1 ,5 68,7 

3200 2 1,0 69,7 

3250 4 2,0 71,6 

3500 14 7,0 78,6 

3600 1 ,5 79,1 

3650 1 ,5 79,6 

3700 1 ,5 80,1 

3750 1 ,5 80,6 

3760 1 ,5 81,1 

3800 2 1,0 82,1 

3900 1 ,5 82,6 

4000 6 3,0 85,6 

4250 1 ,5 86,1 

4500 7 3,5 89,6 

4510 1 ,5 90,0 

5000 2 1,0 91,0 

5250 1 ,5 91,5 

5500 1 ,5 92,0 

6000 1 ,5 92,5 

6667 1 ,5 93,0 

7230 1 ,5 93,5 

7500 2 1,0 94,5 

7930 1 ,5 95,0 

9000 1 ,5 95,5 

9500 1 ,5 96,0 

11000 1 ,5 96,5 

14500 1 ,5 97,0 

16500 1 ,5 97,5 

21000 1 ,5 98,0 

24000 1 ,5 98,5 

28300 3 1,5 100,0 

Total 201 100,0  
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BILAGA 5 ANTAL STREJKER OCH FÖRLORADE ARBETSDAGAR 
ÅREN 1970–2010 

Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Työtaistelua 
kohden % työllisistä Menetettyjä 

työpäiviä 
Osallistu-

nutta kohden

1970 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2 

1971 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7 

1972 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0 

1973 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7 

1974 1 778 370 700 208 16,3 434 800 1,2 

1975 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1,3 

1976 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6 

1977 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2 

1978 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8 

1979 1 753 228 690 130 10,7 243 400 1,1 

1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9 

1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3 

1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2 

1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7 

1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7 

1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0 

1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6 

1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3 

1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7 

1989 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3 

1990 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8 

1991 284 166 770 587 7,1 458 340 2,7 

1992 168 103 510 616 4,8 76 090 0,7 

1993 126 23 190 184 1,1 17 310 0,7 

1994 171 70 540 413 3,5 525 700 7,5 

1995 112 127 039 1 134 6,3 869 422 6,8 

1996 94 43 113 459 2,1 20 077 0,5 

1997 91 28 402 312 1,3 103 712 3,7 

1998 98 35 380 361 1,6 133 203 3,8 



 

 

286

Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Työtaistelua 
kohden % työllisistä Menetettyjä 

työpäiviä 
Osallistu-

nutta kohden

1999 65 14 993 231 0,7 18 953 1,3 

2000 96 84 092 876 3,6 253 838 3,0 

2001 84 21 715 259 1,0 60 652 2,8 

2002 76 70 867 932 3,0 74 985 1,1 

2003 112 91 866 820 3,9 66 136 0,7 

2004 84 25 211 300 1,0 42 385 1,7 

2005 365 106 796 409 4,4 672 904 6,3 

2006 97 48 276 498 2,0 85 075 1,8 

2007 91 89 729 986 3,7 94 579 1,1 

2008 92 15 992 174 0,6 16 352 1,0 

2009 139 50 485 363 2,1 91 899 1,8 

2010 191 137 526 720 5,6 314 667 2,3 
 

Källa: Statistikcentralen 
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BILAGA 6 FRÅGEFORMULÄR FÖR FRÅGORNA 1 – 9 OCH 10.1 – 10.9 

 

  

Bilaga 6 Frågeformulär för frågorna 1 – 9 och 10.1 – 10.9 

KYSELYLOMAKE 
Väitöskirja työmarkkinalainsäädännön kehitystarpeista 
Vastaajan nimi:       
Päivämäärä:       

1. Työlainsäädäntö: Miten työlainsäädäntö yleisesti ottaen vastaa tämän päivän työelämän tarpeita? 
 

Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       

 
 
2. Suojeluperiaate: Miten heikomman osapuolen (työntekijän) suojelu toteutuu lainsäädännössä? 
 

Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       

 
 
3. Lomautukset ja irtisanomiset: Miten voimassa olevat säännökset soveltuvat työmarkkinoiden tämän päivän 

tarpeisiin? 
 

Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       

 
 
4. Työtaistelutoimenpiteet: miten voimassa olevat säännökset toimivat tämän päivän olosuhteissa? 
 

Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       
 
 

5. Hyvityssakkojärjestelmä: Miten järjestelmä vastaa tämän päivän tarpeita? 
 

Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       
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6. Työtuomioistuimen toiminta ja järjestelmän rakenne: Miten työtuomioistuin toimii ja miten järjestelmän 
rakenne vastaa tämän päivän tarpeita? 

 
Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       

 
 
7. Sovittelusäännöt: Miten säännöt soveltuvat tämän hetken olosuhteisiin/tarpeisiin? 
 

Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       

 

8. Paikalliset sopimusneuvottelut: Miten paikallisia neuvotteluja koskevat säännökset soveltuvat tämän päivän 
olosuhteisiin? 

 
Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       
 

9. Yleissitovat työehtosopimukset: Miten yleissitovia työehtospimuksia koskevat säännökset vastaavat tämän päivän 
tarpeita? 

 
Huonosti melko huonosti kohtalaisesti melko hyvin hyvin 
 
1  2  3  4  5  
 
Kommentteja:       

 
10. Mahdolliset kehitystarpeet:  Arvioikaa kohtien 1-9 osa-alueiden kehitystarpeet asteikolla 

1 - 5, jossa 1 = ei ollenkaan, 2 = vähäinen, 3 = melko vähäinen, 4 = melko suuri ja 5 = suuri. 
 
10.1. Työlainsäädäntö: 
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.2. Suojeluperiaate:  
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
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10.3. Lomautukset ja irtisanomiset: 
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.4. Työtaistelutoimenpiteet:  
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.5. Hyvityssakkojärjestelmä: 
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.6. Työtuomioistuimen toiminta:  
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.7. Sovittelusäännöt:  
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.8. Paikalliset sopimusneuvottelut: 
 
 Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
 
10.9. Yleissitovat työehtosopimukset: 
 
  Ei ollenkaan vähäinen melko vähäinen melko suuri suuri 
 
 1  2  3  4  5  
 

Kommentteja:       
Mahdollisia muita huomioita:       
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BILAGA 7 FRÅGEFORMULÄR, TILLÄGGSFRÅGAN 

 

 

 

LISÄKYSYMYS    liittyen haastatteluun työmarkkinamekanismien  
muutostarpeista: luettelo tärkeimmistä uudistustarpeista 

Vastaajan nimi:      

Luetelkaa viisi tärkeintä työmarkkinoiden osa-aluetta, joita mielestänne tulisi muuttaa.  Luetelkaa osa-alueet 
tärkeysjärjestyksessä siten että ensimmäinen alue on tärkein.  Luetelkaa mahdollisimman selkeästi rajattuja asioita, 
kuten esim. työantajan direktio-oikeus, yksilölliset irtisanomisperusteet, työtaistelusäännökset, sovittelusäännökset 
tai mikä tahansa muu tärkeä kysymys.  Jos olette sitä mieltä, että jokin laajempi kokonaisuus, kuten esim. 
työehtosopimuslaki olisi uudistettava, voitte mainita myös senkaltaisen laajan alueen.  Vastaukset ryhmitellään 
väitöskirjan tekijän toimesta selkeiksi asiakokonaisuuksiksi.  Jos olette sitä mieltä, ettei kiireellisiä muutostarpeita 
ole, mainitkaa sekin. Samoin  jos ette näe tarvetta viiden eri kysymyksen muuttamiseksi, mainitkaa kuitenkin ne 
muutamat asiat jotka koette tärkeiksi.  Jos haluatte perustella valintaanne, voitte mielihyvin täydentää lomaketta 
kommenteillanne: kaikki kommentit ovat luonnollisesti erittäin tervetulleita. 

