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1 INTRODUKTION 

Samarbetslagen är en omstridd lag. Före lagen trädde i kraft från början av år 1979 fanns från 
arbetstagarsidan förhoppningar om att skapa en lag om reell företagsdemokrati medan man 
från arbetsgivarhåll var rädd att personalen skulle få ett alltför stort inflytande på 
beslutsfattandet. En oro fanns också att medbestämmandet skulle byråkratisera 
beslutsfattandet inom företagen. Idag är en vanlig kommentar bland personalen att 
samarbetsförfarandet är ett förfarande som endast används vid massuppsägningar, 
neddragningar och rationaliseringar men i övrigt glömts bort.  

Arbetsgivarna hävdar att SamarbetsL ofta för med sig onödig byråkrati och värdelösa 
formaliteter. Under den senaste tidens uppsägningsvåg har det funnits kritiska röster mot den 
nuvarande lagstiftningen, speciellt på fackligt håll, och krav på reformering har framförts. I 
regeringsprogrammet för regeringen Jäätteenmäki/Vanhanen (2003) finns intaget en 
målsättning att se över SamarbetsL och i oktober 2003 tillsattes en kommitté för ärendet. 
Embryot till kommittén framgick i regeringsprogrammet, som talar om att ”förverkliga 
genuina förhandlingar och faktiska möjligheter till deltagande”.1 En lagändring gjordes 2005, 
som innehåller en ändring enligt vilken företagen bör ta fram en åtgärdsplan, som skall 
utarbetas tillsammans med personalen och beredas när samarbetsförfarandet inleds.2 

Samarbetsförfarandet och regleringen av förfarandet är en viktig och aktuell fråga. 
Förfarandet är av betydelse eftersom samarbetsförfarandet utgör det forum i samarbetet 
mellan arbetsgivare och personal där nedskärningar och massuppsägningar diskuteras. 
Numera utgör förändringsprocesser och massuppsägningar en realitet även i företag vars 
resultat som helhet är tillfredsställande. Förändringarna sker inte endast i krisföretag. 
Avhandlingens syfte är att analysera hur samarbetsförfarandet fungerar enligt SamarbetsL. 
Målsättningen är att granska samarbetsförfarandet ur ett perspektiv där samarbetsförfarandet 
ses som en potentiell möjlighet och ett verktyg till framgångsrik företagsverksamhet och 
personalledarskap.  

Vid analysen av syfte utgår jag från SamarbetsL:s 1 §. Samarbetsförfarandet strävar efter att 
utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden, att effektivera samarbetet mellan 
arbetsgivare och personal samt personalens interna samverkan. Till syftet hör att utöka 
personalens möjligheter att ha inflytande på behandlingen av ärenden, som gäller deras arbete 
och arbetsplats, på sätt som lagen stadgar. Lagstiftaren betonar i syftet utvecklandet av 
företagets verksamhet och arbetsförhållandena genom ett effektivt samarbete mellan 
arbetsgivaren och personalen eller personalens representanter. Även personalens interna 
samarbete betonas. Lagstiftaren strävar efter att arbetsgivaren skall rådgöra med arbetstagaren 
och deras företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och 
arbetsförhållande innan avgörandena fattas. Avhandlingen granskar hur syftet nås idag och 
hur lagstiftningen kan utvecklas för att effektivera  samarbetet i framtiden.3  

Lagstiftaren vill utöka personalens inflytande på arbetsplatsen. Samarbetsförfarandet berör 
inte endast uppsägningar och permitteringar utan en mängd andra personalfrågor. Ärendena är 
rätt omfattande men berör inte samtliga personalärenden. De ärenden som behandlas kan 
beröra arbetstider, personalplaner, ändringar av organisationen, personalens utbildning, intern 
information o.s.v. Däremot berör inte samarbetsförfarandet beslut där arbetsgivaren låter bli 
                                                 
1 HBL 1.11.2003, ledaren ”Profitfixering kan hota samförståndet”, Max Arhippainen 
2 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning och 
omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, propositionens 
huvudsakliga innehåll, s. 1 
3 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), 
propositionens huvudsakliga innehåll, s.1 
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att förlänga tidsbundna arbetsavtal.4 Minimikravet är att arbetsgivaren i sina beslut så väl som 
möjligt känner till vilka verkningar det beslut som bereds kommer att ha inte bara för 
företaget utan också för personalen och att arbetsgivarens beslut påverkas av även 
personalens åsikter och de lösningsalternativ som de föreslår.5 

Ett välskött samarbetsförfarande ger ett mervärde för företaget. Till denna del granskas 
samarbetsförfarandet utgående från lagens syfte samt parternas perspektiv. Tesen bygger på 
att ledningssättet och företagskulturen tillsammans med arbetsgivarens och ägarnas 
inställning  blir avgörande för att samarbetsförfarandet skall lyckas. Företagskulturen 
påverkar kommunikation, arbetstillfredställelse, engagemang, beslutsfattande och 
förändringspotential.6 Frågan som granskas  i denna bok är huruvida välskötta 
personalrelationer och samarbete ger ett mervärde åt företaget i form av lönsamhet och utökad 
konkurrenskraft. En utvärdering sker av om mervärde uppstår genom ett fortgående 
samarbetsförfarande och huruvida samarbetsförfarandet kan utgöra ett verktyg i 
förändringsprocesser. Personalledarskapsperspektivet spelar en betydande roll i granskningen. 
Avhandlingen granskar hur samarbetsförfarandet kan utgöra en fortgående process inom 
företagen – ett sätt att verka.7  SamarbetsL har föreslagits utgöra en ”lag för behärskandet av 
förändringar”.8   

Regleringens betydelse och huruvida lagstiftaren har uppnått syftet i SamarbetsL och i vilken 
grad lagstiftningen är ett lämpligt instrument för att styra samarbetet analyseras. Frågan om 
SamarbetsL fyller sin funktion  genom att vara en ramlag granskas. SamarbetsL utgör en 
ramlag där lagstiftaren utgår ifrån att olika företag och branscher har olika behov och där 
detaljstyrning ej sker från lagstiftarens sida. Lagstiftaren har skapat vissa formalia kring 
proceduren i samarbetsförfarandet. Ramarna utgör regler om tågordning, tidsfrister och regler 
som är tvingande. Förutom i lagstiftningen finns det regelverk om samarbetet mellan parterna 
i de allmänna avtalen mellan centralorganisationerna på arbetsmarknaden och i 
kollektivavtalen. Förverkligandet av samarbetsförfarandet sker i de enskilda företagen där 
traditionerna kan variera.   

Finns det tillräckliga möjligheter till inflytande för personalen enligt dagens system? Vilka är 
utvecklingsmöjligheterna?. Vilken utgör lagstiftningens roll? Kan lagstiftningen uppmuntra 
samarbete och utökat personalinflytande eller bör utvecklingen ske den frivilliga vägen i 
företagen? Dessa frågor diskuteras i avhandlingen.  

SamarbetsL är en ramlag som ger ramar för hur samarbetet skall ske. De frågor som 
lagstiftaren tagit ställning till är organisationen och proceduren. Som ett resultat av detta har 
jag valt att göra analysen enligt samma indelning. Analysen sker genom att spjälka upp 
samarbetsförfarandet i strategiska element: organisation och procedurregler. Analysen av 
organisationen svarar på frågan vem som deltar i samarbetet. Som parter verkar arbetsgivaren 
och personalen eller dess representanter.  

                                                 
4 HS 30.9.2005, "Tutkimus: Potkut arvioidaan yt-neuvottelujen aluksi yläkanttiin" 
5 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning och 
omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän motivering, 
2. Nuläge, 2.1. lagstiftning och praxis, s. 5-6 
6 Alvesson – Berg, Företagskultur och organisationssymbolism. Utveckling, teoretiska perspektiv och aktuell 
debatt, baksidan 
7 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Nykyinen yt-laki sallisi monipuolisemman käsittelyn. 
Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” samt ”Saloniuksen mukaan yt-laki 
mielletään irtisanomislaiksi” 
8 Palvelutyönantajat, PT Lehti, från internet www.palvelutyonantajat.fi/admin.nsf/ptlehti/2003,  artikeln ”YT-
laki konkonaisremonttiin” uttalanden av Martti Kairinen (Turun yliopisto), Rauno Lindahl (Palvelutyönantajat, 
förhandlingschef), Pentti Vainio (FFC) om finska ”muutoksenhallintalaki” 
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Procedurreglerna utgör det mest centrala i samarbetsförfarandet och svarar på frågan hur 
förfarandet fungerar. Procedurreglerna innehåller t.ex. regelverk om kallelse till förhandling, 
regler om hur länge samarbetsförfarandet bör pågå, vilka formaliakrav som ställs på 
förfarandet och när förfarandet kan avslutas. Förutom samarbetsförfarandet granskas även 
personalinflytandet i det nationella och internationella koncernsamarbetet. Analysen av de 
organisationsramar som finns granskar samarbetsförfarandet som en av arbetsmarknadens 
institutioner inklusive förhållandet mellan samarbetsförfarandet och kollektivavtalssystemet 
samt förtroendemannasystemet. Samarbetsförfarandet är uppbyggt så att det utgör en del av 
förhandlingssystemet på arbetsmarknaden. Till samma system hör 
kollektivavtalsförhandlingarna och de centrala förhandlingarna mellan 
centralorganisationerna. Även de lokala förhandlingarna mellan företagets representanter och 
personalens representanter utgör en del av förhandlingssystemet. Personalrepresentantens roll 
och verksamhet baseras till stor del på kollektivavtalssystemet och tillämpandet av 
kollektivavtal. I kollektivavtalen har parterna kommit överens om olika former av ärenden 
som berör samarbetet mellan arbetsgivare och personal. I SamarbetsL finns hänvisningar till 
de allmänna avtalen mellan arbetsmarknadsparterna och till kollektivavtalen. 
Förtroendemännen finns nämnda som representanter för personalen både i SamarbetsL och i 
de allmänna avtalen samt kollektivavtalen. Personalens deltagande kan delas in i tre olika 
nivåer, som beskriver strukturen på det finska förhandlingssystemet, där varje 
förhandlingsnivå har sin egen roll och uppgift, nämligen förhandlingar på företags-, förbunds- 
och centralförbundsnivå.9  

Procedurreglerna bestämmer  samarbetsförfarandets mekanism och utgör det centrala i 
samarbetsförfarandet. Lagen har gett vissa regler om tågordning, tidsfrister och olika ramar 
som är tvingande. Utgångspunkten är att information skall utgå och förhandlingar ske innan 
på personalens ställning inverkande väsentliga förändringar äger rum och att personalens 
åsikt är känd då beslut fattas.10 En analys av vad förhandlingsskyldigheten innehåller och hur 
skyldigheten fullgörs sker i denna del av avhandlingen. Målsättningen är även att granska 
parternas möjligheter att ingå samarbetsavtal och hur bindande dessa avtal är för personalen. 
Granskningen gäller även personalrepresentantens rätt till information. Syftet är också att 
utreda utbildningsfrågorna eftersom de intar en central plats i personalrepresentantens 
verksamhet. Via utbildning kan personalrepresentanterna höja sin kompetens och sitt 
kunnande. Via en höjd kompetens skapas förutsättningar för att personalens 
intressebevakning skärps. Då personalrepresentanter erhåller utbildning höjs självförtroendet 
och kunskapen om lagar och avtal leder till att bevakningen och inflytandet ökar.  

Parterna i samarbetsförfarandet har verksamhetsrättigheter (behandlas i samband med 
organisationen) och skyldigheter (behandlas i samband med proceduren). Dessa bestämmer 
långt ett minimikrav för innehållet i samarbetsförfarandet och skapar förutsättningar för 
proceduren. Granskningen sker utgående från SamarbetsL och det allmänna avtalet som 
ingåtts mellan EK och FFC.11 Även kollektivavtalen innehåller regelverk om samarbetet 
mellan parterna. Regelverken i ovannämnda avtal kan gälla t.ex. följande regler som berör 
personalrepresentaens arbete: ledigheter från arbetet, ersättningar för inkomstbortfall och 
stadganden om arbetsutrymme.  

                                                 
9 Rusanen, s. 189 
10 Laatunen m.fl. 2002, s. 76 
11 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet  
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1.1   Forskningens inriktning 

1.1.1 Forskningens mål    

Analysen av de strategiska elementen och koncernsamarbetet sker särskilt utgående från 
följande perspektiv: 

1. Vilka är lagstiftarens syften och målsättningar? En analys sker huruvida lagstiftarens 
syfte har uppnåtts. Har personalens inflytande över de ärenden som berör deras arbete 
och arbetsplats ökat. Analysen tar fram lagstiftarens syfte och analyserar hur syftet 
uppnåtts. Här granskas t.ex. om arbetsgivaren rådgör med personalens representanter 
före beslut fattas. Analysen sker på basen av parternas synsätt.  

2. Vilken är lagens funktion och betydelse? En granskning sker hur samarbetsförfarandet 
fungerar i praktiken. Här granskas t.ex. hur samarbetsförfarandet fungerar som 
informationskanal till personalen.  

3.  Vilka synsätt finns hos parterna i samarbetsförfarandet? En utvärdering sker hur 
parterna, arbetsgivarna och personalens representanter, ser på samarbetsförfarandet. 
Det är parternas synsätt som styr analysen - ej den faktiska situationen. Ett exempel på 
frågeställningen är analysen om parterna anser att personalens representant skall ha 
inflytande på besluten.  

4.  Vilka är fördelarna och nackdelarna? En genomgång sker av fördelar och nackdelar 
 avseende regelverket inom ovannämnda delar. Jag granskar t.ex. fördelar och 
 nackdelar med en utökad  företagsdemokrati.  

5. Hur ser framtiden ut och vilka utvecklingsmöjligheter finns? Hur kan lagstiftningen 
utvecklas för att förbättra växelverkan mellan parterna och utöka personalens 
inflytande. Hur kan utvecklingen ske så att företagens konkurrenskraft ökar. I 
avhandlingen granskas t.ex. hur regelverket bättre kan få arbetsgivaren att utreda 
alternativ till uppsägningar och vilken inverkan eventuella sanktioner har på 
samarbetsförfarandet.  

De perspektiv som utgör grunden i analysen är i första hand lagstiftarens. För att granska hur 
samarbetsförfarandet sker i praktiken har jag valt att göra en empirisk undersökning och 
därtill granska tidigare forskningsmaterial. Aktörerna på arbetsmarknaden kan inte kringås då 
perspektiven väljs eftersom de intar en viktig roll. Ett viktigt perspektiv är även 
personalledarskapet, eller SHRM-forskning (från eng. Strategic Human Resource 
Management). Orsaken till att personalledarskapet valts som perspektiv i forskningen är att 
företagsledningen inte kan behandla personalfrågor endast sett ur ett juridiskt perspektiv.  

Frågeställningarna och de olika perspektivena i analysen av de strategiska elementen kan 
beskrivas i följande figur: 
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Figur 1:  Strategiska element i samarbetsförfarandet  

STRATEGISKA ELEMENT I  Syfte och  Funktion och Synsätt Fördelar och  Framtid och  
SAMARBETSFÖRFARANDET målsättningar betydelse nackdelar utvecklingsmöjligheter
VEM? 
Organisation 
HUR?  
Procedurregler
PERSPEKTIV  

Empirisk undersökning
Aktörerna på arbetsmarknaden

SHRM-forskning

FRÅGESTÄLLNING

Lagstiftaren

 

 

Då koncernen som företagstyp blivit vanlig skulle utvecklingen i många fall innebära att 
tillgången till information och anställningsskyddet skulle försvagas när beslutsfattandet i 
frågor som gäller förhållandena på arbetsplatsen överförts till ett annat företag.12 Syftet med 
samarbetet i en koncern är enligt lagen att främja växelverkan mellan koncernledningen och 
personalen samt personalens interna växelverkan.13 Detsamma kan även anses gälla för det 
internationella koncernsamarbetet. Då företagenas verksamhet och beslutsfattandet 
globaliseras är det även naturligt att personalens inflytande sker på samma nivå. Här granskas 
de europeiska företagsråden och  arbetsmarknadsparternas syn på dem. 

För att göra en granskning av hur aktörerna i praktiken upplever samarbetsförfarandet görs en 
empirisk undersökning bland arbetsgivarens- och personalens representanter i 
samarbetsförfarandet. Målet är att  göra granskningen speciellt  med personalrepresentantens 
roll som utgångspunkt. Analyserna görs på basen av parternas syn på samarbetsförfarandet 
och personalens inflytande i stället för det faktiska inflytandet, då det är svårare att granska 
det faktiska inflytandet som personalen har. T.ex. gällande den enskilda 
personalrepresentantens inflytande granskas frågan på basen av parternas synsätt - ej det 
faktiska förhållandet.  

Vid analysen av organisationen i den empiriska undersökningen är utgångspunkten parternas 
syn på personalrepresentantens roll. Är det så att flexibilitet från personalrepresentantens sida 
åstadkommer ett bättre resultat ur personalens perspektiv och hur självständig är 
personalrepresentanten i förhållande till personalen? Samarbetsförfarandet i en koncern 
granskas med målsättningen att utreda huruvida besluten fattas av den egna arbetsgivaren och 
om den egna förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet. Målsättningen är också 
att utreda parternas syn på kollektivt och individuellt förhandlande. Anser parterna att flere 
frågor bör behandlas individuellt med varje arbetstagare och avlägsnar ett effektivt 
samarbetsförfarande behovet av individuella förhandlingar? 

I den empiriska undersökningen analyseras procedurreglerna så att parternas syn på 
samarbetsförfarandet studeras. Målsättningen är att granska parternas uppfattningar: skall 
samarbetsförfarandet skötas så att personalen ges ett reellt inflytande. Är goda 
samarbetsrelationer en konsekvent handlingslinje eller sköts samarbetsförhandlandet endast 
för att formaliteterna skall uppfyllas. Bidrar ett positivt klimat i samarbetsförfarandet till 
företagets framgång och lönsamhet. Målsättningen är att granska huruvida det finns ett 
samband mellan väl skötta samarbetsrelationer och företagets resultat. I undersökningen 
frågades om samarbetsförfarandet bör användas som medel även då det inte förutsätts i lagen. 

                                                 
12 RP 101/1990, ändring av SamarbetsL, inledning 
13 Se SamarbetsL 1 § 2 mom.  
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Huruvida personalrepresentanten i förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet 
analyseras.   

I den empiriska undersökningen analyseras även parternas syn på samarbetsförfarandet som 
medel i personalärenden. Parternas syn på om samarbetsförfarandet underlättar möjligheten 
att verkställa svåra beslut granskas. Upplever arbetsgivarna och personalrepresentanterna att 
det finns en praktisk nytta av samarbetsförhandlandet vid fattandet av beslut. Underlättar 
samarbetsförfarandet informationsgången till personalen? Använder ledningen 
samarbetsförfarandet som ett ledningssystem för skötseln av personalärenden? Samtidigt 
studeras behovet av ändringar i samarbetsförfarandet lagstiftnings- och avtalsvägen. 
Undersökningen ser på huruvida personalrepresentantens roll bör förstärkas lagstiftnings- 
eller avtalsvägen.  

1.1.2 Forskningens  metodik 

Nedan beskrivs hur jag angriper forskningsproblemet för att uppfylla undersökningens syfte 
och besvara frågeställningarna. En indelning görs avseende det rättsliga materialet och den 
empiriska undersökningen. Den rättsliga delen av undersökningen bygger på särskilda 
metoder förankrade inom rättsvetenskapen medan den empiriska undersökningen utförs med 
hjälp av samhällsvetenskaplig kvantitativ empirisk metod. Lagstiftningen ses som en ram för 
en företagspraktik, som ges innehåll av aktörerna på arbetsmarknaden och deras syn på 
samarbetet. Då jag granskar lagstiftningen sker detta inte utgående från t.ex. domstolstolkning 
utan mitt intresse ligger i företagspraktiken och ledarskapet.  

Vetenskapligt försöker avhandlingen kombinera två olika forskningstraditioner: arbetsrätts- 
och personalledarskapsforskning. Utgångspunkten i avhandlingen utgör det arbetsrättsliga 
perspektivet som kompletteras med personalledarskapsperspektiv. Då samarbetsförfarandet 
kan ses som ett viktigt verktyg i välskötta personalrelationer är det naturligt att utgå ifrån 
personalledarskapsforskning. Personalledarskapsforskningen kompletterar den arbetsrättsliga 
forskningen. Vid analysen av lagstiftningen sker en allmän redogörelse av regelverket där 
djupare rättsdogmatiska analyser av tolkningen av SamarbetsL:s innehåll faller utanför 
undersökningens syfte. I avhandlingen görs en positionering där samarbetsförfarandet ses som 
ett möjligt verktyg till ett lyckat personalledarskap.  

I den rättsliga delen av avhandlingen granskas speciellt lagens motiveringar i 
regeringspropositionerna. Lagstiftarens perspektiv framgår av en granskning av syfte och 
metoder utgående från lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt rättslitteratur.  Granskningen 
av det rättsliga materialet sker enligt traditionella metoder förankrade inom rättsvetenskapen, 
där jag på en allmänn nivå försöker klarlägga och analysera rättsreglernas innehåll och delvis 
även strukturera regelverket.  

De allmänna avtalen mellan centralförbundena på arbetsmarknaden kompletterar 
lagstiftningen och drar upp riktlinjer för kollektivavtalen som är bunda till de centrala 
avtalena inom branschen. Även kollektivavtalen innehåller regler för hur samarbetet mellan 
parterna sker. Kollektivavtal inom servicebranschen granskas för att besvara frågeställningen 
hur samarbetsförfarandet fungerar.   

En genomgående metod är att skilt besvara de i syftet nämnda frågeställningarna inom 
respektive strategiskt element; organisation och procedurregler. Perspektivet i avhandlingen 
utgör lagstiftaren, den empiriska undersökningen, aktörerna på arbetsmarknaden samt 
strategisk personalledarskapsforskning (SHRM). Personalledarskapsforskning är ett 
nödvändigt komplement till det arbetsrättsliga perspektivet då det i samarbetsförfarandet ofta 
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blir fråga om avgöranden som berör personalledarskap. Dylika mångvetenskapliga analyser är 
sällsynta. 

Den empiriska undersökningen granskar hur väl man i praktiken lyckats med 
personalinflytandet via samarbetsförfarandet med särskild betoning på 
personalrepresentantens roll. Undersökningen ligger till grund för diskussionen hur 
samarbetsförfarandet skulle kunna utvecklas framgent. Även här sker en indelning i 
organisation och procedurregler.  

Resultatet från den empiriska undersökningen redovisas även i anslutning till beskrivningen 
av rättsreglerna. Denna inplacering av data från undersökningen i anslutning till behandlingen 
av olika regler sker för att läsaren skall få en förståelse för reglernas funktion i praktiken i 
direkt anslutning till redogörelsen för reglerna.  

Undersökningen förverkligades bland Branschförbundet för servicebranschens 
medlemsföretag hösten 2002. Branschförbundet för servicebranschen är ett 
arbetsgivarförbund inom EK och består av 229 medlemsföretag som sysselsätter 28.770 
personer. Förbundet har totalt ingått 25 kollektivavtal med olika fackförbund. 
Undersökningen berörde de företag som omfattas av SamarbetsL, alltså de företag som har 
minst 30 anställda. Tillsammans berörde undersökningen 97 företag. Samma frågor skickades 
till både arbetsgivarens och personalens representanter med målsättningen att kartlägga 
parternas syn på samarbetet och utreda skillnaderna. Eftersom materialet inte är tillräckligt 
omfattande för att göra alltför långtgående slutsatser hur samarbetsförfarandet fungerar 
utnyttjas även övrig forskning inom området. Här granskas särskilt de empriska 
undersökningar som gjorts under senare tid. Den centrala källan som används förutom den 
egna undersökningen är den forskning som Kairinen och Uhmavaara gjort för kommittén för 
utvecklandet av SamarbetsL 2005 och deras tidigare forskning från början av 90-talet.14  

Samarbetsförfarandets reglering belyses från olika områden, bl.a. metallindustrin och 
sjöfarten. Den egna empiriska undersökningen och de fakta som redovisas från denna, är dock 
begränsad till företag från servicebranschen och de fakta som hänvisas till är eventuellt inte 
representativa för hela arbetsmarknaden. De undersökningar som Åbo universitet har gjort är 
mera omfattande och gäller flera olika branscher.  

Aktörerna på arbetsmarknaden deltar aktivt i lagstiftningsarbetet. Detta skedde då SamarbetsL 
stiftades för ca. 25 år sedan, då lagen senare utvecklats och gällande den kommande 
utvecklingen. Arbetet sker även via samarbetsförfarandet, kollektivavtalen, de allmänna 
avtalen och de centrala inkomstpolitiska uppgörelserna. Arbetsmarknadsparternas perspektiv 
diskuteras genomgående i avhandlingen. Med tanke på aktörernas starka roll inom vårt 
arbetsmarknadssystem är det nödvändigt att behandla deras perspektiv. Även 
arbetsmarknadsparternas framtida roll i samarbetet penetreras. 

Personalledarskaps- och företagsadministrativ forskning utgör ett väsentligt perspektiv i 
avhandlingen för att granska samarbetsförfarandet och samröret mellan arbetsgivaren och 
personalen. Jag granskar närmast s.k. SHRM-forskning eller i avhandlingen kallat strategiskt 
personalledarskap. Företagets ledarskap återspeglas och vägs i samarbetsförfarandet. 
Ledningen kan inte fatta beslut som endast berör samarbetsförfarandet utan att beakta frågan 
ur ett personalstrategiskt perspektiv. En diskussion sker kring frågeställningen huruvida 
ledningen ser ett mervärde i att sköta samarbetet och personalärendena väl.  

För att samarbetsförfarandet skall bli en konsekvent handlingslinje krävs en strategi för 
samarbetsförfarandet och att personalstrategierna utgör en del av verksamhetsstrategierna. I 
                                                 
14 Kairinen - Uhmavaara, Yhteistoimintakysely, Tuloksia yhteistoimintalakikomitealle 29.4.2005 
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verksamhetsstrategierna  redogörs för de centralaste principerna för företagets verksamhet. I 
strategierna för samarbetsförfarandet redogörs för arbetsgivarens hållning till samarbetet med 
personalen. Även företagskulturen måste möjliggöra ett samröre som bygger på lojalitet och 
växelverkan. Samarbetet bygger på en gemensam syn om att företaget bör nå framgång och 
konkurrenskraften förbättras.  

1.1.3 Forskningens uppläggning  

En genomgång av personalinflytandets och kollektivavtalssystemets historia i Finland är 
nödvändig för att förstå varför vi har dagens samarbetssystem i form av SamarbetsL och de 
viktigaste lagar och avtal som reglerar personalens inflytande. En historisk överblick av 
personalinflytandet och SamarbetsL:s utveckling i Finland görs i kapitel 1 och en redogörelse 
av det nordiska kollektivavtalssystemet sker.  

Slutsatsen ur personalledarskapsperspektiv blir att det är nödvändigt att integrera 
personalstrategin i företagets verksamhetsstrategi för ett framgångsrikt företag. Integreringen 
är av vikt för att samarbetsförfarandet skall bli en konsekvent handlingslinje och inte ett 
förfarande som endast sker i samband med uppsägningar och nedskärningar. 
Samarbetsförfarandet bör vara en del av personalstrategin och en plan bör uppgöras för 
samarbetsförfarandet. Samarbetsförfarandet bör också vara fortgående och ett sätt att verka. 
Det kräver också att företagskulturen möjliggör förfarandet. Om det är fel på företagskulturen 
krävs större ingrepp av ledningen, vilket diskuteras i kapitel 1.3.3. En diskussion sker om det 
finska systemet uppfyller dessa målsättningar.  

En generell genomgång av hur SamarbetsL är organiserad och hur lagen fungerar sker i 
kapitel 2. Syftet är att ge en inledande presentation av lagen. Den empiriska undersökningen 
som genomförts i samband med forskningen genomgås också här. Analysen sker även här 
utgående från samma uppdelning som tidigare i forskningen, i organisation och 
procedurregler. Totalt skickades formuläret till 97 företag tillhörande samma 
arbetsgivarförbund. Samma frågor riktas till både arbetsgivarens och personalens 
representanter. Uppskattas att arbetsgivaren har två representanter och personalen i snitt har 
två representanter, var de potentiella svararna sammanlagt 388 personer. Totalt har 91 svar 
inkommit från arbetsgivarens (54  svar) och från personalens representanter (37  svar), vilket 
ger en svarsprocent på 23 %. Det är skäl att betona att med denna relativt låga svarsprocent 
ger undersökningen inte ett representativt klarläggande av opinionerna, särskilt bland 
personalrepresentanterna. Forskaren vill inte heller på basen av undersökningen göra 
generella påståenden om vilka uppfattningar som är rådande. Det viktiga har varit att få en 
belysning av hur man på arbetsplatserna ser på problemställningarna med partssamarbetet. 
Intervjuer med deltagare i samarbetsförhandlingar har dessutom bekräftat att det finns ett 
behov av forskning inom området. Särskilt intressant är kopplingen mellan 
samarbetsförfarandet och företagens ledningssystem och personalledarskap. 
Undersökningsmaterialet används och diskuteras också i de enskilda delarna av avhandlingen 
där delområdena presenteras. I samband med min egen undersökning har jag även granskat 
Kairinens och Uhmavaaras forskning angående samarbetsförfarandet.  

Samarbetsförfarandets organisation behandlas i kapitel 3. Samarbetsförfarandet utgör en 
institution på arbetsmarknaden  och är sammanbundet till helheten genom avtal mellan 
arbetsmarknadsparterna och via kollektivavtalen. Samtidigt utgör samarbetsförfarandet en 
process som sker i företagen inom ramen för det interna samarbetet, där arbetsgivaren möter 
personalen inom den normala linjeorganisationen. Facket deltar inte direkt i denna process, 
men däremot indirekt, via kollektivavtalssystemet, förtroendemannasystemet och de 
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gemensamma avtalen på arbetsmarknaden. I systemet ingår lokala förhandlingar och 
förhandlingar på förbunds- och centralnivå. Parterna och deras verksamhetsrättigheter i 
samarbetsförfarandet behandlas även i kapitel 2. Analysen sker utgående från hur lagstiftaren 
och arbetsmarknadsparterna (via de allmänna avtalen) avsett att samarbetsförfarandet skall 
vara organiserat.  

I kapitel 4 analyseras procedurreglerna utgående från ovannämnda frågeställningar. 
Proceduren utgör det mest centrala i processen och utgör systemets bas. Frågorna gäller när 
det skall förhandlas, vilka ärenden som hör till förfarandet och hur  samarbetsförfarandet 
förverkligas. Här redogörs för av vad förhandlingsskyldigheten innehåller och hur 
skyldigheten fullgörs. Målsättningen är även att granska parternas möjligheter till ingående av 
samarbetsavtal och hur bindande dessa avtal är för personalen. Frågan om samspelet mellan 
regler och målsättningen att uppnå ett fungerande samarbete diskuteras. Parternas 
skyldigheter granskas. Kapitlet inbegriper en analys av arbetsgivarens informationsplikt samt 
utbildningsfrågor.  

I kapitel 5  genomgås koncernsamarbetet dels på nationell och dels på internationell nivå. 
Koncernsamarbetet granskas utgående från dess organisation och procedurregler. Då 
företagen numera allt oftare är organiserade i form av en koncern är det nödvändigt att 
granska hur samarbetet sker i dessa.  Då företagens verksamhet globaliseras och då 
beslutsfattandet sker globalt är det även naturligt att personalens inflytande får 
gränsöverskridande drag. Det europeiska samarbetet i form av de europeiska företagsråden 
granskas. Den nya ”förhandlingsnivån” mellan koncernledningen och personalen diskuteras. 
Informationsskyldighetens karaktär behandlas liksom ”konsultationens” innebörd i de 
europeiska företagsråden. Hur förhåller sig samarbetsförhandlandet i dotterbolagen till 
koncernsamarbetet?. Förverkligandet av personalrepresentationen via interna (koncernens 
egen personal) och externa krafter (utomstående experter) diskuteras inom det internationella 
samarbetet. Regelverket om medbestämmandet i Europabolagen faller utanför forskningen.15 

I kapitel 6 sker en sammanfattning av de olika kapitlena i avhandlingen med utgångspunkten 
hur samarbetets organisation och dess procedurregler gestaltas inom respektive modell. 
Samarbetsförfarandets kommande utvecklingsmodeller granskas. I många företag har 
samarbetsförfarandet fått en negativ klang, eftersom samarbetsförfarandet oftast aktualiseras 
då det är frågan om uppsägningar eller permitteringar av ekonomiska- eller 
produktionsorsaker. Andra företag har insett fördelen med att använda samarbetsförfarandet 
som en del av ledningssystemet. Här utgör förfarandet ett medel i kommunikationen och 
växelverkan med personalen. Arbetsgivarens synsätt och val i samarbetsförfarandet 
utvärderas. Integrationen av samarbetsförfarandet i företagets ledningssystem blir en naturlig 
följd för de företag som tror på att en motiverad och involverad personal är bra för företaget.  

1.1.4 Synsättet som samarbetslagen bygger på 

Enligt personalledarskapsforskning ligger det i arbetsgivarens intresse att involvera 
personalen i samarbetsförfarandet, där personalens representanter för fram sina åsikter 
avseende kommande beslut och deltar i beslutsprocessen. Becker - Huselid - Ulrich:s 
forskning visar att företag gör bättre resultat då personalen getts ökat inflytande över 
beslutsfattandet.16 Det bör då ge reella möjligheter till inflytande för personalen och bygga på 
en konsekvent handlingslinje – ett sätt att verka. Att sköta samarbetsförfarandet väl är 

                                                 
15 Europabolaget (SE, Societas Europeas), bolagsform för bolag med hela EU som ”hemmaland”, se Rådets 
förordning (EG) 2157/2001 om stadga  för europabolag 8.10.2001 
16 Becker m.fl., s. 16-17 
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knappast något självändamål, liksom det inte finns ”goda” eller ”onda” arbetsgivare eller 
försvarare av demokratiska principer. Arbetsgivarens beslutsfattande baseras på ägarnas 
synvinklar, d.v.s. företagets lönsamhet och företagets värde. Slutsatsen blir att goda 
personalrelationer inte är något självändamål.  

I avhandlingen diskuteras om företagets konkurrenskraft och lönsamhet förbättras då 
personalärendena och samarbetsförfarandet sköts väl. I det fall att arbetsgivaren är övertygad 
om att ett välskött samarbete ger ett mervärde bör arbetsgivaren integrera 
samarbetsförfarandet i företagets personalstrategi som bör utgöra en del av 
verksamhetsstrategin. Vikten av att även uppgöra en plan och strategi för 
samarbetsförfarandet diskuteras.  

Personalstrategi och ett strategiskt ledarskap av personalresurserna utgör ett system där 
personalen uppfattas som en central strategisk resurs, då man övergår från ett produktcentrerat 
tankesätt till ett resurscentrerat tankesätt och då personalresursernas strategiska planering 
integreras med affärsverksamhetens strategiska planering. Samtidigt byggs personalpolitiken 
och olika personalsystem upp för att stöda detta tankesätt.17 Lagstiftaren utgår dels från 
arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och dels från utgångspunkten att personalens 
åsikter är kända, före besluten fattas.18 Ett kännetecken för samarbetsförfarandet är strävan till 
gemensamma förhandlingsresultat.19 Lagstiftaren har betonat parallelliteten mellan 
arbetsgivarens och personalens målsättning: beständigheten i arbetsförhållandena och 
förbättrad effektivitet.20   

Då företagen numera allt oftare är organiserade i koncerner uppstår frågan om hur 
samarbetsförfarandet fungerar i koncerner. Är det så att koncernledningen fattar besluten på 
förhand och samarbetsförfarande i dotterbolagen endast är en formalitet? Endast 43 % av 
arbetsgivarna och 59 % av personalens representanter anser att besluten fattas av den egna 
arbetsgivaren och att den egna förhandlingsgruppen påverkar förhandlingsresultatet.21 Ligger 
det i arbetsgivarens intresse att sköta samarbetsförfarandet väl, såväl i enskilda företag som i 
koncerner. Avhandlingen granskar huruvida det är naturligt att man i en koncern vill 
koordinera för företagen viktiga beslut, även i samarbetsförfarande, där 
förändringsdiskussionerna sker. Enligt SamarbetsL:s 1 § 2 moment utgör syftet med 
samarbetet i en koncern, att främja växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens 
personal samt personalens interna växelverkan. 

Koncernsamarbetet ger en skyldighet åt företagsledningen att informera personalen i vissa 
frågor rörande företagets ekonomiska ställning och utvecklingsprognoser, samt i ärenden som 
är av vikt för personalen. Koncernsamarbetet innehåller dock ingen  skyldighet att föra en 
samarbetsförhandling.22 Att det är så kan leda till att samarbetsförfarandet sker i en situation 
där de egentliga besluten inte fattas av arbetsgivaren som deltar i samarbetsförhandlingen 
(t.ex. inom ett dotterbolag inom en koncern) utan av moderbolaget.  

I den empiriska undersökningen undersöktes huruvida besluten i en koncern fattas av den 
egna arbetsgivaren och huruvida den egna förhandlingsgruppen har inflytande på 

                                                 
17 Vanhala – Laukkanen – Koskinen, Liiketoiminta ja johtaminen, s. 214  
18 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), 
propositionens huvudsakliga innehåll, s.1, Laatunen m.fl. 2002, s. 20 
19 Rusanen, s. 241-242 
20 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 1 §,  s.6, Laatunen m.fl. 2002, s. 19 
21 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 5 till arbetsgivarens och personalens representanter 
22 Laatunen m.fl. 2002, s. 129-133 
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beslutsfattandet. Fattar koncernledningen besluten på förhand och är samarbetsförfarandet i 
dotterbolagen endast en formalitet som måste uppfyllas? Av arbetsgivarnas representanter 
ansåg 43 % och av personalens representanter ansåg 59 % att besluten fattas av den egna 
arbetsgivaren och att den egna förhandlingsgruppen har inflytande på besluten. Detta visar att 
inte ens arbetsgivarna i dotterbolagen anser att de har inflytande fullt ut vad gäller 
beslutsfattandet i koncerner.23  

Det är av vikt att koncernens personalrepresentanter ges tillräckliga verksamhetsmöjligheter 
för att kunna verka för samarbetet och växelverkan mellan arbetsgivare och personal och för 
personalens interna växelverkan. Ges denna utveckling utrymme i praktiken i form av interna 
budgetmedel för förverkligandet diskuteras. Arbetsgivarens lojalitet vägs här i praktiken. 
Personalens inflytande via det internationella koncernsamarbetet (de europeiska 
företagsråden) diskuteras då besluten sker globalt och utan att beakta nationella gränser. De 
nationella organisationerna ser dock ut att hålla fast vid de nationella kollektivavtalen som 
grund för avtalsvillkoren och deras betydelse minskar knappast inom snar framtid. Huruvida 
det internationella samarbetet kompletterar det nationella samarbetet diskuteras med 
arbetsmarknadsparternas synsätt som utgångspunkt.  

Möjliggör den nuvarande lagstiftningen växelverkan och samröre mellan arbetgivaren och 
personalen trots att lagen uppfattas som en uppsägningslag i den meningen att ett varsel om 
samarbetsförhandlingar väcker rädsla och fasa? Människornas uppfattningar om SamarbetsL 
är begränsade och mycket är beroende av erfarenheterna från arbetsgivarnas inställning till 
samarbetsförfarandet där SamarbetsL förts fram som ett sista kort som används i 
uppsägningssammanhang. Via samarbetsförfarandet är det meningen att finna även andra 
lösningar än uppsägningar. Samarbetsförfarandet bör vara en fortsatt process som pågår hela 
tiden – både under goda och dåliga tider. En granskning sker huruvida den nuvarande 
lagstiftningen erbjuder redskap för ett fortgående samarbete. Den senaste tidens 
samarbetsförhandlingar med massuppsägningar som följd har fört med sig ett krav om 
ändringar i SamarbetsL. En kommitté bildades i oktober 2003 för att se över SamarbetsL. 
Kommittén färdigställde sitt betänkande i juni 2006 då jag var i den avslutande fasen av 
avhandlingen. En djupare analys av kommittébetänkandet sker ej i de enskilda kapitlena men 
däremot sker en kortare genomgång av förslaget i det sista kapitlet.  

Riksförlikningsman Juhani Salonius har poängterat att redskapen finns redan i den nuvarande 
lagstiftningen men att de ej används i alla företag. Han säger vidare att man bör överväga att 
förändra SamarbetsL i den riktningen att samarbetsaspekten skulle framhävas bättre. Som en 
möjlighet nämner riksförlikningsmannen att föra in stadgandena avseende minskningar av 
arbetskraften i ArbetsavtalsL eller i någon annan lagstiftning. Här menas de olika juridiska 
åtgärdena, stadgandena om förfarande och tidsmässiga frågor. Sålunda skulle man betona 
samarbetsaspekten i SamarbetsL.24 Tankegångarna att utveckla lagen i en sådan riktning att 
samarbetsaspekten framhävs diskuteras. Kan det ske inom ramen för nuvarande lagstiftning 
och är det logiskt då samarbetet inom ramen för samarbetsförfarande behövs både i 
uppsägningssammanhang och fortgående i den dagliga verksamheten?   