1. Osa-alue 

      

2. Osa-alue 

      

3. Osa-alue 

      

4. Osa-alue 

      

5. Osa-alue 
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BILAGA 8 SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ FRÅGORNA 1 - 9 

F R Å G E F O R M U L Ä R E N:  S A M M A N F A T T N I N G   A V   S V A R E N  1- 9, ARBETSGIVARNA 

Fråga nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medeltal Varians Median Svarande 
nr 

1. 3 5 4 1 1 3 2 3 2 2,7 1-5 3 
2. 2 3 4 1 1   3 3 2,4 1 och 4 3 
3. 1 5 3 1 1 3 2 3 2 2,3 1 och 5 2 
4. 3 5 3 1 1 2 2 1 3 2,3 1 och 5 2 
5. 4 5 4 3 1 4 4 4 2 3,4 1 och 5 4 
6. 2 2 4 3 2 4 4 2 1 2,7 1 och 4 2 
7. 4 4 4 2 1 5 3 2 2 3 1 och 5 3 
8. 2 4 4 (5) 1 1 3 1 3 2 2,6 1 och 5 2,5 
9. 2 5 1 (2) 2 1 3 3 1 1 2,1 1 och 5 2 

AG 
genom-

snitt 
2,6 4,2 3,4 

(3,7) 1,7 1,1 3,4 2,6 2,4 2 2,6 1,1 o. 4,2 2,6 

AG 
median 2 5 4 1 1 3 2,5 3 2 2,6 1 och 5 2,5 

 

F R Å G E F O R M U L Ä R E N:  S A M M A N F A T T N I N G   A V   S V A R E N  1- 9, ARBETSTAGARNA 

Fråga nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medeltal Varians Median Svarande 
nr 

10. 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3,3 2 och 4 4 
11. 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3,4 2 och 4 4 
12. 3 3 2 (4) 4 3 5 5 3 5 3,7 2 och 5 3,5 
13. 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 och 4 3 
14. 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3,7 3 och 5 4 
15. 3 2 2 4 4   3 4 3,1 2 och 4 3 
16. 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3,3 2 och 4 3 
17. 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3,2 2 och 4 3 
24. 4 3(4) 4 4 5 4 5 5 3 4,1 (4,2) 3 och 5 4 

AT genom-
snitt 3,4 

2,8 
(2,9

) 

2,7 
(2,9

) 
3,7 3,7 3,7 4,2 3,2 3,8 3,3 2,7 o. 4,2 3,7 

AT median 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3,4 (3,5) 2,5 o. 4 4 
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F R Å G E F O R M U L Ä R E N:  S A M M A N F A T T N I N G   A V   S V A R E N  1- 9, SPECIALISTERNA 

Fråga nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medeltal Varians Median Svarande 
nr 

18. 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3,7 3 och 4 4 
19. 4 4 4 (5) 3 3 5 4 4 4 3,9 3 och 5 4 
20. 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 och 5 4 
21. 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3,3 2 och 4 3 
22. 1 5 3 1 1 4 2 2 1 2,2 1 och 5 2 
23. 5 4 5 5 4 5 5  5 4,7 4 och 5 5 

SP genom-
snitt 3,5 4 3.8 

(4) 3,5 3,2 4,2 3,7 2,8 3,8 3,6 3,2 o. 4,2 3,7 

SP median 4 4 4 3,5 3,5 4 4 3 4 3 3 och 4 4 
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BILAGA 9 SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ FRÅGORNA 10.1 – 
10.9 

F R Å G E F O R M U L Ä R E N:  S A M M A N F A T T N I N G   A V   S V A R E N  10.1 - 10.9, ARBETSGIVARNA 

Fråga nr 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 Medel-
tal Varians Median Svarande 

nr 

1. 4 2 3 5 5 2 4 3 4 3,6 2 till 5 4 
2.             
3. 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4,7 4 till 5 5 
4. 4 1 3 5 5 5 5 4 2 3,8 1 till 5 4 
5.             
6. 4 4 2 4 5 2 2 5 5 3,7 2 till 5 4 
7.             
8.             
9. 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4,3 3 till 5 5 

AG 
genom-

snitt 
4,4 3,2 3,2 4,6 5 3,4 3,8 4,2 4,2 4 3,2 till 4,6 4,2 

AG 
median 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 till 5 4 

 

F R Å G E F O R M U L Ä R E N:  S A M M A N F A T T N I N G   A V   S V A R E N  10.1 - 10.9, ARBETSTAGARNA 

Fråga nr 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 Medel-
tal Varians Median Svarande 

nr 

10. 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3,2 3 till 4 3 
11.             
12.             
13. 4 4 4 3 2 2 2 4 3 3,1 2 till 4 3 
14. 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3,2 3 till 4 3 
15. 3 4 5 2 1 3 3 4 3 3,1 1 till 5 3 
16.             
17.             
24.             
AT 

genom-
snitt 

3,2 3,5 4,2 2,7 2,2 2,7 2,7 3,7 3,1 3,2 2,2 till 4,4 3,2 

AT 
median 3,5 3,5 4 3 2,5 3 3 3,5 3  2,5 till 4 3 
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F R Å G E F O R M U L Ä R E N:  S A M M A N F A T T N I N G   A V   S V A R E N  10.1 - 10.9, SPECIALISTERNA 

Fråga nr 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 Medel-
tal Varians Median Svarande 

nr 

18. 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2,2 2 till 3 2 
19.             
20.             
21. 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3,2 3 till 5 3 
22. 5 3 2 5 5 5 4 5 5 4,3 2 till 5 5 
23. 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1,6 1 till 3 1 
SP 

genom-
snitt 

3,2 2,2 2,5 2,7 3,2 2,7 2,7 3,2 2,7 2,8 2,2 till 3,2 2,7 

SP 
median 3 2,5 2,5 2,5 3 2,5 3 3,5 2,5  2,5 till 3,5 2,5 
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HARRY SALONAHO

FÖRÄNDRINGSBEHOV I FINLANDS ARBETSLAGSTIFTNING 
OCH ARBETSMARKNADSMEKANISMER

Avhandlingens syfte är att presentera ett antal föränd-
ringsförslag för att förbättra arbetslagstiftningens och 
arbetsmarknadsmekanismernas funktion, och därmed för-
stärka Finlands konkurrenskraft.

Ett centralt tema i avhandlingen är skyddsprincipens 
omfattning och struktur. I avhandlingen ställs frågan hu-
ruvida skyddsprincipen borde utvidgas till att också gälla 
skyddet av arbetsplatser för att samtidigt bättre än hittills 
skydda den enskilda arbetstagaren.

Avhandlingen innehåller dessutom en jämförelse av 
arbetsmarknadsförhållandena i Tyskland, Sverige och 
Finland. Målsättningen är att beskriva förhållandena i 
två för Finland viktiga konkurrentländer, och presentera 
vilka förändringar Tyskland och Sverige har genomfört i 
arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna 
för att förbättra sin internationella konkurrenskraft.

För att visa hurudana fall som inte kunnat lösas mellan 
arbetsmarknadsparterna och där någondera parten väckt 
talan i arbetsdomstolen, har alla tvistemål från åren 2001, 
2004, 2007 och 2010 analyserats. Fallen analyseras 
med hjälp av 9 variabler. Av undersökningen framgår att 

arbetsfredsfallen var den största kategorin av fall (48 %), 
åtföljd av avlöningsfrågor (23 %), och permitteringar och 
uppsägningar (18 %). 

Därefter presenteras svaren från intervjuerna som 
gjorts med 24 ledande aktörer på arbetsmarknaden, re-
presenterande arbetstagare, arbetsgivare och specialis-
ter. Frågorna som ställdes berörde arbetslagstiftningens 
och arbetsmarknadsmekanismernas funktion samt föränd-
ringsbehov, och de intervjuade ombads att gradera sin 
tillfredsställelse med situationen i dag och också gradera 
behovet av nödvändiga förändringar. Arbetsgivarna ver-
kar vara missnöjdare och ser ett större förändringsbehov 
föreligga än arbetstagarna och specialisterna.

Till slut presenteras ett antal förändringförslag base-
rade på jämförelsen mellan förhållandena i Tyskland, 
Sverige och Finland, analysen av arbetsdomstolens do-
mar samt intervjusvaren. Avhandlingen visar att såväl 
arbetstagarna som arbetsgivarna måste vara beredda 
att acceptera att omfattande förändringar i både arbets-
lagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna borde 
genomföras. 
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