                                                 
23 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 5 till arbetsgivarens och personalens representanter 
24 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Nykyinen yt-laki sallisi monipuolisemman käsittelyn. 
Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” samt ”Saloniuksen mukaan yt-laki 
mielletään irtisanomislaiksi” 
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1.1.5 Avgränsningar 

Undersökningen koncentrerar sig på två olika strategiska element: organisationsramar och 
procedurregler inom samarbetsförfarandet. Regelverket om koncernsamarbete genomgås. En 
avgränsning sker till den privata sektorn. Undersökningen omfattar framför allt den s.k. ”EK-
FFC sfären”. Den offentliga sektorn faller sålunda utanför undersökningen. Den empiriska 
undersökning som gjorts omfattar även samma sfär. Fastän samarbetsförfarandet inom den 
offentliga sektorn lämnas utanför problemställningen är frågorna här ofta likartade och har 
även relevans vid diskussionen. Granskningen i avhandlingen gäller samarbetsförfarandet i 
Finland. Det görs även en kort jämförelse med personalens möjligheter till inflytande i 
Sverige och Tyskland. Det är naturligt att en jämförelse sker med Sverige då systemen för 
personalens deltagande påminner om varandra i Finland och Sverige. Systemet i Tyskland 
avviker sig från Finland och Sverige. I Tyskland har företagsrådet getts en stor betydelse.  

 Vid analysen av lagstiftarens synvinkel sker en allmän begränsning av regelverket där 
djupare analyser av respektive stadganden faller utanför undersökningens målsättningar. I 
stället sker en inriktning på hur samarbetsförfarandet kan utgöra en potentiell möjlighet till 
framgångsrik företagsverksamhet och personalledarskap. Utvecklingen av företagens 
verksamhet sker enligt RP (1978/39) genom att öka möjligheterna och rättigheterna för 
arbetstagare och funktionärer på arbetsplatserna att påverka behandlingen av angelägenheter 
som berör dem.25 Härmed träder personalledarskapsforskning in i bilden.  

Den empiriska undersökningen beskriver hur samarbetsförfarandet har lyckats i praktiken. 
Avgänsningen sker här till de företag som är medlemmar inom Branschförbundet för 
servicebranschen. Den andra centrala källan är den forskning som Kairinen och Uhmavaara 
gjort sedan 90-talet och nu senast 2005 i samband med kommittéarbetet för ändringen av 
SamarbetsL. I granskningen av de avtal som ingåtts mellan de centrala 
arbetsmarknadsparterna har jag valt att koncentrera mig till det allmänna avtal som ingåtts 
mellan EK och FFC. Därmed har även synsätten från aktörerna kommit att begränsas främst 
till dessa. Undersökningen grundar sig på en genomgång av de 25 kollektivavtal som ingåtts 
av Branschförbundet för servicebranschen. 26  

En genomgång av samarbetsförfarandet utan att behandla det finska kollektivavtalssystemet 
och förtroendemannasystemet är ej möjligt. Det historiska perspektivet begränsas till 
personalinflytande och hur personalens möjligheter till inflytande vuxit fram. Vid 
genomgången av personalledarskapsforskning sker en koncentrering till diskussionen om hur 
samarbetsförfarandet (som utgör en del av personalstrategin) integreras i företagets 
verksamhetsstrategi och företagskulturens betydelse. Företagskulturen måste tillåta 
tankesättet att partssamarbetet skall vara en konsekvent handlingslinje för att integreringen 
skall lyckas och ge resultat.27 

1.1.6 Källmaterialet  

Utgångspunkten för den rättsliga granskningen är innehållet i  samarbetsförfarandet enligt 
SamarbetsL. Övriga viktiga lagar utgör speciellt lagen om personalrepresentation i företagens 
förvaltning och arbetsskyddslagstiftningen som också ökar personalens inflytande i företagen.  

                                                 
25 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 1 §,  s. 6 
26 Se verksamhetsberättelsen för Branschförbundet för servicebranchen r.f. 2003, s. 7 
27 Se även Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 56 



 

 
 

21

Även den nya ArbetsavtalsL som trädde i kraft 2001 har granskats vad gäller 
personalrepresentantens roll, och här särskilt stadgandena om förtroendeombudet.  

Förarbeten till lagstiftningen ovan granskas, med tonvikt på regeringspropositionerna till 
SamarbetsL och ändringarna därav. Samtliga propositioner genomgås och analyseras. Även 
förarbetena till ArbetsavtalsL granskas. Domstolspraxis i Finland genomgås, med tyngdpunkt 
på samarbetsförfarandet.  

Vad avser litteraturen kan konstateras att SamarbetsL har behandlats i ett flertal verk inom 
rättslitteraturen, dock så att rätt få omfattande analyser av de strategiska elementen har gjorts. 
Jag har även refererat till litteratur skriven arbetsmarknadsparternas experter som t.ex. 
Rusanen (FFC) eller Laatunen m.fl. (EK). I sammanhanget har jag tillämpat principen att 
särskilt nämna om det är frågan om en arbetsgivar- eller arbetstagaruppfattning i ärendet och i 
främsta hand tagit med neutrala tolkningar. Förutom det traditionella arbetsrättsliga 
förfaringsättet bakas organisations- och företagsadministrativ forskning (SHRM) kring 
personalledarskap in i avhandlingen. Som utgångspunkt används de internationellt mest lästa 
grundverken i SHRM. Rätt få analyser har tidigare gjorts avseende sambandet mellan 
samarbetsförfarandet, strategisk personalledning och företagets framgång.  

Den empiriska undersökningen som förverkligades via Branschförbundet för 
servicebranschens medlemsföretags arbetsgivar- och personalrepresentanter har hjälpt att  få 
en belysning av hur man ser på problemställningarna med partssamarbetet, där materialet 
varit användbart. Intervjuer med deltagare i samarbetsförhandlingar har dessutom visat att det 
finns ett behov av forskning inom området och då speciellt på att granska kopplingen mellan 
samarbetsförfarandet och företagens ledningssystem och personalpolitik.  Intervjuer med 
arbetsmarknadsorganisationernas specialister på samarbetsförfarandet ger stöd och nya 
infallsvinklar i forskningen. För att få ett bredare underlag utnyttjas även  tidigare 
undersökningar om samarbetsförfarandet.  

1.2 Personalens inflytande -  en historisk överblick  

1.2.1 Personalinflytandets historia 

Personalens inflytande och senare medbestämmande i arbetslivet samt historia hör samman 
med arbetarrörelsens historia. Redan på arbetarrörelsens Wrightska period valde 
fackförbundena sina första förtroendemän. Industrialiseringen i Finland skedde från mitten 
och senare hälften av 1800-talet och begreppet förtroendeman tillkom på 1890-talet.28 29 De 
första fackförbunden grundades under den tid då Finland var en del av Tsar-Ryssland. Det 
första fackförbundet var Finlands Typografförbund, som grundades 1894. Den första fackliga 
centralorganisationen, Finlands Landsorganisation (föregångaren till Finlands Fackförbunds 
Centralorganisation FFC), grundades 15-17 april år 1907.30 Vid sekelskiftet skedde också en 
motsvarande utveckling inom fackföreningsrörelsen i de övriga nordiska länderna, som spred 
sig till Finland.  Den fackliga organiseringen i Finland uppvisade i flera avseenden drag som 
var bekanta från utvecklingen utomlands.31 
 

                                                 
28 Rusanen, s. 19 
29 Bergholm Tapio, Kovaa peliä kuljetusalalla, s. 59 
30 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi, under historierubriken 
31 Bruun Niklas, Kollektivavtal och rättsideologi, s. 7 
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Arbetsgivarna organiserade sig samtidigt då Finlands Allmänna Arbetsgivarförbund 
grundades 1907. Från 1918 gick arbetsgivarförbundet under namnet Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund AFC, senare även som Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT). 
Från och med 2005 finns ett nytt centralförbund på arbetsgivarsidan, Finlands näringsliv 
(EK), vilket officiellt inledde sin verksamhet 1.1.2005.32 
 
Förtroendemannasystemet utvecklades och stabiliserades samtidigt som utvecklingen gick 
framåt för fackföreningsverksamheten överlag och strävandena inom arbetarrörelsen 
framskred. Under olika perioder skedde utvecklingen med varierande fart beroende på 
samhällsklimatet. Problemen var som störst under den s.k. andra förtrycksperioden, liksom 
under första världskriget och de första decennierna efter självständigheten. Under 1920- och 
30-talet godkände arbetsgivarna ej fackliga förbund och man vägrade att förhandla med dem.  
Arbetsgivarna försökte med alla medel hindra arbetstagarna från att organisera sig och 
organiserade en omfattande strejkbrytarverksamhet.33 34 Under denna period saknade 
arbetstagarna kraft att genomdriva sitt krav på kollektivavtalsreglering.35 "Ett avgörande för 
den kommande samhällsutvecklingen i Finland var att socialdemokraterna som medel valde 
demokratin under 1920-talet,  som sättet att förverkliga sina strävanden", enligt författaren 
Paavo Haavikko.36 
 
Arbetsskyddets historia i Finland går också tillbaka till sekelskiftet då den “sociala frågan” 
lyftes fram. “Arbetarskyddet” var en mer omfattande fråga än “arbetsskyddet”, där 
hänvisningar gjordes till statlig reglering, även socialförsäkring. Arbetsskyddets förkämpar i 
Finland utgjordes inte enbart av socialpolitiker och arbetarledare utan även av bergsrådet 
Gösta Serlachius, som på 20-talet hämtade Safety First-rörelsen från Amerika till Finland.37 
 
Följderna av att organisera sig var av en helt annan karaktär än vad vi är vana med idag. Att 
organisera sig, innebar ofta en stor personlig risktagning eftersom det ledde till problem på 
arbetsplatsen. Personalens representanter blev utsatta för påtryckning och t.o.m. avskedade. 
Förföljelsen av fackföreningsverksamheten gick så långt att Landsorganisationen och dess 
medlemsförbund upplöstes av myndigheterna år 1930 som en följd av den s.k. lapporörelsens 
påtryckningar. Verksamheten kom dock igång igen samma år, då nuvarande FFC grundades.38 
Första gången arbetsgivarna godkände fackförbunden som en jämlik avtalspart var i samband 
med den s.k. januariförlovningen 1940. I sammanhanget godkändes dock inte 
kollektivavtalsförfarandet.39 Nämnas kan att avtalet ingicks mitt under brinnande krig, då det 
också fanns större förutsättningar än normalt att föra parterna samman.  
 
Förtroendemannasystemet och verksamheten inom fackförbundena stabiliserades först efter 
andra världskriget. Som grund för det nuvarande kollektivavtals- och 
förtroendemannasystemet utgör ramavtalet mellan FFC och dåvarande AFC (numera TT/EK) 
från 1944, som förnyades år 1946. I och med avtalet befästes förtroendemannens roll i 
arbetsmarknadssystemet. Avtalet är till huvuddelar i kraft fortfarande. 40 41 42 

                                                 
32 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi, under historierubriken, samt EK:s internetsida, www.ek.fi  
33 Rusanen, s. 19-20 
34 Se även Kettunen Pauli, Työjärjestys, s. 63-67 
35 Bruun Niklas, Kollektivavtal och rättsideologi, s. 12 
36 Kettunen Pauli, Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus, s. 482.  
37 Kettunen Pauli, Suojelu, suoritus, subjekti, s. 12-13 
38 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi  
39 Rusanen, s. 20 
40 Ibid 
41 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi  
42 Se även EK:s internetsida, www.ek.fi  
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Under åren 1956-1969 var fackföreningsverksamheten splittrad, då även en konkurrerande 
centralorganisation grundades. Splittringen hängde samman med splittringen inom den 
socialdemokratiska rörelsen.43 Oroligheterna på arbetsmarknaden var rätt omfattande under 
efterkrigstiden och kulminerade i en generalstrejk 1956.44 
 
I Finland finns ett fungerande s.k. trepartssystem, där regeringen delvis deltar i de centrala 
förhandlingarna tillsammans med arbetsmarknadsparterna. I dessa förhandlingar har man 
kommit fram till inkomstpolitiska helhetslösningar som berör nästintill hela arbetsmarknaden. 
Det första avtalet ingicks år 1968 (Liinamaa I avtalet).45 46 Regeringens roll är närmast att 
med olika fiskala åtgärder påverka lösningarna på arbetsmarknaden. En fungerande 
arbetsmarknads- och inkomstpolitik har haft och kommer framgent att ha en central roll för 
nationalekonomin och för Finlands konkurrenskraft. 
 
I ramavtalet mellan FFC och AFC ingick bestämmelser om förtroendemannens roll, om 
anordnandet av förtroendemannavtal, om uppgifter som ges till huvudförtroendemannen i 
konfliktsituationer, om ersättningar vid inkomstbortfall samt regler om uppsägningsskyddet 
för en förtroendeman. Därefter utvecklades och förstärktes förtroendemannens ställning och 
som en milstolpe kan nämnas förtroendemannaavtalet mellan arbetsmarknadsparterna från år 
1969 samt Arbetsavtalslagen (ArbetsavtalsL) från 1970. I förtroendemannaavtalet från 1969 
konstateras att upprätthållandet och utvecklandet av kollektivavtalssystemet grundar sig på ett 
ömsesidigt förhandlingsförhållande mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna. I avtalet 
framfördes att upprätthållandet av ett förhandlingssystem kräver ett fungerande 
förtroendemannasystem.47 
 
De två övriga centralorganisationerna är FTFC, som utgör tjänstemännens och 
funktionärernas centralförbund i Finland och har 643.000 medlemmar, samt 
akademikercentralen AKAVA, för långtidsutbildade och har 391.000 medlemmar. Idag har 
FFC över en miljon medlemmar, vilket består av 23 medlemsförbund. Till FFC:s 
medlemsförbund hör ca. 100.000 förtroendemän som deltar i intressebevakandet på 
arbetsplatserna.48  
 
Organiseringsgraden har traditionellt varit hög på den finländska arbetsmarknaden, liksom 
inom de  nordiska länderna. Det finns totalt ca. 2 miljoner organiserade arbetstagare i Finland, 
vilket utgör ca. 71% av den totala arbetsmarknaden.49 Fackföreningsrörelsens makt är 
fortfarande stark trots att antalet förbund har minskat, vilket långt är ett resultat av 
effektivering och rationalisering samt de förändringar som sker i samhället överlag. År 1975 
fanns det fyra centralförbund och 111 fackförbund. Tio år senare fanns det 100 förbund och år 
1995 hörde 83 fackförbund till tre centralorganisationer.50 EK och Servicearbetsgivarna slogs 
ihop till ett gemensamt arbetsgivarförbund 2005 med över 900.000 anställda.51  
 

                                                 
43 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi  
44 Se även Lilja Kari, Workers´workplace organisations, strejkstatistik s. 222 
45 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi  
46 Se även Lilja Kari, Työntekijöiden osallistuminen hallintoon teollisuusyrityksissä, s. 111 
47 Rusanen, s. 21    
48 FFC:s internetsida, www.sak.fi  
49 Se även FFC:s internetsida, www.sak.fi FTFC:s internetsida, www.sttk.fi samt AKAVA:s internetsida, 
www.akava.fi  
50 Komulainen Simo, Ammattiyhdistysliikkeen keskeiset järjestöprosessit 1975-1995. Fuusiot, järjestösiirtymät 
ja yhteistyöjärjestelmät osana ammattiyhdistysliikkeen järjestötointaa, s. 77 
51 EK:s internetsida, www.ek.fi/arkisto, artikeln ”Uusi keskusjärjestö syntymässä” 
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Den första ArbetsavtalsL kom år 1922 och förnyades 1970. Den senaste ArbetsavtalsL 
infördes år 2001. År 1946 tillkom lagen om produktionskommittér (ProduktionskommittéL) 
som till en början var i kraft i tre år. Lagen justerades år 1949 och förblev i kraft tills 
SamarbetsL antogs 1978.52 Lagen om kolletivavtal (KollektivavtalsL) kom  efter kriget år 
1946. En annan väsentlig lag ur personaldeltagande synvinkel var lagen om skydd i arbete 
(ArbetarskyddsL). SamarbetsL ökade medbestämmandet i arbetslivet genom att arbetsgivarna 
fick en förhandlingsskyldighet före beslut kan fattas. Lagen om personalrepresentation i 
företagens förvaltning godkändes i riksdagen år 1990 och tillämpas i företag inom vilka 
antalet anställda i arbetsförhållande i Finland normalt uppgår till minst 150 arbetstagare.  
 
Reglerna om koncernsamarbetet infördes år 1991 och ledde till att regelverket omfattas av 
koncerner där personalens antal utgör minst 500 anställda. Samtidigt tillkom den s.k. 
personalfondslagen, som också ökar personalens inflytande i företagen. De tre ovannämnda 
utgör de mest centrala delarna av lagstiftningen vad avser personalens deltagande i Finland.53 
54 I samband med Finlands medlemskap i EU år 1995 (anslutningavtalen från 1994) skedde en 
implementering av EU direktiven, i frågor som avser arbetsgivarens informations- och 
förhandlingsskyldighet. Därtill finns direktivet om europeiska företagsråd, som berör i två 
eller flere medlemsländer verkande företag eller företagsgrupper (koncern). Av betydelse är 
också direktivet om arbetsskydd och direktivet om närmandet av medlemsländernas 
lagstiftning vid massuppsägningar av arbetstagare.55 
 
Som en föld av EU:s direktiv finns i SamarbetsL:s 11 § ett specialstadgande om 
informationsplikten i samband med överlåtelse av rörelse. Regelverket berör även 
fusionering.56 57 
 
Finland har godkänt Europarådets konvention inom det sociala området, den europeiska 
sociala stadgan. Den europeiska  sociala stadgan förutsätter att Finland tryggar arbetstagarnas 
fackliga organiseringsfrihet, den kollektiva förhandlingsrätten, liksom 
personalrepresentanternas rätt till information, tryggandet av deras 
verksamhetsförutsättningar och skydd av personalrepresentanternas arbetsförhållande. 
Finland har ratificerat den internationella arbetsorganisationen ILO:s viktigaste avtal. De 
viktigaste ur förtroendemannens synvinkel är avtalet om arbetstagarnas representanter (nr. 
135), avtalet om facklig organiseringsfrihet och skyddet av facklig organiseringsrätt (nr. 87) 
samt avtalet om organiseringsrätten och kollektiv förhandlingsrätt (nr. 98).58 

1.2.2 Samarbetslagens historia 

Den ovannämnda utvecklingen under 1940-talet lade grunden för dagens kollektivavtals- och 
förhandlingssystem, liksom arbetsmarknadsparternas ökade betydelse under 1950-talet. 
ProduktionskommittéL var den stora lagstiftningssatsningen i det efterkrigstida Finland att 
försöka omstrukturera förhållandet mellan arbetsgivaren och personalen. Lagen uppfyllde 
dock aldrig de syften som avsågs. Som största orsak till misslyckandet kan nämnas parternas 
ovilja att förverkliga den i lagen syftade samarbetstankegången. Följden blev ofta att 
produktionskommittéerna förblev rätt passiva, fastän även undantag fanns. På detta inverkade 
                                                 
52 Koskinen Pirkko K, Työntekijöiden osallistumisesta päätöksentekoon yrityksessä, s. 11 
53 Se även Laatunen m.fl. 2002, s. 19  
54 Se även Koivisto Tapio, Työsuojelu ja osallistuva työorganisaatio, s. 11 
55 Se även Joutsamo - Aalto - Kaila - Maunu, Eurooppaoikeus, s. 681-682 
56 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 441 
57 Europarådets och rådets direktiv 2002/14/EG  (11.03.2002) om inrättande av en allmän ram för information 
till och samråd med arbetsatagare i Europeiska gemenskapen  
58 Rusanen, s. 17-18 
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utan tvivel även det faktum att arbetsmarknadsparterna koncentrerade sig på att utveckla 
kollektivavtalssystemet. Därmed kom produktionskommittésystemet att få mindre 
uppmärksamhet.59  

ProduktionskommittéL var det första försöket att genom lagstadgade arrangemang förverkliga 
företagsdemokratiska principer på arbetsplatserna. I praktiken tillämpades lagen i ca. 800 
företag. Lagen gällde industriella produktionsanläggningar medan service- och vissa andra 
branscher inte berördes av den. För att tillfredställa de utvecklingsbehov som fanns i den 
praktiska verksamheten gick man i många företag längre och experimenterade med olika 
samarbetsarrangemang, i vilka samarbetet varit mer långtgående än vad lagen förutsatte.60 

Debatten om företagsdemokrati inleddes under den senare hälften av 1960-talet. De fackliga 
organisationerna presenterade då olika krav på hur de avsåg att förverkliga 
företagsdemokratin. Även på det politiska planet fäste man uppmärksamhet vid frågan. 
Arbetsgivaren var rädd för att företagsledandet skulle byråkratiseras. Som ett resultat av 
fackförbundenas krav tillsatte regeringen år 1967 den s.k. företagsdemokratikommittén. Till 
skillnad från vad som hade önskats från arbetsmarknadsparternas sida bestod kommittén av en 
grupp forskare och arbetsmarknadsparternas representanter fick endast deltaga i arbetet 
genom en förhandlingsdelegation som stod till kommitténs förfogande.61  

Kommittéarbetet hade därför inte så goda förutsättningar att lyckas. Senare har 
kommittéarbetet ändrats i en riktning där arbetsmarknadsparterna deltar vid sidan av 
akademiker och specialister. Kommittén fick sitt betänkande färdigt i januari 1970. Upplägget 
byggde på representantskap i form av en särskild organisation. Produktionskommittérna 
föreslogs ersättas med ett personalråd som består av personalens representanter samt en 
samarbetskommitté, där arbetsgivarens representanter fick vara med i en minoritetsställning. 
Till samarbetsorganens uppgifter tillhörde frågor inom personalpolitikens område. Vid 
meningsskiljaktigheter kunde ärendena behandlas i  ett internt skiljemannaförfarande, av ett 
organ benämnt förlikningsnämnd. I den s.k. andra utvecklingsfasen skulle man ha angripit 
frågor rörande vinstfördelning och förvaltningsrepresentation.62 

Bland arbetsmarknadsparterna pågick samtidigt en förhandlingsrunda med 
företagsdemokratin som utgångspunkt, där man även nådde ett förhandlingsresultat på våren 
1969. FFC:s beslutande organ kom dock aldrig att godkänna förhandlingsresultatet. 
Förhandlingsresultatet innehöll ett försök att utöka produktiviteten, att utöka trivseln och 
arbetssäkerheten och att utveckla det demokratiska klimatet och samarbetet på 
arbetsplatserna. Fastän förhandlingsresultatet aldrig godkändes kom tankegångarna att leva 
vidare i de avtal som senare ingicks mellan arbetsmarknadsparterna. De viktigaste utgör 
förtroendemannaavtalet, avtalet om anlitande av utomstående arbetskraft, 
arbetarskyddsavtalet, utbildningsavtalet och rationaliseringsavtalet. Avtalen har förnyats flere 
gånger därefter.63 Avtalen mellan EK och FFC sammanfördes till ett gemensamt allmänt avtal 
år 1997.64  

Statsrådet tillsatte ytterligare en kommitté i juni 1970, som ett resultat av 
företagsdemokratikommitténs rekommendationer. Uppgiften blev att i brådskande ordning ta 
fram ett förslag hur man lagstiftningsvägen kunde förverkliga företagsdemokratikommitténs 
tankegångar inom företagen. Den s.k. tillämpningskommittén kom med sitt förslag i juli 1974 

                                                 
59 Laatunen m.fl. 2002, s. 13-18 
60 RP 1978/39, allmän motivering, 2. Nuvarande läge och ärendets beredning, 2.1.1. lagstiftning, s. 3 
61 Laatunen m.fl. 2002, s. 13-18 
62 Ibid 
63 Laatunen m.fl. 2002, s. 13-18 
64 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet  
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och förslaget byggde även denna gång på respresentantskapsmodellen. I företag som ständigt 
har mera än 50 arbetstagare skulle det finnas ett personalråd och en samarbetskommitté.  

Personalrådet skulle ha bestått av endast personalens medlemmar medan samarbetskommittén 
skulle ha bestått av bägge parter, dock så att arbetsgivaren skulle ha utgjort en minoritet. I det 
stora hela kan sägas att tillämpningskommittén rätt långt följde de rekommendationer som 
erhållits från företagsdemokratikommittén. I bägge fallen baserade sig medbestämmandet på 
representantskap och personalrådet skulle ha haft en betydande funktion , dock så att 
tillämpningskommittén betonade samarbetskommitténs betydelse. Kommittén som var 
representerad av samtliga arbetsmarknadsorganisationer var totalt oenig. Alla utom 
ordföranden kom med avvikande åsikter. Det stod klart att man inte kunde gå vidare 
lagstiftningsvägen på basen av detta. Koordineringsansvaret överfördes nu på 
tjänstemännen.65 

Arbetsmarknadsorganisationerna granskade den av Social- och hälsovårdsministeriet tillsatta 
tjänstemannagruppens resultat hösten 1977. Då kom man överens om följande 
tillvägagångssätt:66 

• Man går vidare både lagstiftnings- och avtalsvägen. 

• Organisationen för samarbetet utgör dels den befintliga linjeorganisationen liksom det 
existerande förhandlingssystemet på arbetsplatserna. 

• Man bereder en ramlag där man definierar samarbetsområdena samt parternas rättigheter 
och skyldigheter. 

På basen av en pro memoria som inbegrep ovannämnda punkter inleddes intensiva 
förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna. Det väsentliga var att man avvek från 
representantskapsmodellen. I stället för att skapa nya representantskapsorgan förlitade man 
sig i stället på å ena sidan den befintliga linjeorganisationen och å andra sidan 
kollektivavtalssystemets förhandlingsorganisation. Att ta med den bekanta och fungerande 
förhandlingsorganisationen i företagsdemokratimodellen förhindrade allt för svåra 
gränsdragningar mellan kollektivavtalssystemet och företagsdemokratisystemet. Detta ledde 
till ett gemensamt lagförslag till SamarbetsL som lades fram till social- och 
hälsovårdsministeriet i februari 1978. Regeringen gav sin proposition till riksdagen i mars 
1978 och lagen trädde slutligen i kraft i juli 1979.67 
 
De första förändringarna i lagen gjordes år 1988 då till samarbetsförfarandet hörande ärenden 
utökades. Samtidigt infördes förhandlingstider i situationer där en åtgärd leder till 
deltidsanställning, permittering eller uppsägning och sanktionssystemet breddades. 
Förnyelserna ledde dock till en alltför stor koncentrering på samarbetsförfarandet som ett 
självändamål för att uppfylla formalitetskraven. De långa förhandlingstiderna ledde inte till 
bättre förhandlingar mellan parterna. Som ett resultat av detta gjordes en justering i lagen år 
1997, då förhandlingstiden förkortades.68 
 
Enligt SamarbetsL:s 14 § har arbetsmarknadsorganisationerna fått rätt omfattande 
befogenheter att förhandla om avvikelser från lagen, vilket också motsvarar syftet med att 
SamarbetsL utgör en ramlag. Det första samarbetsavtalet ingicks mellan 
centralorganisationerna 1981. Fem år senare samordnades samarbetsavtalet och 
                                                 
65 Laatunen m.fl. 2002, s. 13-18 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
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informationsavtalet till ett gemensamt avtal om främjandet av samarbete och information 
inom företagen. Efter lagändringarna år 1989 förnyades avtalet återigen inom TT-sfären och 
1990 inom Servicearbetsgivarsfären. Avtalet  närmast kompletterar lagstiftningen, 
SamarbetsL  utgör dock inte en del av avtalet.69  
 
Reglerna om nationellt koncernsamarbete infördes år 1991 och ledde till att regelverket 
omfattas i koncerner där personalens antal utgör minst 500 anställda. Till koncernsamarbete 
hör alla dotterbolag som sysselsätter minst 30 anställda.70 Regelverket om internationellt 
koncernsamarbete infördes 22.9.1996 för att anpassa lagstiftningen till befintliga EU-direktiv.  
 
Enligt underteckningsprotokollet från 4.6.1997 upphörde de tidigare allmänna avtalen mellan 
EK och FFC som varit i kraft sedan 1946, för att uppgå i det s.k. allmänna avtalet mellan 
centralförbunden. Samtidigt rensades bort sådant som senare kommit att upptas i de lagar som 
reglerar samma ärenden. De ärenden som nu uppgick i det allmänna avtalet utgjorde: det 
allmänna avtalet, förtroendemannaavtalet, avtalet om främjandet av samarbetet och 
informationsverksamheten i företagen, avtalet om anlitande av utomstående arbetskraft, 
avtalet om arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna, utbildningsavtalet, 
rationaliseringsavtalet.  

Lagen förnyades år 2005 då man genomförde det s.k. förändringstrygghetspaketet. 
Förändringarna innebär att parterna skall ta fram en åtgärdsplan, som parterna skall utarbeta 
tillsammans och beredas när samarbetsförfarandet inleds. Syftet med planen är att samarbetet 
skall utvecklas till en logisk serie uppbyggd av utredningar, information, gemensam planering 
av verksamhetsprinciper och förhandlingar, vilket stöder arbetstagarens möjligheter till ny 
sysselsättning och i vilken deltar företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna och 
arbetskraftsmyndigheterna.71 

Granskningen ur historiskt perspektiv sker enligt följande:  
 
Figur 2:  Strategiska element i samarbetsförfarande och historiska perspektiv  
 
 

Strategiska element i Perspektiv
samarbetsförfarandet

Vem ? Samarbetet fördjupas både lag- och avtalsvägen.
Organisationsramar Organisationen består av den befintliga linjeorganisationen

liksom av de existerande förhandlingsorganisationerna.
Hur? SamarbetsL utgör en ramlag för hur samarbetet genomförs.
Procedurregler Definition av samarbetsformer sker i både lagar och avtal.

 

1.2.3 Det nordiska kollektivavtalssystemet som grundform  

Systemen för medverkan i företagen kan enligt RP från 1978 inledas i fyra grundformer, som 
alla tillämpas och har utvecklats sida vid sida. Detta kan anses gälla fortfarande idag. Vårt 
eget system – kollektivavtalssystemet - som också ligger till grund för samarbetsförfarandet, 
kan betraktas som en nordisk grundform. Kollektivavtalssystemet har även i många andra 
europeiska länder varit den huvudsakliga formen för arbetstagarnas möjligheter till inflytande. 
                                                 
69 Laatunen m.fl. 2002, s. 13-18 
70 Ibid 
71 RP 48/2005, propositionens huvudsakliga innehåll, ” förändringstrygghetspaketet” översatt från finska 
”muutosturvapaketti” 
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Ett internationellt sett typiskt utvecklingsdrag för kollektivavtalen är att de blivit alltmer 
omfattande och gäller även andra delområden än endast lönevillkor. I de nordiska länderna 
har kollektivavtalen ofta en riksomfattande karaktär.72 Omfattningen av avtalen har blivit en 
styrka för förhandlingssystemet. Arbetsgivarna har insett att det inte är någon idé att strida 
mot ett så omfattande avtal, samtidigt som man kan köpa sig arbetsfred med rätt goda 
garantier om att det håller riksomfattande. Även innebörden att kollektivavtalsfrågorna ej blir 
konkurrensfrågor har spelat in och styrkt förhandlingssystemet. På fackligt håll har de 
riksomfattande avtalen inneburit en maktställning för fackförbunden och fört med sig att 
arbetstagarparten utgör en jämnbördig part i förhandlingarna. Detta kan inte förbises vid 
analyserandet av grunden för samarbetsorganisationen, det nordiska kollektivavtalssystemet.  

Den andra grundformen för medverkan är systemet med arbetsplatsråd, vilket följer samma 
principer som produktionskommittésystemet. Längst har systemet utvecklats i Tyskland. 
Systemet förkastades i Finland som framkommer i kapitlet ovan om SamarbetsL historia. 
Motsvarigheten i finska förhållanden utgör kanske närmast systemet med delegationer inom 
samarbetsförfarandet.73 

I företagsdemokratiarbetet har man även strävat efter att stärka fackförbundenas ställning på 
arbetsplatserna. Denna form av verksamhet har närmast framkommit i Sverige,74 där 
fackföreningsverksamheten som en del av den socialdemokratiska rörelsen har haft en mycket 
stark ställning. Rörelsen har funnits starkt närvarande på arbetsplatserna och kopplingen till 
partiet har ställvis varit uppenbar.     

Representation i företagens högsta förvaltningsorgan kan betraktas som en fjärde grundform 
för inflytande. Dessa arrangemang förverkligades tidigast i Norge, Danmark, Tyskland och 
Sverige.75 Bestämmelserna ger de anställda rätt till två ledamöter i företagets styrelse, om 
företaget under det senast förflutna räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt minst 25 
arbetstagare.76 Finland fick sin egen L om personalrepresentation i företagens förvaltning år 
1990.  

1.3 Samarbetsförfarandet som en del av verksamhetsstrategin 

1.3.1 Inledning 

Enligt synsättet i avhandlingen ses samarbetsförfarandet inte som en enskild företeelse inom 
ett företag, utan som en del i sättet att verka. Samtidigt finns det ett klart samband mellan att 
sköta personalärenden väl (och då samarbetsförfarandet i synnerhet) och företagets framgång. 
I den undersökning som gjordes i samband med avhandlingen frågades huruvida ett positivt 
klimat i samarbetsförhandlingarna, där personalen har inflytande på beslutsprocessen och 
slutresultatet i förhandlingarna, bidrar till företagets framgång och lönsamhet. Av 
arbetsgivarens representanter ansåg 70 % och av personalens representanter 92 % att ett 
positivt samarbetsklimat bidrar till företagets framgång och lönsamhet.77  

                                                 
72 Se RP 1978/39 SamarbetsL, allmän motivering, nuvarande läge och ärendets beredning, 2.2. några utländska 
lösningar, 2.2.1. allmänna utvecklingsdrag, s. 4 
73 Ibid, s. 5 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Bergqvist Olof, Medbestämmandelagen, s. 54 
77 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Samarbetsförfarandet utgör en väsentlig del i företagets personalpolitik, som bildar en del av 
företagets personalstrategi. Personalstrategin bör inte heller vara en enskild företeelse utan en 
del av företagets verksamhetsstrategi.78 Grundfilosofin innebär att det finns ett gemensamt 
intresse för att parterna skall uppnå framgång och utveckling. Enligt Huhtala så avviker 
personalinflytandet från det traditionella tankesättet i välfärdssamhället – nämligen gällande 
rättvisetankegångarna.79 Att sköta personalrelationerna bör dock vara i välfärdssamhällets 
intresse, t.o.m. en konkurrensfördel. Arbetsgivarna i större bolag blir beskyllda för girighet 
och omättligt vinstbegär där man talar om ”kvartalsekonomier”. Enligt personalens 
representanter vill speciellt börsbolagen redovisa stigande vinster för varje kvartal när 
aktieägarna är ute efter snabba klipp. Kravet på större vinst och högre avkastningsprocent har 
avspeglat sig på hela verksamheten.80  

Personalen skulle ha större förståelse för saneringar enligt opinionerna om företaget skulle ha 
gjort förluster en längre tid och den ekonomiska grunden skulle ha försämrats bestående och 
betydande.  Nu förs dock samarbetsförhandlingar i storföretag där även bra resultat uppvisas 
totalt sett. Resultat förbättras enligt personalrepresentanternas uppfattningar i 
konkurrensförbättrandets namn. Ledningen beskylls för att förbättra resultatet på personalens 
bekostnad och förbättra sina vinstbonussystem.81  

Inom företagsadminstrativ forskning och litteratur används begreppet strategiskt ledarskap av 
personalresurserna (i avhandlingen kallat personalledarskap) eller från engelska Strategic 
Human Resource Management (SHRM). Tankesättet baseras på att den valda 
konkurrensstrategin kan förverkligas endast genom en tillräcklig, kunnig och motiverad 
personal. Oberoende av storleken av företaget eller verksamhetsformen förverkligas 
verksamheten av människor eller en grupp av människor. Hur och i vilken utsträckning den 
valda strategin kan förverkligas inom den omgivning som föreligger är alltid beroende av de 
människor som finns bakom.  Personalen utgör den avgörande faktorn.82 Definitionen av 
HRM är omstridd. Storey ser HRM som synonym för personalledarskap. HRM integrerar de 
olika delområdena inom personaledarskapet. HRM gör också personalledarskapet mera 
affärsinriktat.83  

Det går enligt synsättet i avhandlingen inte att driva en målmedveten personalstrategi utan att 
ta i beaktande samarbetsförfarandet. Att det förekommer rätt få slutsatser i den riktningen 
inom personalledarskapsforskning är rätt förvånande. Samarbetsförfarandet utgör inte en 
ensamrätt för specialisterna på den arbetsrättsliga planhalvan utan bör integreras i 
personalledarskapet och personalstrategin. Kan orsaken måhända vara att man inom 
personalledarskapsforskning rätt ofta tyr sig till utländsk forskning (amerikansk och engelsk) 
där de fackliga relationerna inte är av samma betydelse som på den finska och nordiska 
arbetsmarknaden.  

Kauhanen hänvisar till att man i många företag uppfattar SamarbetsL som styv och 
konstgjord, men i de flesta företag – där man fått samarbetet att fungera mera naturligt – utgör 
lagen endast en minimiram, som på inget sätt stör ett djupare samarbetsförfarande. Enligt 

                                                 
78 Direkt översatt från finskan blir det affärsverksamhetsstrategi – i avhandlingen dock kallad 
verksamhetsstrategi 
79 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 256 
80 HBL 29.10.2003, artikeln ”Elisa styrs av girighet och omättligt vinstbegär”, ”Storsanering i Elisa – igen”, ”En 
julklapp ingen önskat sig”, uttalandena av personalens representant Matti Sorsa (representerar tjänstemännen på 
koncernnivå)  
81 Uutispäivä Demari, 5.2.2003, artikeln ”YT-laki vaatii pikaista uusimista” , insändare av huvudförtroendeman 
Jouko Malinen  
82 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 10 
83 Storey John, Developments in the management of human resources, s. 23-24  
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Kauhanen har lagens betydelse minskat under 1990-talet då motsättningarna mellan parterna 
minskat och organisationerna försöker vara lärande och flexibla.84 De senaste åren visar dock 
att företagen samarbetsförhandlar aktivt och att nedskärningar sker. Att betydelsen skulle ha 
minskat kan enligt den senaste tidens rapportering inte understödas, däremot kan man hävda 
att samarbetsförhandlandet ändrar form.85 Möjligen har företagsledningens tro på att använda 
samarbetsförfarandet som ett medel i skötseln av personalärenden t.o.m. försämrats under den 
senaste tiden.  

Kimmo Kevätsalo har i sin avhandling kommit fram till ett sådant slutresultat, att för att bli 
framgångsrik bör såväl företaget som fackföreningsverksamheten ta nya steg för att fördjupa 
samarbetet. Konflikten mellan arbetet och kapitalet har skapat helt nya utmaningar i dagens 
marknadsekonomi, och bägge parter bör ta emot utmaningarna för att nå framgång i en allt 
hårdnande internationell konkurrens. Följande figur visar de olika historiska skeden fram till 
det s.k. ”partnership-skedet”, som man kan översätta som alliansskedet. Från att tidigare ha 
strävat till ett monopol skulle facket i modellen sträva efter en situation där man värnar om 
företagets konkurrenskraft. Arbetsgivarens intresse förenas med fackets. Samarbetet baserar 
sig på förtroende86 

Figur 3:  Kimmo Kevätsalos modell  
* Motstånd * Motstånd + * Samarbets-

samarbete förfarande

* Monopolstrategi * Monopolstrategi * Konkurrensstrategi

* Beräkneligt * Förtroende som baseras * Förtroende som baseras
förtroende på erfarenhet på identifierande

 

Ett tecken på att man börjat uppmärksamma personalen som en viktig del av företagets 
resurser är uppgörande av s.k. personalbokslut, eller att ta med personalnyckeltal i den 
normala rapporteringen. Rapporteringen av personalresurserna, eller personalstyrkan, 
personalens kunnande samt arbetssituationens rapportering är en process där man känner igen 
och mäter information avseende personalresurserna och förmedlar denna information vidare 
till olika intressegrupper. Grundfilosofin är att personalen och de resurser som används för 
personalen bör ses som en investering för framtiden, och inte direkt som en kostnadspost som 
minskar på resultatet.87  

För att föra en framgångsrik dialog enligt de nyckeltal som ur arbetsgivarens synvinkel är 
intressanta bör personalrepresentanterna involveras i diskussionen liksom informationen till 
den övriga personalen.  

John Storey samt Ken Starkey och Alan Mckinlay har forskat i förändringssituationer  inom 
Ford koncernen med fokusering på program för personalinflytande. Förändringspaketet som 
går under namnet ”mission värderingar och styrningsprinciper” (eng. Mission Values and 
Guiding Principles) innehåller bland annat följande deklarationer:88 

• Vi fokuserar oss på kunderna i allt vi gör – Vårt arbete måste bli gjort med våra kunder i 
fokus, vilket genererar bättre produkter och service än våra konkurrenter.  

                                                 
84 Kauhanen Juhani, Henkilöstövoimavarojen johtaminen, s. 174 
85 Se HBL 23-10-2002 artikeln ”Lätt att säga upp i Finland” 
86 Kauhanen Juhani, Henkilöstövoimavarojen johtaminen, s. 174-175, med hänvisning till Kevätsalo Kimmo, 
Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit, s. 303 
87 Eronen Anne, Henkilöstön osaaminen yrityksen taseeseen?, sammanfattningen  
88 Mabey – Salaman – Storey, Strategic Human Resource Management, s. 19 
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• Personalinflytande är vårt sätt att verka – Vi är ett team. Vi måste behandla varandra med 
förtroende och respekt.  

• Vi kompromissar aldrig med vår integritet – Styrningen av vårt företag globalt fullbordas 
på ett sätt som innebär socialt ansvar och beordrar respekt för dess integritet och för dess 
positiva insats till samhället.  

Företaget behöver personalens stöd och ett framgångsrikt personalledarskap kan inte 
förverkligas utan att personalledarskapet och personalstrategin blir en del av företagets 
verksamhetsstrategi och sättet att verka eller en del av företagskulturen. Att 
samarbetsförfarandet blir en avgörande del av personalledarskapet i tankesättet är då 
självklart. Detta innebär att samarbetsförfarandet inte sker endast då det sker nedskärningar i 
företaget utan är ett sätt att verka – på ett positivt sätt – där personalens inflytande utökas. I 
följande kapitel sker en genomgång av SHRM-forskning och sambandet mellan 
personalledarskapet (och därmed samarbetsförfarandet) och företagets verksamhetsstrategi.  

Ledarskapet bör betonas som en strategisk handling och har betydelse för organisationers 
långsiktiga utveckling och överlevnad. En viktig faktor i ledarens strategiska roll är att hos 
medarbetaren skapa förståelse för omvärld och organisation samt de omställningar som kan 
komma att påverka verksamhetens uppgifter och mål.89 En bra företagsledare tar ansvar för 
sina handlingar och behandlar alla medarbetare jämlikt.90 Det viktigaste i ledarskapet är dock 
förtroendet. En bra arbetsplats är ”en sådan arbetsplats där du litar på den som du arbetar för 
och är stolt över det du gör samt gillar de medarbetare som du arbetar tillsammans med”. 
Enligt Great Place to Work institutets modell som legat till grund för forskningen ”Finlands 
bästa arbetsplatser” betonas särskilt förtroendet:91 

• Förtroendet är det viktigaste i förhållandet mellan personalen och arbetsgivaren. Detta 
utgör det mest grundläggandet för arbetsplatsens vidkommande. Enligt modellen består 
förtroendet av tre delfaktorer: 

• Trovärdighet - Hur uppfattar personalen ledningens sätt att kommunicera? Står 
uttalandet för kompetens och är det ärligt?  

• Respekt – Stöd, samarbete och omtanke, visar ledningen detta i växelverkan med 
personalen?  

• Rättvisa – Jämlikhet, neutralitet och laglighet, som personalen uppfattar på 
arbetsplatsen.  

• Stolthet och gemenskap. Enligt Great Place to Work institutets modell hör dessa två 
delfaktorer till arbetsplatsförhållandena: 

• Stolthet – Känslor, som personalen innehar gentemot sitt arbete, sitt arbetsteam, grupp 
eller organisation.  

                                                 
89 Lind Nilsson Iréne, Ledarskap i kris, kaos och omställning. En empirisk studie av chefer i företag och 
förvaltning, s. 157 
90 HBL 4.9.2003, artikeln ”Bra företagsledare belönar personalen”, uttalande av Risto Siilasmaa från F-Secure 
som utsågs till århundradets pionjärledare, som ”trots turbulensen på IT-marknaden följt sin långsiktiga vision” 
91 Kauppalehti Optio, 6.2.2003, artikeln ”Hyvä työpaikka”, om forskningen ”Finlands bästa arbetsplatser” som 
grundar sig på Great Place to Work (USA) institutets modell. I de organisationer som undersöktes finns totalt 
118.000 arbetstagare. Dessa utgör 5 % av Finlands alla arbetsplatser. Enkäten skickades till ca. 10.600 personer. 
Svarsprocenten utgjorde ca. 65. De arbetsplatser som placerade sig bland de bästa organisationerna hade en 
genomsnittlig svarsprocent på 75 %.  
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• Gemenskap – Vänlighet, närhet och samhörighet och dess framträdande på 
arbetsplatsen.  

1.3.2  Personalledarskapet som en del av verksamhetsstrategin  

Utvecklingen av tankesättet inom personalledarskapet baseras på följande:92 

• Uppfattningen om det mänskliga har förändrats: tidigare uppfattades människan vara till 
grunden lat och en individ som undviker ansvar och som måste motiveras med pengar och 
piska. Idag ses människan som en individ som vill lära sig nya saker och som vill 
förverkliga sig och motiveras också av s.k. inre belöningar. 

• Uppfattningen om kunskapen har förändrats från en statisk form till en dynamisk form. 
Kunskapen ses som ständigt förnyande.  

• Uppfattningen om inlärning har förändrats: tidigare uppfattade man inlärning som att 
överföra färdig kunskap från en person till en annan. Nu ses eleven som en aktiv part i 
kunskapens process, som ständigt påverkar och förändrar egna tankestrukturer.  

• Såväl produktions- som informationsteknologin har utvecklats explosionsartat.  

• Produktion- och tjänsteframställningen har förändrats från en produktionsorienterad till en 
kundorienterad verksamhetsform.  

• Marknaderna har öppnats och utvidgats globalt.   

Personalens roll som en viktig del av företagets konkurrenskraft betonas inom forskningen. 
Brister i personalens kunnande eller dålig kvalitet i arbetet återspeglas omedelbart utåt som 
brister i verksamheten. Fastän ett företag som ett led av ett långt utvecklingsarbete tekniskt 
sett har en konkurrenskraftig produkt räddar den inte kunden från besvikelse om kunden får 
en felaktigt ihopsatt eller installerad produkt eller om leveransen av produkten är ordentligt 
försenad. Även ett företag som innehar ett bra servicekoncept räddar inte sitt rykte om 
personalen beter sig ovänligt mot kunden. Om ett företag vill utveckla sin verksamhet så att 
kvaliteten hålls på en hög nivå och uppfattas som en pålitlig leverantör eller producent åt 
kunder eller investerare har företaget inget annat alternativ än att se till att personalen verkar 
enligt en hög standard och stannar i företaget.93 Slutsatsen av ovannämnda är att arbetsgivaren 
bör verka enligt filosofin även i samarbetsförfarandet för att bli trovärdig.  

Man kan prata om personalstrategi eller personalresursernas strategiska ledarskap där 
personalen uppfattas som en central strategisk resurs och där man övergår från ett 
produktcentrerat till ett resurscentrerat tankesätt. Personalresursernas strategiska planering 
sammanbinds med verksamhetens strategiska planering och personalpolitiken samt olika 
personalsystem byggs upp för att stöda tankesättet.94 

Målsättningen med integreringen av personalledarskapet och företagets verksamhetsstrategi 
ligger i hjärtat av Guests modell för HRM. För Guest finns det tre olika aspekter i 
integreringen:95  

1. integreringen eller viljan av integreringen av personalledarskap och verksamhetsstrategin  
                                                 
92 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 20 
93 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 10 
94 Vanhala – Laukkanen – Koskinen, Liiketoiminta ja johtaminen, s. 214 
95 Legge Karen, Human Resource Management. Rhetorics and Realities, s. 96 
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2. integreringen eller ömsesidighet  och fasthet i växelverkan i personalpolitiken som strävar 
till personalens engagemang samt flexibilitet och kvalitet 

3. insikten att personalledarskapet omfattas av linjecheferna.  

Personalens förmåga till förverkligandet av hög kvalitet räcker inte utan personalen måste 
också klara av att vara innovativ och visa beredskap till ständig utveckling. De strategiska 
valen i affärsverksamheten är förknippade med personalledarskapet. Personalresurserna är 
igen en viktig utgångspunkt, från vilken strategiska val kan göras. Personalärendena och 
ledarskapet av övrig affärsverksamhet bildar en intensiv sammanknippad process. 
Förverkligandet av verksamhetsstrategin och förverkligandet av personalstrategin är som 
”flätor av samma tross” som Strömmer uttrycker det.96  

Traditionellt har personalledarskapet i ledarskapsforskning, litteratur och utbildning indelats i 
tre huvudområden:97 

1. Ledarskap (eng. leadership) 

Ledarskap är ledarskapets och förmansarbetets mest centrala områden eller dess 
mänskliga dimension. Ledare och förmän verkar på personnivå - öga mot öga. Ledarna 
har en viktig uppgift i att skapa och upprätthålla företagskulturen.   

2. Skötseln av arbetslivsrelationerna (eng. Industrial Relations eller IR) 

Inbegriper skötseln av förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare. Viktiga 
delområden i företaget är att följa reglerna i ett kollektivavtal, samarbete, skötseln av 
tvistefrågor och numera allt oftare lokalt förhandlande mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.    

Personalledarskapsforskning betonar att skötseln av arbetslivsförhållanden måste vara 
konsekvent internt för att bli ekonomiskt effektivt. Slutsatsen är att med avsaknaden av 
vilja straffar det sig i slutändan och således finns det en tendens att ”med milt våld” föra 
igenom policyn och ståndpunkter att förverkligas.98 Samarbetsförfarandet hör närmast 
samman med skötseln av arbetslivsförhållanden i denna form av indelning.  

3. Personalledarskapet (eng. Human Resource Management eller HRM)  

HRM innehåller de åtgärder som behövs för att reglera personalresursernas storlek, för att 
säkerställa sig om ett tillräckligt kunnande samt för att tillgodose personalens 
välbefinnande och upprätthållande av motivationen. Legge indelar HRM i "mjukt" och 
"hårt" personalledarskap.99 

Personalledarskapets verksamhetsmodeller i praktiken och behandlingssätt stöder sig på 
personalpolitiken. Den indelas ofta i rekryterings-, löne- och utvecklingspolitik samt i 
andra principer, utgående från vilka vardagliga beslut kan fattas, så att helhetslinjen och 
enhetligheten kvarstår. 

Tollgerdt-Andersson beskriver idealklimatet i framtidens ledarskap enligt följande:100 

• öppenhet 

                                                 
96 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 11 
97 Ibid, s. 12 och 14 
98 Storey John, Developments in the Management of Human Resources, s. 265 
99 Legge Karen, Human Resource Management. Rhetorics and Realities, s. 66-67 
100 Tollgerdt-Andersson Ingrid, Svenskt ledarskap i Europa, s. 167 
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• respekt för människor och ett bra ledarskap genom hela organisationen 

• tolerans för olika typer av medarbetare – alla skall inte behöva vara exakt lika 

• tydlighet med klara mål och en klar affärsidé 

• snabbhet före exakthet 

Personalledarskapet bör klart styras i enlighet med den ställda visionen. Den högsta ledningen 
måste djupt involveras i fastställandet av visionen.101 Inom personalledarskapets område bör 
de långvariga linjedragningarna skapas i en personalstrategi som stöder företagets 
verksamhetsstrategi och är helt i linje med denna.  Personalstrategin är företagets långsiktiga 
plan på hur man drar försorg om att den valda verksamhetsstrategin förverkligas och 
utvecklas av den rätta gruppen av människor. Här definieras personalresursernas 
volymmässiga och strukturella målsättningar samt även det samma gällande kunskap och 
välbefinnande.  I personalstrategin slås även fast med vilken spridning och tidtabell man avser 
att uppnå målsättningarna. Strategin förverkligas på operativ nivå genom personalpolitiken. 
Personalpolitiken definierar de åtgärder som vidtas i praktiken samt ansvarsfördelningen och 
tidtabellen för hur strategin förverkligas.102 För att personalstrategin skall lyckas bör 
samarbetsförfarandet involveras i strategin. Det naturliga vore att uppgöra en plan för hur 
samarbetsförfarandet skall skötas i enlighet med företagets totala personalstrategi.  

Personalledarskapets huvudområden kan indelas i fyra delar. Som fördelningsprincip kan 
användas tidsperioden för det som granskas samt föremålet för verksamheten. Tidsperioden 
varierar från en långsiktig strategisk granskning till en kortsiktig operativ granskning. Inom 
personalledarskapet bör bägge beaktas: de operativa eller de dagliga besluten bör stöda de 
strategiska målsättningarna. Föremålet för verksamheten varierar från processen för 
personalledarskap till människorna. Processerna i personalledarskapet bör utvecklas och 
försörjas via t.ex. olika personaladministrativa system och verksamhetsmodeller. Också en 
direkt växelverkan med människorna tillhör personalledarskapet..103  

På basen av ovannämnda dimensioner kan man urskilja fyra olika centrala roller i 
personalledarskapet.104105 Arbetsgivaren bör följa dessa principer i samarbetsförfarandet för 
att kunna nå framgång i personalledarskapet.  

1. strategiskt personalledarskap  

2. ledande av företagets infrastruktur  

3. styrning och stöttande av personalen  

4. ledande av förnyelse och förändring  

 

 

 

                                                 
101 Storey John, Human resource management. A critical text, s. 6  
102 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 13 
103 Ibid, s. 15 
104 Ulrich Dave, Human Resource Champions, s. 24 
105 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 15-16, som även gör en hänvisning till Ulrich Dave, Human 
Resource Champions 
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Figur 4:  Ulrich:s modell 
Personalledarskapets uppgifter i utvecklandet av ett konkurrenskraftigt företag (Ulrich 1997)

Strategiskt Ledande av förnyelse
personalledarskap och förändring 

PROCESSER MÄNNISKOR

Ledande av företagets Styrning och stöttande
infrastruktur av personalen

- daglig verksamhet

STRATEGISK VERKSAMHET
- med sikte på framtiden

OPERATIV VERKSAMHET
 

T.ex. Nokia använder Ulrich:s modell som bas i sina personalstrategier.106 Visonen utgör en 
syn, som man vill sträva till – de omständigheter som man vill uppnå. Strategin kan ses som 
den valda rutten för att uppnå visionen. Strategin utgör en rad val, med hjälp av vilken man 
uppnår visionen. Visionen kan inte slås i sten i dagens värld - den lever och förändras ständigt 
då verksamhetsmiljön förändras. Den strategiska planeringen bör innehålla en viss flexibilitet. 
De strategiska planerna utgör dock basen för företagets verksamhet som ofta förblir liknande i 
åratal. I strategin definieras företagsverksamhetens innehåll och omfattning. Tidigare utgjorde 
produkterna och kundens behov grunden till den strategiska planeringen men från och med 
1980-talet började man förlita sig på ett resursutgående tankesätt. Här vägs företagets 
mänskliga resurser eller arbetskraften och dess förmåga. Det strategiska ledarskapet omfattar 
brett olika delar av företagets verksamhet. Dess målsättning är att dra upp riktlinjer och val 
med hjälp av vilken företagets livskraft bäst kan tillgodoses i framtiden. En central del av det 
strategiska ledarskapet är skapandet av en personalstrategi.107 För att personalstrategin skall 
lyckas bör det uppgöras en plan för samarbetsförfarandet som bör skötas i enlighet med 
strategin. Ledningens roll i det strategiska arbetet kan beskrivas enligt följande:108 

• att uppmuntra, att skapa en vision som alla förstår och att se till att åtagande sker från 
personalens sida 

• en syn på det framtida kunnandet och att tala om det 

• att ifrågasätta det tidigare  

Grieves förklarar ordet ”strategi” inom SHRD (strategiskt personalledarskap) som den 
underlydande kunskapen av tre områden: organisationsutveckling (Organizational 
Development), utveckling av personalresurserna (Human Resource Development) och 
strategiskt ledarskap (Stretegic Management).109 

Guest skiljer på personalledarskap och SHRM (strategiskt personalledarskap) i  följande 
modell: 110 

                                                 
106 Hallstein Moerk, personaldirektör och direktionsmedlem inom Nokia 
107 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 52 
108 Ranki Anneli, Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita?, s. 47 
109 Grieves Jim, Strategic Human Resourse Development, s. 175 
110 Kasvio Antti, Uusi työn yhteiskunta, s. 173, från Guests modell   
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Figur 5:  Guests modell  
Personalledarskap SHRM

Tids- och planerings- Kort tidsperspektiv, re- Långt tidsperspektiv, proaktiv,
perspektiv aktiv, ad hoc, marginell strategisk, integrerad

Psykologiskt avtal Acklimatisering Engagera sig

Kontrollsystem Extern kontroll Självkontroll

Arbetsförhållandenas Kollektiv Individuell
utvecklingsperspektiv    lågt förtroende    högt förtroende

Förstahandsstrukturer/ Byråkratisk Organisk
system    centraliserad    decentraliserad

   formella roller    flexibla roller

Roller Specialiserade/ Långt integrerade hos
professionella linjecheferna

Evalueringskriterier Minimerande av kostnader Maximerande av nyttan
(bedömning av personal-
resurserna)

 

Nedan en beskrivning av hur företagets vison och strategi fungerar som personalledarskapets 
riktgivare:111   

Figur 6:  Strömmer, företagets vision och strategi som personalledarskapets 
riktgivare 
FÖRETAGETS VERKSAMHETS- PERSONAL- VERKSAMHET
VISION STRATEGIER LEDARSKAP

+ kunnande
>mängd
>kvalitet
+ uppgifter, strukturer
+ företagsklimat, kultur
+ system
+ ledarskap av människor

 

Strategin innehåller de medel med vilken man kan uppnå målsättningarna. Strategin utgör 
ramar för det dagliga ledarskapet. Av den orsaken är det viktigt att personalen känner igen 
samma ramar och samma riktning. Liksom visionen bör strategin kännas till av alla. I större 
företag finns både visionen och strategin ofta i skriftlig form.  Att få ut dessa till personalens 
kännedom förmedlas via interna tidningar, intranet , anslagstavlor m.m. I mindre företag 
behöver det inte vara lika självklart. Om det inte ingår i företagets kultur att föra ut dessa 
visoner och strategier kan inte heller personalen i företaget ta dessa i beaktande vid fattande 
av olika beslut. Följden blir ofta att ledningen – ofta företagaren själv – måste hålla 
styrningen strikt i sin egen hand så att företagets önskade kurs kan hållas stadig. Den övriga 
personalen behöver inte känna till annat än sina egna arbetsuppgifter och kan inte på bästa 
möjliga sätt stöda företagets utveckling i den riktning som ledningen önskar sig.112 Storey 

                                                 
111 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 52-53 
112 Ibid, s. 52-53 
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indelar verkställandet av strategin i två skeden. Storey betonar att företagsledningen först bör 
lägga ner tid och energi på formuleringen av strategin och därefter på att implementera 
strategin i företaget.113 Den valda verksamhetsplanen för samarbetsförfarandet bör ingå i 
verksamhetsstrategin och föras ut till personalen och efterföljas.  

I dagens globala värld bör SHRM även beakta globala faktorer. Inom 
personalledarskapsforskning har man introducerat begreppet IHRM (International Human 
Resource Management). IHRM indelar personalen i  tre kategorier, dotterbolagspersonal där 
dotterbolaget är etablerat, huvudkontorspersonal angående personal som jobbar i landet där 
huvudkontoret finns samt övriga länder där det finns intressegrupper. Intressegrupper är 
personalen ifall personalen kommer från ett annat land än där dotterbolaget finns samt t.ex. 
finansiella och övriga faktorer från övriga länder.114  

Det finns även forskning som visar att bra personalledarskap lönar sig och då blir slutsatsen 
att även samarbetsförfarandet bör skötas väl. Becker – Huselid – Ulrich har tagit fram ett s.k. 
HPWS-index (High Performance Work Systems Index eller index system för hög 
arbetsprestation) där man jämför ett företags höga respektiva låga kvalitet för 
personalledarskapet. Becker – Huselid – Ulrich har rankat 429 företag år 1998 på basen av 
indexet. Den ena kolumnen omfattar företag som hör till den sämsta 10 %:en med låg kvalitet 
avseende personalledarskapet och den andra kolumnen omfattar företag som hör till den bästa 
10 %:en med hög kvalitet avseende personalledarskapet. Man har kommit till bl.a. följande 
slutsatser:115.  

 Sämsta 10 % Bästa 10 % 
(42 företag) (43 företag) 

Personalledarskapsrutiner 
 

  

Antalet kvalificerade sökande per rekrytering 8.24 36.55
Procent anställda baserat på godkända i urvalstesten 4.26 29.67
Procent funktioner som anställts denna väg 34.90 61.46
Resultat av personalåtgärder *)  

 
*) Variablerna i resultatet finns i skalan 1 till 6, där 1 
utgör 

 

"inte alls" och 6 utgör "till en mycket stor omfattning"  
 

Omfattningen till vilken del strategin är klar och 
uppfattad genom 

3.40 4.21

hela företaget  
Omfattningen till vilken del genomsnittsanställda 
uppfattar hur 

2.80 4.00

hans eller hennes arbete påverkar företagets framgång  
Omfattningen av hur mellancheferna ser de anställda 
som en 

3.31 4.21

värdefull resurs eller som en kostnad som skall 
minimeras 

 

 

                                                 
113 Storey John, Human resource management. A critical text, s. 116 
114 Dowling - Welch, International Human Resource Management, s. 4-5 
115 Becker m.fl., s. 16-17, mera om undersökningen finns i slutet av avhandlingen, bilaga 1 
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Den hårda konkurrensen försätter företagen i en sådan situation där samarbetet kan avgöra 
överlevnaden. Framgångsrika företag har tagit detta i beaktande och har byggt upp samarbetet 
och förbättrat personalens orkande som en del av sin verksamhetsmodell. Det är speciellt vid 
uppsägningssammanhang då man kan mäta kvaliteten på samarbetet. Om växelverkan har 
fungerat under goda tider fungerar samröret även under krissituationer.116   

1.3.3 Företagskulturens betydelse 

Organisationskulturen som inom företag kallas för företagskultur förklarar å sin sida 
människornas beteende i organisationen: hurudana förväntningar och ideal styr deras 
verksamhet och vilka band håller samman en organisation. Varje företag har sin egen interna 
kultur som har utvecklats under tidens gång. Ibland är kulturen så stark att en tillfällig 
besökare kan märka den men ibland märks den först efter att personen har varit en längre tid i 
företaget. Kulturen sägs integrera individens myter och förena deras strävanden samt rikta 
verksamheten i  en gemensam riktning. Den definierar krav på hur man kan tänka och verka i 
ett företag eller vad som är och inte är tillåtet samt hur man skall bete sig utanför företaget 
och vad man skall tro på och känna sig förpliktad till. Kulturen har också en bevarande 
uppgift: den förmedlar tankemodeller, verksamheter och traditioner från en generation till en 
annan.117   

Den kultur som är gällande i ett företag är ej oberoende av den kultur som är gällande i miljön 
omkring. Kulturen återspeglar även miljön. Kulturens centrala roll är att sammanföra de i 
företagen verkande individerna, de värderingar och synsätt som finns i företaget och i miljön. 
Kulturen ger förklaringar, den sammanbinder, berättar historien och ger värde och betydelse 
åt individerna och deras företag.118 

Enligt Alvesson – Berg påverkar kulturen kommunikation, arbetstillfredställelse, 
engagemang, klimat, beslutsfattande och förändringspotential.119 En analys av värderingar, 
trossatser och normer som bygger upp verklighetsuppfattningen i organisationen är ett sätt att 
fånga viktiga delar av kulturen. Begrepp som företagsfilosofi och organisationsideologi 
används allmänt för att beteckna dessa företeelser.120 

Att genomgå företagskulturen i forskningen av samarbetsförfarandet är av vikt då 
företagskulturens betydelse är avgörande för samarbetsförfarandets framgång. Om 
företagskulturen inte är inriktad på samarbete kan ej heller samarbetsförfarandet lyckas väl. 
Ingen lagstiftning kan få samarbetsförfarandet att lyckas väl om felet finns i företagskulturen. 
Ledningen har en avgörande betydelse i sammanhanget. Enligt den empiriska undersökningen 
ansåg 49 % av arbetsgivarna och 94 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet 
skall skötas så att samarbetet är en konsekvent handlingslinje där personalen har  inflytande 
på slutresultatet i förhandlingarna. Undersökningsresultatet visar att det inte finns en majoritet 
bland arbetsgivarna som är villiga att inta en sådan handlingslinje där riktig växelverkan sker. 
Inställningen till samarbetet bör vara en annan för att riktig växelverkan skall kunna ske.121    

                                                 
116 FTFC internetsida, www.sttk.fi/fi/tiedotteet 2003/1679, artikeln ” STTK:n johtaja Leila Kurki: Työpaikan 
yhteistoiminta mitataan irtisanomistilanteissa” 
117 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 56 
118 Kettunen Pertti, Iso pyörä kääntyy. Suomalaisen johtamisen erityispiirteitä, s. 185 
119 Alvesson – Berg, Företagskultur och organisationssymbolism. Utveckling, teoretiska perspektiv och aktuell 
debatt, baksidan 
120 Ibid, s. 51 
121 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Enligt Schein framkommer företagskulturen på följande nivåer:122 

1. Skapelser och verk  

Med skapelser och verk menas företagskulturens mest synliga del. De utgör de skapelser 
och strukturer som människan byggt upp. Kan vara byggnader, utrymmen, konstruktioner, 
figurer, färger och former.  

2. Värderingar 

Utgör grundmuren i organisationskulturen, men också ett resultat av den. Enligt Turunen 
kan det vara frågan om klassiska värderingar, föreblider, högaktning, erfarenheter. 

3. Grundantaganden 

Utgör sådana antaganden som har blivit självklarheter i ett företag. Att förändra dessa 
grundantaganden kan vara jobbigt, till och med omöjligt. Quinn och McGrath har indelat 
organisationskulturerna i fyra huvudgrupper: 

• rationella organisationskulturer 

• organisationskulturer som betonar utveckling 

• konsensuskulturer 

• hierarkiska organisationskulturer 

Att förändra företagskulturer är inte lätt. I många framgångsrika företag har företagskulturen 
utvecklats i en önskad riktning väldigt målmedvetet och omfattande och man har gått ner på 
djupet. Det krävs ofta även omfattande investeringar. Företagskulturen kan förnyas med 
följande medel:123 

1.  via utbildning och arbetsuppgifter  

2.  genom att ändra på strukturer  

3.  genom att ändra på verksamhetsmodeller och regelverk  

4.  genom att göra saker tydliga via kommunikativa och visuella medel: information, 
      diskussioner, att  ändra på skapelser m.m.  

5.  genom att bredda kontakterna till andra organisationer och intressegrupper  

Av vikt är även att uppgöra en verksamhetsplan för hur samarbetet i företaget skall skötas i 
enlighet med personalstrategin och verka i enlighet med den. Företagsledningens betydelse är 
avgörande. Företagsledningen har en mycket central roll i förändringen av företagskulturen. 
Vid utvecklandet av ett företag har kulturer som betonar kreativitet och innovation vunnit 
erkännande. Kreativitet är förmågan att tänka i nya banor och konsten att finna nya lösningar. 
Innovation igen är förmågan att inom ramen för kreativiteten förverkliga olika livsdugliga 
lösningar. Åtgärder som uppmuntrar till kreativitet utgör:124 

• belöningssystem 

                                                 
122 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 57, med en hänvisning till Schein Edgar, Organisaatiokulttuuri ja 
johtaminen. Även till Turunen (1991), Quinn och McGrath (1991).  
123 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 60 
124 Ibid, s. 60, 62 
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• förflyttningar mellan olika uppgifter, enheter och verksamheter 

• uppföljning av verksamhetsmiljöer och inlärning från intressegrupper 

• öppen diskussion och utbytande av information  

• erkännande av åtgärder som framkallar kreativitet och synliga resultat 

Ibland krävs byte av företagsledning för att kunna ändra på en företagskultur. Budskapet i ett 
flertal rapporter är att ledarskapsbyte i samband med ekonomiska helomvändingar mera är 
regel än undantag. Thain & Goldthorpe konkluderar att den viktigaste orsaken till byte av den 
högsta ledningen är att den anses vara ansvarig för nedgången. En annan viktig orsak anses 
vara att bytet är symboliskt. Företaget signalerar till anställda, kunder, leverantörer och 
investerare att drastiska åtgärder vidtagits.125 

Företagsklimatet utgör en del av företagskulturen. Klimatet är företagets mest mänskliga 
område som föds utgående från växelverkan mellan människor. Det utgör starkt ett 
känslomässigt område där man genom regelverk och beslut inte lätt får förändringar till stånd. 
I forskningen har det framkommit att speciellt de kulturer som är flexibla och 
anpassningsbara och känsliga till förändringar i omvärldsfaktorerna är de som är 
funktionsinriktade och som uppmuntrar resultat och där stil- och statusskillnader ej betonas. 
Rensis Likert har listat sådana faktorer som påverkar ett organisationsklimat:126 

• kommunikation, vad diskuteras det om 

• beslutsfattande, vem gör beslut 

• personalvård, hur är arbetet organiserat 

• möjligheter för personalen att påverka 

• utnyttjande av teknologi 

• arbetsmotivation  

Inom företagen finns många olika slags kulturer vad gäller samarbetsförfarandet. I en del 
företag har man även förhandlat om sådana frågor som inte omfattas av SamarbetsL. 
Grundidén eller att utöka företagsdemokratin verkar dock ha blivit i skymundan och 
SamarbetsL har mera blivit ett verktyg att behandla de kollektiva ärendena. SamarbetsL har 
mycket långt blivit en uppsägnings- och permitteringslag fastän det inte motsvarar de 
ursprungliga målsättningarna. Dock medges även att lagen fört fram förhandlingskulturen 
och lärt företagen att diskutera med personalens representanter. Samarbetsförfarandet bör 
enligt fackförbundena inledas redan i planeringsskedet och inte då arbetsgivaren redan har 
alla planer klara. Samarbetsförfarandet bör ses som en process och inte endast som en 
engångsföreteelse - SamarbetsL bör vara en lag för att behärska förändringar.127  

                                                 
125 Kvikant Patrik, Organisatoriska dysfunktioner vid krisföretags ekonomiska helomvändingar, s. 216, med 
hänvisning till rapporterna Bibeault (1982), Grinyer (1990), Hedberg (1976), Hofer (1980), Hoffman (1989), 
Nyström & Starbuck (1984), O’Neill (1986), Schendel (1976), Slatter (1984), Starbuck (1978), Thain & 
Goldthorpe (1989)  
126 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 63, med hänvisning till Likert Rensis, The Human Organization: 
its management and value. 
127 Palvelutyönantajat, PT Lehti, från internet www.palvelutyonantajat.fi/admin.nsf/ptlehti/2003,  artikeln ”YT-
laki konkonaisremonttiin” uttalanden av Martti Kairinen (Turun yliopisto), Rauno Lindahl (Palvelutyönantajat, 
förhandlingschef), Pentti Vainio (FFC) 
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För att samarbetsförfarandet skall lyckas väl bör det vara möjligt enligt företagskulturen. Om 
det inte är möjligt krävs en förändring i företagskulturen, vilket blir en stor utmaning. 
Personalledarskapet eller personalstrategin bör bli en del av företagets verksamhetsstrategi 
och linjen bör vara fast och stabil. Nya skärpta regler leder knappast till förändringar i större 
utsträckning om felet finns i företagskulturen. Företagsledningen och ägarna bör vara 
övertygade om att ett gott samarbete med personalen ger ett mervärde som leder till 
lönsamhet. 

2 SAMARBETSLAGEN I HUVUDDRAG 

2.1 Inledning 

Samarbetsförfarandet kompletterar det traditionella kollektivavtalsförhandlandet genom att 
man på företagsnivå skapat ett särskilt informations-, förhandlings- och avtalsförfarande. 
SamarbetsL utgör ett verktyg för förfarandet i samband med kollektiva uppsägningar, 
permitteringar och deltidsarrangemang. Samarbetsförfarandet strävar efter att utveckla 
företagets verksamhet och arbetsförhållanden, att effektivera samarbetet mellan arbetsgivare 
och personal samt personalens interna samverkan. Till syftet hör att utöka personalens 
möjligheter att ha inflytande på behandlingen av ärenden, som gäller deras arbete och 
arbetsplats, på sätt som lagen stadgar. Genom samarbetförfarandet har personalen ett visst 
inflytande på arbetsgivarens direktionsrätt och t.o.m. arbetsledningsrätt. Samarbetsförfarandet 
utgör en del av arbetslivsdemokratin.128  

En av huvudsyftena är utvecklandet av företagets verksamhet. Lagen strävar efter att 
företagen bättre kan trygga arbetsplatserna och ge en förbättrad utkomst. Lagstiftaren har tagit 
fram åtgärder för att uppnå syftena. Hit räknas de skyldigheter som lagts på arbetsgivaren. 
Kairinen indelar arbetsgivarens skyldigheter i förhandlings-, informations- och 
planeringsskyldigheter. Förhandlingsskyldigheten innebär att arbetsgivaren måste föra 
samarbetsförhandlingar före beslut fattas i frågan, speciellt i ärenden som är väsentliga för 
personalen. Via informationsskyldigheten får personalen information om ärenden och planer 
som berör företaget och koncernen och förhandlarna får information som är väsentlig för 
förhandlingarna. Därtill finns en planeringsskyldighet för arbetsgivaren beträffande 
personalen och utbildningen. Utöver den ekonomiska planeringen- och rapporteringen bör 
företaget via samarbetsförfarandet uppgöra och bekräfta personal- och utbildningsplaner 
enligt 6 b § i SamarbetsL. 

Utgångspunkten är att företagsledningen fattar de slutliga besluten i samarbetsärendena, men i 
vissa ärenden har personalen en utökad möjlighet till inflytande och t.o.m. beslutanderätten (7 
§ 5 mom.), ifall överenskommelse ej annars kan nås. Personalens deltagande baserar sig på att 
de skyldigheter som lagts på arbetsgivaren ger personalen förhandlingsrätt och 
informationsrätt. Det är speciellt viktigt för personalen att delta i behärskandet av 
förändringar. Detta innebär att då företaget står inför förändringar, som är väsentliga för 
personalen, skall personalen ha rätt att delta och ha inflytande på beslutsprocessen. 
Företagsledningen måste känna till och ta i beaktande personalens åsikter då beslut fattas. 
Som grund är lagen inte en medbestämmandelag enligt tysk modell utan en lag för 
medinflytande.  

                                                 
128 Karinen Martti, Työoikeus perusteineen, s. 440-444, RP (1978/39), detaljerad motivering, s. 6 
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Samarbetsförfarandet har förverkligats via SamarbetsL och normer i kollektivavtalen. T.ex. 
det allmänna avtalet mellan FFC och EK innehåller stadganden som berör 
samarbetsförfarandet. Riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer har via sina 
kollektivavtal rätt att ändra i SamarbetsL:s samtliga privaträttsliga ärenden. 
Undantagsförfarandet är stiftat i SamarbetsL:s 14 §. Dessa avtal har samma rättskompetens 
som ett kollektivavtal.  

SamarbetsL tillämpas i företag med en personal som varaktigt är över 30 personer. Till den 
ordinarie personalen räknas ej den personal som arbetar en kort tid för ett företag, eller för en 
säsong eller tillfälligt , om inte den tidsbundna personalen blir varaktig.   

2.2 Samarbetsförfarandets organisation 

Förhandlingsparter enligt SamarbetsL är arbetsgivaren och företagets personal. Det är 
arbetsgivarens sak att reda ut vem som företräder arbetsgivaren i olika ärenden. I samband 
med överlåtelse av rörelse (och vid fusioneringar) kan som part även verka det mottagande 
företaget. Begreppet personal är ett generellt begrepp för den personal som arbetar i företaget. 
Personalen kan indelas i personalgrupper. Personalgrupperna är ej en juridisk person utan 
närmast ett arbetsrättsligt kollektiv, som har en ställning som baseras på SamarbetsL. Med 
personalgrupp menas de personalgrupper som avses enligt kollektivavtalspraxis. Även icke 
organiserad personal kan utgöra en egen personalgrupp i vissa fall.129 

Då personalgrupperna definieras bör beaktas huruvida gruppen till sin storlek och ställning 
utgör en sådan helhet inom verksamhetsenheten, att den har betydelse för 
samarbetsförfarandet. Utgångspunkten är att personalgrupperna indelas på basen av FFC:s, 
FTFC:s och AKAVA:s medlemmar i företaget. Oftast är personalgrupperna indelade i 
arbetare, tjänstemän och högre tjänstemän. De tjänstemän vars uppgift är att representera 
arbetsgivaren vid tolkningen av kollektivavtal räknas ej tillhöra dessa personalgrupper. 
Företagsledningens representanter står alltid utanför personalgrupperna. Gällande deras egna 
arbetsförhållanden bör dock förhandlingar föras med dem själva.  

Samarbetsförfarandet förverkligas på två organisatoriska nivåer: dels inom ramen för den 
normala verksamhetsorganisationen (direkt deltagande) och dels mellan arbetsgivaren och 
personalens representanter (ett s.k. representativt deltagande). Inom ramen för den normala 
verksamhetsorganisationen förs förhandlingarna mellan arbetstagarna och deras förmän. Det 
andra alternativet är att förhandlingarna förs mellan arbetsgivarens representanter och t.ex. 
förtroendemän  eller arbetarskyddsfullmäktigen som representerar personalen. 

Med personalens representanter avses huvudförtroendemän, förtroendemän, förbindelsemän, 
kontaktpersoner, förtroendeombud, arbetarskyddsfullmäktigen och enligt 5 § i SamarbetsL 
valda företrädare (enligt 5 §). 

Enligt 5 § vald företrädare kan väljas för att komplettera det redan existerande 
förtroendemannanätverket. En sådan företrädare kan komma i fråga i sådana fall då någon 
personalgrupp inte har en representant vald enligt kollektivavtalssystemet. Det kan även bli 
aktuellt i situationer då en majoritet av personalen inte kan deltaga i val av representant p.g.a. 
de inte är organiserade. Denna majoritet av personalgruppen kan kräva att de får välja en 
representant bland sig för ett år i gången.  

                                                 
129 Karinen Martti, Työoikeus perusteineen, s. 444-445 
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För att personalgruppernas representanter skall kunna verka som lagen förutsätter i 
samarbetsförfarandet är det arbetsgivarens skyldighet att ge personalens representanter 
befrielse från arbetet för den tid som behövs för samarbetsförfarandet samt den interna 
växelverkan mellan personalen som behövs för förberedelserna. Arbetsgivaren är därtill 
skyldig att ersätta det inkomsbortfall som uppstår. Gällande annan befrielse från arbetet och 
ersättningar bör särskilt överenskommas.  

Personalrepresentanternas uppsägningsskydd bestäms enligt deras skydd för 
förtroendemanna-, förtroendeombuds- eller arbetarskyddsfullmäktigeuppdraget. Enligt 5 § i 
SamarbetsL vald företrädare har inte ett sådant uppsägningsskydd.  

För att samarbetsförfarandet skall lyckas bör företagets verksamhetsorganisation vara känd 
för parterna. Samtidigt är det viktigt att de centrala principerna för beslutsprocesserna i 
företaget är kända. Det är därmed väsentligt att företaget informerar personalen om 
organisationen och verksamhetsprinciperna. Ett bra samarbetsförfarande förutsätter att de 
valda representanternas ansvarsområden och fullmakter är kända och fastslås. Det är speciellt 
väsentligt att ansvarsområdet och fullmakten fastslås för arbetsgivarens representanter. Detta 
gäller speciellt arbetsledningen då en stor del av samarbetsförfarandet sker i samband med det 
alldagliga arbetet. 

2.3 Hur fungerar samarbetsförfarandet 

De ärenden som omfattas av SamarbetsL finns omnämnda i lagens 6 §. Dessa 
samarbetsärenden utlöser en förhandlings-, informations- och ibland en skyldighet att komma 
överens. Till den första gruppen hör ärenden som berör företagsledningsområdet och 
arbetsstyrkans storlek och för personalen väsentliga ärenden. Till väsentliga förändringar ur 
personalens synvinkel avses t.ex. ändringar i arbetsuppgifter, arbetssätt och arrangerandet av 
arbetet och förflyttningar från en uppgift till en annan. Även de deltidsarrangemang, 
permitteringar och uppsägningar som beror på ekonomiska- eller produktionsorsaker räknas 
hit. Vad som är väsentligt ur personalens synvinkel bör bestämmas med beaktande av 
bransch, företag och funktion.130  

Den andra gruppen omfattas av ärenden som berör arbetskraftens användning, samt av 
personal- och socialärenden. Hit räknas t.ex. när den ordinarie arbetstiden börjar och slutar 
samt när vilo- och måltidsrasterna hålles. Även principerna för användning av utomstående 
arbetskraft finns med i gruppen.  

De ärenden som finns omnämnda i 6 § är nästintill uttömmande. Förutom dessa ärenden som 
nämns i 6 § kan nämnas i 9 § nämnda ärenden om användningen av utomstående arbetskraft. 
Även lagen om personalens representanter i företagets förvaltning och grundandet av 
personalfonder är samarbetsärenden. De ärenden som berör arbetsgivarens representanter 
omfattas inte av samarbetsförfarandet. 

Grundskyldigheten i samarbetsförfarandet är arbetsgivarens skyldighet att föra förhandlingar. 
Före arbetsgivaren fattar ett beslut i ett samarbetsärende, bör arbetsgivaren förhandla om 
åtgärdens grunder, verkningar och alternativ. Den allmänna normen förutsätter att 
arbetsgivaren tar i beaktande personalens uppfattningar och intressen uttryckligen före beslut 
i ärendet fattats.  

                                                 
130 Karinen Martti, Työoikeus perusteineen, s. 445-456 
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Syftet med förhandlingarna är enligt lagens motiveringar att arbetsgivaren vid fattande av 
beslut är tillräckligt bra insatt i grunderna till beslutet och dess verkningar för företaget och 
dess personal. Då kan arbetsgivaren få den omfattande information som personalen innehar 
avseende för företaget viktiga ärenden. Tanken är att arbetsgivaren skall bli medveten om 
personalens uppfattningar i avgörande ärenden. Åtgärdens grunder, följder och eventuella 
alternativ bör därmed gås igenom.  

Lagens syfte är inte enbart att förmedla information utan även att skapa en sådan växelverkan, 
att personalen kan ha inflytande på innehållet i beslutet,  fastän det slutliga beslutet fattas av 
arbetsgivaren. Därmed är det väsentligt att förhandlingarna inleds i ett sådant skede att 
växelverkan kan förverkligas i praktiken. Lagen förutsätter att förhandlingarna förs i rätt 
tidpunkt och före arbetsgivaren fattar beslut i ärendet. Av praktiska skäl är det väsentligt att 
parterna vet när förhandlingarna är avslutade. Arbetsgivaren kan inleda förverkligandet av de 
ärenden där parterna varit oeniga efter att arbetsgivaren informerat de som deltagit i 
förhandlingarna.    

Med vem och var samarbetsförfarandet förs är i och för sig ett dispositivt ärende. Man kan på 
företagsnivå överenskomma om hur förhandlingarna förverkligas och hur 
förhandlingsframställan ges. Om förfarandet kan man även överenskomma genom ett 
samarbetsavtal som avses i 14 §. Gällande förhandlingsordningen finns i lagen bestämt en 
grundmodell som man kan avvika från på företagsnivå eller på kollektivavtalsnivå. 
Åtminstone följande möjligheter finns: 

a) Direkt deltagande via linjeorganisationen. Samarbetsförfarandet sker mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren i ett ärende som berör arbetstagaren. Om någon av 
parterna så kräver bör förhandlingarna ske mellan arbetsgivaren och personalens 
representant.  

b) Deltagande via personalens representanter. Om ett ärende berör en enhet eller dess 
arbetstagare generellt sker förhandlingarna mellan arbetsgivaren och personalens 
representanter. Personalens representant har en viss behörighet och fullmakt att ingå 
avtal med arbetsgivaren.  

c) Gemensamt möte. Det bör ordnas ett gemensamt möte om ett ärende berör flere 
personalgrupper. Det kan avtalas om att grunda en s.k. samarbetsdelegation. Man kan 
även avtala om olika projektgrupper i samarbetsförfarandet.  

d) Delegation. Arbetsgivaren och personalens representanter kan avtala om en 
delegation. Man kan avtala om att samarbetsförfarandet sker i en delegation då antalet 
personalrepresentanter eller situationen överlag talar för det. Delegationens arbete kan 
omfatta hela företaget eller endast en del av företaget.  

En skriftlig förhandlingsframställan bör göras minst tre dagar innan förhandlingarna inleds. 
Tanken är att arbetstagarna eller deras representanter har tillräckligt med tid för att förbereda 
sig för förhandlingarna. Om det är uppenbart att åtgärden leder till uppsägningar, 
permitteringar eller deltidsarrangemang av en eller flere personer skall framställan ske minst 
fem dagar före.  

Ur förhandlingsframställan bör det framgå vilka ärenden som skall behandlas under 
förhandlingarna. Till grunden är förhandlingsframställan en möteskallelse, där det framgår 
när och var det skall förhandlas samt vem som bör deltaga i förhandlingen. Den information 
som är nödvändig ur förhandlingarnas synvinkel bör framgå ur förhandlingsframställan. 
Informationen bör innehålla minst grunderna till åtgärden, antalet arbetstagare som berörs 
samt från vilken personalgrupp de kommer, samt de principer som ligger till grund för 
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åtgärden. Förhandlingsframställan får ej vara uppgjord på ett sådant sätt att det framgår att 
beslutet skulle vara fattat på förhand.  

Arbetsgivaren bör inleda förhandlingarna då det är uppenbart att personalminskningar 
kommer att ske. Då förhandlingarna har inletts kan man komma överens om hur 
förhandlingarna fortsätter ifall att man inte är överens efter det första sammanträffandet. I 
uppsägnings-, permitterings- och deltidsärenden bör man först redogöra för åtgärdens grunder 
och följder och därefter om olika alternativ till åtgärden. I dessa ärenden bör man ha minst två 
förhandlingar i samarbetsförfarandet, enligt en tvåstegsmodell. Arbetsgivaren är även skyldig 
att bevaka att det förs protokoll under förhandlingarna.  

Det är endast gällande uppsägningar, permitteringar och deltidsärenden som det finns 
stadganden om längden på förhandlingarna. I de övriga ärendena finns inga regler stadgade 
gällande längden på förhandlingarna och gällande strukturen. I det fall att parterna blir oeniga 
bör dock arbetsgivaren informera motparten före beslutet verkställes. Gällande ovannämnda 
personalminskningsärenden har arbetsgivaren inte fullgjort förhandlingsskyldigheten före 
ärendet har överenskommits i samarbetsförfarandet eller att man först har särskilt förhandlat 
om grunderna och verkningarna av åtgärden och därefter om alternativen till minskningarna. 
Dessa förhandlingar bör pågå i minst 7 dagar. Förhandlingar enligt den kortare modellen tar 
minst 5 dagar från det att förhandlingsframställan gjordes samt därtill 7 dagar för 
förhandlingarna i två steg.  

Om det är uppenbart att minst 10 personer berörs av uppsägningarna eller 
deltidsarrangemanget eller att permitteringarna är minst 90 dagar bör parterna komma till en 
överenskommelse eller så är minimitiden för två stegs förhandlingarna 6 veckor. 
Behandlingen av alternativen kan inledas tidigast 7 dagar efter att behandlingen av grunderna 
och verkan inleddes, om inte annat överenskommits. Den långa modellen består av 5 dagar 
från att förhandlingsframställan gjorts och 6 veckor av förhandlingar i två steg.  

SamarbetsL kräver att arbetsgivaren går igenom grunderna till åtgärden samt följderna och 
alternativen till åtgärden. Gällande ärenden som berör personalminskningar, permitteringar 
eller deltidsarrangemang räcker det inte med endast diskussionstillfällen eller allmänna 
informationstillfällen. Dessa tillfällen uppfyller inte stadgandena i lagen.  

Den andra skyldigheten som åligger arbetsgivaren i samarbetsförfarandet är 
informationsskyldigheten. Enligt 7 § 2 mom. skall arbetsgivaren innan förhandlingarna inleds 
ge den information som är nödvändig för ärendets behandling till ifrågavarande arbetstagare 
och deras representanter. För att ärendet skall kunna behandlas på ett sakligt sätt är det 
väsentligt att personalen eller dess representanter har en så korrekt bild som möjligt avseende 
orsaken till åtgärdena samt gällande företagets ekonomiska situation. Arbetsgivarens 
skyldigheten innebär att den information bör ges som är nödvändig för det ifrågavarande 
ärendets behandling. Informationen ges till de personer som deltar i förhandlingen.  

Informationen bör ges före förhandlingarna inleds, som bilaga till förhandlingsframställan 
eller särskilt före förhandlingarna inleds. Informationen kan även kompletteras under själva 
förhandlingarna. Informationen bör vara skriftlig åtminstone om åtgärden uppenbart leder till 
att minst 10 arbetstagare överförs till anställning på deltid eller sägs upp eller permitteras för 
mer än 90 dagar. Som nödvändig information för ärendets behandling kan räknas den 
information som arbetsgivaren baserar sitt beslut på.  

Arbetsgivaren har även en särskild informationsskyldighet i vissa ärenden. Till dessa ärenden 
hör enligt SamarbetsL:s 11 § 2 mom.: 
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• företagets bokslut samt minst två gånger under räkenskapsåret en sådan enhetlig 
redogörelse för företagets ekonomiska situation av vilken framtidsutsikterna för 
företagets produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur framgår, 

• för innehavaren av ett konto i ett intressekontor i samband med kontoöppnandet en 
skriftlig redogörelse för eventuella intressekontorsfordringar utan säkerhet samt en 
gång under räkenskapsperioden en redogörelse enligt ovan, 

• inom ramen för företagets lönestatistik för företrädarna för envar personalgrupp 
lönestatistiken beträffande vederbörande grupp i överensstämmelse med vad därom i 
branschens riksomfattande kollektivavtal har avtalats, samt 

• utan dröjsmål de förändringar som i väsentlig mån avviker från den utveckling som 
anförts i de redogörelser som nämns i 1 och 2 punkten. 

Överlåtaren och mottagaren av rörelsen skall meddela personalens representanter  för de 
arbetstagare som överlåtelsen berör: 

1. orsaken till överlåtelsen; 

2. de juridiska, ekonomiska och sociala verkningarna av överlåtelsen för arbetstagarna, 
samt 

3. de planerade åtgärdena som berör arbetstagarna.  

Arbetsgivaren har även en särskild informationsskyldighet enligt lagens 9 § gällande 
anlitande av utomstående arbetskraft. I kollektivavtalen finns normalt stadgat om anlitande av 
utomstående arbetskraft. Då arbetsgivaren avser att anlita utomstående arbetskraft bör 
arbetsgivaren informera om detta till de personalrepresentanter som representerar de 
personalgrupper som berörs.  

Enligt SamarbetsL har arbetsgivaren även en s.k. planeringsskyldighet. Enligt 6 b § skall 
arbetsgivaren årligen fastställa en personalplan och en utbildningsplan före räkenskapsårets 
början. I personalplanen skall tas in sådana i 6 § nämnda frågor som uppenbart har betydelse 
för personalens struktur, storlek eller art, liksom även de förändringar som kan väntas i 
personalens storlek och art. I utbildningsplanen skall behandlas de allmänna utbildningsbehov 
som följer av personalplanen samt en årlig realiseringsplan för utbildningen av 
personalgrupperna.  

I SamarbetsL 15 a § finns regler om gottgörelse. Regelverket avser situationer där 
arbetsgivaren ej fullgjort förhandlingsskyldigheten, där en fråga uppsåtligen eller genom 
uppenbar oaktsamhet avgjorts utan att iaktta bestämmelserna i SamarbetsL. Stadgandena 
omfattar situationer där arbetstagaren av orsaker som sammanhänger med avgörandet har 
överförts till anställning på deltid, permitterats eller sagts upp. Arbetstagaren har rätt att få 
upptill 20 månaders lön som gottgörelse. En arbetsgivare eller representant för honom kan 
dessutom enligt 16 § för brott mot samarbetsskyldighet dömas till böter. Det är möjligt att för 
något brott dömas enligt endast straffstadgandet eller gottgörelsestadgandet eller bådadera.  
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2.4 Empirisk undersökning – personalrepresentantens roll   

2.4.1 Inledning 

Den empiriska undersökningen förverkligades tillsammans med Branschförbundet för 
servicebranschen hösten 2002. Särskilt studerades personalrepresentantens roll i 
samarbetsförfarandet. Branschförbundet för servicebranschen är ett arbetsgivarförbund med 
229 medlemsföretag (varav 97 medlemsföretag som omfattas av SamarbetsL) vilka 
tillsammans sysselsätter ca. 28.770 personer och omfattar 25 kollektivavtal. Formuläret 
skickades till de medlemsföretag som har minst 30 anställda eller omfattas av SamarbetsL.  

Syftet med undersökningen är att studera personalrepresentantens roll i samarbetsförfarandet. 
Parternas inställning till samarbetsförfarandet kartlades: är det frågan om endast en formalitet 
som bör uppfyllas enligt lagen eller är samarbetet en konsekvent handlingslinje där 
personalen har möjlighet till ett reellt inflytande? Därtill granskas nyttan av 
samarbetsförfarandet i den interna kommunikationen och synsättet på kollektiva och 
individuella förhandlingar. Även samarbetsförfarandet i form av koncernsamarbetet 
diskuteras.   

Granskningen sker utgående från samarbetsförfarandets organisation och procedurregler. 
Inom samarbetsförfarandets organisation granskas parternas syn på personalrepresentantens 
roll inom samarbetsförfarandet, hur samarbetet fungerar inom en koncern samt synsättet 
avseende det kollektiva och individuella förhandlandet.   

Gällande procedurreglerna granskas parternas syn på samarbetsförfarandet överhuvudtaget: är 
det frågan om en formalitet som bör uppfyllas eller vill man ge personalen ett reellt 
inflytande? Hur ser parterna på samarbetsförfarandet? Förbättras företagets framgång och 
lönsamhet av att samarbetsförfarandet sköts väl? Samtidigt diskuteras 
personalrepresentantens inflytande i den egna förhandlingsgruppen.  

Den empiriska undersökningen förverkligades genom att samma formulär skickades till både 
arbetsgivarens och personalens representanter i samma företag. Tanken är att se på hur dels 
arbetsgivarens och personalens representanter ser på samarbetsförfarandet och på 
personalrepresentantens roll och hur parternas uppfattningar skiljer sig i de olika frågorna. 
Totalt skickades formuläret till 97 företag tillhörande samma arbetsgivarförbund. 
Undersökningen förverkligades i oktober-november 2002.  

Ifall man uppskattar att arbetsgivaren och personalen i snitt har två representanter inom 
respektive förhandlingsdelegation, utgör de tillsammans 388 potentiella svarare. Antalet 
svarande utgör ett antagande som inte gäller för samtliga företag. Speciellt i större företag 
finns flere representanter.  

Totalt har 91 svar inkommit från arbetsgivarens (54  svar) och personalens representanter (37  
svar), vilket ger en svarsprocent  på 23 %. Formuläret skickades till totalt 97 företag. 
Svarsprocenten har räknats ut så att man utgår ifrån att det i genomsnitt finns två 
arbetsgivarrepresentanter och två personalrepresentanter i respektive företag vilket ger 388 
potentiella svarare.  I vissa företag finns det flere svarare än två per part och i vissa företag 
kan det finnas ett bortfall där formulären ej kommit fram till ifrågavarande personer.  

Det är skäl att betona att med denna relativt låga svarsprocent sker inte ett heltäckande 
klarläggande av opinionerna, särskilt bland personalrepresentanterna. En stor del av 
personalrepresentanterna representerar dessutom större företag vilket bör beaktas vid 
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analysen av resultatet. Orsaken till den låga svarsprocenten för personalrepresentanterna 
framgår inte klart ur undersökningen. En av orsakerna kan vara att personalrepresentanterna 
inte bryr sig om att svara då de anser att det inte leder till en förändring. Eftersom svaren ges 
anonymt torde inte orsaken vara att man aktar sig för att komma med kritik gentemot 
arbetsgivaren. Undersökningsmaterialet representerar inte heller hela sanningen inom de 
branscher som medlemsföretagen representerar.  Undersökningen gäller servicebranschen och 
man bör därmed inte dra alltför långtgående slutsatser gällande övriga branscher. Det är också 
skäl att betona att bland de svarande gällande arbetsgivarnas representanter hade 48 % mera 
än 100 anställda och bland personalens representanter hade 65 % mera än 100 anställda. Det 
faktum att det oftare berör större företag bör noteras i analysen av resultatet. De minsta 
företagen med mindre än 30 anställda  är ej med i undersökningen då de inte omfattas av 
SamarbetsL.   

Eftersom materialet inte är tillräckligt omfattande för att göra alltför långtgående slutsatser 
hur samarbetsförfarandet fungerar görs även jämförelser med övrig forskning inom området. 
Här granskas särskilt de empriska undersökningar som gjorts. Speciellt den forskning som 
Kairinen Uhmavaara - Finne gjort till kommittén för utvecklandet av SamarbetsL 2005 och 
den slutliga rapporten "Samarbetsförfarandet i företagen, speciellt i nedskärningssituationer" 
från samma år granskas.131 Även undersökningen från 1992 som gjorts av samma forskare 
angående "deltagandet i arbetslivet i Finland", är av betydelse.132 

Forskaren vill inte heller på basen av undersökningen påstå att vissa uppfattningar generellt är 
rådande. Det viktiga har dock varit att få en belysning av hur man ser på problemställningarna 
med partssamarbetet, där materialet har varit användbart. Intervjuer med deltagare i 
samarbetsförhandlingar har dessutom gett en övertygelse om att det finns  ett behov av 
forskning inom området och då speciellt förhållandet mellan samarbetsförfarandet och 
ledarskap. Undersökningsmaterialet diskuteras också i de enskilda delarna av avhandlingen.  

En analys av den låga svarsfrekvensen görs i samband med kapitel 7.1.1 vid redogörelsen av 
arbetsgivarens representanter och i kapitel 7.1.2 vid redogörelsen av personalens 
representanter. Undersökningen förverkligades så att materialet skickades till förbundets 
kontaktpersoner (arbetsgivarens representanter) som distribuerade materialet till de 
representanter vilka deltar i samarbetsförfarandet. Inledningsvis skickades ett brev inklusive 
formulär till kontaktpersonerna. Två veckor senare skickades ett påminnelsebrev. På 
förbundets träffar med medlemsföretagen marknadsfördes även vikten av deltagandet i 
undersökningen. Frågan behandlades även i förbundets styrelse där de största 
medlemsföretagens representanter finns representerade.  

Efteråt skickades även el-post till de personer som svarat med eget namn för att be om 
tilläggskommentarer. Därtill valdes fyra storföretag där forskaren var i kontakt med samtliga 
personalrepresentanter för tilläggskommentarer. Även samma företags 
arbetsgivarrepresentanter intervjuades under processens gång.  

                                                 
131 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, 
sammanfattningen samt Kairinen - Uhmavaara, Yhteistoimintakysely, Tuloksia yhteistoimintalakikomitealle 
29.4.2005, s. 3. Undersökningen gäller 520 företag där man har förverkligat nedskärningar vilka omfattas 
SamarbetsL under åren 2001-2004. Undersökningen förverkligades i oktober 2004. Materialet omfattar 412 svar 
från 244 verksamhetsenheter. Hälften av verksamhetseneheterna svarade, viljet kan räknas som tillfredställande. 
Två tredjedelar omfattar industriföretag och en tredjedel servicebranschen. 
132 Kairinen Martti (sammanställare), Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, s. 58. Delen av Uhmavaara 
Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla. Forskningen gjord år 1992 av Åbo universitet under projektnamnet 
"Osallistuminen Suomen Työelämässä". Undersökningen fick 721 svar från verksamhetsenheterna eller 
svarsprocenten var 44 %. Svarsprocenten för arbetsgivarnas representanter var 30 % och 38 % för personalens 
representanter.  
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Slutsatsen av undersökningen är densamma som tidigare i avhandlingen: företaget bör ha en 
vilja att justera sin strategi så att personalärendena blir en strategisk fråga och att 
personalstrategin utgör en del av verksamhetsstrategin. Det måste finnas en uttrycklig vilja att 
göra samarbetsförfarandet till ett konsekvent handlingssätt för att samröret skall lyckas. Finns 
det ingen vilja hjälper det inte märkbart med nya stadganden lagstiftnings- eller avtalsvägen. 
Företagskulturen och ledningssystemet i företaget bör möjliggöra personalinflytande. Detta är 
endast möjligt om ägarna/ledningen inser mervärdet i att sköta samarbetet med personalen 
väl. 
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1. Antal företag Antal %
Utskickat 97
Svar 43 44%

2. Utskickade totalt (med antagandet: två/företag)
Arbetsgivarens representanter 194
Personalens representanter 194
Totalt 388

3. Svar 
Arbetsgivarens representanter 54 28%
Personalens representanter 37 19%
Totalt 91 23%

4. Svar arbetsgivarens representanter
Svar totalt 54
Svarat med namn 45 83%
Svarat med företagets namn 37
Representanter per företag 1.2

5. Svar personalens representanter
Svar totalt 37
Svarat med namn 27 73%
Svarat med företagets namn 16
Representanter per företag 1.7

6. Funktion i företaget
Medlem av ledningsgruppen 40 44%
Personalchef el. motsvarande 8 9%
Personalansvarig 1 1%
Annan 5 5%
Huvudförtroendeman 10 11%
Vicehuvudförtroendeman 2 2%
Förtroendeman 16 18%
Annan 9 10%
Totalt 91 100%

7. Företagets omsättning
0 - 20 MEUR 39 43%
20 - 100 MEUR 16 18%
100 - MEUR 33 36%
Ej svarat 3 3%
Totalt 91 100%

8. Personalens storlek (manår)
30 - 49 19 21%
50 - 99 20 22%
100 - 499 16 18%
500 - 34 37%
Ej svarat 2 2%
Totalt 91 100%
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2.4.1.1 Arbetsgivarens representanter 

Arbetsgivarna deltog aktivare än personalens representanter i undersökningen. Av totalt 91 
svar utgjorde 54 från arbetsgivarsidan, eller 59 %. Orsaken är möjligen att undersökningen 
gjordes via ett arbetsgivarförbund och arbetsgivarens representanter känner det som sin plikt 
att delta. Om antagandet är att det finns 194 arbetsgivarrepresentanter i dessa företag (två per 
företag) utgör svarsprocenten 28. En bedömning som jag gjorde då undersökningen 
genomfördes var att de personer som aktivt deltar i arbetsgivarförbundets verksamhet och i 
förhandlingsverksamheten var aktivare.  

Figur 7:  Arbetsgivarens representanter och funktion i företaget  
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Gällande arbetsgivarens representanter kan konstateras att en överraskande stor del av 
personerna är ledamöter i ledningsgruppen för respektive företag. Medlemskap i 
ledningsgruppen kan ses som positivt med tanke på samarbetsförfarandet eftersom personen 
har inflytande i bolagets styrande organ. Ur personalledningssynvinkel är det klart att 
rekommendera att den person som leder förhandlingarna från arbetsgivarens sida samtidigt är 
medlem i ledningsgruppen eftersom man då kan förutsätta att samarbetsförfarandet är 
förankrat och diskuteras i företagets absoluta ledning.  

Figur 8:  Arbetsgivarens representanter, företagets omsättning  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 - 20 MEUR 20 - 100 MEUR 100 - MEUR Ej svarat

 

Bland arbetsgivarens representanter finns representanter från olika storlekar av företag. Man 
bör dock notera att mindre företag med färre än 30 personer ej deltagit i undersökningen 
eftersom de ej omfattas av SamarbetsL. I diskussionen med representanter för olika företag 
får man den uppfattningen att det oftare finns en fungerande organisation kring 
samarbetsförfarandet i större företag.  
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Normalt fungerar samarbetsförfarandet bättre i företag som har en särskild personalfunktion  
med en personalchef eller dylik som ansvarig. Det finns även företag som nästintill saknar 
kollektiva system men där man för övrigt har en fungerande funktion  för personalärenden. 
Flere s.k. IT-företag (varav flere med utländska ägare) kan räknas hit. It-företagen utgör även 
en del av de företag som fanns bland medlemsföretagen hos Branschförbundet.  

Figur 9:  Arbetsgivarens representanter, personalens storlek (manår)  
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Det som ovan sagts gäller även antalet arbetstagare. Undersökningen omfattar alla sla gs 
företag (förutom de som har under 30 anställda). Av dessa företag har även 48 % mera än 100 
anställda och därmed omfattas flere av dem av L om personalrepresentation i företagens 
förvaltning eller företag med mera än 150 anställda. Därmed kan även slutsatser dras 
avseende personalrepresentation.  

2.4.1.2 Personalens representanter 

Bland personalens representanter var svarsprocenten rätt låg. Om antagandet är att det finns 
194 personalrepresentanter i de undersökta företagen (två per företag) är svarsprocenten 19. 
Orsaken till den låga svarsprocenten kan vara många. Man kan fråga sig om det funnits en 
rädsla bland representanter från mindre företag att delta i undersökningen. Det var dock 
möjligt att besvara enkäten anonymt varför antagandet inte är avgörande. Det kan också vara 
så att personalens representanter är frustrerade över situationen och tänker att det inte blir 
bättre av att svara på enkäten. Eftersom undersökningsformulären skickades ut via företagets 
representanter i  företagen kan vi inte på basen av forskningsresultatet dra slutsatser huruvida 
de skickades vidare. Jag har inte mottagit klagomål på att frågeformulären inte skulle ha 
utdelats till personalens representanter.  
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Figur 10: Personalens representanter, funktion i företaget  
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Av personalens representanter utgör förtroendemännen den största gruppen. De som direkt 
kan räknas till det kollektiva systemet utgör 76 %. Även bland de övriga eller 24 % kan det 
finnas personalrepresentanter som omfattas av kollektivavtal. Till gruppen övriga kan höra 
förbindelsemän, kontaktpersoner, förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktige samt 
personer som valt att inte svara på denna fråga.  

Figur 11: Personalens representanter, företagets omsättning  
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Även bland personalens representanter finns alla slags storlekar på företag representerade 
fastän storföretag med över 100 MEUR i omsättning utgör en majoritet. Detta tyder även på 
en större aktivitet bland storföretagens personalrepresentanter.  
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Figur 12: Personalens representanter, personalens storlek  
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Detsamma som nämnts ovan gäller även antalet manår där hela 46 % av personalens 
representanter representerar företag med mera än 500 anställda och hela 65 % har mera än 
100 anställda. 35 % utgörs av representanter från företag med mindre än 100 anställda.  

2.4.2 Organisation 

2.4.2.1 Synen på personalrepresentantens roll    

2.4.2.1.1 Åstadkommer flexibilitet ett bättre resultat ur personalens synvinkel?  

I undersökningen ställdes frågan "om flexibilitet från personalrepresentantens sida 
åstadkommer ett bättre resultat ur personalens synvinkel i stället för att lyfta fram rättigheter 
och skyldigheter enligt lagar och avtal"? Frågan behandlas bland samarbetsförfarandets 
organisation för att det inte alltid är de formella institutionella rättigheterna som 
personalrepresentanten har som är av betydelse utan även de informella kontakterna i ett 
förhandlingsnätverk.  

Av arbetsgivarnas representanter ansåg 85 % att personalrepresentantens flexibilitet leder till 
ett bättre resultat ur personalens synvinkel. Även 67 % av personalens representanter var av 
samma åsikt.133 I skalan 1-5 utgör 5 att den svarande är helt av samma åsikt medan 1 innebär 
att den svarande är helt av annan åsikt. Är svaret 3 ställer sig den svarande neutral till frågan. 

 

 

                                                 
133 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 3 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Figur 13: Fråga 3 i den empiriska undersökningen 
 
Anser Du att flexibilitet från personalrepresentantens sida, där man inriktar sig på att nå 
positiva resultat ur personalens synvinkel, i stället för att inrikta sig på att föra fram rättigheter 
och skyldigheter enligt lagar och avtal, åstadkommer ett bättre resultat ur personalens 
synvinkel.  
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Av undersökningen kan man konstatera att en viss flexibilitet alltid är bra i alla former av 
samarbete och förhandlingar. Styvnackade åsikter leder sällan till bra resultat. Det kräver 
dock en viss självständighet från personalrepresentantens sida. Jämför här med fråga nr 4 där 
39 % av arbetsgivarna ansåg att personalrepresentanten är tillräckligt självständig i 
förhållande till personalen (och 86 % av personalens representanter).134 Ett bra samarbete 
kräver flexibilitet från bägge parters sida och det handlar mycket långt om social förmåga från 
både arbetsgivarens och personalens sida.  

                                                 
134 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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I de kommentarer som gavs från arbetsgivarens representanter poängterades att 
personalrepresentanten bör känna företagets strategi i någon mån så att han kan skapa sig en 
uppfattning om frågan som behandlas. I kommentarerna nämndes även att personen i fråga 
bör ha större social förmåga än genomsnittet och vara pålitlig.135 Ur 
personalledarskapssynvinkel är det väsentligt att personalrepresentanten känner till företagets 
strategier.  

Vad gäller personalrepresentantens personliga egenskaper poängterades erfarenhet och att 
personen är lugn och balanserad. I annat fall kan personens beteende t.o.m. skärpa situationen 
ytterligare, vilket är problematiskt för bägge parter.136 I kommentarerna betonades betydelsen 
av att personalens representant bör känna till företagsverksamhetens verkningar som en del av 
samhället överlag, ej endast utgående från de egna tankemodellerna.137 Detsamma kan sägas 
gälla även för arbetsgivarens representanter. Det betonades även från arbetsgivarens sida att 
flexibilitet bör gälla på bägge sidorna av förhandlingsbordet. Företagsledningen bör förstå 
betydelsen av samröre oberoende av SamarbetsL.138 

De kommentarer som kom från personalrepresentanternas sida var inte samtliga enbart 
positiva till flexibilitet. Vissa betonade vikten av att uppgöra noggranna protokoll, så att man 
inte senare behöver strida om innehållet.139 Somliga kommenterade även att det ganska ofta 
inte finns möjlighet till flexibilitet då flexibilteten saknas från arbetsgivarens sida. I annat fall 
skulle det vara bra att kunna avtala om ärendena, vilket skulle vara i alla parters intresse.140  

Det är inte endast de formella institutionella rättigheterna som har betydelse utan även 
informella relationer spelar en stor roll. Det handlar om mänskliga förtroenderelationer där 
informella kontakter kan vara av stor betydelse. Förtroendet mellan parterna ger 
förutsättningar för ett gott samröre. De tillfällen som arrangeras av förbunden skulle kunna 
anordnas både för arbetstagarna och arbetsgivaren där man inte betonar det egna ledets 
betydelse.141 

Dessa relationer bör skötas enligt de principer som ett gott personalledarskap innebär. 
Följande kännetecken finns för ett gott ledarskap: 142 

• en ledare måste fästa mycket mera uppmärksamhet till människorna än tidigare 

• ledaren styr de mänskliga resurserna 

• ledaren är en förebild, ledarstjärna, en som ger visioner och sätter igång verksamheter 

• ledaren är skaparen av en slagkraftigt team  

• ledaren utgör insamlaren och förmedlaren av information 

• ledaren är framförallt en lyssnare - ej ordergivare 

• ledaren utgör kaptenen för sitt lag och coach (tränare), som vid behov alltid är 
tillgänglig 

                                                 
135 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 5 
136 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 6 
137 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 13 
138 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 14 (3 frågan) 
139 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 8 
140 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10 (fråga 3) 
141 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 11 
142 Heinonen - Järvinen, Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä, s. 33-34 
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• ledaren skapar värderingar och utgör upprätthållaren av dem (företagsetik) 

Personalrepresentantens flexibilitet är viktig men ett lyckat samarbete kräver även "rätt" 
inställning från arbetsgivarens sida. Här kan betonas att företagskulturen och ledarskapet bör 
möjliggöra ett gott samarbete med personalen. 

2.4.2.1.2  Är personalrepresentanten självständig i förhållande till personalen? 

Frågan ställdes "om personalrepresentanten i din förhandlingsgrupp är kapabel att fatta 
självständiga beslut". Med detta avses personalrepresentanternas förhållande till personalen 
som han/hon ses representera. Av arbetsgivarnas representanter ansåg 39 % helt eller delvis 
att personalrepresentanten är självständig. 38 % förhöll sig neutrala och 23 % var helt eller 
delvis av den åsikten att personalens representanter inte är självständiga i förhållande till 
personalen. Av personalens representanter ansåg 86 % att personalrepresentanten är 
självständig i förhållande till personalen, medan 11 % förhöll sig neutrala och endast 3 % 
ansåg att personalrepresentanten inte är självständig i förhållande till personalen.143  

Figur 14: Fråga 4 i den empiriska undersökningen 
Anser Du att personalrepresentanten i Din förhandlingsgrupp är tillräckligt självständig i 
förhaållande till personalen? 
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143 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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På arbetsgivarsidan anser man att personalrepresentanten kunde verka mera självständigt i 
förhållande till personalen (61 % förhöll sig neutrala eller ansåg att personalrepresentanten 
inte verkar självständigt). Bland arbetsgivarna finns eventuellt ett önskemål att uppgöra 
överenskommelser med personalens representanter men man upplever att representanten 
gömmer sig bakom personalen eller ej lyckas få personalen bakom sig. Hela 86 % av 
personalens representanter var av annan åsikt.  

Det inkonsekventa från arbetsgivarnas sida är att man samtidigt inte vill förstärka 
personalrepresentantens roll (i fråga 9), där man ställde frågan om personalrepresentantens 
roll bör förstärkas lagstiftnings- eller avtalsvägen. Hela 70 % av arbetsgivarna var emot att 
man skulle förstärka personalrepresentantens roll. Detsamma gäller till viss mån även 
personalens representanter där 86 % anser att personalrepresentantens roll är självständig i 
förhållande till personalen men där dock 67 % anser att en förstärkning kunde ske.144 Det 
handlar ej enbart om juridik där personalrepresentanen har svårigheter att uppgöra avtal med 
arbetsgivaren, eftersom den enskilda arbetstagaren kan kullkasta resultatet senare. Det är 
mycket frågan om personalrepresentantens person och förmåga att verka självständigt. Det 
samma gäller ledningens förhållande till ägarna.  

I Kairinen - Uhmavaara - Finnes undersökning anser 52 % av arbetsgivarnas representanter 
(55 % år 1993) och 50 % av personalens representanter (47 % år 1993) att 
personalgruppernas representanters kunskapsnivå i samarbetsärenden är mycket bra. Visar att 
det finns förtroende för personalrepresentanternas kunskapsnivå.145 

Av de kommentarer som gavs från arbetsgivarens sida poängterades problemet med att en 
förtroendeman representerar samtliga arbetstagare oberoende av förbund.146 Vidare 
kommenterades problemet med de order/direktiv som kommer från fackförbundenas sida som 
kan åsidosätta personalrepresentantens eget beslut eller möjlighet att tänka själv.147 
Överhuvudtaget kommenterades personalrepresentantens beroende av fackorganisationerna.  

Enligt arbetsgivarna skulle lagändringar inte hjälpa till om det inte ligger i förbundenas 
intressen att komma överens. Fördes även fram att personalrepresentantens roll i 
samarbetsförfarandet är beroende av hur en möjlig personalrepresentation är organiserad (i de 
företag som omfattas av personalrepresentation).148 De fanns dock de arbetsgivare som 
förstod betydelsen av värvet. Det fördes även fram vikten av att personalrepresentanten hör 
den övriga personalen och inte driver endast egna intressen.149 Från arbetsgivarnas sida kom 
det önskemål om att höja kompetensnivån bland personalens representanter. Vissa 
personalrepresentanter klandrades för att ha ett inställningsproblem till samarbetet. Det 
betonades att uppgångar och nedgångar hör till företagsverksamheten och att personalens 
representanter bättre bör förstå detta.150  

                                                 
144 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
145 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 66.  
Undersökningen har även kartlagt synen på samarbetsförfarandet. Samma frågeställning gjordes år 2004 som i 
en liknande undersökning år 1993. År 2004 deltog 124 arbetsgivarrepresentanter och 285 personalrepresentanter 
och år 1993 deltog 218 arbetsgivarrepresentanter och 503 personalrepresentanter i undersökningen. 
146 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 2 
147 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 3 och 12 
148 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 4 
149 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 9 
150 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 12 
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Från personalens representanter fanns på motsvarande sätt önskemål om att utbildning även 
bör ges åt arbetsgivarens representanter. Utbildningen kunde även förverkligas i form av 
samutbildning med personalens representanter. Speciellt vad gäller mellancheferna önskades 
utbildning.151 Gällande personalrepresentanternas förhållande till personalen och 
fackförbundet fanns inga direkta kommentarer.  

Som tidigare konstaterats i de rekommendationer som fackförbundena ger åt sina 
förtroendemän (se Rusanens rekommendationer) vill man inte att förtroendemannen skall 
verka alltför självständigt. Enligt Rusanen skall inte förtroendemannen fjärma sig från de 
arbetstagare som han representerar. Ur personalledarskapssynvinkel är det bra att 
personalrepresentanten verkar självständigt och tänker själv, vilket inte behöver ske i strid 
med personalens intressen. Parterna har samma intresse enligt synsättet. 

2.4.2.2 Samarbetsförfarandet i en koncern   

2.4.2.2.1 Fattas besluten av den egna arbetsgivaren och förhandlingsgruppens inflytande 

Gällande samarbetsförfarande i koncerner frågades huruvida ”besluten fattas av den egna 
arbetsgivaren i koncerner och den egna förhandlingsgruppen har inflytande på 
förhandlingsresultatet eller är det så att koncernledningen fattar besluten på egen hand och 
samarbetsförfarandet i dotterbolagen är endast en formalitet”? Av arbetsgivarna ansåg endast 
43 % att besluten fattas av den ”egna arbetsgivaren” och den egna förhandlingsgruppen 
påverkar förhandlingsresultatet. Av personalens representanter ansåg dock 59 % att besluten 
fattas av den egna arbetsgivaren och den egna förhandlingsgruppen har inflytande.152  

Figur 15: Fråga 5 i den empiriska undersökningen 
Anser Du att besluten fattas av den "egna" arbetsgivaren i koncernen/resultaten påverkas av 
den egna förhandlingsgruppen i det egna företaget, eller sker besluten på förhand av 
koncernledningen där samarbetsförhandlandet i dotterbolagen endast utgör en formalitet?  
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151 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 11 
152 Ibid, fråga nr 5 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Svarande som är helt av samma åsikt och delvis av samma åsikt:
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Arbetsgivarna själva uppfattar att besluten fattas ”över deras huvuden”, där de inte alltid har 
inflytande på slutresultatet. Svaret kan bero på större faktorer och händelser inom koncernen. 
Personalens representanter har dock en mer positiv inställning. SamarbetsL är till sin karaktär 
en lag där medbestämmandet lokalt prioriteras. Ur personaledarskapssynvinkel kan 
rekommenderas att koncerner verkställer beslutsfattandet lokalt, speciellt vad gäller 
personalärenden. Samma problem finns även i större företag där det finns många enheter. 
Besluten bör i alla fall koordineras centralt så att helhetens intressen tillgodoses.  

Fastän endast 43 % av arbetsgivarna ansåg att beslutet fattas av det egna bolaget kom inga 
speciella kommentarer om detta. I informella diskussioner kom det dock fram att vid större 
beslut som t.ex. nedskärningar av verksamheter är det ofta så att besluten är fattade på 
förhand varför det inte finns mycket att göra.   

Av de kommentarer som inkommit från personalrepresentanternas sida sades att besluten rätt 
ofta är fattade på förhand. Koncernledningen ger order på förhand om vad som måste 
göras.153  

Ur personalledarskapssynvinkel är det inte skillnad på koncerner och andra bolag. Det är 
naturligt att ärendena koordineras inom ett företag. Ledarskapet och samarbetet bör 
konkretiseras enligt samma strategier, både centralt och lokalt. Arbetsgivaren bör enligt 
synsättet inse mervärdet med ett gott samarbete för att växelverkan skall kunna ske. Fastän de 
flesta företagen erkänner att ett gott samarbete bidrar till företagets framgång och lönsamhet 
vill inte alla arbetsgivare förverkliga det i praktiken.154 Enligt personalledarskapssynvinkel 
bör företagets konkurrenskraft göras till en gemensam fråga för företaget och personalen. 

2.4.2.3 Kollektivt  och individuellt förhandlande   

2.4.2.3.1 Bör flere frågor behandlas individuellt med varje arbetstagare? 

Hur bör förhandlandet ske: kollektivt eller individuellt, eller enligt en lämplig mix enligt finsk 
tradition? Bör flere frågor förhandlas skilt med den enskilde arbetstagaren? Av arbetsgivarens 
representanter ansåg 52 % och av personalens representanter ansåg 26 % att flere frågor bör 
                                                 
153 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10 (fråga 5) 
154 Ibid, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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förhandlas individuellt med varje arbetstagare (hela 74 % emot).155 Svaret skulle ges i form av 
ja eller nej. 

Figur 16: Fråga 10 i den empiriska undersökningen  
Anser Du att flere frågor borde förhandlas individuellt med varje arbetstagare?  
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Bland svarandena finns en rätt stor enighet om att det kollektiva förhandlingssystemet är bra 
(trots att 52 % av arbetsgivarna anser att det vore bra att flere ärenden bör förhandlas med den 
enskilde arbetstagaren). Detta betyder dock inte att det skulle finnas ett totalt motstånd mot 
det kollektiva förhandlandet. Personalens representanter (som utgör en del av det kollektiva 
systemet) anser naturligtvis att det kollektiva systemet är bäst. Man kan dock konstatera att 26 
% anser att det vore bra om flere ärenden kunde behandlas med den enskilde individen. Det 
individuella förhandlandet kompletterar det kollektiva förhandlandet snarare än konkurrerar 
med systemet.  

Det individuella förhandlandet skulle skapa en möjlighet till större demokrati på 
arbetsplatserna men å andra sidan kan det leda till tunga och långa förhandlingar. Resultatet 
stöder det kollektiva förhandlandet framom det individuella. Slutsatsen utgör att det 
individuella förhandlandet kunde fortsätta att öka dock så att det kollektiva grundsystemet 
kvarstår. Ur personalledarskapssynvinkel bör man utgå ifrån att samtliga individer i företaget 
bör fås med att verka i enlighet med företagets målsättning varför individuella förhandlingar 
är nödvändiga. 

2.4.2.3.2 Avlägsnar ett effektivt samarbetsförhandlande behovet av individuella 
förhandlingar? 

Frågan ställdes om ett effektivt samarbetsförfarande skulle avlägsna behovet av individuella 
förhandlingar? Endast 21 % av arbetsgivarna ansåg att samarbetsförfarandet helt skulle 
ersätta det individuella förhandlandet. Frågan gäller ärenden som vi i Finland vant oss att 
förhandla individuellt med den enskilde arbetstagaren som t.ex. arbetstider, semestrar, 

                                                 
155 Ibid, fråga nr 10 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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föräldraledigheter. 53 % av personalens representanter ansåg att ett effektivt 
samarbetsförhandlande ersätter behovet av individuella förhandlingar.156 

Figur 17: Fråga 11 i den empiriska undersökningen 
Anser Du att ett effektivt samarbetsförfarande avlägsnar behovet av individuella 
förhandlingar även vad gäller arbetstid, semester, föräldraledigheter m.m.  
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Man kan konstatera att de individuella förhandlingarna kompletterar samarbets- och övriga 
kollektiva förhandlingar. Undersökningen stöder det traditionella finska systemet där 
arbetsgivaren hör sig för individuellt före han fattar beslut i ärendet. Stödet för både 
kollektiva och individuella förhandlingar finns hos arbetsgivarna och bland personalens 
representanter.  

På basen av undersökningen kan man inte rekommendera att flytta flere frågor från det 
individuella planet till samarbetsförhandlingarna. Samtidigt finns ett stöd för det kollektiva 
systemet och dess fördelar varför en mix enligt finsk modell fungerar bäst och har det största 
stödet. Ur personalledarskapssynvinkel bör personalen fås med att verka i enlighet med 
företagets målsättningar både på det kollektiva och det individuella planet. 

2.4.3 Procedurregler 

2.4.3.1 Synen på samarbetsförfarandet   

2.4.3.1.1 Skall samarbetsförfarandet skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande ?  

Frågan ställdes om "samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt 
inflytande"  till arbetsgivarens och personalens representanter. Av arbetsgivarens 
representanter var 49 % helt eller delvis av samma åsikt och 17 % helt eller delvis av annan 
åsikt, medan 34 % förhöll sig neutrala till frågan. Av personalens representanter var 94 % helt 

                                                 
156 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 11 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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eller delvis av samma åsikt, medan ingen var helt eller delvis av annan åsikt och 6 % förhöll 
sig neutrala till frågan.157  

 

Figur 18:  Fråga 1 i den empiriska undersökningen 
Anser Du som arbetsgivarens/personalens representant att samarbetsförfarandet endast är en 
formell plikt som bör avklaras för att uppfylla samarbetslagens krav eller utgör samarbetet en 
konsekvent handlingslinje där arbetsgivaren gått in för att låta personalen ha ett reellt 
inflytande?  
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Svarande som är helt av samma åsikt och delvis av samma åsikt:

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Arbetsgivarens representanter Personalens representanter

 

Arbetsgivarens uppfattningar om att samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan 
ha ett reellt inflytande räcker inte till en majoritet av de undersökta företagen. Dock motsätter 
sig inte mera än 17 % av de svarande att samarbetsförfarandet sköts så att personalen kan ha 
                                                 
157 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 



 

 
 

64

ett reellt inflytande. Man kan dra slutsatsen av undersökningen att de flesta av arbetsgivarna 
inte helt motsätter sig att samarbetsförfarndet skall skötas så att personalen har inflytande på 
slutresultatet i förhandlingarna.  

Trots allt är det rätt förvånande och t.o.m. en besvikelse att endast 49 % av arbetsgivarna 
anser att personalen skall ha rätt till inflytande. Utgående från undersökningsresultatet kan 
man hävda att vi har en lång väg att gå innan personalens inflytande på beslutsfattandet kan 
konkretiseras fullt ut och där samröret blir en konsekvent handlingsplan.  

Det stora antalet neutrala svar ger en signal om att arbetsgivarens representanter vill svara 
neutralt eller inte helt emot emedan man inte riktigt "bör" motsätta sig personalens inflytande. 
Men hur är dessa personers inställning på riktigt och i praktiken? Är det trots allt så att 51 % 
ställer sig skeptiskt till personalens inflytande?   

Enligt Kairinens - Uhmavaara - Finnes undersökning är kulturen för samarbetsförfarandet 
mera utvecklat i de företag som är organiserade till ett förbund. I samma undersökning ansåg 
73 % av arbetsgivarna att parterna varit eniga gällande behovet av nedskärningar och 
förändringsåtgärderna medan 60 % av personalens representanter ansåg att parterna inte varit 
eniga. Det parterna är oeniga om gäller antalet personer som berörs av åtgärden, vem som 
berörs, grunderna för åtgärden, tidpunkt för verkställandet och alternativen, konsekvenserna 
för åtgärden, förhandlingsprinciperna och minskningsordningen. Då samarbetsförhandlingar 
inleds försämras effektiviteten och även det interna klimatet. Undersökningen konstaterar att 
även inbördes relationer inom personalen försämras.158  

En klar majoritet (94 %) av personalens representanter är av den åsikten att personalen bör ha 
inflytande på beslutsfattandet i samarbetsförfarandet. Man kan dock konstatera att 6 % ställer 
sig neutralt till frågan.159 Av de kommentarer som gavs från arbetsgivarnas sida var följande 
beskrivande för inställningen: "Det är klart att personalen skall ha ett inflytande, men å andra 
sidan är inte företagsverksamheten demokratisk = inom vissa gränser ja, men kan för övrigt 
ifrågasättas".  

En arbetsgivarkommentar i undersökningen var: "Vi måste passa oss för en falsk känsla av 
demokrati hos personalen samt för det skandinaviska regelverket".160 Förvånansvärt få 
arbetsgivarrepresentanter vill förena företagets framgång och bra skötsel av personalärenden. 
I de intervjuer som fördes betonades företagskulturens betydelse och ledarskapet samt ägarnas 
inställning.  

I Kairinen - Uhmavaara - Finnes undersökning framgår att personalrepresentanterna anser att 
de inte har möjlighet till reellt inflytande. Av arbetsgivarens representanter anser 73 % och av 
personalens representanter anser 25 % att de är jämnbördiga förhandlingsparter. 
Personalrepresentanterna anser att besluten fattats på förhand hos den högsta ledningen före 
förhandlingarna som förs av formaliaskäl.161 Som tidigare konstaterats blir arbetsgivarens 
inställning till förhandlingarna avgörande för hur väl personalens inflytande kan genomföras.  

I de undersökningar som gjordes tidigare, år 1980, ser personalens representanter att de har en 
viss möjlighet till inflytande på beslutsfattande. Av industrins personal och bland 
kontorstjänstemännen anser dock 40 % att de inte har möjligheter till inflytande. 25 % av den 
tekniska personalen och de som inte är organiserade anser att de inte har möjlighet till 

                                                 
158 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 72 
159 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter  
160 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 14 (fråga 1 och allmänt)  
161 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 38 
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inflytande på beslutsfattandet. Gällande servicebranschen var det likaså 25 % av personalens 
representanter som anser att de saknar möjligheter till inflytande på beslutsfattandet.162 

Sker en jämförelse med utgångsläget i förhandlingarna anser 55 % av personalens 
representanter och 38 % av arbetsgivarens representanter att förhandlingsresultatet ändrades 
som en följd av samarbetsförhandlingarna. Enligt undersökningsresultatet ansåg arbetsgivarna 
att nedskärningsåtgärderna (räknade i antal personer) minskade under förhandlingarnas gång 
med ca. 25 % jämfört med utgångsläget. Enligt arbetsgivarna förverkligades nedskärningarna 
till 77 % vad gäller arbetstagarna, till 92 % vad gäller tjänstemännen och till 70 % vad gäller 
de högre tjänstemännen. I de fall där de svarande ansåg att beslutet inte var fattat på förhand 
skedde en större minskning i antalet berörda i nedskärningen jämfört med utgångsläget.163  

I förhandlingssammanhang följs normalt den uppsägningsordning som bestämts av 
arbetsgivaren. Principen enligt vilken de personer som sist kommit till företaget skulle 
beröras först tillämpas endast sällan.164 

Då man ser på undersökningsresultatet kan man konstatera att sanktionerna har betydelse. 
Sanktionerna leder till att arbetsgivarna bättre följer procedurreglerna än i ett system där 
förfarandet är helt frivilligt. Därmed kan man konstatera att sanktionerna är nödvändiga för 
att få till stånd åtminstone en viss växelverkan.  

Enligt den undersökning som Kairinen - Uhmavaara - Finne gjort ansåg 21 % av 
arbetsgivarrepresentanterna år 2004 (10 % år 1993) och 5 % av personalens representanter (2 
% år 1993) att samarbetsförfarandet är onödigt och att man bör avstå helt från 
samarbetsförfarandet. Vid frågan om samarbetsförfarandet är slöseri med tid anser 20 % av 
arbetsgivarna (10 % år 1993) och 24 % av personalens representanter  (7 % år 1993) att så är 
fallet.165 Det är en relativt liten andel som anser att samarbetsförfarandet är onödigt. En större 
del av personalens representanter än arbetsgivarens representanter anser att 
samarbetsförfarandet är slöseri med tid. Kan bero på att personalens representanter anser att 
besluten är fattade på förhand och att det därmed inte är någon ide att endast av formaliaskäl 
ha samarbetsförhandlingar. En tydlig försämring ha skett sedan år 1993.  

I samma undersökning anser 32 % av arbetsgivarnas representanter år 2004 (40 % år 1993) 
och 95 % av personalens representanter (93 % år 1993) att personalgruppernas representanter 
bör ha möjlighet till inflytande gällande de ärenden som bereds. Kairinen - Uhmavaara - 
Finnes undersökning följer här samma linje, endast 32 % av arbetsgivarna anser att 
personalens representanter skall ha ett reellt inflytande. 58 % av arbetsgivarna ansåg år 2004 
(74 % år 1993) och 41 % av personalens representanter (76 % år 1993) anser att 
samarbetsförhandlandet är av reell betydelse för skötseln av ärenden.166 Här har skett en 
betydande försämring både bland arbetsgivarens och personalens representanter jämfört med 
1993 års undersökning. Speciellt bland personalens representanter har tron på 
samarbetsförfarandet minskat kraftigt. Forskningsresultatet visar att klimatet har skärpts och 
att motsättningarna har ökat på arbetsmarknaden. 

                                                 
162 Kauppinen - Mikola - Lahnalammi, Yhteistoiminta työpaikoilla, kyselytutkimus I, s. 362 
163 Ibid, s. 16-17, Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön 
vähentämistilanteissa, s. 75 
164 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 76 
165 Ibid, s. 70.  Undersökningen har även kartlagt synen på samarbetsförfarandet. Samma frågeställning gjordes 
år 2004 som i en liknande undersökning år 1993. År 2004 deltog 124 arbetsgivarrepresentanter och 285 
personalrepresentanter och år 1993 deltog 218 arbetsgivarrepresentanter och 503 personalrepresentanter i 
undersökningen. 
166 Ibid   
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27 % av arbetsgivarens representanter (10 % år 1993) och 51 % av personalens representanter 
(38 % år 1993) anser att samarbetsförfarandet inte är till någon nytta för personalen eftersom 
arbetsgivaren i alla fall avgör ärendena. Även här har en försämring skett med tanke på 
samarbetet mellan parterna. Det framgår ur undersökningen att 53 % av arbetsgivarnas 
representanter (65 % år 1993) och 58 % av personalens representanter (77 % år 1993) anser 
att samarbetsförfarandet utgör en betydande nytta för arbetsgivaren. 65 % av arbetsgivarna 
(71 % år 1993) och 56 % av personalens representanter (78 % år 1993) anser att 
samarbetsförfarandet är till betydande nytta även för personalen. Forskningsresultatet stöder 
att det är ändamålsenligt med samarbetsförfarandet trots att man anser att personalens reella 
inflytande minskat.167 

Bland personalrepresentanterna fanns flere kommentarer gällande personalens möjlighet till 
inflytande: 

• Mera riktigt inflytande önskas, förfarandet bör vara fortgående. Även gällande mindre 
saker kan diskussioner föras för att få arbetena att löpa mera flexibelt och för att 
förbättra informationsgången.168 Riksförlikningsmannens uttalande är i samma 
riktning: samarbetsförförandet bör vara något fortgående och pågå hela tiden.169 

• Det bör diskuteras med personalens representanter tidigare och informationen skall 
inte komma som ett nävsslag, då har inte personalrepresentantens åsikter någon 
betydelse.170 

• Då det är frågan om uppsägningar kommer man ihåg att föra samarbetsförhandlingar. 
För övrigt har arbetsgivaren inte ens hört talas om lagen. Det vore önskvärt att 
samarbetslagen skulle vara ett levande tillägg till företagets verksamhet, inte en 
nackdel.171  

• Ledningens uppfattningar om samarbetsförfarandet avviker rätt mycket från 
personalens. Frågan kan uppmärksammas även på förbunds-/juristnivå vilket försvårar 
förhandlingssituationerna. Ofta uppfattar inte ledningen att samarbetsförfarandet är i 
deras intresse. Detta kan uppmärksammas i informerandet som inte ser ut att fungera 
överhuvudtaget.172  

• I större företag är det svårt att få fram sina tankar och åsikter. Ibland går det så att de 
egna förslagen kommer fram som förmannens förslag.173  

• Enligt min erfarenhet inleder arbetsgivaren samarbetsförfarande endast då lagen så 
kräver. Oftast är besluten redan fattade på förhand i ledningsgruppen.174 

• Som värst och som fräckast missbrukar arbetsgivaren samarbetslagen. Detta är dock 
inte arbetsgivarens fel utan lagstiftarens fel. Med tiden korrigerar demokratin lagen så 

                                                 
167 Ibid  
168 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 1 
169 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Nykyinen yt-laki sallisi monipuolisemman käsittelyn. 
Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” samt ”Saloniuksen mukaan yt-laki 
mielletään irtisanomislaiksi” 
170 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 3 
171 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 6 
172 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10 (allmänt) 
173 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 12 
174 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 13 
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att den blir mera fördelaktig för arbetstagaren och arbetsgivaren förlorar några fördelar 
som lagen gett. Snålheten kommer att stå dyrt för arbetsgivaren under en snar framtid. 
Måtta och ärlighet mot arbetstagarna bör upprätthålla jämnvikt i arbetslivet.175 

Är det trots allt så att det är onödigt med reformer lagstiftnings- och avtalsvägen och att det är 
onödigt att vänta sig resultat så länge som "endast" 49 % av arbetsgivarna anser att 
samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande. Det mest 
elementära är att ledningen anser att personalen skall ha inflytande i beslutsfattande. Om det 
finns motstånd till personalens inflytande kan ingen lag tvinga arbetsgivaren till växelverkan. 
Det behövs ett nytt ledarskap där samarbetsförfarande utgör en del av verksamhetsstrategin. 
Företagets möjlighet att nå framgång är bundet till dess förmåga att skapa en balans enligt 
följande faktorer:176 

• mänskliga resurser 

• förhållande till naturen  

• ledarskap och styrstrukturer 

• inriktning, målsättningar och resultat 

• teknologi 

2.4.3.1.2 Bidrar ett positivt klimat i samarbetsförfarandet till företagets framgång och 
lönsamhet? 

Frågan ställdes till de arbetsgivare och personalens representanter som deltar i 
samarbetsförhandlandet: är du av den åsikten att ett positivt klimat i 
samarbetsförhandlingarna där personalen får deltaga i beslutsfattandet och har inflytande över 
slutresultatet, bidrar till företagets framgång och lönsamhet? 70 % av arbetsgivarna ansåg att 
ett positivt klimat i samarbetsförfarandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet. Av 
personalrepresentanterna ansåg hela 92 % att ett positivt klimat bidrar till framgång.177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 15 
176 Heinonen - Järvinen, Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä, s. 34 
177 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 och 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Figur 19: Fråga 2 i den empiriska undersökningen 
Anser Du att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet, där personalen deltar i 
beslutsprocessen genom att kunna ha ett inflytande på slutresultatet i förhandlingarna bidrar 
till företagets framgång och lönsamhet? 
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Svarande som är helt av samma åsikt och delvis av samma åsikt:
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Då hela 70 % av arbetsgivarna anser att ett positivt klimat är till fördel för bolaget kan man 
förvåna sig över att samtidigt "endast" 49 % av arbetsgivarna anser att personalen har rätt till 
inflytande på besluten. Eller är det så att man vet att det vore bra att åstadkomma ett positivt 
förhandlingsklimat men att det är svårt att förverkliga det i praktiken? Skötseln av ärendet 
ställer höga krav på ledarskapet inom företaget.  

92 % av personalrepresentanterna anser att ett positivt förhandlingsresultat är viktigt, vilket 
ter sig naturligt. Samtidigt anser 71 % av personalrepresentanterna att representanten i deras 
grupp har inflytande på beslutsfattandet.178 Enligt de kommentarer som inkommit från 
arbetsgivarnas representanter framfördes att personalens representanter skapar sin ställning 
genom relationer till de övriga deltagarna i förhandlingsorganet. Via lagstiftning eller andra 

                                                 
178 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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stadganden kan inte vi-anda åstadkommas som utgör ett nödvändigt verktyg för 
samarbetsorganisationen.179 

Från personalrepresentanternas kommentarer framgick: Som bäst är personalrepresentantens 
roll i samarbetsförfarandet då arbetsgivaren och personalen har liknande målsättningar och 
intressen vad gäller t.ex. omstrukturening av verksamheterna och i organisationsförändringar 
som inte innehåller permitteringar eller uppsägningar. Det är beklagligtvis så att 
samarbetsförfarandet har en negativ klang, för att det i samband med uppsägningar av 
ekonomiska- eller produktionsorsaker inte finns alternativ. Då blir samarbetsförfarandet ett 
verktyg för ledningen via vilken permitteringar och uppsägningar genomförs.180 

Slutsatsen blir att samarbetsförhandlandet behövs och att samarbetsförfarandet 
(=personalskötseln) har betydelse för företagets verksamhet. Därmed bör 
samarbetsförfarandet beaktas i strategierna. Enligt Becker-Huselid-Ulrich:s forskning klarar 
sig de företag bättre och har en högre kvalitet där ledningsgruppens medlemmar är visionärer 
i förhållande till andra företag. Samarbete där personalens representanter deltar i 
beslutsfattandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet om samarbetet sköts "rätt". 
Becker-Huselid-Ulrich:s forskning talar även för att de företag där personalen har ett större 
inflytande på beslutsfattandet i snitt klarar sig bättre.181 Enligt tankesättet i 
personalledarskapsforskning kan den valda konkurrensstrategin förverkligas endast genom en 
tillräckligt kunnig och motiverad personal. Oberoende av storleken av företaget och 
verksamhetsformen förverkligas verksamheten av människor eller en grupp av människor. 
Personalen utgör den avgörande faktorn.182 Företagen bör frivilligt sträva efter att finna 
samarbetsformer där växelverkan kan ske då det stöder företagets verksamhet och ger 
framgång och lönsamhet.  

2.4.3.1.3 Bör samarbetsförfarandet användas som medel även då det inte förutsätts i lagen?   

I undersökningen frågades huruvida samarbetsförfarandet bör användas som medel även då 
det inte uttryckligen förutsätts av lagen? Hela 83 % av arbetsgivarna och 94 % av personalens 
representanter var av den åsikten.183  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 1 
180 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 9 
181 Becker m.fl., s. 16-17 
182 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 10 
183 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 8 och 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Figur 20: Fråga 8 i den empiriska undersökningen 
Bör samarbetsförfarandet användas som medel i situationer också då det inte förutsätts av 
lagen? 
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Man kan dra den slutsatsen att samarbetsförfarandet har vunnit erkännande som verktyg vid 
skötseln av personalärenden, även som forum i sådana situationer då det inte uttryckligen 
krävs av lagen. Frågan är om utvecklingen skall ske frivilligt eller lagstiftningsvägen. 
Arbetsgivarna motsätter sig en skärpning av lagen. Undersökningen visar dock att det finns 
uppfattningar bland arbetsgivarna (83 %) att samarbetsförfarandet är ett möjligt verktyg att 
användas vid personalärenden, även då det inte uttryckligen krävs av lagen. Finns det vilja i 
praktiken? 

Här kan man jämföra med fråga 9 i samma empiriska undersökning: anser du att 
personalrepresentantens roll bör förstärkas lagstiftnings- eller avtalsvägen. Endast 30 % av 
arbetsgivarna och 67 % av personalrepresentanterna anser att personalrepresentantens roll bör 
förstärkas. Här betonades även personalrepresentantens möjlighet att självständigt göra egna 
beslut och förhandlingslösningar.  

Undersökningen visar att det kan vara nyttigt att behandla ärenden som är gränsfall och inte 
omfattas av SamarbetsL. Frågan bör dock ses på från fall till fall. Arbetsgivaren kan även 
frivilligt samröra med förhandlingsgruppen i andra ärenden som berör företagets utveckling 
och som på sikt påverkar väsentliga personalärenden. Detta innebär att personalens 
representanter hålls informerade enligt ett liknande system som vid personalrepresentation.  

Av de kommentarer som inkommit från personalrepresentanternas sida fanns en kommentar 
om att dikteringspolitik är historia. Samarbetsförfarande hör till dagens sätt att verka. Många 
strejker skulle ha undvikits om samarbetsförfarandet skulle ha skötts rätt för att minska antalet 
arbetsplatser. Lagen bör förplikta parterna att komma till en överenskommelse. I sådana fall 
skulle samarbetslagen fungera  bättre.184  

Idag har det blivit vanligt i många storföretag att personalstrategiska ärenden leds utgående 
från verksamhetsstrategierna. Personalstrategierna är sålunda inte skilda från 
planeringsprocesserna för den totala verksamheten som tidigare, då personalfunktionen 

                                                 
184 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 2 
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verkade mycket självständigt utan intensiv växelverkan till den operativa verksamheten.185 
Arbetsgivaren måste hitta ett sätt att involvera personalen. Förhandlingsorganisationen för 
samarbetsförfarande utgör ett bra forum. Företagskulturen måste vara sådan att samröre och 
växelverkan kan förverkligas, då spelar gränsdragningar inom SamarbetsL ingen större roll. 

2.4.3.1.4 Har personalrepresentanten i din förhandlingsgrupp inflytande på beslutsfattandet?   

En fråga som ställdes i samma undersökning var om "personalrepresentanten i din 
förhandlingsgrupp har inflytande på beslutsfattandet"? Svaret skulle ges i ja eller nej form. Av 
arbetsgivarens representanter var 87 % och av personalens representanter var 71 % av den 
åsikten att personalrepresentanten i förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.186  

Figur 21: Fråga 12 i den empiriska undersökningen 
Anser Du att personalrepresentanten i Din förhandlingsgrupp har inflytande på 
beslutsfattandet? 
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Det höga procenttalet både hos arbetsgivare och bland personalens representanter vittnar om 
att det finns en idé med samarbetsförhandlandet och att syftet härtill uppfylls. Det intressanta i 
sammanhanget är att arbetsgivarna till en större del än personalrepresentanterna själva ansett 
att de kan ha inflytande på beslutsfattandet. Dethär visar kanske att arbetsgivarna upplever att 
de tagit personalrepresentantens åsikter i beaktande vid beslutsfattandet men att 
personalrepresentanten inte själv alltid varit helt övertygad om det.187  

Det är dock inte ovanligt att chefer och anställda står långt ifrån varandra. I en undersökning 
som gjorts av Centralhandelskammaren anser 97 % av cheferna och endast 31 % av 
personalen att företagskulturen präglas av öppenhet. Av cheferna anser 91 % att man värderar 
långa anställningsförhållanden. Bara 27 % av personalen anser att det syns i praktiken. Av 

                                                 
185 Heinonen - Järvinen, Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä, s. 20 
186 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
187 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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cheferna anser 42 % att bolaget försöker undvika uppsägningar så långt som möjligt medan 
bara 4 % av de anställda tycker så. Klyftan kan alltså vara häpnadsväckande stor.188 

I Kairinen - Uhmavaaras undersökning ansåg 30 % av personalens representanter att det 
framkommit situationer under förhandlingarnas gång då de upplevt att de blivit utsatta för 
påtryckningar från arbetsgivarsidan. Bland arbetsgivarna upplevde en tiondedel att de bliviut 
utsatta för påtryckningar från personalrepresentaternas sida.189 

Det finns en skepsis hos arbetsgivarna vad gäller deras uppfattningar om att 
samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande. Jämför man 
svaret med det höga procenttalet ja svar i frågan om de egna personalrepresentanterna i 
förhandlingsgruppen påverkar beslutsfattande, kan man dra slutsatsen att det trots allt är bra 
med vissa ramar och tvingande regler i lagstiftningen. Personalens inflytande i 
beslutsprocessen skulle på basen av detta vara betydligt lägre om inte SamarbetsL skulle 
tvinga arbetsgivarna till förhandlingsbordet.190 

Bland de kommentarer som kom från arbetsgivarens representanter noteras att 
personalrepresentanterna är rätt hårt styrda från sina förbund.191 

Från personalrepresentanternas sida kom ett flertal kommentarer om det egna inflytandet i 
förhandlingsgruppen: 

 Personalrepresentantens roll i beslutsfattandet är endast teoretisk då arbetsledningen 
inte ens bryr sig om att informera om beslut som berör personalen. All information 
erhålles i efterskott och då även försent. Arbetsledningen har armeskolning som 
bakgrund och utgår ifrån att en knapp till i kragen gör honom till en allvetande som är 
ovanför all kritik. Också de förslag som kommer från personalens sida leder till att 
förmannen tar illa upp - inte har personalen någonting med hans arbete att göra.192 

 Arbetsgivaren bör reellt ta i beaktande de åsikter som förts fram av 
personalrepresentanten.193  

 Resultat ses om man hotar med lagparagrafer - inte genom gemensam diskussion och 
genom gemensamt beslutsfattande.194  

 Personalens representanter kan ha inflytande på små detaljer men de stora sakerna och 
linjedragningen har redan beslutats av bolagets ledning.195 

Ur personalledarskapssynvinkel är det positivt att 87 % av arbetsgivarna och 71 % av 
personalens representanter anser att personalrepresentanten har inflytande.196 Ur 

                                                 
188 HBL 28.01.2004, ledaren "Chefer och personal talar olika språk, samt artikeln "Anställda önskar mer 
information", baserat på Centralhandelskammarens undersökningar om företagskultur som bygger på frågor till 
200 företagsledare och 500 arbetstagare i november-december 2003 
189 Kairinen - Uhmavaara, Yhteistoimintakysely, Tuloksia yhteistoimintalakikomitealle 29.4.2005, s. 12 
190 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
191 Ibid, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 3 
192 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 4 
193 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 5 
194 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10, fråga 12 
195 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 14 
196 Ibid, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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personalledarskapssynvinkel är det i enlighet med företagets intresse och bidrar till företagets 
framgång och lönsamhet.197 198 

 

2.4.3.1.5 Underlättar samarbetsförfarandet informationsgången till personalen?   

I undersökningen ställdes frågan om samarbetsförfarandet underlättar informationsgången till 
personalen? Hela 91 % av arbetsgivarna och 89 % av personalens representanter ansåg att 
samarbetsförfarandet underlättar informationsgången.199  

Figur 22: Fråga 7 i den empiriska undersökningen 
Underlättar samarbetsförfarandet informationsgången till personalen? 
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Det är  en aning förvånande då man jämför med frågeställningen ovan där man anser att 
samarbetsförfarande inte underlättar att verkställa svåra beslut men här underlättar vid 
informerandet. Undersökningen visar att samarbetsförfarandet helt klart underlättar 
informationsgången. Då man jämför med slutsatserna ovan kan man ställa sig frågan om 
samarbetsförfarandet bör främjas i en sådan riktning där det underlättar verkställandet av 
svåra beslut.  

Likaväl ansåg de svarande i undersökningen i fråga 8 att samarbetsförfarandet även bör 
användas som medel då det ej krävs av lagen.200 Om man därtill tillägger att det finns en 
personalrepresentation ordnad i företaget torde informationsgången ytterligare förbättras. 
Framgången är dock beroende av det nätverk som personalrepresentanten byggt upp. I de 
kommentarer som finns från personalrepresentanterna kan noteras följande: 

• Samarbetsförfarandet hjälper inte om informationsgången inte fungerar. 

• Informationsgången till personalen är det mest elementära i skötseln av 
personalärenden överlag och i synnerhet i samarbetsförfarandet. För att driva en 

                                                 
197 Ibid, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
198 Becker m.fl., s. 16-17 
199 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
200 Ibid, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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framgångsrik personalstrategi bör arbetsgivaren lägga ner tid och resurser på att få 
informationsgången att fungera.  

Ur personalledningssynvinkel är det viktigt att personalen är medveten om företagets strategi 
och personalens roll. Följande faktorer bör prioriteras i informerandet:201 

• Personalen förväntar sig att få tillräckligt med information om innehållet i sitt eget 
arbete och dess betydelse som delområde i företagets hela produkt- eller 
tjänsteproduktion. 

• Personalen bör erhålla direkta kommentarer om arbetet så att eventuella 
informationsbrister kan åtgärdas.  

Ur personalledarskapssynvinkel är det viktigt att sköta informationsgången till personalen så 
väl som möjligt och det är naturligt att samarbetsförfarandet är en viktig kanal i strävandena. 

Tidsaspekten är även väsentlig i informationssammanhang. I Kairinen - Uhmavaara - Finnes 
undersökning kommer det fram att en betydande majoritet av de svarande anser att 
förhandlingsframställningen görs i tid. Endast 14 % av personalens representanter ansåg att 
förhandlingsframställningen inte gjorts i tid. Det som utgör det största bristmomentet i 
förhandlingsframställningen utgör saknandet av de principer som ligger till grund för 
väljandet av de personer  som omfattas av åtgärden. En majoritet av personalens 
representanter och en fjärdedel av arbetsgivarens representater var av den åsikten. Man kan 
dock hävda att principen för väljandet av de personer som berörs vid verkställandet av 
åtgärden bör diskuteras under processens gång. Det kunde dock vara skäl att komma med ett 
förslag från arbetsgivarens sida för att underlätta processen.202 

I den undersökning som gjordes av Åbo universitet år 1992 framgår att arbetsgivarnas 
representanter uppfattar att informerandet fungerar bättre än vad personalens representanter 
anser. Undersökningen visar att informerandet fungerar bäst vid uppsägningar och 
permitteringar av produktionsorsaker  eller av ekonomiska skäl, då en del av företaget skall 
nedskäras eller utökas och vid ändringen av arbetstidsarrangemang. Sämst fungerar 
informerandet vid genomgången av funktionsbeskrivningar samtvad gäller interna 
förflyttningar av personal. Samma gäller bestämmandet av antalet personer vid olika 
arbetsuppgifter samt informerandet vid användandet av utomstående personal. Informerandet 
fungerar bättre i medelstora och större företag än i mindre företag.203 Även denna 
undersökning visar att samarbetsförfarandet har en väsentlig funktion i informerandet inom 
företagen. Speciellt i uppsägningssammanhang fungerar systemet väl. Gällande den dagliga 
verksamheten är personalen mera kritisk till hur informerandet sker. Utvecklandet inom 
denna del är mycket långt beroende av arbetsgivarens inställning till samarbetsförfarandet, 
huruvida personalens representanter skall delta i behandlingen av vissa ärenden.  

 

 

 

                                                 
201 Heinonen - Järvinen, Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä, s. 221-222 
202 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 29 
203 Kairinen Martti (sammanställare), Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, s. 72-74. Delen av Uhmavaara 
Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla. Forskningen gjord år 1992 av Åbo universitet under projektnamnet 
"Osallistuminen Suomen Työelämässä". 
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2.4.3.2 Samarbetsförfarande som medel i personalärenden 

2.4.3.2.1 Underlättar samarbetsförfarandet möjligheten att verkställa svåra beslut?   

I undersökningen ställdes frågan om samarbetsförfarandet underlättar möjligheten att 
verkställa svåra beslut? Enligt undersökningen ansåg ”endast” 43 % av arbetsgivarna att 
samarbetsförhandlandet underlättar verkställandet av svåra beslut medan hela 81 % av 
personalens representanter ansåg att samarbetsförhandlandet underlättar verkställandet.204  

Figur 23: Fråga 6 i den empiriska undersökningen 
Underlättar samarbetsförfarandet möjligheten att verkställa svåra beslut? 
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Resultatet är ej övertygande bland arbetsgivarna. Arbetsgivarna anser förmodligen att det 
svåra beslutet - med allt vad det för med sig - bör verkställas och är lika svårt i vilket fall som 
helst, oberoende av samarbetsförhandlingarna. Det är naturligt att personalrepresentanterna 
anser att samarbetsförfarandet hjälper att verkställa svåra beslut.  

Undersökningen visar stor skillnad mellan arbetsgivare och personalens representanter. Sker 
samarbetsförhandlandet fortfarande på ”fel” sätt där växelverkan ej lyckats enligt syftena? 
Har arbetsgivarna och personalens representanter misslyckats att involvera personalen och 
organisationerna i samarbetsförfarandet på ett positivt sätt? Är arbetsgivarna för mycket 
inriktade på att verkställa t.ex. nedskärningar enligt den ursprungliga planen och är 
personalens representanter fullt inriktade på att stoppa nedskärningarna? Bör parterna i stället 
inrikta sig på att försöka hitta alternativa lösningar så att organisationen ser nyttan med 
förhandlingarna? Alternativa lösningar kan vara svåra att finna vid situationer då 
nedskärningskraven är hårda från ägarhåll. Ledarskapet kan väl inte heller förväntas vara lätt, 
varken i personalärenden eller i andra ärenden. 

Under senare tid har arbetsgivarna beskyllts för att alltför lite försöka hitta alternativa 
lösningar, liksom att direkta uppsägningar blivit vanligare i stället för permitteringar. I den 
undersökning som Kairinen - Uhmavaara - Finne gjort omfattas 69 % av de svarande av 

                                                 
204 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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uppsägningsfall och 24 % av permitteringar.205 Lagens ursprungliga syfte att främja 
förhandlingskulturen mellan arbetsgivare och personalen har misslyckats enligt många 
bedömningar. Personalen upplever att de inte har inflytande på arbetsgivarens motiveringar 
att säga upp av ekonomiska- och produktionsorsaker.206  

Är det trots allt så att felet ligger i företagskulturen? Måste inte det vara så att företaget i sin 
verksamhetsstrategi konstaterar att man vill sköta personalärenden väl även i praktiken. 
Synsättet här bygger på att en förändring kräver en justering i ledningsstrategin. Frivilliga 
investeringar krävs för att nedskärningssituationer skall skötas väl. En ”investering” i 
personalen i nedskärningssituationer kan ge avkastning på längre sikt. Ett möjligt 
tillvägagångssätt är att företagen börjar ”fondera” medel för ändamålet. Här finns även en 
utmaning för lagstiftaren att ge förmåner åt de arbetsgivare som vidtar åtgärder i denna 
riktning. Ur personalledarskapssynvinkel är det nödvändigt att involvera 
samarbetsförfarandet i sättet att verka och involvera personalen i beslutsfattandet. Ett bra 
skött samarbetsförfarande underlättar även beslutsfattandet. 

2.4.3.3 Behov av ändringar i samarbetsförfarandet lagstiftnings- och avtalsvägen 

2.4.3.3.1 Bör personalrepresentantens roll förstärkas lagstiftnings- eller avtalsvägen?   

I undersökningen frågades om personalrepresentantens roll bör förstärkas lagstiftningsvägen 
eller avtalsvägen. Utgångspunkten var närmast att personalrepresentanten då kan göra 
självständiga beslut och förhandlingsuppgörelser. Frågan kan även uppfattas så att man skulle 
förstärka personalrepresentantens roll och att personalrepresentantens rättigheter och 
skyldigheter skulle utvecklas. Av de svarande ansåg endast 30 % av arbetsgivarna och av 
personalrepresentanterna ansåg 67 % att en förstärkning skulle ske.207  

Figur 24: Fråga 9 i den empiriska undersökningen 
Anser Du att personalrepresentanternas roll i samarbetsförfarandet bör förstärkas 
lagstiftnings-/avtalsvägen, där personalrepresentanten mera självständigt kan fatta egna 
beslut? 
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205 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 30 
206 Se HS 27.07.2003 ”Parjattu yt-laki”, s. D6 
207 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 



 

 
 

77

På basen av undersökningen kan konstateras att arbetsgivarna inte vill förstärka 
personalrepresentantens roll. Med detta menas förmodligen även rättigheter och skyldigheter. 
Här följer arbetsgivaren samma linje som i fråga nummer 1, där "endast" 49 % av 
arbetsgivarna anser att personalrepresentanten skall ha rätt till inflytande på slutresultatet i 
förhandlingarna.  

Frivilliga arrangemang har prövats bland de undersökta företagen, där s.k. 
förhandlingsgrupper existerar i flera företag. Gruppen träffas kontinuerligt och personalens 
representanter hålls relativt väl informerade. I det fall att ett företag strävar till ett gott 
samarbete är det skäl att förstärka personalrepresentantens roll även när det gäller rättigheter, 
vilket kan ske den frivilliga vägen.   

Enligt Kairinen - Uhmavaara - Finnes undersökning ansåg 4 % av arbetsgivarnas 
representanter år 2004 (9 % år 1993) och 63 % av personalens representanter (56 % år 1993) 
att de ärenden som omfattas av samarbetsförfarandet skulle breddas från det nuvarande.208 
Denna undersökning följer samma linje som ovan trots att ett mindre antal 
arbetsgivarrepresentanter är villiga till en utökning av lagens omfattning. I Åbo univesitets 
undersökningar framgår att endast 13 % av personalens representanter anser 
förhandlingspositionen som tillräckligt jämnlik jämfört med arbetsgivarens representanter och 
hela 61 % anser att förhandlingspositionen inte är jämnlik. Gällande arbetsgivarens 
representanter är situationen en annan: 54 % anser att parternas förhandlingsposition är 
jämnlik och endast 14 % anser att de inte är jämnlik. Av personalens representanter anser tre 
fjärdedelar att samarbetsförfarandet bör utökas som ett forum där ärendena behandlas. En 
tredjedel av personalens representanter anser att samarbetsförfarandet bör utökas märkbart. 64 
% av arbetsgivarens representanter anser att nuläget (1992) är bra.209 

I de kommentarer som inkommit från arbetsgivarens sida poängteras bl.a. att man anser 
personalrepresentantens roll som tillräckligt stark i lagstiftningen. Den personliga 
utbildningsnivån och kunnandet varierar enligt den svarandes erfarenheter.210  

Enligt de kommentarer som finns från personalrepresentanternas sida kan noteras: 

• Rollen bör förstärkas så att personalrepresentanten kan ha ett reellt inflytande på 
ärendena. Inom it-branschen bör förbundena ha en allvarligare inställning till 
arbetsgivarskapet.211 

2.4.4 Övriga undersökningar 

Jag har ovan redogjort för de undersökningar som Åbo universitet gjort angående 
samarbetsförfarandet sedan 1990-talet. Nedan sker en särskild sammanfattning av de 
slutsatser Kairinen - Uhmavaara - Finne gjort i den senaste undersökningen från år 2005.212  

                                                 
208Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 70.  
Undersökningen har även kartlagt synen på samarbetsförfarandet. Samma frågeställning gjordes år 2004 som i 
en liknande undersökning år 1993. År 2004 deltog 124 arbetsgivarrepresentanter och 285 personalrepresentanter 
och år 1993 deltog 218 arbetsgivarrepresentanter och 503 personalrepresentanter i undersökningen. 
209 Kairinen Martti (sammanställare), Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, s. 84. Delen av Uhmavaara 
Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla. Forskningen gjord år 1992 av Åbo universitet under projektnamnet 
"Osallistuminen Suomen Työelämässä". 
210 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, arbetsgivarnas kommentarer, kommentar 10 
211 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10, fråga 9 
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Samarbetsförfarandet är av betydelse och minskar uppsägningarna i de fall då parterna seriöst 
försöker hitta alternativ. Det finns kritik mot samarbetsförfarandet men samtidigt kan 
konstateras att parterna uppfattar helhetsnyttan som positiv. Uppsägningsbehovet minskar 
med ca. 25 % under processens gång om man jämför med det av arbetsgivaren initialt 
meddelade antalet berörda personer.  

Orsaken till att uppsägningsbehovet minskar under processens gång är många. En orsak är de 
felaktiga analyser som gjorts initialt, att förhållandena har förändrats under processens gång 
eller att företagets situation har förbättrats. En orsak till att uppsägningsbehovet minskar är att 
det under förhandlingarna framkommit viktiga faktorer som påverkar beslutet.  

De viktigaste faktorerna som förbättrar de berörda arbetstagarnas situation är användandet av 
arbetskraftsbyråernas tjänster, omplaceringar och utbildning. Under en aktiv 
förhandlingsprocess kommer dessa faktorer även tydligare fram. Det vanligaste sättet att 
lindra uppsägningarnas följder är att använda sig av olika alternativ gällande 
arbetslöshetspension.  

80 % av personalens representanter anser att möjligheterna till inflytande inte är 
tillfredställande i samarbetsförfarandet gällande personalminskningar. 70 % av personalens 
representanter och 46 % av arbetsgivarens representanter anser att arbetsgivarens beslut redan 
var fattat på förhand då förhandlingarna inleddes. Av arbetsgivarna anser dock 80 % att 
förhandlingsskyldigheten har uppfyllts i enlighet med lagens anda så att parterna försökt nå en 
gemensam överenskommelse. Gällande personalrepresentanterna är motsvarande siffra 32 %. 
En tredjedel av personalens representanter och en majoritet av arbetsgivarens representanter 
ansåg att samarbetsförfarandet haft inverkan på arbetsgivarens beslut.  

Tre fjärdedelar av arbetsgivarens representanter och en tredjedel av personalens 
representanter ansåg att det fanns en enighet gällande behovet av nedskärningarna. Två 
tredjedelar av arbetsgivarens representanter och en tredjedel av personalens representanter 
ansåg att man nådde en överenskommelse gällande förhandlingsresultatet. Arbetsgivarens 
representanter ansåg slutresultatet som en överenskommelse medan personalrepresentanterna 
såg sig vara tvingade till det faktum att minskningar kommer att ske.  

Forskningen konstaterar att utvecklingen går mot att behärska förändringar i 
samarbetsförfarandet. Samarbetsförfarandet har blivit ett användbart verktyg på 
arbetsplatserna under den tid som SamarbetsL funnits. Majoriteten av de svarande uppfattar 
att lagen i huvudsak är klar. De flesta tolkningsproblemen gäller frågan om det är en så 
väsentlig förändring för personalen att det blir frågan om ett förhandlingsärende. Detsamma 
gäller vilken information som måste ges i samband med samarbetsförfarandet och hur 
förhandlingsskyldigheten uppfylls.  

Forskningen ser utvecklingsmöjligheter om frågan betraktas utgående från personalens 
möjligheter till inflytande. Det finns trots allt arbetsplatser där man för seriösa 
samarbetsförhandlingar och där man syftar till att finna lösningar som främjar både 
personalens och företagets intresse. I dessa sammanhang försöker man aktivt utreda 
alternativ: att minska behovet av personalnedskärningar eller åtminstone minska 
konsekvenserna av personalminskningarna och skapa förändringsskydd. Om betoningen i 
förändringssituationer sker på att utveckla arbetsorganisationen utökar sannolikt personalens 
möjligheter till inflytande.  

                                                                                                                                                         
212 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, 
tiivistelmä  
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2.5 Personalens inflytande i Sverige och Tyskland 

Nedan görs en jämförelse med systemen för personalens inflytande i Sverige och Tyskland. 
En granskning sker av hur medbestämmandet eller samarbetsförfarandet mellan parterna är 
organiserat samt huruvuda det finns personalrepresentation enligt samma modell som i L om 
personalrepresentation i företagens förvaltning.  

Granskningen visar att samarbetetets informations- konsulterings och förhandlingsskyldighet 
är rätt liknande, fastän formalian och verksamhetskulturerna varierar. Det svenska systemet 
påminner mera om det finska än det tyska systemet gör. I Tyskland har företagsrådet getts 
betydande rättigheter till lokalt förhandlande samt till medbestämmande i vissa frågor. Största 
skillnaden är att det i Finland och Sverige saknas företagsråd. I själva verket sköter dock 
förtroendemännen samma uppgifter fastän systemet är ett annat. I Finland och Sverige har 
förtroendemännen ett starkt uppsägningsskydd och rätt till egen tid för skötseln av uppdraget 
samt även övriga resurser. I Tyskland motsvarar företagsrådets ordförande 
huvudförtroendemannen men hans ansvar och funktion är mera omfattande. 
Personalrepresentationen är verkställd så att i Finland och Sverige kan personalen ha 
representanter i styrelsen (i Finland i företag med mera än 150 anställda och i Sverige i 
företag med 25 anställda). I Tyskland verkställs personalrepresentationen i 
förvaltningsråden.213 Nedan en jämförelse av personalens inflytande i Sverige och Tyskland: 

a) Sverige 

Personalens inflytande i företagen finns reglerade i Medbestämmandelagen (MBL) från 1976 
och i Förtroendemannalagen från 1974 samt i Lagen om anställningskydd (LAS) från 1982.214 
215 Det finns inga företagsråd i Sverige utan som lokala parter verkar fackets representant eller 
i praktiken klubbens representant eller den fackliga förtroendemannen. Förtroendemannen 
väljs av fackets medlemmar på arbetsplatsen. Arbetsmiljöombudet och arbetsmiljökommittén 
spelar en betydande roll.216  

Arbetstagarnas rättigheter har tilldelats de fackliga organisationerna och deras företrädare, 
alltså inte de enskilda arbetstagarna. En viktig ram för det fackliga medbestämmandet består i 
att rättigheterna, på något undantag när förbehålls de arbetstagarorganisationer som står i 
kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren.217 På arbetstagarsidan är det 
arbetstagarorganisationen (inte den enskilde förtroendemannen) som förfogar över de 
rättigheter som följer av lagen.218 

MBL ger arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med fackklubbens representant i alla 
viktigare åtgärder eller förändringar före beslut fattas. Arbetsgivaren bör göra iniativet. Till 
skillnad från Finland finns ingen undre gräns avseende antalet arbetstagare för när lagen 
gäller. Fastän det i MBL inte finns listat de åtgärder som förfarandet gäller, har man ansett att 
det finns en preliminär förhandlingsskyldighet i följande åtgärder:219 220 

                                                 
213 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 108 
214 Lunning Lars, Facklig förtroendeman, s. 9 
215 Edström Örjan, Involvement of Employees in Private Enterprises in Four Nordic Countries, s. 177 
216 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 109 
217 Bergqvist - Lunning - Toijer, Medbestämmandelagen, s. 16 
218 Lunning Lars, Facklig förtroendeman, s. 9 
219 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 109 
220 Edström Örjan, Involvement of Employees in Private Enterprises in Four Nordic Countries, s. 178 
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 Väsentliga förändringar i verksamheten såsom utvidgning av produktionen, minskningar, 
nya arrangemang, nedläggning av verksamhetsenheter och förflyttningar till annan ort. 

 Organiserandet av arbetet i praktiken, principerna vid anställningar, arbetstidsplanering, 
fördelandet av arbetsutrymmen, uppsägningar och omplaceringar.  

Förhandlingsskyldigheten omfattar endast sådana arbetsgivare och arbetstagare som omfattas 
av ett kollektivavtal. Om arbetsgivaren är organiserad men arbetstagarna inte är det finns 
ingen förhandlingsskyldighet. Om arbetsgivaren inte är organiserad eller inte omfattas av ett 
kollektivavtal är hans förhandlingsskyldighet bunden till de organiserade arbetstagarna. I det 
svenska systemet försöker man lösa frågorna lokalt. I det fall att man inte kommer till en 
lösning lokalt förflyttas förhandlingarna till förbundsnivå (centrala förhandlingar). Det finns 
dock ingen skyldighet att nå avtal. I huvudsak kan arbetsgivaren fatta ett beslut först då 
förhandlingarna är avslutade. Arbetsgivaren kan dock vidta åtgärder före avslutade 
förhandlingar om det finns synnerliga skäl.221 222 

Till förhandlingsskyldigheten tillhör en informationsskyldighet. Arbetsgivaren bör på eget 
iniativ överlåta uppgifter åt facket angående företagets ekonomiska ställning, produktion, 
strukturförändringar och personalpolitik. Om man i förhandlingarna refererar till något 
dokument har parterna rätt att ta del av dokumentet. Om facket anser att arbetsgivaren inte har 
uppfyllt förhandlingsskyldigheten kan facket föra ärendet vidare till domstol (arbetsdomstolen 
AD). Det gäller då främst att förhandlingsskyldigheten inte har uppfyllts samt gällande 
uppsägningar och permitteringar. Det finns även i kollektivavtalen kompletteringar till lagen 
som ger förtroendemannen befrielser från arbetet samt rätt att använda sig av utomstående 
expertis i vissa frågor. Förtroendemannen har även rätt till utbildning under arbetstiden.223   

Personalens inflytande i företagen stärks även av en styrelserepresentationslag. Den ger 
personalen rätt att utse en representant i företagets styrelse och i koncerner även i 
moderbolagets styrelse. I företag med mera än 25 arbetstagare har personalen två 
representanter och i företag med mera än 1000 anställda har personalen tre representanter. 
Personalrepresentanters antal får inte överstiga antalet övriga ledamöter. Facket utser 
representanter i styrelsena. Om förbundet har mera än 80 % av antalet arbetstagare får 
förbundet utse samtliga representanter. Personalens representanter bör vara anställda av 
företaget. Personalens representanter har som utgångspunkt samma rättigheter och 
skyldigheter som övriga ledamöter. Personalens representanter får dock inte deltaga i 
behandlingen av ärenden där det finns intressekonflikter såsom i kollektivavtalsärenden, i 
frågor som berör strejker eller dylika frågor där intressekonflikter finns.224  

b) Tyskland 

I Tyskland sköts samarbetet av företagsråden, som har omfattande avtals- och 
förhandlingsrättigheter och i vissa ärenden medbestämmanderätt. Det finns dock 
förtroendemän även om deras roll avviker från systemet i Finland och Sverige. 
Förtroendemännen har ingen laglig status, inte heller befrielse från arbetet och deltar inte i 
denna roll i förhandlingarna. Fackförbundena ser dock ofta till att förtroendemannen är 
medlemmar av företagsråden. Företagsråden baseras på lagstiftning i företag då minst tre 
arbetstagare har krävt det och i företag där det finns minst fem anställda. Rådet består av 
endast personalens representanter. Om företaget har mera än 200 anställda är rådets 

                                                 
221 Ibid, s. 110 
222 Bergqvist - Lunning - Toijer, Medbestämmandelagen, s. 16 
223 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 110 
224 Ibid, s. 110 
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medlemmar personalens representanter på heltid. Om företaget har flere verksamhetsenheter 
kan det grundas ett centralt företagsråd. Om en koncern består av flere dotterbolag bör det 
finnas även s.k. koncernföretagsråd.225 

Även kollektivavtalssystemet i Tyskland avviker från övriga länder. Närmast avviker 
systemet gällande minimivillkoren i kollektivavtalet.226 227I Tyskland tillämpar man ett s.k. 
moraliskt minimum gällande löne- och övriga villkor. Vissa domstolar anser att ifall 
lönenivån är under 50% av vad som betalas inom branschen i genomsnitt kan den anses vara 
under den tillåtna miniminivån. Övriga tolkningar anser att gränsen bör gå vid 66%. 
Tolkningen av minimivillkoren är sålunda oklara.228   Den moraliska minimilönen går även 
under namnet juridisk miniminivå enligt Hanau.229 

Företagsråden väljs i val där samtliga arbetstagare får deltaga. Då företaget har 5-50 
arbetstagare väljs representanterna vid personalens möten. Så kan även valet ske i företag 
med 51-100 antällda förutsatt att så överenskommes. Representanterna väljs alltid för två år. 
Då även de icke organiserade arbetstagarna får deltaga i valet lägger facket ner tid och 
resurser på valet.230  

Antalet medlemmar i företagsråden är beroende av företagets storlek. Om företaget har 5-20 
arbetstagare finns en medlem, i företag med 201-400 arbetstagare nio medlemmar, och i 
företag med 1001-1500 arbetstagare 15 medlemmar samt i 7001-9000 arbetstagare 35 
medlemmar i företagsrådet. I undersökningar som gjorts av den tyska regeringen fanns det 
endast företagsråd i 4 % av företagen med 5-20 arbetstagare, och endast i 28 % av företagen 
med 12-100 arbetstagare. Lagstiftaren har i samband med lagändringar försökt uppmuntra 
personalen i småföretagen att utse företagsråd.231  

Företagsråden har rätt att erhålla kontinuerlig information om företagets ekonomiska ställning 
och utvecklingen av sysselsättningen minst en gång i året. I företag med mera än 100 
anställda tillsätter man vanligen en ekonomikommitté. Arbetsgivaren bör även informera om 
ibruktagandet av ny teknologi och ärenden som berör arbetsorganisationen. Företagsrådet bör 
även konsulteras i god tid före beslut fattas så att en växelverkan kan åstadkommas mellan 
parterna. Sådana ärenden är t.ex. ändringar i arbetsorganisationen samt enskilda och  
kollektiva uppsägningar. Om företagsrådet anser att det inte finns grund för uppsägningen 
eller hävningen av avtalet förblir avtalet i kraft tills domstolen har fattat ett beslut.232 

Enligt lagändringen 2001 kan företagsrådet göra förslag gällande flexibla arbetstider, 
borttagande av övertid, gällande deltidsanställningar, förtidspensionering, 
arbetsorganisationen samt alternativ till utlokalisering. Företagsrådet kan även föreslå avtal 
om de principer som tilläpas då man väljer de uppsagda vid uppsägningssituationer. 
Företagsrådet har i vissa situationer rätt till medbestämmande. Det betyder i praktiken att 
arbetsgivaren behöver en överenskommelse med företagsrådet före godkännande av beslut. 
Sådana ärenden är t.ex. 

                                                 
225 Ibid, s. 113 
226 Preis Ulrich, Kommentar zu § 612 BGB, in Dieterich - Müller-Glöge - Preis - Schaub, Erfurter Kommentar 
zum Arbeitsrecht, s. 1540 
227 Hanau Peter, § 63 Entgelthöhe, in Richardi - Wlotzke, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, s. 1254 
228 Preis Ulrich, Kommentar zu § 612 BGB, in Dieterich - Müller-Glöge - Preis - Schaub, Erfurter Kommentar 
zum Arbeitsrecht, s. 1541 
229 Hanau Peter, § 63 Entgelthöhe, in Richardi - Wlotzke, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, s. 1254 
230 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 113 
231 Ibid, s. 113-114 
232 Ibid s. 114 
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 planering av arbetstid, ändringar därav 

 övertidsarrangemang 

 principerna som tillämpas vid utdelande av semester 

 principerna kring olika lönesystem 

 arbetsskyddsfrågor 

 övervakningsteknik och ibruktagande av den 

 yrkes- och fortbildningsfrågor 

 principer vid rekrytering av ny personal 

 omplaceringsärenden 

 grupparbete i praktiken 

 uppsägningsersättningar vid minskningar 

Om företagsrådet inte ger sitt godkännande vid dessa ärenden, men arbetsgivaren trots det 
håller fast vid sitt förslag flyttas ärendet till en förlikningskommitté. Bägge parter har 
representanter i kommittén och det finns en neutral ordförande.233 

Personalrepresentationen förverkligas i huvudsak via förvaltningsråden. Det tyska systemet är 
ett exempel på ett dualistiskt system.234 I företag med 500-1999 arbetstagare skall personalens 
representanter utgöra en tredjedel av ledamöterna i organet. Ledamöterna utses per 
personalgrupp. Medbestämmandelagen berör företag med mer än 2000 anställda. I dessa fall 
har personalen hälften av platserna i förvaltningsrådet. Personalens representant har samma 
rättigheter och skyldigheter som de övriga ledamöterna. Förvaltningsrådet utser en person till 
företagets styrelse (arbeitsdirektor). Personen är ansvarig för särskilt personal och 
socialärenden. Ofta är personen en ombudsman från förbundet med längre erfarenhet.235 Den 
tyska dualistiska organisationen bygger på ett lednings- och ett kontrollorgan.236 237 

c) Slutsatser 

Medbestämmandet i Sverige ser ut att ha en bredare acceptans bland arbetsgivarna jämfört 
med läget i Finland. Skillnaden kan bero på kulturella skillnader mellan länderna där 
traditionen i Sverige är att ha mera samverkan mellan parterna. Enligt Edström är regleringen 
funktionell för ett genomslag av värden och mål som utgår från det ekonomiska 
handlingssystemet. Detta gäller i synnerhet frågor på företagsledningsområdet.238 I Sverige är 
fackets ställning betydligt starkare: där är det fråga om genuina förhandlingar där de anställda 
har rätt att ställa vissa krav.239 Detta beror inte så mycket på lagstiftningen, som är liknande, 
utan närmast på förhandlingskulturen på arbetsmarknaden. 

                                                 
233 Ibid s. 114 
234 Blanpain - Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s. 211 
235 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 114-115 
236 Blanpain - Nyström, EG/EU arbetsrätt och arbetsmarknad, s. 208 
237 Sulkunen Olavi, Kansainväliset ammattiyhdistysoikeudet, s. 181 
238 Edström Örjan, MBL och utvecklingsavtalet, s. 293 
239 HBL 23.10.2002, " Lätt att säga upp i Finland" 
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I Sverige är dock kollektivavtalssystemet mera integrerat med medbestämmandesystemet än i 
Finland. I Tyskland där man har ett skilt organ för medbestämmandet kan det bli konflikter 
mellan företagsråden och fackförbundena. Det är speciellt inom organisation där systemen 
kan skiljas åt. Proceduren samt rättigheterna och skyldigheterna i lagstiftningen är liknande, 
speciellt mellan Finland och Sverige.  

3 SAMARBETSFÖRFARANDETS ORGANISATION    

3.1 Inledning  

Analysen i denna del av avhandlingen sker utgående från samarbetsförfarandets organisation. 
Avsikten är att beskriva samarbetsförfarandet som en del av arbetsmarknadens institutioner 
och dess förhållande till kollektivavtals- och förtroendemannasystemet.   

Jag svarar på frågan vem lagstiftaren avsett att representera parterna, arbetsgivaren och 
personalen. Analysen sker utgående från lagstiftarens och aktörerna på arbetsmarknadens 
perspektiv. Genomgången av organisationsfrågorna som baserar sig på den empiriska 
undersökningen sker delvis här liksom i kapitel 6. Även personalledarskapssynvinklar knyts 
in i diskussionen. 

3.2 Samarbetsförfarandet - en av arbetsmarknadens institutioner 

3.2.1 Samarbetslagen och kollektivavtalssystemet  

3.2.1.1 Regleringen i huvuddrag 

SamarbetsL tillämpas i företag, vars personal i arbetsförhållande normalt uppgår till minst 30 
personer. SamarbetsL ger arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med personalen eller dess 
representanter om ärenden som gäller personalen. Lagens syfte har definierats i SamarbetsL:s 
1 §. 

Vilket lagens syfte är i 1 § 1 mom. granskas utgående från samarbetsförfarandets 
organisation. En genomgång sker även av de åtgärder som vidtagits för att uppnå syftena. 

a)  För utvecklandet av företags verksamhet och arbetsförhållande  

• Riktar sig till parterna i arbetsförhållandet, arbetsgivaren och arbetstagaren. Lokala 
diskussioner där fackets ombudsmän ej deltar. I diskussionerna deltar endast de som är 
anställda av företaget. Facket finns dock som stöd i bakgrunden.  

• Strävar efter att arbetsgivaren skall rådgöra med arbetstagarna och deras företrädare 
om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och arbetsförhållanden 
innan avgörande i dessa ärenden fattas.240 

                                                 
240 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), 
propositionens huvudsakliga innehåll, s.1 
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• Utvecklingen av företagens verksamhet sker enligt RP (1978/39) genom att öka 
möjligheterna och rättigheterna för arbetstagare och funktionärer på arbetsplatserna att 
påverka behandlingen av angelägenheter som berör dem.241 

• I den empiriska undersökningen frågades huruvida personalrepresentanten i den egna 
förhandlingsgruppen påverkar beslutsfattandet. Av arbetsgivarens representanter 
ansåg 87 % och av personalens representanter 71 % att personalrepresentanten har 
inflytande på beslutsfattandet. Detta visar att det bland de undersökta företagen finns 
en klar uppfattning hos bägge parter om att personalrepresentantens insats är 
betydande och att personalrepresentanten – trots allt – har inflytande. I samma 
undersökning ansåg endast 49 % av arbetsgivarnas representanter att 
samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande.242 

• Parterna – arbetsgivaren och personalen eller personalens representanter – ges en 
möjlighet att komma överens om ett beslut i samförstånd. Detta i och med att 
arbetsgivaren har beslutanderätten och ansvaret vad gäller största delen av ärendena. 
Lagen kräver alltså inte att arbetsgivaren och personalens representanter måste bli 
eniga. Den slutliga beslutanderätten har förbehållits arbetsgivaren.  I vissa ärenden 
som tillhör SamarbetsL tillämpningsområde krävs dock överenskommelse mellan 
arbetsgivaren och personalen eller dess representanter.243 Enligt RP (1978/39) är 
ändamålet med förhandlingarna att arbetsgivaren, när han fattar sitt beslut, skall vara 
så väl orienterad som möjligt i grunderna för det tilltänkta beslutet och i dess 
verkningar både för företaget och för personalen. Genom samarbetsförfarandet kan 
arbetsgivaren också med tanke på beslut inhämta sådana omfattande och grundliga 
insikter som arbetstagare på basen av praktiska erfarenheter besitter i fråga om många 
för företaget viktiga angelägenheter. Det är dessutom meningen att också personalens 
övriga synpunkter i fråga om det ärende som föreligger för avgörande skall bli 
klarlagda. Med tanke på samarbetsförfarandet är det givetvis förmånligast att 
arbetsgivaren och personalen är överens om lösningen gällande den aktuella frågan, 
men detta har dock inte förutsatts i lagen.244 Det är även vanligt att man i 
kollektivavtal ytterligare konstaterar arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. I 
kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen och Finlands 
flygtjänstemän rf och Finlands industritjänstemannaförbund STL rf konstateras att 
”företaget har rätt att leda och fördela arbetet samt anställa och avskeda tjänsteman 
oberoende om de är organiserade eller inte”.245  

• Enligt RP (1978/39) har man utgått ifrån att inga nya organisationer skall grundas för 
samarbetet utan att detta skall försiggå inom ramen för den normala 
verksamhetsorganisationen samt mellan arbetsgivaren och arbetsplatsens förtroende- 
och förbindelsemän och med dem jämförbara representanter.246 

                                                 
241 Ibid, detaljerad motivering 1 §,  s.6 
242 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 och 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
243 Rusanen, s. 242 
244 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 7 §,  s.10 
245 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Suomen Lentovirkailijat – Finlands Flygtjänstemän ry:n sekä Suomen 
Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL ry:n välinen Finnair Oyj:n lentovirkailijoita koskeva työehtosopimus 
1.2.2001-31.1.2003  
246 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), 
propositionens huvudsakliga innehåll  
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• Avsikten är att samarbetet inom olika företag kan anpassas på basen av de 
samarbetsbehov som där råder så att man beaktar redan existerande 
förhandlingssystem samt företagets verksamhetsorganisation.247 Lagstiftaren avser att 
arbetsplatsens förmän för förhandlingarna med ifrågavarande arbetstagare eller de 
förtroendemän som redan finns på arbetsplatsen.  

• Utvecklandet av arbetslivet kräver dock praktiskt samarbete av samtliga parter. Ett 
fungerande samarbete grundar sig inte på att fylla formaliteterna i lagar eller avtal, 
utan på en levande växelverkan på alla nivåer och ett förtroende som baseras på de 
erfarenheter som erhållits.248 Enligt Kairinen sker informerandet till personalen i 
enlighet med lagens målsättningar. Enligt Kairinen har lagen också ökat hörandet av 
arbetstagarna och växelverkan men trots allt förhandlar man inte om ”reella ärenden” i 
samarbetsförfarandet.249 

• Samarbetsförfarandets parter har getts i uppgift att förhandla om väsentliga 
förändringar som berör personalen, dock ej arbetsvillkor. Ett samarbetsavtal kommer 
efter tvingande lagstiftning och kollektivavtal i prioriteringen.250  

b)  För effektivering av samarbete mellan arbetsgivare och personal 

• Inriktning på att effektivera det samarbete som finns mellan befintliga 
förhandlingsorganisationer utgående från kollektivavtalssystemet och 
förtroendemannasystemet. Den i SamarbetsL avsedda förhandlingsorganisationen 
baseras rätt långt på de förtroendemannaavtal som finns mellan 
arbetsmarknadsparterna (senare det allmänna avtalet).251 I det allmänna avtalet har 
parterna kommit överens om hur förtroendemannasystemet är uppbyggt.252 

• Då lagstiftaren understryker effektivitet är det skäl att betona befintliga och beprövade 
förhandlingsorganisationer eller arbetsgivarens organisationer och arbetstagarsidans 
organisationer. I RP (1978/39) betonas att samarbetsförfarandet skall organiseras 
utgående från de redan existerande förtroendemännen, både de, vilkas ställning är 
baserad på kollektivavtal och de, vilkas ställning är baserad på lagstiftning, och från 
arbetsplatsens linjeorganisation.253 

• Samarbetsförfarandet enligt SamarbetsL baseras på kollektivavtalsförfarandet och 
kompletterar förhandlings- och avtalsverksamheten i kollektivavtalsförfarandet.254 
Enligt Nieminen har lagstiftarens syfte uppfyllts till den del där den har strävat efter 
att via SamarbetsL:s regler skapa ett förhandlings- och avtalssystem i företagen.255 
Samarbetsförfarandet berör mera specifikt företagets ärenden och avsikten har varit att 
samtliga personalgrupper involveras.  

                                                 
247 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), 
propositionens huvudsakliga innehåll  
248 Se Yhteistyö ja työelämän kehittäminen, internetsidan www.ofw.fi/siikaranta/internetopiskelu/luotyhteis.htm 
249 Servicearbetsgivarnas internetsida www.palvelutyonantajat.fi/admin.nsf /ptlehti/2003 
250 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 376 
251 Laatunen m.fl. 2002, s. 30 
252 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3 kapitlet, om 
förtroendemannasystemet, s. 3 
253 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), allmän 
motivering, s.3 
254 Rusanen, s. 241 
255 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 4 
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• Arbetsmarknadsorganisationerna (både de på central nivå och på förbundsnivå) dras in 
i systemet. I RP (1978/39) konstateras att avtal om formerna för samarbetsförfarandet 
kan inom vissa gränser träffas mellan arbetsmarknadsorganisationerna.256 Så har även 
skett.  

• Samarbetet sker mellan lokala parter, mellan arbetsgivaren och personalens 
representanter eller med arbetstagaren själv. Då arbetsgivaren oftast har rätt att göra 
det slutliga avgörande i de ärenden som det förhandlas om har Nieminen gjort en 
sådan tolkning att det inte är frågan om lokalt förhandlande vad gäller förhandlandet 
om arbetsvillkoren.257 Denna procedur fyller då inte enligt Nieminen kraven på lokal 
förhandling: reella förhandlingar där bägge parter har inflytande. 

• RP (1978/39) anger syftet att genom samarbete utveckla och effektivera verksamheten 
inom företag så att företagen bättre skall förmå tillförsäkra sin personal bestående 
arbetsförhållanden och en allt bättre utkomst.258 Här utgår RP rätt kraftigt från 
personalens intresse.  

• Enligt RP (1996/99) gjordes en ändring av lagen för att man vill förbättra 
personalrepresentanternas möjligheter att få information och möjligheter till 
växelverkan. Enligt RP (1996/99) skall SamarbetsL stöda lika möjligheter för båda 
parterna att påverka arbetsgemenskapens utveckling i alla skeden. Enligt RP tryggade 
lagen inte i sin dåvarande form personalrepresentanternas möjligheter att få 
information och möjligheterna till växelverkan tillräckligt.259 

c)  Effektivering av personalens interna samarbete  

• En strävan finns att effektivera samarbetet mellan de olika personalgrupperna. 

• Samordningen leder till att personalens bästa tillgodoses bättre. 

• Det är även till arbetsgivarens fördel om intressena förenhetligas mellan olika 
personalgrupper. 

• Samarbetsförfarandet verkar som en förenande länk avseende 
förhandlingsverksamheten mellan arbetsgivaren och de olika personalgrupperna inom 
ett företag.260 

d)  Till arbetsplatsens personal hörande arbetstagares och funktionärers möjligheter att 
inverka på behandlingen av ärenden, som gäller deras arbete och arbetsplats ökas, på 
sätt som  lagen stadgar. 

• Stadgandena betonar den berörda arbetstagarens möjlighet att själv eller via sina 
representanter ha inflytande på behandlingen av ärenden.  

• Här förenas syftet med L om personalrepresentation i företagens förvaltning att utöka 
personalens inflytande i beslutsfattandet. 

                                                 
256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), allmän 
motivering,  s.3 
257 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 4 
258 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 1 §,  s. 6 
259 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag 
(99/1996), allmän motivering, 1. inledning 
260 Rusanen, s. 241 
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• Då SamarbetsL målsättning är en sådan växelverkan att personalen i praktiken kan 
inverka på besluten bör förhandlingarna inledas och föras i en så god tid att 
växelverkan också de facto förverkligas.261  

I kommentarerna till lagen definieras syftet med SamarbetsL kort och precist: meningen är att 
utveckla och effektivera företagets verksamhet via samarbete så, att arbetsförhållandena 
tryggas på längre sikt och arbetsvillkoren förbättras. I lagen betonas således integreringen av 
företagets och personalens målsättningar. Endast ett framgångsrikt företag kan trygga 
arbetsförhållandenas fortgående.262 Enligt motiveringen är syftet också att förena ett 
demokratiskt deltagande med ekonomisk effektivitet.263 Samtidigt är det en förutsättning för 
ett framgångsrikt företag att personalen är motiverad och arbetar för företagets målsättningar. 
Samarbetsförfarandet utgör ingalunda den enda formen av samarbete mellan arbetsgivare och 
personal. Samröre inom ett företag är inte heller ett fenomen som endast SamarbetsL fört med 
sig. Utan samarbete kan ingen organisation verka enligt målsättningarna och effektivt. Frågan 
är hur förenhetligandet sker i praktiken.264 Företagen bör även se till att ett gott samarbete kan 
förverkligas inom ramen för samarbetsförfarandet.  

Personalledarskapsforskning visar att det är lönsamt och ger ett mervärde att sköta 
personalrelationerna väl. Noteras kan t.ex. Becker – Huselid – Ulrich:s forskning som 
genomgåtts tidigare i kapitel 1.3.2. Bland 429 undersökta företag visar det sig att den bästa 
tiondedelen (eller 43 företag) har en större involvering från personalens sida än den sämsta 
tiondedelen. Dessa företag (den bästa tiondedelen) är dessutom lönsammare än andra (den 
sämsta tiondedelen).265 Företagets marknadsvärde är högre. Slutsatsen blir att aktieägarna bör 
kräva att företagsledningen sköter samarbetet med personalen väl och att man uppgör en plan 
för hur samarbetsförfarandet skall skötas.  Idag blir företagen ofta beskyllda för att i det s.k. 
”kvartalsekonomitänkande” endast sträva efter att skapa större vinst och högre 
avkastningsprocent.266 

Förutom att utöka samarbetet mellan arbetsgivare och personalen är det lagens syfte att 
effektivera personalens interna samarbete. Detta innebär att olika personalgrupper kommer 
samman och samarbetet ökar. Då kollektivavtalssystemet mera är inriktat på att driva en viss 
personalgrupps intressen kommer SamarbetsL syften att vara mera omfattande. Det är 
önskvärt då lagstiftaren har velat betona samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen och 
det interna samröret mellan olika personalgrupper, att syftet hjälper personalen att se frågorna 
mera helhetstäckande. Vid tolkning av lagen, då den inte alltid är helt klar och tydlig, är det 
skäl att minnas syftena i lagens 1 §, där det betonas utvecklandet av företagets verksamhet 
liksom av arbetsförhållandena.267  

Samarbetsförfarandet bör inte uppfattas endast som en formalitet från arbetsgivarens sida eller 
från personalens sida som ett tillfälle att försvåra ett framgångsrikt ledarskap. Lagens syfte är 
att utveckla – inte förstela – företagets interna beslutsfattande. SamarbetsL ställer krav på 
parternas attityder. För att lagen skall kunna förverkligas framgångsrikt krävs av personalen 
att det finns vilja och förmåga att förstå de ekonomiska realiteterna, som företagets 

                                                 
261 Rusanen, s. 77 
262 Laatunen m.fl. 2002, s. 19-21 
263 Huhtala Seppo, Osallistuminen ja muuttuva työelämä, s. 165, som citerar Statens arbetsmarknadsverk (1988): 
Statens samarbetslag och samarbetsavtal, s. 9. Redan år 1967 i företagsdemokratikommittén eller i den s.k. 
professorskommittén gavs ett uppdrag att förena dessa målsättningar 
264 Laatunen m.fl. 2002, s. 19-21 
265 Becker m.fl., s. 16-17 
266 HBL 29.10.2003, artikeln ” En julklapp ingen önskat sig” 
267 Laatunen m.fl. 2002, s. 19-21 
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verksamhet är beroende av. Samtidigt krävs av arbetsgivaren att uppmärksamhet inriktas på 
hur ledarskapet sker.268  

Det krävs att ledningen vill utveckla ett öppet och förtroendefullt förhållande med personalen 
för att samarbetsförfarandet skall lyckas. Vid en sådan situation kommer också fördelarna 
med samarbetsförfarandet fram, där systemet blir mindre en formalitet och mera ett sätt att 
fungera. Personalen binder även bättre upp sig och ”allierar sig” med arbetsgivaren i de 
företag där det finns en utökad flexibilitet. I Vanhala – Jurvansuu – Tuomi:s forskning 
konstaterar man att organisationens engagemang var något högre i de företag där man kan 
klassa arbetsplatserna som flexibla. Gäller bl.a. i de företag där man tillämpar flexibilitet i 
arbetstiderna.269  

Syftet med lagstiftningen är dock inte att påverka innehållet inom en ideologi eller en 
åsiktsbildning inom t.ex. kulturverksamhet eller inom informations- och nyhetsförmedlingen. 
Dylika frågor stannar till alla delar utanför samarbetsförfarandet. Detta var ett uttryckligt krav 
från riksdagens sida vid stiftandet av lagen.270 Syftet med samarbetet i en koncern har i 1 § 2 
mom. är att främja växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens personal samt 
personalens interna växelverkan. I 1 § 3 moment sker även en hänvisning till personalens rätt 
att delta i företagens förvaltning (lagen om personalrepresentation i företagens 
förvaltningsorgan). 

3.2.1.2 Det finska kollektivavtalssystemet  och samarbetsförfarandet 

Samarbetsförfarandet är sammanbundet med arbetsmarknadssystemet via lagstiftningen och 
de avtal som ingåtts på central- och förbundsnivå. Lagstiftningsvägen finns det kopplingar till 
kollektivavtalssystemet och de allmänna avtalen i SamarbetsL. Parterna finns definierade i 
SamarbetsL:s 3 och 4 §. Förtroendemannasystemet finns reglerat i de allmänna avtalen mellan 
arbetsmarknadsparterna. I denna avhandling undersöks det allmänna avtalet mellan EK och 
FFC.271 I SamarbetsL:s 14 § har lagstiftaren gett omfattande möjligheter för förbunden, som 
dock bör omfatta hela landet, att genom avtal avvika från SamarbetsL. Härmed kan de genom 
avtal avvika från lagen:272 

• i 3 och 4 §§ om samarbetsparter (vem sköter förhandlingarna mellan parterna) 

• i 6 § om ärenden som hör till området för samarbetsförfarandet (vilka ärenden behandlas) 

• i 6 a § om konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller 
fusionering av rörelse (specialarrangemang vid dylik situation) 

• i 6 b § om personal- och utbildningsplaner (kan finnas särskilda överenskommelser) 

• i 7 § om samarbetsförfarande (hur samarbetsförfarandet skall förverkligas i praktiken) 

• i 7 a § om förhandlingsframställning (hur förhandlingsframställningen alternativt kan ske) 

                                                 
268 Ibid,  s. 18-19 
269 Tuomi – Vanhala, Yrityksen toiminta, menestyminen ja henkilöstön hyvinvointi. Seurantatutkimus 
metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla. Artikeln ”Henkilöstöjohtamisen yhteydet organisaatioon 
sitoutumiseen” av Vanhala – Jurvansuu – Tuomi, s. 45 
270 Laatunen m.fl. 2002, s. 19-21 
271 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet, lagreferenser, 
s. 2  
272 Se även Tiitinen Kari-Pekka, Työ-ja virkaehtosopimusten neuvottelulausekkeista, s. 333 
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• i 7 b § om uppgifter som arbetsgivaren skall lämna 

• i 7 d § om handlingsplan och handlingsprinciper273 

• i 8 § om förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande (avtal om 
förhandlingsskyldighetens fullgörande) 

• i 8 a § om anteckning om förhandlingar (speciella regler om protokoll) 

• i 11 § om arbetsgivarens informationsskyldighet (t.ex. företagsanpassade system om 
informationsskyldigheten) 

• i 11 b – 11 e § om koncernsamarbete (ofta finns det egna överenskommelser per företag 
eller bransch för tillämpningen vid koncernsamarbete) 

• samt i 13 § om befrielse för företrädare för personalen från arbete och om de ersättningar 
som skall betalas för detta (vanligt att det finns särskilda överenskommelser i 
kollektivavtalen) 

Listan är lång och visar att SamarbetsL är en ramlag där man gett fria händer för 
arbetsmarknadsparterna att överenskomma om förverkligandet av samarbetet. Samtidigt 
innebär det att lagstiftaren velat ge sitt stöd för det befintliga kollektivavtalssystemet.  

De avtal som avses ovan får samma rättsverkningar som ett kollektivavtal enligt 
KollektivavtalsL (436/46). Därtill får arbetsgivaren tillämpa avtalet på de arbetstagare och 
tjänstemän som ej är bundna till avtalet men som tillhör personalgruppen som avses i 
avtalet.274 Igen har lagstiftaren gett ett starkt stöd för kollektivavtalssystemet.  

I det allmänna avtalet mellan EK och FFC (som ersätter det tidigare förtroendemannaavtalet 
och samarbetsavtalet) har parterna överenskommit om ett flertal frågor som kompletterar 
SamarbetsL och andra lagar som berör samarbetet. I avtalets 1 kapitel görs en hänvisning till 
att SamarbetsL, TillsynsL och TillsynsF tillämpas om inte annat överenskommits i det 
allmänna avtalet.275 

I samma avtal finns ett särskilt kapitel om samarbetet på arbetsplatserna (2 kapitlet) med 
rubriker om utvecklingsverksamhet, hur samarbetet förverkligas och hur upprätthållandet av 
arbetsförmågan kan ske. Det är närmast frågan om generella principer om hur samarbetet 
mellan arbetsgivare och personal är organiserat och hur samarbetet förverkligas i praktiken. 
Det här kan ses som en generalklausul i det allmänna avtalet som reglerar samarbetets 
principer. Som ett komplement till SamarbetsL finns under rubriken utvecklingsverksamhet 
stadgat att arbetstagarna och deras representanter bör deltaga i förverkligandet av 
förändringar vad gäller arbetsorganisationer, teknologi, arbetsförhållandena och i 
utvecklandet av arbetsuppgifterna i enlighet med principerna i avtalet.276  

I avtalets 3 kapitel finns stadgat om samarbetsuppgifterna och om samarbetets organisation. 
Här har man överenskommit om reglerna för förtroendemännen, val av dessa, uppgifter och 
förhandlingsordning. I samma kapitel finns även stadgat om arbetarskyddet, uppgifter, 

                                                 
273 Paragrafen är från 2005. Avsikten är att intensifiera samarbetet mellan arbetsgivaren, personalen och 
arbetskraftsbyrån (ur RP 48/2005).  
274 Se SamarbetsL 14 § 2 mom.  
275 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet, lagreferenser, 
s. 2  
276 Ibid, 2 kapitlet, samarbetet på arbetsplatserna, utvecklingsverksamhet, s. 2  
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organisation och tillämpning.277 Ovannämnda kapitel kompletterar lagstiftningen.  Det visar 
också att det befintliga förtroendemanna- och förhandlingssystemet i avtalets 3 kapitel knyts 
samman med samarbetsförfarandet.  

Det samma gäller parterna i samarbetsförfarandet där man i SamarbetsL 3 § som personalens 
representant avser på basen av kollektivavtal vald personalrepresentant.278 Härmed har 
lagstiftaren sammanbundit samarbetsförfarandet med kollektivavtalssystemet i och med att 
personalens representeras är samma representanter både i samarbetsförfarandet och i 
kollektivavtalssammanhang i enlighet med förtroendemannasystemet. Nieminen beskriver 
enligt följande figur personalrepresentantens ”duglighetsgrund” enligt följande:279 

Figur 25:  Nieminen, personalrepresentantens "kompetens" 
   Kompetens  

Arbetsgivare  << Personalrepresentant  << Personalgrupp 

   Roll      Tjänstemän eller arbetstagare 

• Mandat som getts av dem 

• Enligt lag (SamarbetsL eller 
ArbetstidsL) 

• Enligt kollektivavtal 

Om förtroendemannens uppgifter finns det i det allmänna avtalet stadgat att 
förtroendemannen representerar sin yrkesavdelning i ärenden som gäller tillämpning av 
arbetslagstiftningen och därtill generellt i förhållanden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
samt i företagets utvecklingsfrågor. Till förtroendemannens uppgifter hör också att verka för 
upprätthållandet och utvecklandet av förhandlingsverksamheten och samarbetet mellan 
företaget och dess personal.280  

Förutom i de allmänna avtalen mellan arbetsmarknadsparterna finns det omnämnanden i 
kollektivavtalen hur samarbetet är avsett att vara organiserat. T.ex. i kollektivavtalet mellan 
Branschförbundet för servicebranscherna r.f. och Bil- och transportarbetarförbundet AKT r.f. 
för Viking Line Marketing Ab Oy finns stadgat i avtalets 2 § att de allmänna avtalen mellan 
EK och FFC tillämpas på ifrågavarande avtalsområde.281 Härmed finns en link till de 
allmänna avtalen mellan EK och FFC.282 283  

                                                 
277 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3 kapitlet, uppgifter i 
samarbetet och samarbetets organisation, s. 3-5  
278 Se SamarbetsL 3 § 2 mom.  
279 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 85  
280 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3 kapitlet, 
samarbetsuppgifter och samarbetets organisation, s. 4  
281 Kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen r.f. och Bil- och transportarbetarförbundet 
AKT r.f. för Viking Line Marketing Ab Oy 1.2.2001-28.02.2003, enligt 18 § avseende förtroendeman, 1. 
punkten   
282 Ibid, enligt 2 § avseende allmänna avtal, 18 § Förtroendeman. Arbetstagarna väljer arbetsplatsens 
förtroendeman och dennes suppleant. Arbetsplatsens förtroendemän väljer inom sig en huvudförtroendeman och 
dennes suppleant. Huvudförtroendemannens/suppleantens uppgift är att representera arbetstagarna i frågor som 
berör detta avtal och dess tillämpning. Val av förtroendeman bör skriftligen meddelas arbetsgivaren. 19 § Rätt 
att hålla möte. Om hållande av möte på arbetsplatsen eller på annat i detta avtal avsedda plats skall med 
arbetsgivaren överenskommas, såvitt möjligt, tre dagar före det tänkta mötet. 20 § Lösande av 
meningsskiljaktigheter. Meningsskiljaktigheter angående tolkning av eller brott mot detta avtal bör först 
diskuteras mellan förmannen och berörda arbetstagare eller förtroendemannen, och om inte uppgörelse härvid 
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3.2.1.3 Förhandlingar på företagsnivå  

På företagsnivå sker förhandlingarna vid meningsskiljaktigheter i kollektivavtalsärenden 
inledningsvis mellan den enskilde arbetstagaren (eller om han/hon så önskar via sitt ombud 
förtroendemannen) och arbetsgivaren (eller i praktiken dennes representant, t.ex. 
personalchefen). Ifall enighet ej kan nås sker förhandlingarna på förbundsnivå där 
arbetstagar- och arbetsgivarförbundet förhandlar om en lösning av frågan. Därefter kan 
någondera parten föra ärendet till arbetsdomstolen för avgörande.284 

I avtalet mellan Branschförbundet för servicebranscherna och AKT avseende Viking Line 
Marketing Ab Oy har lösandet av meningsskiljaktigheterna uppgjorts på liknande sätt med 
skillnaden att man konstaterat att förhandlingarna även kan inledas direkt mellan 
arbetsgivaren och förtroendemannen. Samtidigt har man ställt hårdare krav vad gäller 
tidsfristen inom vilken tid förhandlingar bör inledas, liksom uppgörandet av en promemoria i 
meningsskiljaktigheter:285 

                                                                                                                                                         
nås, mellan förtroendemannen och bolaget. Om enighet inte nås, förflyttas ärendet till behandling mellan 
undertecknarparterna, vilka bägge kan föra ärendet till arbetsdomstolen för avgörande. Följande finns omnämnt i 
samma kollektivavtal i 10 punkten i underteckningsprotokollet från 20.2.2001: 10. Arbetsgrupp för lönesystem. 
Den arbetsgrupp, vars uppgift varit att under avtalsperioden förbereda ett nytt lönesystem och ge ett förslag till 
avtalsparterna fortsätter sitt arbete under avtalsperioden. Arbetsgruppens förslag bör omfatta en befattningsvis 
utförd värdering av uppgifternas svårighetsgrad, grunderna för bestämmande av lön, tjänsteårstillägg och en 
personlig lönedel.  

283 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen vartioalan työehtosopimus 
1.2.2003-30.04.2005, 49 § angående arbetarskyddet. I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för 
servicebranscherna och Servicefacket Pam avseende väktarbranschen stadgas bl.a. följande om samarbetet 
mellan arbetsgivaren och personalen. 49 § Arbetarskyddet, Arbetarskyddsdelegation. I ett väktarföretag där det 
ständigt arbetar minst 20 arbetstagare väljs en arbetarskyddsdelegation. I delegationen kan finnas max. 12 
medlemmar. 

284 Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL ry/Teknisten Liitto TL ry 
koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003, fritt översatt av författaren. Enligt kollektivavtalet har följande 
överenskommits i avtalets 38 § 1-3, 5-6 mom. avseende förhandlingsordningen vid lösandet av 
meningsskiljaktigheter: Till arbetsförhållandet tillhörande ärenden försöker parterna lösa på arbetsplatsen. 
Frågor gällande enskilda tjänstemän avklaras i första hand mellan honom och förmannen. Förtroendemannen 
och arbetsgivarens representant inleder alltid förhandlingar på begäran av förmannen eller tjänstemannen samt 
då ärendet gäller flere tjänstemän eller är en principfråga eller utgör en fråga av omfattande karaktär.Om någon 
av parterna framställer att förhandlingar skall inledas i ifrågavarande ärende, bör förhandlingar inledas 
omgående och senast inom två veckor från det att framställningen gjordes. I det fall att till arbetsförhållandet 
tillhörande ärenden förblir oeniga uppgör de lokala parterna tillsammans ett oenighetsprotokoll, då ärendet vid 
framställan av någondera parten förflyttas för avgörande till avtalsparterna. Om förhandlingarna mellan 
förbunden förblir resultatlösa och frågan berör tolkningen av detta avtal, kan någondera parten föra ärendet till 
arbetsdomstolen för avgörande.   

 
285 Kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen r.f. och Bil- och transportarbetarförbundet 
AKT r.f. för Viking Line Marketing Ab Oy 1.2.2001-28.02.2003, 20 § angående lösande av 
meningsskiljaktigheter 1-3 punkten. Meningsskiljaktigheter angående tolkning av eller brott mot detta avtal bör 
först diskuteras mellan förmannen och berörda arbetstagare eller förtroendemannen, och om inte uppgörelse 
härvid nås, mellan förtroendemannen och bolaget. Om enighet inte nås, förflyttas ärendet till behandling mellan 
undertecknarparterna, vilka bägge kan föra ärendet till arbetsdomstolen för avgörande. Då endera parten föreslår 
förhandlingar i ovan nämnda fall skall de inledas med det snaraste och senast inom en vecka från att förslaget 
framlagts. Förhandlingarna bör föras utan all slags fördröjning. Tidpunkten för följande förhandlingstillfälle 
skall överenskommas vid förhandlingarna. Vid lokala förhandlingar skall promemoria upprättas om någondera 
part det yrkar. Promemorian skall undertecknas av bägge parter, och därav skall framgå det ärende som 
meningsskiljaktigheten gäller samt parternas ståndpunkt. Promemorian skall upprättas inom en vecka från att 
förhandlingarna slutförts.  
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I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranscherna och Servicefacket Pam 
avseende väktarbranschen stadgas i 53 § om förhandlingar i meningsskiljaktigheter i kortare 
ordalag där man gett ärendena direkt åt arbetsgivaren och förtroendemännen (utan att nämna 
att ärendet först behandlas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren).286  

Motsvarande bestämmelser finns även i avtalen mellan centralförbunden. Senare har dessa 
avtal gjorts om till det s.k. allmänna avtalet mellan EK och FFC och finns reglerat i 3 kapitlet 
om förhandlingsordningen. Därtill finns stadgat att åt förtroendemannen bör ges all den 
information som behövs för lösandet av ärendet. Detta gäller då missförstånd eller oenighet 
råder om arbetstagarens lön, tillämpningen av lagstiftning eller om ett arbetsavtalsförhållande. 
I det allmänna avtalet finns också stadgat att ett ärende kan flyttas från förtroendemännen till 
huvudförtroendemännen.287 

3.2.1.4 Lokalt förhandlande enligt kollektivavtal  

Det har blivit vanligare under senare år att andra frågor, t.ex. branschvisa arbetstidsfrågor via 
regelverk i kollektivavtalen flyttats ner från förbundena till lokal nivå eller till s.k. 
företagsnivå. Det s.k. lokala förhandlandet baserar sig ofta på ett omnämnande i branschens 
kollektivavtal. De regler inom arbetsrätten som inte är tvingande kan man överenskomma om 
i kollektivavtal och vidare breddas via lokala avtal.288 Det lokala förhandlandet sker enligt 
kollektivavtalets förhandlingsordning mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller mellan 
förtroendemannen och arbetsgivaren. I det fall att frågan som förhandlas lokalt finns reglerad 
i kollektivavtalet utgör det lokala avtalet en del av kollektivavtalet och omfattar de 
arbetstagare som förtroendemannen representerar.289 Om inte annat förhandlas lokalt följs 
kollektivavtalet eller lagar. Det är vanligt att det finns begränsningar i kollektivavtalet om vad 
som får överenskommas lokalt och i vilken omfattning förhandlandet sker.290 291 

                                                 
286 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen vartioalan työehtosopimus 
1.2.2003-30.04.2005, 53 § angående lösande av meningsskiljaktigheter. I ärende som berör tolkningen av 
kollektivavtal och i brott mot kollektivavtalet sker förhandlingar i första hand mellan arbetsgivaren och 
förtroendemännen och därefter mellan förbunden i enlighet med det allmänna avtalet mellan EK och FFC.  

287 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3 kapitlet, 
förhandlingsordning, s. 4  
288 Se även Palola Jorma, Paikallinen sopiminen, s. 47 
289 Se även Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL ry/Teknisten Liitto 
TL ry koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003, angående bestämmelser om lokalt förhandlande i avtalets 37 
§ 
290 Rusanen, s. 261-262 
291 Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL ry/Teknisten Liitto TL ry 
koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003, fritt översatt av författaren. Enligt kollektivavtalet mellan 
Branschförbundet för servicebranschen och Finlands industritjänstemannaförbund i 37 § 1-2 och 5 stycket finns 
följande bestämmelse om lokalt förhandlande. Det i ett flertal bestämmelser av detta avtal omnämnda lokala 
förhandlandet är möjligt enligt kollektivavtalets förhandlingsordning mellan arbetsgivaren och tjänstemannen 
eller mellan förtroendemannen och arbetsgivaren. Ett avtal som ingåtts med förtroendemannen omfattar de 
tjänstemän som förtroendemannen ses representera. Här menat lokalt avtal utgör en del av kollektivavtalet. Det 
tillämpas även därefter då kollektivavtalet i övrigt ej längre är i kraft. Under denna tid och en månad efter att ett 
nytt kollektivavtal ingåtts kan ett avtal som ingåtts tillsvidare uppsägas genom att iaktta en tre månaders 
uppsägningstid. På motsvarande sätt finns stadgat i kollektivavtalet mellan Branschförbundet för 
servicebranscherna och Servicefacket Pam avseende väktarbranschen om lokalt förhandlande. I enlighet med 
stadgandena i kollektivavtalet är lokala eller företagsvisa förhandlingar möjliga i enlighet med 
förhandlingsordningen i kollektivavtalet endera mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller mellan 
förtroendemannen och arbetsgivaren. Det avtal som ingåtts med förtroendemannen omfattar de arbetstagare som 
förtroendemannen ses representera. Avtalet kan ingås tidsbundet eller tillsvidare. Ett avtal som är i kraft 
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3.2.1.5 Förhandlingar på förbundsnivå   

Förhandlingar på förbundsnivå omfattar förhandlingar mellan kollektivavtalsparterna eller 
enskilda fackförbund och arbetsgivarorganisation eller mellan fackförbund och enskilt företag 
eller för ett enskilt företag som dock tillhör en arbetsgivarorganisation. Förbunden utgörs av 
ett fackförbund som representerar en bransch eller ett fack inom en bransch och ett 
arbetsgivarförbund som representerar en viss bransch eller branscher av företag. 
Arbetsgivarsidan kan även gälla ett enskilt företag där företaget är representerat via en 
branschförening eller direkt (s.k. vild arbetsgivare). Kollektivavtalets omfattning vad gäller 
funktioner inom en bransch och företag kan variera. Ibland kan det leda till att fackförbundet 
får ”ensamrätt” till arbetstagarnas arbetsvillkor inom ett visst fack.292  

Ifall enighet ej kan nås i förhandlingarna på företagsnivå sker förhandlingarna på 
förbundsnivå där arbetstagar- och arbetsgivarförbundet förhandlar om en lösning av frågan. 
Därefter kan någondera parten föra ärendet till arbetsdomstolen för avgörande. 

De riksomfattande kollektivavtalens mest centrala uppgift är enligt Rusanen att definiera 
löne- och arbetsvillkor branschvis samt spelregler så att arbetsgivarnas och personalens behov 
och förväntningar på bästa sätt kan kombineras. Kollektivavtalen innehåller minimikrav och 
har en allmänbindande verkan som enligt Rusanen ej bör rubbas.293 I sammanhanget bör 
noteras att inte alla kollektivavtal är riksomfattande och det finns ett stort antal avtal som står 
utanför resonemanget.  

Kollektivavtalens huvuduppgift utgör tryggandet av arbetsfreden. Genom att förbunden sluter 
ett kollektivavtal binds också deras medlemsorganisationer till avtalet och arbetsfreden är 
tryggad under avtalsperioden.294   

Kollektivavtalen har ofta hänvisningar till de allmänna avtalen mellan EK och FFC. Likadant 
finns det stadgat i det allmänna avtalet om regler som omfattas av medlemsorganisationer 
som sedan har slutit kollektivavtal. I det allmänna avtalet finns stadgat att avtalet tillämpas 
inom TT:s medlemsförbunds medlemsföretag med de begränsningar som nämns i avtalet. 

                                                                                                                                                         
tillsvidare kan uppsägas med iakttagande av en uppsägningstid om tre månader om inte annat överenskommits. 
Avtalet bör ingås skriftligen om endera parten så önskar. Det lokala avtalet utgör en del av kollektivavtalet.  

292 I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen och Luftfartsunionen avseende Finnairs 
reguljärtrafik eller tyngre charterflygtrafik har följande överenskommits angående avtalets omfattning: I detta 
avtal bestäms arbetsvillkoren för de arbetstagare som verkar i de funktioner som omnämnts i löneavtalet och i 
motsvarande tekniska funktioner eller i serviceuppgifter avseende arbetsgivarens reguljära trafik eller den tunga 
chartertrafiken. Protokollsanteckning: De undertecknande förbunden konstaterar att med arbetsgivare enligt i 
detta kollektivavtal omnämnda tillämpningsområdesnoteringen menas alla de arbetsgivare som idkar förutom i 
1.1 punkten avsedda verksamheter även de till flygtrafiken närstående verksamheter.  

293 Rusanen, s. 189 
294 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välinen säännöllistä reittiliikennettä tai 
raskasta tilauslentoliikennettä (Finnair) koskeva työehtosopimus 20.3.2000-28.02.2003, 3 § angående 
arbetsfredsförpliktelse, punkt 3.1 – 3.2. I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen och 
Luftfartsunionen avseende Finnairs reguljärtrafik eller tyngre charterflygtrafik har följande överenskommits 
angående arbetsfredsplikten: Kollektivavtalet förbinder de förbund som undertecknat avtalet samt deras 
underavdelningar, arbetsgivare och arbetstagare, som under avtalsperioden är eller har varit medlemmar i 
förbunden. Förbunden och deras underavdelningar säkerställer att deras medlemsföreningar, både de 
arbetsgivare och arbetstagare  som avtalet gäller, ej inleder arbetsstridsåtgärd eller på annat sätt bryter mot 
bestämmelserna i kollektivavtalet.  
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Med arbetsplats menas i avtalet en verksamhetsenhet eller motsvarande verksamhetsenhet hos 
ett medlemsföretag till TT.295  

Det finns särskilt stadgat i det allmänna avtalet att representanter utsedda av 
kollektivavtalsparterna har rätt att bekanta sig med förhållandena på arbetsplatserna hos de 
medlemmar som de representerar. En överenskommelse bör då ske med ifrågavarande 
arbetsgivare.296  

3.2.1.6 Förhandlingar på centralnivå  

På centralnivå sker förhandlingar mellan centralorganisationerna på arbetsmarknaden, där s.k. 
ramavtal ingås som innehåller spelregler för förhandlingssystemet. De branschvisa 
kollektivavtalen är normalt bundna till de avtal som ifrågavarande förbunds centralförbund 
ingått.297 I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen och 
Luftfartsunionen avseende Finnair sker förbindelsen till de centrala avtalen i kollektivavtalets 
2 §.298 299 

Ovannämnda hänvisning är typisk för de flesta kollektivavtalen. I kollektivavtalet mellan 
Branschförbundet för servicebranschen och Bil- och transportarbetarförbundet AKT avseende 
Rundradions bilchaufförer sker i kollektivavtalets 2 § en uppräkning av de allmänna avtal 
som ingåtts mellan EK och FFC och som kollektivavtalet omfattas av. I kollektivavtalets 2 § 
finns därtill en särskild protokollsanteckning:300  

Mellan centralorganisationerna ingås även inkomstpolitiska helhetsavtal som berör 
inkomstlösningar för hela arbetsmarknaden, som vanligtvis skall godkännas på förbundsnivå 
före de träder i kraft. De centrala s.k. inpo-avtalen har vunnit ett stort understöd både på 
arbetsgivar- och arbetstagarhåll under de senaste årtiondena. Rusanen påpekar styrkan och 
konkurrenskraften i det nuvarande systemet speciellt i tider då omvärldsfaktorerna förändras. 
Att spjälka upp förhandlingssystemet och flytta förhandlingarna endast till den lokala nivån 
skulle enligt Rusanen samtidigt innebära att avstå från ett viktigt nationalekonomiskt 
styrverktyg.301 Rusanens uppfattningar kan ses ligga nära arbetstagarorganisationernas 
uppfattningar (FFC) men han är inte den enda som gett systemet sitt erkännande. Inpo-avtalen 
har också vunnit ett stort understöd bland arbetsgivarna.   

                                                 
295 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet, 
tillämpningsområde, s. 1  
296 Ibid, 1 kapitlet, förhandlingar mellan parterna och begäran om utlåtande, s. 1  
297 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet 
298 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välinen säännöllistä reittiliikennettä tai 
raskasta tilauslentoliikennettä (Finnair) koskeva työehtosopimus 20.3.2000-28.02.2003, 2 § angående de 
allmänna avtalen. I kollektivavtalet tillämpas de allmänna avtalen mellan EK och FFC samt semesterlöne- och 
uppsägningsskyddsavtalet som en del av kollektivavtalet.  

299 I kollektivavtalet sker en link till det allmänna avtalet mellan TT-STTK och gäller uppsägningsskyddsavtalet 
och arbetsplatsens samarbetsavtal, Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Teknisten Liitto TL ry:n välinen Digita 
Oy:n koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.01.2003, 2 § angående de allmänna avtalen  
300 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välinen Yleisradion 
autonkuljattajia koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.01.2003, 2 § angående de allmänna avtalen. Se även i 
referensförteckningen de 23 övriga kollektivavtal som granskats med motsvarande hänvisning till de allmänna 
avtalen. Gäller kollektivavtalen mellan Branschförbundet för Servicebranschen r.f. och branschförbundena. I det 
fall att det mellan EK och FFC under avtalsperioden ingås nya allmänna avtal efterföljs de inom avtalets 
tillämpningsområde om inte annat framgår av dessa avtals tillämpningsområde eller ikraftträdanderegler.  

301 Rusanen, s. 189 
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Då s.k. inpo-avtal ingås mellan arbetsmarknadsparterna binder de normalt inte automatiskt de 
medlemsförbund som tillhör respektive centralförbund. I det avtal som ingicks 1997 finns ett 
omnämnande avseende inpo-avtalets tillämpningsområde.302 303 

I utgångspunkterna binds parterna upp att verka i enlighet med målsättningarna och se till att 
medlemsorganisationerna följer samarbetsmålsättningarna. Då EK och FFC lägger fram 
beskedet om att inleda arbetsmarknadsförhandlingar för sina medlemsorganisationer bör 
dessa inledas omedelbart. Medlemsorganisationerna kan också be centralorganisationerna om 
utlåtande vid tolkningen av avtalen.304  

I de allmänna avtalen mellan centralorganisationerna kan man även komma överens om att 
tillsätta olika arbetsgrupper för olika frågor som t.ex. utbildningsfrågor och 
rationaliseringsfrågor. I underteckningsprotokollet från 4.6.1997 kommer parterna överens 
om en arbetsgrupp för att särskilt behandla utbildningsfrågor.305 I dessa centrala 
samarbetsärenden binder man även upp de förbund som omfattas av de allmänna eller de 
centrala avtalen enligt olika modeller.306  

Centralförbundena kan även komma överens om allmänna ärenden som anses viktiga och som 
utgör spelregler för medlemsförbunden på arbetsmarknaden. T.ex. frågor av social karaktär 
kan överenskommas mellan parterna, där man t.ex. behandlar arbetsplatsmåltider.307 

Det är även vanligt att man kommer överens om arbetarskyddsfrågor som t.ex. räknesättet för 
definierandet av ledigheterna för arbetarskyddsfullmäktige.308 Centralförbundena kan även ta 
                                                 
302 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), s.15, underteckningsprotokollet från 4.6.1997 
303 Ibid, det allmänna avtalet, 1 kapitlet, utgångspunkter, s. 1. Avtalet omfattar samtliga medlemsförbund till 
centralförbunden som inte före 15.9.1997 har meddelat att de stannar utanför avtalet. I det allmänna avtalets 
första kapitel och första stycke finns överenskommet om utgångspunkten i det finska arbetsmarknadssystemet. 
TT och FFC strävar efter att inom ramen för sin egen verksamhet och bland sina medlemsorganisationer och på 
arbetsplatserna utveckla förhandlingsförhållandena och avtalsverksamheten samt att arbeta för 
trepartsberedningen i det samhälleliga beslutsfattandet. Parterna strävar efter att utveckla dessa syften genom att 
utnyttja olika samarbetsformer samt genom att övervaka de avtal som ingåtts.  

304 Ibid, det allmänna avtalet, 1 kapitlet, förhandlingar mellan parterna och begäran om utlåtande, s. 1  
305 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, underteckningsavtalet 
från 4.6.1997, 6 punkten om utbildningsarbetsgruppen. För att verkställa de utbildningsärenden som finns 
omnämda i detta avtal finns en utbildningsarbetsgrupp, dit bägge centralförbund utser tre representanter. 
Utbildningsarbetsgruppen utgör därtill ett allmänt samarbetsorgan i utbildningsärenden mellan 
centralorganisationerna. Före beslutsfattandet om en viss kurs bör till utbildningsarbetsgruppen ges en utredning 
om kursens utbildningsprogram och meddela tidpunkten för kursen, kursplats och eventuell övrig begärd 
information av utbildningsarbetsgruppen. Genom att godkänna kursen kan även utbildningsarbetsgruppen ges 
möjlighet att följa med utbildningen. Då beslut fattas i utbildningsarbetsgruppen bör man fästa uppmärksamhet 
vid att även kurser som är kortare än en vecka omfattas av ersättningen. Centralorganisationerna informerar om 
de kurser som utbildningsarbetsgruppen har godkänt för det kommande året och måltidsersättningens storlek 
minst två månader före den första kursen inleds.  

306 Ibid, 7 punkten om rationaliseringsarbetsgruppen. De förbund som omfattas av detta avtal utser, om inte 
annat överenskommes, en gemensam arbetsgrupp vars uppgift är att främja arbetsgivarnas och arbetstagarnas 
lokala samarbete i rationaliseringsärenden. På begäran av ifrågavarande förbund tar arbetsgruppen upp 
rationaliseringsärenden till behandling och ger utlåtande. Arbetsgruppen består av åtta medlemmar om inte 
förbundena kommer överens om ett annat parigt antal. Respektive förbund utser hälften av arbetsgruppens 
medlemmar. Medlemmarna utses för tre år i gången. Arbetsgruppen väljer bland sig en ordförande och en 
viceordförande och bland sig eller utifrån en sekreterare.  

307 Ibid, 8 punkten om arbetsplatsmåltider, enligt följande: "Parterna konstaterar att arrangerandet av 
arbetsplatsmåltider är beroende av de lokala möjligheterna att arrangera sådana.  Av dessa och andra faktorer 
oberoende av kvalitets- och nivåkriterier kan priset på den måltid som serveras variera. Parterna rekommenderar 
dock att i måltiden pris ingår endast råvaru- och arbetskostnader avseende de arbetsplatsmåltider som arrangeras 
i de av arbetsgivaren ägda eller kontrollerade utrymmen." 
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ställning för jämställdhetsfrågor vid fastslåendet av lönejusteringar. I inpo-avtalet för åren 
2003-04 kom man överns om en generell justering, en förbundsjustering och en s.k. 
jämställdhetspott, som fördelas på basen av förhandlingar på förbundsnivå.309 I samma inpo-
avtal kom man även överens om ett s.k. fortgående förhandlingsförfarande, där utvecklandet 
av arbetsmarknaden sker även under avtalsperioden. Principerna för det s.k. fortgående 
förhandlingsförfarandet beskrivs.310  

I inpo-avtalet från 2002 finns även överenskommet om gemensamma riktlinjer för hur 
arbetslivet bör utvecklas, hur yrkeskunskapen kan upprätthållas och utvecklas samt om 
arbetslösheten och arbetskraftspolitiken.311  

3.2.2 Tillämpningsområde  

Enligt SamarbetsL 2 § 1 mom. tillämpas lagen i företag vars personal i arbetsförhållande 
normalt uppgår till minst 30 personer. Tillämpningen är beroende av antalet personer som 
normalt arbetar inom ett företag. Om minimikraven uppfylls tillämpas lagen på samtliga 
verksamhetsenheter oberoende av hur många personer som arbetar inom respektive 
verksamhetsenhet. Detsamma gäller oberoende av var verksamhetsenheterna finns i landet. 
Enligt lagmotiveringarna gäller lagen inte för personal som arbetar endast en kort tid inom 
företaget eller endast säsongbetonat eller temporärt. Vid definitionen av ”kortare tid” stöter 
man på en del svårigheter där s.k. sommaranställda och semestervikarier ej tas i beaktande. 
Det samma gäller personal vars arbete är säsongbetonat. Andra tolkningssituationer är t.ex. 
vikariat vid vårdledigheter där tolkningen sker så att vikarien inte räknas som normalt 
arbetande i ett företag. Detsamma gäller personer vars militärtjänstgöring pågår.312 

Lagstiftarens syfte har varit att SamarbetsL inte omfattar mindre företag enligt ovannämnda 
tolkning. Vid lagberedningen utgjorde tillämpningsområdet en av tvistefrågorna. 
Arbetstagarsidans uppfattning var att lagen borde ha tillämpats även i mindre företag då den 
grundar sig på kollektivavtalssystemets förhandlingsorganisation och då förtroendemän kan 
väljas även i mindre företag. På arbetsgivarsidan ansåg man att verksamheten är sådan i 
mindre företag att samarbetet även annars är intensivt och nära och att det därmed inte finns 
skäl att via lagstadganden påverka dessa företag. Lagstiftaren löste frågan genom att dra 
gränsen vid 30 anställda. Då Finland anslöt sig till EES-avtalet 1994 krävdes dock mindre 
justeringar i lagstiftningen. Bl.a. gjordes förändringen i 2 momentet att lagen tillämpas även i 
fall då arbetsgivaren har minst 20 anställda i situationer då arbetsgivaren överväger att säga 
upp minst tio personer.313  

                                                                                                                                                         
308 Ibid, 9 punkten om arbetarskyddsärenden 
309 Se Inpo-avtalet mellan TT, Palvelutyönantajat ry och FFC, AKAVA ry,  Kirkon sopimusvaltuuskunta, 
Kunnallinen työmarkkinalaitos, Toimihenkilöjärjestö STTK ry, Valtion työmarkkinalaitos för åren 01.02.2003-
15.02.2005, underteckningsprotokollet från 18.11.2002 
310 Ibid, punkt 3 angående fortgående förhandlingsförfarande. Undertecknarorganisationerna är införstådda med 
systemet med ett fortgående förhandlingsförfarande för att utveckla förhandlingsförfarandet i gemensamma 
förhandlingar och i förhandlingar mellan två parter. I enlighet med detta förfarandet kan parterna göra initiativ 
under avtalsperioden avseende utredningar och ärenden som kräver förhandlingar och avseende särskilda 
projekt. Parterna är beredda att tillsammans behandla de initiativ som getts och värdera vilka åtgärder som bör 
vidtas på basen av gjorda initiativ.    

311 Se Inpo-avtalet mellan TT, Palvelutyönantajat ry och FFC, AKAVA ry,  Kirkon sopimusvaltuuskunta, 
Kunnallinen työmarkkinalaitos, Toimihenkilöjärjestö STTK ry, Valtion työmarkkinalaitos för åren 01.02.2003-
15.02.2005, underteckningsprotokollet från 18.11.2002, punkt 4, 5 och 6 
312 Laatunen m.fl. 2002, s. 23-28 
313 Ibid  
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Tillämpningsområdet innebär att lagen tillämpas enligt antalet anställda som företaget 
normalt har anställt. Detta innebär att mindre företag med under 30 personer anställda ej 
omfattas (förutom i de fall som nämns ovan). Däremot tillämpas lagen så att om 
minimianatalet uppfylls tillämpas lagen på företagets samtliga verksamhetsenheter oberoende 
av hur många personer som verkar inom enheten.314  

Ovannämnda utgjorde ett tillägg i lagen i samband med Finlands anslutningsprocess till EU 
(26.2.1993/236), eller snarare i samband med EES-avtalet som föregick anslutningen. 
Samtidigt kom lagen att omfatta även utbildnings- och omplaceringsärenden i dessa företag i 
och med att dylika frågor utgör en central del av förhandlandet. Då de förpliktelser som blir 
gällande för arbetsgivaren är mera omfattande än i direktivet vad gäller förhandlingstider och 
gällande gottgörelse vid brott mot fullgörandet av förhandlingsplikten, beslöt man i samband 
med lagstiftningsprocessen att tillämpningsparagrafen ej gäller mindre företag i 8 och 15 a 
§.315 

EU-direktivet om information till arbetstagare och hörande av dem är från 2002. Avseende 
direktivet som skall antas i medlemsstaterna kan medlemsstaterna fritt välja storleksgränsen: 
då det gäller företag i vars tjänst finns minst 50 personer eller i verksamhetsställen där det 
finns minst 20 anställda behöver inga större förändringar göras i den finska SamarbetsL. 
Målsättningen med direktivet är att ställa allmänna ramar för arbetstagarnas rätt att erhålla 
information och bli hörda. Fastslåendet av enskilda detaljer och deras förverkligande 
tillkommer medlemsstaterna.316 Direktivet kan ses utgöra en ramlag för de nya 
medlemsländerna i EU som anslutit sig per 01.05.2004. Medlemsstaterna måste förverkliga 
direktivet per 23.05.2005. SamarbetsL uppfyller till huvuddelen stadgandena i direktivet. 
Kommittén för förnyandet av SamarbetsL föreslår att stadgandena i 14 § ändras gällande 
arbetsmarknadsparternas rätt att ingå avtal gällande lagens tillämpningsområde. Av betydelse 
för de företag som har mera än 30 anställda och omfattas av SamarbetsL317 

En frågeställning ur personalrepresentantens synvinkel är om han ses representera alla 
anställda inom ett företag eller även de som inte räknas med vid beräkningen av ett företags 
personal. Slutsatsen bör vara att lagen omfattar samtliga anställda inom ett företag även då det 
torde vara rätt ovanligt att t.ex. sommaranställdas eller vikariers frågor specifikt behandlas i 
samarbetsförfarande. Vid uppsägningar kan det dock bli aktuellt att behandla även t.ex. 
vårdledighetsvikariers frågor. Det bör dock vara så att det även finns vikarier som bör 
omfattas i beräkningen av antalet anställda, t.ex. längre tidsbundet anställda som inte är 
vikarie för någon, t.ex. projektanställningar på upptill fem år.  

Lagstiftaren har valt att räkna upp de verksamhetsformer där lagen ej tillämpas till skillnad 
från t.ex. L om personalrepresentation i företagens förvaltning där lagens tillämpningsområde 
inom olika verksamhetsformer finns klart uppräknat.318 SamarbetsL tillämpas ej i statens 
ämbetsverk eller inrättningar, inte heller i en kommuns eller andra offentligrättsliga samfunds 
ämbetsverk eller inrättningar. Lagen tillämpas på sådana statliga affärsverk som har beslutat 
detta med stöd av 18 § i lagen om statens affärsverk. På produktionsinrättningar och 

                                                 
314 Ibid, se även HD 1997:55: Ett företag hade genomfört uppsägningar enligt ekonomiska skäl och av 
produktionsorsaker. Antalet personer som stod i anställningsförhållande till företaget var under 30 personer (mer 
än tillfälligt). SamarbetsL behöver ej tillämpas i företaget.   
315 Ibid  
316 Se rådets direktiv av den 23 januari 2002 om generell information till arbetstagare och hörande av dem inom 
EU 1, 3 artikel  

317 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lag om samarbete inom företag 
(2004/201), propositionens huvudsakliga innehåll, s. 3 
318 Se L om personalrepresentation i företagens förvaltning, 2 §  
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affärsverk tillämpas SamarbetsL enligt särskild förordning.319 Orsaken härtill är att samarbetet 
är ordnat på annat sätt. Inom statens verk och inrättningar tillämpas L om samarbete inom 
statens verk och inrättningar (651/88). Inom den kommunala sektorn tillämpas avtalet från 
1977 om den kommunala arbetsplatsdemokratin.  
 
Med företag menas enligt allmän tolkning aktiebolag, andelslag, eller annan registrerad 
självständig juridisk person eller person som idkar en industriell-, tjänste-, eller annan 
ekonomisk verksamhet. Ett kännetecken är att det utförs en ekonomisk verksamhet. Med 
ekonomisk verksamhet menas verksamhet vars syfte är att få intäkter, där man tar risker och 
där intäkterna skall täcka kostnaderna. Utanför står politiska, religiösa och andra idéella 
verksamheter.320 Målsättningen för lagstiftaren har varit att lagen tillämpas i 
verksamhetsformer där det utförs en ekonomisk verksamhet. Det är endast i sådana 
verksamheter där lagen spelar en roll och får en betydelse.  

Då det blivit allt vanligare att finska företag verkar utomlands, samtidigt som finska 
medborgare arbetar inom dessa företag finns det skäl att konstatera att den finska arbetsrätten 
inte gäller utomlands, och därmed inte heller SamarbetsL. Som princip tillämpas den s.k. 
områdesprincipen som innebär att i ifrågavarande land tillämpas ifrågavarande rätt. En 
frågeställning är dock om man kollektivavtalsvägen kan bestämma härom. Laatunen - 
Savonen - Äimälä konstaterar att avtalet åtminstone inte får stå i strid med ifrågavarande 
lands lag. I SamarbetsL:s tillämpningsparagraf (2 §) finns särskilt omnämnt att "om 
koncernsamarbete” bestäms i 11 b-11 g §. Omnämnandet är motiverat enligt Laatunen - 
Savonen - Äimälä då deras tilläpningsområde skiljer sig från de övriga reglerna i 
SamarbetsL.321  
 
Vid en diskussion om framtiden och utvecklingsmöjligheter uppstår frågan om även mindre 
företag bör omfattas av lagens tillämpningsområde. Arbetstagarsidans argument är å ena 
sidan logiskt såtillvida att samarbetsförfarandet grundar sig på kollektivavtalssystemets 
förhandlingsorganisation och att det väljs förtroendemän i mindre företag samtidigt som man 
kan förstå arbetsgivarsidans argument å andra sidan är det skäl att undvika onödig byråkrati.  
 
Då det i vissa fall kan uppstå oklarheter rörande tillämpningen av lagen eller ej är det möjligt 
att erhålla ett utlåtande från arbetsrådet. Det är endast domstol, arbetsministeriet och 
arbetsmarknadens centralförbund som kan be arbetsrådet om ett utlåtande. Arbetsrådet har 
däremot ej kompetens att tolka lagen till andra delar än vad gäller tillämpningen av lagen.322 
 

AR 15.4.1982 n:o 64/81:323 
Andelslagets personal var under 30 personer. Personalen omfattades av SamarbetsL i 
samma ögonblick som andelslaget fusionerades med ett annat andelslag som redan 
omfattades av SamarbetsL. Utlåtandet påverkades ej av att det överlåtande 
andelslagets köp- och försäljningsverksamhet samt fakturering redan tidigare övergått 
till den mottagande parten.  
 
AR 1138-83:324 

                                                 
319 Se SamarbetsL 2 § 3 mom.  
320 Laatunen m.fl. 2002, s. 23-28 
321 Ibid 
322 Ibid 
323 AR 15.4.1982 n:o 64/81, ur Laatunen m.fl. 2002, s. 27 
324 AR 1138-83, ur Laatunen m.fl. 2002, s. 27 
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Helsingfors Diakonissaanstalts stiftelse omfattades av SamarbetsL till den del 
stiftelsen idkar affärsverksamhet genom att producera olika tjänster. Bedömningen 
gjordes på basen av stiftelsens syfte och verksamhetens art.  

3.3 Parter i samarbetsförfarande 

3.3.1 Inledning 

Enligt SamarbetsL 3 § avsedda samarbetsparter är arbetsgivaren och företagets personal. 
Uttryckligen sägs att samarbetet förverkligas mellan vederbörande arbetstagare och 
funktionärer och dessas överordnade samt mellan arbetsgivaren och företrädare för 
personalen. Med arbetsgivarens representant menas arbetsgivaren själv eller dennes 
representant (t.ex. förman, personalchef eller annan). Med företagets personal menas berörd 
arbetstagare eller dennes representant (eller forum som t.ex. en delegation). Lagstiftaren t.o.m 
uppger särskilt att samarbetet sker mellan vederbörande arbetstagare (och funktionärer) och 
dessas överordnade samt därtill mellan arbetsgivaren och företrädare för personalen.  

1. I detta kapitel sker en analys av parterna i samarbetsförfarandet utgående från 
samarbetsförfarandets organisation. Först sker en genomgång av de olika parterna och 
grunderna för fastställandet av personalgrupper.  

Ur RP framgår lagstiftarens syfte klart: ”i lagförslaget avsedda parter är arbetsgivaren och 
företagets personal”.325 Här har alltså lagstiftaren i första hand velat tillämpa det fungerande 
förhandlingssystemet som fungerar mellan arbetsmarknadsparterna, där man först förhandlar 
mellan vederbörande arbetstagare och vederbörandes förman eller med hjälp av 
förtroendemannen om arbetstagaren så vill. Ordvalet i första stycket är ingen slump. Tanken 
är att tillämpa befintliga förhandlingssystem och befintlig förhandlingsorganisation, vilket 
också ter sig naturligast. Tanken har inte heller här varit att skapa nya organisationer.  

I RP uttrycker man sig även så att man utgått ifrån att inga nya organisationer skall grundas 
för samarbetet, utan att man verkar inom ramen för den normala verksamhetsorganisationen 
samt mellan arbetsgivaren och arbetsplatsens förtroende- och förbindelsemän och dylika 
representanter. Därtill tillägger man i propositionen att avsikten är att samarbetet inom olika 
företag skulle anpassas på basen av de samarbetsbehov som där råder så, att man beaktar 
redan existerande förhandlingssystem samt verksamhetsorganisation.326 Här avses den 
befintliga förtroendemannaorganisationen och den befintliga organisationen på 
arbetsplatserna. Enligt den empiriska undersökningen anser 87 % av arbetsgivarna och 71 % 
av personalens representanter att personalrepresentanterna i den egna förhandlingsgruppen 
har inflytande på beslutsfattandet i samarbetsförfarandet.327 Detta visar att den befintliga 
organisationen fungerar och att problematiken finns på annat håll i de undersökta företagen. 
Lagstiftaren ger ett starkt stöd åt det befintliga systemet – synsättet utgör det samma som för 
arbetsmarknadsparterna.  

Även Rusanen konstaterar att samarbetsförfarandet har ordnats så långt som möjligt inom 
ramen för befintliga förhandlingsförhållanden, som annars är i bruk mellan företagets 

                                                 
325 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, 
propositionens huvudsakliga innehåll samt i den detaljerade motiveringen 3 § samarbetsparter, s. 7 
326 Se RP 1978/39 SamarbetsL, propositionens huvudsakliga innehåll 
327 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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linjeorganisation och arbetstagarsidans representanter.328 Rusanen påpekar mycket riktigt att 
de befintliga förhandlingssystemen skall tillämpas ”så långt som möjligt”, vilket mycket väl 
beskriver hur allting är strukturerat. Endast i sådana fall då det inte längre är möjligt att 
tillämpa befintliga system går man över till andra system som möjliggörs genom SamarbetsL. 
Detta utgör en allmänt godkänd princip som omfattas av lagstiftaren och 
arbetsmarknadsparterna och mycket långt inom arbetslivet i övrigt. Det finns ett generellt 
godkännande för det kollektiva förhandlingssystemet i Finland. Även förhandlingsdelen i 
SamarbetsL tar ställning till förhandlingsorganisationen i SamarbetsL 7 § 1, 3 och 4 mom. 
samt i 8.1 §. Arbetsgivaren skall förhandla eller överenskomma med ”de arbetstagare eller 
funktionärer samt de företrädare för personalen som saken gäller”. Om ett ärende berör ett 
flertal personalgrupper anordnas ett gemensamt möte, där representanter från olika 
personalgrupper deltar.329   

Lagen gör en indelning av samarbetsärenden och förhandlingsordning på basen av i vilken 
omfattning ett ärende berör en enskild arbetstagare eller tjänsteman och för arbetstagarna eller 
tjänstemännen i någon verksamhetsenhet eller arbetsavdelning mera generellt.330 Frågan lyder 
vad är generellt om det t.ex. gäller ett prejudikat som inleds från en enskild arbetstagare? Om 
det gäller ett ärende som avser en enskild arbetstagare eller tjänsteman behandlas ärendet 
dessutom i första hand mellan arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren eller 
tjänstemannen som ärendet berör. Ett samarbetsärende omfattar en viss arbetstagare i det fall 
att ifrågavarande personalverkningar eller arbetsarrangemang kan specificeras eller begränsas 
så att de endast berör en enskild arbetstagare eller endast en liten grupp arbetstagare.331 Det 
gäller alltså inte endast enskilda arbetstagare utan även små arbetsgrupper som i rättsfallet i 
Åbo hovrätt 11.1.1984 1983 R 27. Om personalverkningarna begränsar sig att endast omfatta 
en enskild arbetstagare kan inte personalens representant i enlighet med 3 § eller 5 § i 
SamarbetsL representera (läs förhandla eller göra överenskommelser för arbetstagaren) 
arbetstagaren om inte denna uttryckligen har gett mandat åt personalrepresentanten.  

Om det uppstår ett avtal rörande en enskild arbetstagare och arbetsgivaren i ett 
samarbetsärende är det frågan om ett arbetsavtal. Det uppstår även ett avtal som motsvarar ett 
arbetsavtal i de sammanhang då den enskilde arbetstagaren har gett ett mandat åt en 
personalrepresentant att representera honom/henne. Då ärenden behandlas som berör en hel 
personalgrupp eller ”generellt” sker förhandlandet som bekant via personalrepresentanter. 
Med ”generellt” menas också att ärendet berör en relativt stor personalgrupp i sin helhet eller 
en så betydande del av den att det inte är ändamålsenligt att behandla ärendena mellan 
arbetsgivaren och en enskild/enskilda arbetstagare eller tjänstemän.332 Det är inte 
ändamålsenligt att i en sådan situation förhandla med varje enskild arbetstagare.  

Lagstiftaren är mån om att inte ändra på det existerande och vill samtidigt bibehålla 
flexibiliteten genom att ge utrymme för existerande verksamhetsorganisation. Vidare tillägger 
lagstiftaren i RPs allmänna motivering att samarbetsförfarandet skall organiseras utgående 
                                                 
328 Rusanen, s. 246 
329 Se Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 22 samt bl.a. 7 § 1 mom. 
i SamarbetsL 
330 Ibid, s. 54-55 
331 Ibid, s. 55, här gör Nieminen en hänvisning till Åbo hovrätt 11.1.1984 1983 R 27: Följderna av att 
arbetsgivaren skulle stänga ett bibliotek kom att omfatta två arbetstagare, där den organiserade arbetstagaren 
hade flyttats till andra uppgifter och den ickeorganiserade arbetstagaren hade sagts upp. Arbetstagarna hade 
tillhört samma personalgrupp. Förtroendemannen hade haft möjlighet att representera den organiserade 
arbetstagaren. Däremot hade personalchefen före beslutet misskött sin uppgift att förhandla om grunderna för 
åtgärden, samt om verkningarna av och alternativen för denna med den icke organiserade arbetstagaren (fritt 
översatt av författaren).   
332 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 55-56, Nieminen gör också 
en hänvisning till Laatunen m.fl. 1997,  s. 75 
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från de redan existerande förtroendemännen, dels de vars ställning baseras på kollektivavtal 
och dels även de vars ställning baseras på lagstiftning och därtill utgående från arbetsplatsens 
linjeorganisation.333 Det var i september 1977 som beredningen av 
företagsdemokratilagstiftningen ingick i ett nytt skede då arbetsmarknadsorganisationerna 
kunde enas om en gemensam ståndpunkt som avvek från den tidigare utformningen, och där 
man ville anpassa organiserandet av samarbetet till arbetsplatsens fältorganisation och till de 
förhandlingssystem som redan fungerar på arbetsplatserna. Lagstiftarens nära samarbete med 
arbetsmarknadsorganisationerna har även varit avgörande.334 Detta kan sägas genomsyra det 
finska samarbetsförhandlingssystemet. Samarbetsförfarandesystemet var därmed linkat till 
den rådande förhandlingsorganisationen: kollektivavtalssystemet och 
förtroendemannasystemet.  

Då ärendena dels behandlas inom ramen för företagets normala organisation och dels mellan 
arbetsgivaren och förtroendevalda ombud för personalen har det inte varit möjligt att i lagen 
ange i vilken ordning samarbetsfrågor skall behandlas i varje enskilt fall utgående från RP 
(1978/39).335 Det kan sägas höra till SamarbetsL karaktär att lagen utgör en ramlag som inte 
ger för strikta förhållningsregler och att förfaringssättet får avgöras från fall till fall. Däremot 
anger lagstiftaren i RP att det är meningen att avtal om de förfaringssätt som skall tillämpas i 
praktiken skall träffas inom företaget mellan arbetsgivaren och företrädare för personalen. Det 
är också uppenbart att överenskommelser om detaljerade regler för tillvägagångssättet mellan 
de organiserade parterna kommer att ingås mellan vederbörande organisationer.336 Igen en 
gång understryker lagstiftaren det befintliga kollektivavtalssystemet. Som Laatunen - 
Savonen - Äimälä poängterar har lagstiftaren bestämt att förhandlandet skall ske mellan 
arbetsgivaren och personalens representanter i de fall då det är frågan om ett ärende som berör 
företagets arbetstagare eller funktionärer mera generellt.337 

Det är närmast i samband med en delegation där man avviker från systemet att skapa nya 
organisationer kring förhandlandet. Det vore också främmande för det väl fungerande finska 
systemet att skapa något nytt vilket framgår ur SamarbetsL:s historia. I RP lyfter man fram 
avtalslösningarna på förbundsnivå som stöder sig på de s.k. allmänna överenskommelserna av 
vilka den första slöts år 1944 och förnyades 1946. Samtidigt skapades ett permanent 
förhandlingssystem mellan arbetsmarknadsparterna för lösande av de meningsskiljaktigheter 
som ansluter sig till kollektivavtalen. Ytterligare poängteras i motiveringen att då dessa 
överenskommelser har som utgångspunkt att meningsskiljaktigheter i första hand bör klaras 
upp lokalt mellan företrädare för arbetsgivare och arbetstagare är det befogat att betrakta just 
detta som en modell för tillämpning av företagsdemokrati.338 Den långa vägen till dagens 
samarbetssystem är alltså ingen slump, utan har vuxit fram steg för steg i takt med 
företagsdemokratins utveckling. Utvecklingen har varit logisk till att idag utgöra ett 
välfungerande och effektivt system.  

Det är skäl att notera att de i samarbetsförfarandet deltagande personalrepresentanterna enligt 
SamarbetsL:s 3 § 2 mom. bör vara i arbetsavtalsförhållande med ifrågavarande 
arbetsgivare.339 Till skillnad från systemet i Sverige deltar ej fackförbundenas representanter i 
förhandlingarna. Med företrädare för personalen avses i SamarbetsL 3 § 2 mom. enligt 

                                                 
333 Se RP 1978/39 SamarbetsL, allmän motivering, 1. Propositionens samhälleliga betydelse, 1.2. 
samarbetsförfarande, s. 3 
334 Ibid, allmän motivering, 2. Nuvarande läge och ärendets motivering, 2.3. beredningsskeden och material, s. 6 
335 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 7 
336 Ibid 
337 Laatunen m.fl. 2002, s. 29-35 
338 Se RP 1978/39 SamarbetsL, allmän motivering, 2. Nuvarande läge och ärendets motivering, 2.1.2. 
kollektivavtalspraxis och den lokala förhandlingsverksamheten, s. 4 
339 Laatunen m.fl. 2002, s. 29-35 
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kollektivavtal vald huvudförtroendeman, förbindelseman, kontaktperson, förtroendeman för 
yrkesgrupp eller arbetsavdelning eller i ArbetsavtalsL avsedd förtroendeombud eller 
arbetarskyddsfullmäktig. Även i andra momentet finns det klart uttalat vem som utgör 
personalens representant. Det har inte varit lagstiftarens avsikt att fackförbundens 
representanter skall delta i förhandlingarna, vilket även motsvarar det finska 
förhandlingssystemet. Detta innebär dock inte att fackföreningarna skulle stå utanför 
samarbetsförhandlingssystemet, de verkar i kulisserna och i vissa fall väldigt starkt.  

Personalens möjligheter att påverka valet av personalrepresentanter har utökats markant via 
olika samarbetsavtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt dessa avtal kan 
tilläggsrepresentanter väljas då det är ändamålsenligt med tanke på samarbetsförfarandet i det 
fall att det lokalt överenskommits mellan arbetsgivaren och i lagen avsedda personalgruppers 
representanter. Enligt samarbetsavtalen skall man då överenskomma om antalet 
personalrepresentanter och om i vilka ärenden och i vilken omfattning den i 
överenskommelsen nämnda personalrepresentanten verkar. Ifrågavarande personalgrupp 
väljer sedan fritt inom sig en egen representant.340  

Mandatperioden för den valda representanten utgör ett år om inte annat överenskommits 
mellan arbetsgivaren och personalgruppen. Om personalrepresentanten under mandattiden 
flyttar till en annan personalgrupp bör en ersättare väljas för resten av mandatperioden. Enligt 
Laatunen - Savonen - Äimälä bör så också ske i det fall då personalrepresentanten byter 
arbetsplats inom samma arbetsgivare och hans/hennes förutsättningar att sköta 
förtroendeuppdraget klart försämras.341 De krav som därmed ställs är att förtroendemannen 
står i ett arbetsförhållande med ifrågavarande arbetsgivare och att personalrepresentanten 
arbetar inom ifrågavarande personalgrupp. 

En fråga som varje arbetsgivare bör ställa sig i samband med samarbetsförfarandet är vem 
som skall kallas till förhandling som personalens representant. Enligt Laatunen - Savonen - 
Äimälä finns utgångspunkten i förtroendemannaavtalet (senare en del av det allmänna 
avtalet), där det fastslagits att i samarbetsförfarandet deltar den förtroendeman eller annan 
vald personalrepresentant till vars kompetensområde ärendet hör. Härmed kan konstateras att 
gällande enskilda arbetstagare (där samarbetet sker via en representant) eller gällande en 
enskild arbetsavdelnings arbetstagare verkar arbetsavdelningens förtroendeman vanligen som 
personalens representant. Om däremot ärendet gäller arbetstagarna överlag verkar 
huvudförtroendemannen som personalens representant.342 Nedan sker en genomgång av 
respektive personalrepresentant som part i samarbetsförfarandet.  I enlighet med 
arbetsgivarens intresse är det skäl att konstatera att det knappast lönar sig att göra frågan om 
personalens representant till en alltför stor stridsfråga.   

Personalrepresentantens personliga omfattning av mandatet sträcker sig enligt Nimeinen till 
att omfatta den ifrågavarande personalgruppens arbetstagare eller tjänstemän och ärenden 
som berör deras arbetsvillkor. Personalgruppens representant har rätt att representera enskilda 
arbetstagare eller tjänstemän inom personalgruppen i de fall som generellt berör 
personalgruppen i samarbetsärenden eller i ett sådant ärende som berör ett flertal 
personalgrupper.343  

Om en åtgärd som arbetsgivaren vidtar, fastän den skulle gälla arbetstagarna generellt, 
innebär speciella tillämpningar på individnivå, bör arbetsgivaren då förhandla med den 
enskilde arbetstagaren. Också ifall åtgärden som arbetsgivaren besluter om efter 
                                                 
340 Ibid 
341 Ibid 
342 Ibid 
343 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 56 
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förhandlingarna inverkar på en enskild arbetstagares arbetsförhållande bör förhandlingar ske 
med den enskilde arbetstagaren.344 Här kan det dock vara svårt med gränsdragningar. Man 
kan tillägga att det bör beröra en enskild arbetstagare specifikt för att det skall finnas 
skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med denne.   

I SamarbetsL finns regelverket om förhandlingsordningen uppgjord så att gällande samma 
ärende skall samarbetsförhandlingar föras endast på en förhandlingsnivå: förhandlingar sker 
antingen mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren eller mellan arbetsgivaren och 
personalens representant eller representanter.345 Antingen eller - principen är av vikt för att 
skapa ett effektivt förhandlingssystem och ett system som vinner bägge parters förtroende. 
Samtidigt innebär principen ett kraftigt ställningstagande för det befintliga 
kollektivförhandlingssystemet och emot förhandlingar med enskilda arbetstagare eller 
tjänstemän. Nieminen nämner detta begrepp som förhandlingarnas uteslutningsmetod som 
även har vunnit fotfäste i rättsprejudikaten och rättslitteraturen. Om ett samarbetsärende berör 
personalen eller personalgruppen generellt  finns det en skyldighet att förhandlingarna endast 
sker mellan arbetsgivaren och personalens representanter i ett gemensamt möte eller i en 
delegation.346 Då arbetsgivaren har förhandlat med personalens representant om grunderna för 
åtgärden, om verkningarna av och om alternativen till en åtgärd finns det ingen skyldighet att 
därefter förhandla skilt med en enskild arbetstagare eller tjänsteman.347  

I HD:s icke publicerade fall HD 7.6.1993 S 92/865 nr 2097 (röst.) har man tillämpat 
förhandlingsnivåernas uteslutningsmetod: nedläggningen av försäkringsbolagets 
kontor i St Michel, Kajana, Kuopio och Seinäjoki samt filialen i Suomussalmi 
samtidigt och av samma orsak hade inte enbart berört A. Arbetsgivaren hade sålunda 
ingen skyldighet att specifikt behandla ärendet med A enligt 7 § 2 mom. i SamarbetsL 
utan enligt 3 mom. hade arbetsgivaren rätt att behandla ärendet med personalens 
representant.  

Att utesluta förhandlingsnivåer har även tillämpats i t.ex. följande hovrättsfall: Vasa 
hovrätt 27.1.1984 R 82/117: Förhandlingarna mellan X Ab och Centralandelslaget H 
hade berört generellt de personer som arbetade för X Ab:s traktormarknadsföring så 
att arbetstagaren flyttar till Centralandelslaget H:s anställning eller så att i dennes 
anställningsförhållande sker någon annan nödvändig förändring enligt den nya 
situationen. Då arbetsgivaren i detta ärende har förhandlat i enlighet med 7 § 3 mom. i 
SamarbetsL i 4 § avsedd delegation behövde ärendet inte längre behandlas med de 
personer som personaltransaktionerna berör.  

I Helsingfors hovrätt 23.9.1992 S 91/1692: SamarbetsL 7 § 3 mom. kräver inte att 
arbetsgivaren förhandlar med en enskild person som ärendet berör vid nedläggandet 
av en hel verksamhetsenhet.  

I följande rättsfall behandlas frågan om vem arbetsgivaren bör förhandla med.348 349 

I de samarbetsförhandlingar som fördes var det frågan om nedskärningar i 
försäkringsbolagets verksamhet och nedläggandet av fyra kontor och en 
verksamhetsenhet. Frågan gällde ett ärende som berör arbetstagarna generellt och som 

                                                 
344 Rusanen, s. 247-248 
345 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 56 
346 Ibid, s. 56. Nieminen gör hänvisningar till Kairinen, Työoikeus perusteineen 1998 s. 393, S. Koskinen, TYV 
1994, s. 115-121, Laatunen – Savonen – Äimälä, s. 75, Tiitinen – Saloheimo – Bruun, s. 150 och Rusanen, s. 
248 
347 Ibid, s. 56-57 
348 Vasa hovrätt 5.3.1992 S 91/662 ur Laatunen m.fl. 2002, s. 83 
349 Helsingfors hovrätt 23.9.1992 S 91/1692 ur Laatunen m.fl. 2002, s. 83 
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bör behandlas med personalens representant. Arbetsgivaren var inte skyldig att 
behandla uppsägningsärendet med den uppsagda arbetstagaren personligen (Vasa 
hovrätt 5.3.1992 S 91/662).  

I samband med stängningen av personalbutiken hade man fört samarbetsförhandlingar, 
där man hade hört personalen generellt. SamarbetsL 7 § 3 mom. kräver inte att man 
vid nedläggning av en hel verksamhetsenhet är skyldig att förhandla med varje sådan 
person som berörs av åtgärden. Förhandlingsskyldigheten hade sålunda uppfyllts 
enligt SamarbetsL:s 8 §.  Helsingfors hovrätt 23.9.1992 S 91/1692).  

Enligt 7 § 2 mom. i SamarbetsL bör arbetsgivaren ge ”en uppskattning av antalet arbetstagare 
och funktionärer i olika grupper vilka berörs av minskningen”. Enligt RP skall informationen 
ges närmast per personalgrupp. Om åtgärderna i huvudsak berör endast en personalgrupps 
arbetstagare eller tjänstemän bör följderna av nedskärningsåtgärdena beskrivas också enligt 
arbetsuppgift.350 Att bestämma rätt förhandlings- och avtalspart är beroende av ifrågavarande 
samarbetsärendets karaktär och av omfattningen på de personalverkningar som sker. 
Personalrepresentantens förhandlingsrätt och rätt att ingå avtal baserar sig på om ärendet som 
får verkningar eller kommer att få verkningar berör en enskild arbetstagare eller en eller flere 
personalgrupper eller hela personalen i ett företag.351  

Det finns även regler för val av företrädare för personalen i vissa fall enligt SamarbetsL 5 § då 
någon personalgrupp saknar förtroendeman eller dylik representant och då arbetstagarna som 
berörs utgör minst en majoritet i personalgruppen. I det fall att majoriteten av berörd personal 
föredrar har de rätt att bland sig välja en företrädare för samarbetsförfarandet. Meningen med 
SamarbetsL 5 § är att trygga personalens möjligheter att deltaga i samarbetsförfarandet även i 
de fall då personalgruppen saknar i kollektivavtalen avsedd förtroendeman eller då 
majoriteten av personalen ej är organiserad.352 Ur personalledarskapssynvinkel är det av vikt 
att integrera hela personalen i t.ex. förändringsprocesser och i den normala informationen till 
organisationen. Ur personalledarskapssynvinkel kan man inte ta ställning för kollektiva eller 
individuella förhandlingar. Det viktiga är att hela personalen involveras i företagets sak.  

3.3.2 Personalgrupper 

Vid definitionen av de personalgrupper som ligger till grund för indelningen av 
representantskap har lagstiftaren utgått ifrån sådana grupper av personal som åsyftas i 
kollektivavtalspraxis. Därtill även sådana grupper av personal som är sammansatt av 
arbetstagare inom ett företag, på vilka kollektivavtal inte tillämpas.353 I första hand tar 
lagstiftaren ställning för det befintliga kollektiva förhandlingssystemet genom att definiera 
personalgrupperna enligt kollektivavtalssystemet.  

Särskilt omnämnes i RP att avsikten inte är att till personalgrupp räkna sådana funktionärer på 
vilka kollektivavtal inte tillämpas och vilka direkt har som uppgift att företräda arbetsgivaren 
vid tillämpningen av kollektivavtal som skall följas inom företag. Vid bedömningen beaktas 
huruvida gruppen i fråga om sin storlek och sin ställning bildar ett sådant personalblock inom 
arbetsenheten att den är av betydelse för samarbetet.354  

                                                 
350 Ibid, s. 57, Nieminen gör också en hänvisning till RP 99/1996, s. 4  
351 Ibid, s. 58  
352 Laatunen m.fl. 2002, s. 29-35 
353 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 7 
354 Ibid, s. 7-8 
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Utgångspunkten för lagstiftaren har igen varit det befintliga kollektivavtalssystemet eller som 
det framgår av RP, att personalgrupper vanligen bildas av sådana anställda inom ett företag 
som är medlemmar i FFC, dåvarande och numera nedlagda TOC 
(Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund), FTFC och Akava. Lagstiftaren poängterar 
dock att uppkomsten av en personalgrupp inte är bunden vid någon form av organisation. 
Lagstiftaren har också omnämnt att en icke organiserad person bör anses höra närmast till den 
personalgrupp vars anställningsvillkor tillämpas på honom.355  

Ovannämnda fördelning baserande på dessa centralorganisationer har kvartsått även efter 
TOC:s nedläggning. Med andra ord finns t.ex. inom industrin följande personalgrupper: 
arbetstagare, kontorstjänstemän, tekniska tjänstemän och högre tjänstemän. Inom 
handelssektorn kan avvikelser förekomma.356 Denna klassiska indelning har fortsatt fastän 
indelningen kan ses som föråldrad med tanke på hur dagens organisationer fungerar, med en 
större inriktning på teamarbete än klassiska termer som arbetstagare och tjänstemän. Ur 
personalledarskapssynvinkel bör personalen vara jämlik.  

Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä menas i lagstiftningen med personalgrupp de 
personalgrupper som avses i den kollektivavtalspraxis som vuxit fram. Med personalgrupp 
kan också avses sådana arbetstagare eller tjänstemän  (som t.ex. högre tjänstemän) som inte 
hör till kollektivavtalets tillämpningsområde. Enligt huvuddrag sker alltså indelningen i 
personalgrupper enligt tillhörigheten till centralorganisation. Sålunda utgör t.ex. all sådan del 
av personalen, som omfattas av ett kollektivavtal som ingåtts av ett medlemsförbund till FFC, 
en och samma personalgrupp, oberoende av hur många olika kollektivavtal som tillämpas. Att 
höra till en personalgrupp liksom att skapa en personalgrupp är dock inte på något sätt bundet 
till medlemskap i ovannämnda förbund, liksom även framgår ur RP.357 Återigen ger 
lagstiftaren fullt stöd för det befintliga kollektivavtalssystemet.  

Enligt Rusanen utgör personalgrupperna i samarbetsförfarandet i normala industriföretag de 
allmänt tillämpade systemen i kollektivavtalspraxis, nämligen arbetstagare, lägre tjänstemän 
(industri- och tekniska tjänstemän) samt högre tjänstemän.  I enlighet med detta utgör 
personalens representanter ofta huvudförtroendeman och olika arbetsavdelningars eller 
yrkesgruppers förtroendemän, industritjänstemännens förtroendemän, de tekniska 
funktionärernas förbindelsemän och de högre tjänstemännens kontaktpersoner.358 Därefter har 
det tillkommit representanter efter att Rusanens uppräkning gjordes.  

Indelningen i personalgrupper kan ibland te sig i märkliga former. Om man tar ett exempel 
från sjöfarten där personalen ombord på fartygen representeras av tre olika förbund. Finlands 
Sjömans-Union representerar manskapet och den del av befälet som på t.ex. 
passagerarfärjorna finns inom servicesektorn, medan det övriga befälet finns uppdelat i 
Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund. Därmed finns två olika 
personalgrupper och tre förbund, då FS-U tillhör FFC och de två andra förbunden tillför 
FTFC samtidigt som servicebefälet ofta kan komma att representera arbetsgivaren i 
samarbetsförfarandet tillhör FFC eller arbetstagarnas organisation enligt klassisk definition. 
En naturligare fördelning kunde utgöra två personalgrupper där den ena utgörs av manskapet 
och den andra av befälet.  

Ofta finns alla fyra personalgrupper representerade inom ett företag. Som ovan nämns i 
exemplet är dock så inte alltid fallet utan det kan finnas färre personalgrupper. Det kan också 
hända att någon personalgrupp inte finns representerad inom en arbetsavdelning men kan ha 
                                                 
355 Ibid, s. 8 
356 Laatunen m.fl. 2002, s. 32-33 
357 Ibid, s. 29 
358 Rusanen, s. 246 



 

 
 

106

en betydelse då helheten granskas. Då måste personalgruppen också beaktas i ärenden som 
berör samarbetsförfarandet för hela personalen. Som ovan framförts i RP bör gruppens storlek 
beaktas liksom vilken betydelse gruppen har i företaget eller i verksamhetsenheten i sin 
helhet. Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä bör man fästa uppmärksamhet vid alla dessa 
frågor samtidigt: gruppens storlek, ställning och betydelse sett ur samarbetsförfarandets 
synvinkel. Utgående från detta påpekar Laatunen – Savonen – Äimälä att t.ex. de högre 
tjänstemännen utgör en särskild personalgrupp om deras antal inte är mycket litet.359  

Det står klart att förtroendemannen inte kan förhandla i samarbetsfrågor för sådan personal 
som inte hör till dennes personalgrupp.  Det är då enligt Rusanen arbetsgivarens sak att se till 
att denne inte förhandlar med en sådan representant som inte har mandat därtill.360 Det är 
särskilt i arbetsgivarens intresse att se till att den personalrepresentant som förhandlar för 
personalen har mandat för att undvika obehagliga överraskningar efteråt.  

Däremot står det klart att företagsledningen alltid står utanför de personalgrupper som avses i 
lagen. Därmed kan det också anses logiskt att angelägenheter gällande företrädare för 
företagsledningen inte omfattas av SamarbetsL.361 Begränsningen gäller även de personer 
som i företaget eller i dess verksamhetsenhet svarar för skötseln av personalärenden. Som 
exempel nämner Laatunen - Savonen – Äimälä personalchefer eller personer som kan 
jämföras härmed. Då det gäller andra som sköter personalärenden blir begränsningen naturlig. 
De kan inte tillhöra samma personalgrupp som de personer för vilket kollektivavtal de 
tillämpar som arbetsgivarens representanter. Det kan vara frågan om t.ex. personalsekreterare 
eller dylika befattningar.362   

Då företagsledningen alltid står utanför personalgrupperna och därmed samarbetsförfarandet 
uppkommer frågan om vem som tillhör företagsledningen. Det är företagsledningen själv som 
bestämmer vem som tillhör företagsledningen. Frågan är dock inte alltid helt klar om inte 
företagsledningen har definierat vem som tillhör den. Problemställningar kan uppstå i 
gränsdragningar mellan företagsledningen och andra högre tjänstemän när lagen skall 
tillämpas. Om det i företaget finns en utnämnd ledningsgrupp ter det sig naturligt att 
ledamöter av ledningsgruppen i samarbetsförfarandet även räknas tillhöra företagsledningen. 
Som undantag kan dock räknas en eventuell personalrepresentant. Om så inte är fallet, kan 
man i samarbetsförfarandet definiera  företagsledningen enligt samma definition som i 
ArbetstidsL (605/96).  

ArbetstidsL definierar begreppet företagsledning så att arbete som utföres av personer som på 
basen av sin ställning självständigt leder ett företag, samfund eller stiftelse eller en 
självständig del utgör en del av ledningen. Vid bedömningen är det skäl att minnas att 
företagsledningen ofta verkar i ett intimt samarbete med de högre tjänstemännen och en 
konstgjord gränsdragning skulle kunna komma att vara personalpolitiskt skadlig.363 Här kan 
man anse att det beror på organisationen som helhet. I företag där det finns en klart 
definierbar ledningsgrupp är det naturligast att använda denna som gränsdragning. Ett 
medlemskap i en ledningsgrupp skulle alltid leda till att personen räknas till företagsledningen 
i samarbetsförfarandet. Däremot kan det finnas personer som inte tillhör ledningsgruppen men 
som leder betydande verksamhetsenheter inom företaget eller delar därav och som bör 
inbegripas. En frågeställning som uppstår är hur uppsägningsärenden sköts angående en 
löntagare (högre tjänstemän) som tillhör företagsledningen. Förhandlingar sker då mellan 

                                                 
359 Laatunen m.fl. 2002, s. 32-33 
360 Rusanen, s. 247 
361 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 8 
362 Laatunen m.fl. 2002, s. 32-33 
363 Ibid 
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arbetsgivaren och personen i fråga. Arbetsgivarens representant är då någon befullmäktigad 
person av den högsta ledningen.  

En intressant frågeställning i dagens bolagsrättsliga arrangemang är gränsdragningarna i 
koncerner där samarbetsförfarandet inte följer samma logik som beslutsfattandet i praktiken. 
Ofta fattas besluten i koncernens ledningsgrupp medan samarbetsförfarandet sker i 
dotterbolagen där ledningsgruppen för ifrågavarande dotterbolag kan vara helt utanför 
beslutsfattandet och t.o.m. bli ”överkörda” i frågan. Att däremot centrala tjänsteinnehavare 
som personalchefer och dylika personer står utanför samarbetsförfarandet utgör en 
självklarhet vilket inte heller bestridits ovan eller i rättslitteraturen överlag.  

Det framgår inte klart enligt RP hur samarbetet mera detaljerat bör arrangeras. Enligt 
motiveringen är det meningen att sättet att verka närmare skall överenskommas mellan 
arbetsgivaren och personalens representanter.364  Ofta sker det så att det finns en s.k. tyst 
överenskommelse om förfarandesättet där arbetsgivaren i praktiken presenterar en modell 
som antingen vinner understöd eller ej. Samarbetsförfarandet är mången gång frågan om 
praktik mera än om ett uttryckligt överenskommande med avtal enligt tankegångarna i RP. 
Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä bör man vid överenskommandet av förfaringssättet 
eftersträva att ärendenas behandling organisatoriskt kommer så nära som möjligt de personer 
vars beslut i sammanhanget berörs. Det vore dock även viktigt att arbetsgivarens representant 
också utgör en del av företagsledningen eller utgör en närstående kraft så att själva 
samarbetsförfarandet kan ske i förhandlingsrummet och inte någon annanstans.  

Laatunen - Savonen – Äimälä poängterar också att det inte nödvändigtvis är tvingande att 
överenskomma om förfaringsättet och att uppkommen tradition med tiden kan leda till ett tyst 
godkännande av förfaringssättet. Om inte ett särskilt förfaringssätt överenskommits följes 7-8 
§ i SamarbetsL.365  Det är många gånger så att arbetsgivaren prövar sig fram för att 
tillsammans med personalens representanter försöka hitta ett förfaringssätt som fungerar hos 
hela organisationen. Det är inte en problemställning endast för arbetsgivaren som vill ha ett 
effektivt förhandlingsteam utan det är en fråga som kommer upp för personalens 
representanter hur personalen skall representeras. Trycket från organisationen ställvis kan 
vara hårt. Ur personalledarskapssynvinkel är det i arbetsgivarens intresse att se till att hela 
personalen finns representerad i samarbetsförfarandet. Det gäller att involvera även sådana 
grupper som traditionellt inte finns representerade i fackliga sammanhang som t.ex. de högre 
tjänstemännen.  

3.3.3 Arbetsgivaren som part i samarbetsförfarandet 

Till samarbetsförfarandet hörande ärenden, som berör enskilda arbetstagare liksom enskilda 
arbetstagargrupper behandlas mellan förmännen och deras underställda som ett led i de 
normala arbetsrutinerna. I lagpropositionen krävs dock att förmannens ställning som 
avtalspart är ovedersägligt fastställd av arbetsgivaren366. Förmansställningen bör ses som 
ovedersägligt fastställd då arbetsgivaren har utnämnt någon till förman enlingt Laatunen – 
Savonen – Äimälä.367  

I RP betonar lagstiftaren vidare att de som i varje enskilt fall deltar i samarbetet inom 
linjeorganisationen är beroende av den fråga som behandlas.368 Det behöver inte alltid vara så 
                                                 
364 Ibid 
365 Ibid  
366 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3 s. 7  
367 Laatunen m.fl. 2002, s. 33-34 
368 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3 s. 7 
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klart som det låter då det inte finns någon automatik i frågan om vilken förman som kan 
representera arbetsgivaren i samarbetsförhandlingarna. Det finns ofta olika nivåer bland 
förmän eller arbetsgivarens representanter, t.ex. förmän av arbetsledarstatus som inte är direkt 
personalansvariga där personen direkt representerar arbetsgivaren, samt personalansvariga 
med arbetsgivarens uttryckliga mandat samt specialister från t.ex. personalfunktionen eller 
motsvarande som är mera insatta i samarbetsförfarandet. Det råder inte alltför sällan t.o.m. 
oklarheter på arbetsgivarsidan vem som representerar arbetsgivaren i samarbetsförfarandet 
varför det är skäl att klarlägga förhandlingsorganisationen på förhand bland arbetsgivarens 
representanter och från de anställda.  

Det kan också vara så att arbetsgivaren har velat koncentrera samarbetsförfarandet till en viss 
funktion  för att lättare kunna följa en viss linje, samt ha ett visst avstånd till de närmaste 
arbetstagarna i t.ex. uppsägningsförfarandet varför det är vanligt att arbetsgivaren har velat 
koncentrera förhandlandet till t.ex. en personalchef. Arbetsgivaren kan också välja att ha olika 
representanter beroende av ärendets karaktär. Redan förhandlingsordningen i 
kollektivavtalssystemet ger arbetsgivaren en skyldighet att ordna förhandlandet så att det i 
första skedet sker mellan vederbörande arbetstagare och hans förman. Det är av vikt att 
företagsledningen intar den plats som krävs av den i samarbetsförfarandet. Den absoluta 
företagsledningen bör visa att den stöder den linje som arbetsgivaren driver i förhandlingarna 
och inte gömmer sig bakom de som förhandlar.  

Ur personalledarskapssynvinkel är det nödvändigt att företagsledningen visar sitt deltagande i 
processen. I den undersökning som gjorts framgick det från personalchefernas sida att 
företagsledningen i många företag gömmer sig då det blir frågan om uppsägningar och låter 
bli att delta i samarbetsförfarandet. Det vore på sin plats att företagsledningen nu och då kan 
ställa upp för att redogöra företagets linje och lyssna på personalen. Enligt den empiriska 
undersökningen är trots allt 70 % av arbetsgivarna av den åsikten att ett positivt klimat i 
samarbetsförfarandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet.369 Av arbetsgivarna anser 
dock 43 % att samarbetsförfarandet underlättar möjligheten att verkställa svåra beslut.370  

Det är skäl att informera personalen om nya förmän. Ett sätt är att uppgöra och offentliggöra 
ett organisationsschema där förmanskåren och deras befogenheter framgår. Detta stöds av 
centralförbundenas uttalanden där man uppmanar företagen att informera personalen om 
organisationen och dess verksamhetsprinciper. I uttalandena betonas dessutom betydelsen av 
att redogöra för förmännens, speciellt arbetsledande förmäns, befogenheter och roll avseende 
de som verkar som arbetsgivarens representanter i samarbetsförfarandet.371 

De frågor som berör förmansrollen ligger ensamt hos arbetsgivaren att organisera och besluta. 
Att sköta själva samarbetsförfarandet och att fatta beslut i dessa ärenden behöver inte 
nödvändigtvis ligga hos samma person, frågorna kan också fördelas. Det är skäl att klargöra 
olika förmäns befogenheter i samarbetsförfarandet.372 Det kan också vara skäl att konstatera 
att det på arbetsgivarsidan kan vara så att en specialfunktion  som personalfunktionen i dessa 
ärenden kan gå förbi linjeorganisationen direkt på arbetstagarna eller via deras förmän för att 
förverkliga ett samarbetsärende. Det är dock skäl att försöka koordiera ärendet så att 
arbetsgivarledet är så enigt som möjligt. Det är skäl att uppgöra en verksamhetsplan för 
samarbetsförfarandet där ett organisationschema ingår som en del.   

                                                 
369 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
370 Ibid, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
371 Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1997), s. 27 
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Då det är fråga om ett ärende som berör flere arbetstagare eller tjänstemän eller är en fråga av 
generell natur förutsätter lagen att förhandlingar skall ske mellan arbetsgivaren och 
personalens representant eller representanter. Som arbetsgivarens representant verkar 
antingen den förman som är ansvarig för området enligt linjeorganisationen eller en särskild 
utnämnd person. Bland de sistnämnda kan finnas en inom linjeorganisationen tillhörande 
högre tjänsteman eller en person som sköter personalärenden. Även ett flertal förmän (eller 
chefer för att använda ett uttryck som bättre motsvarar verkligheten) kan delta i 
förhandlandet.373 

Som summering kan sägas att det ligger i arbetsgivarens intresse att involvera den befintliga 
linjeorganisationen i förhandlandet så att samarbetsförfarandet utgör en del av sättet att arbeta 
och att det inte endast utgör ett ärende som träder fram då det är fråga om uppsägningar, 
permitteringar eller större förändringar eller något som endast personalfunktionen håller på 
med. För att detta skall lyckas krävs att förmän eller chefer utbildas i rollen att representera 
arbetsgivaren i samarbetsförfarandet och där arbetsgivarens strategier och linjeval redogörs 
med jämna mellanrum. Ovannämnda sköts lämpligen av en central person inom ledningen - 
möjligen naturligast av personalchefen eller av motsvarande person som kan utgöra en aktiv 
rådgivare till de olika personalansvariga före, under och efter samarbetsförfarandet. En 
fungerande organisation och ett strategiskt linjeval från arbetsgivarens sida utgör en 
förutsättning för ett aktivt och framgångsrikt personalledarskap.  

Lagstiftaren har också betonat att samarbetet sker tillsammans av arbetsgivaren och 
personalens representanter.374 Härmed understryks betydelsen att inte sköta 
samarbetsförfarandet på var sitt håll utan i förhandlingsrummet. Systemet avviker härmed 
från kollektivavtalsförhandlandet då parterna i samarbetsförfarandet har en öppnare dialog 
och där begreppet tillsammans betonas.  Personalledarskapsforskning stöder också 
resonemanget.  

3.3.4 Huvudförtroendeman som part i samarbetsförfarandet 

3.3.4.1 Inledning  

I SamarbetsL 3 § finns exakt uppräknat de företrädare för personalen som avses i lagen där 
som första företrädare nämns enligt kollektivavtal vald huvudförtroendeman.375 För att förstå 
förtroendemannens (huvudförtroendeman, vicehuvudförtroendeman och förtroendeman) roll i 
samarbetsförfarandet är det av vikt och kan inte undvikas att även redogöra för det finländska 
förtroendemannasystemet och förtroendemannens roll i kollektivavtalssystemet. I kapitlet om 
huvudförtroendemannen redogörs även allmänt för sådant som gäller samtliga förtroendemän. 
I kapitlet om förtroendemannen redogörs endast för förtroendemannen.  

De centrala arbetsmarknadsparterna har ingått regelverk om förtroendemannasystemet. 
Regelverken kompletterar SamarbetsL.376 Regelverken om förtroendemannasystemet ingår i 
det s.k. allmänna avtalet mellan EK och FFC, där det finns särskilda stadganden om 
förtroendemannasystemet och om samarbetet mellan arbetsmarknadsparterna. Nedan sker en 
genomgång av det allmänna avtalet samtidigt som jämförelser görs med de tidigare avtalen. I 

                                                 
373 Ibid 
374 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3, s. 7 
375 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3, s. 7 
376 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), 1 kap.,laghänvisningar s. 2 
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de fall då hänvisningar gjorts till de tidigare avtalen sker en notering om hur ärendet är 
behandlat i det ikraftvarande allmänna avtalet mellan EK och FFC.  

Av de personalrepresentanter som deltog i den empiriska undersökningen utgjorde 
förtroendemännen den största gruppen eller 43 %, huvudförtroendemännen 27 %, övriga 24 
% och vicehuvudförtroendemännen 5 %. Antalet övriga utgör en relativt stor grupp bland de 
utfrågade, kanske beroende på att den s.k. it-sektorn är rätt stor bland Branschförbundets 
medlemsföretag.377 

3.3.4.2 Förtroendemannasystemet    

Till skillnad från systemet i Sverige (där det funnits en förtroendemannalag sedan 1974) finns 
det i Finland ingen särskild förtroendemannalag.378 Regleringen av förtroendemannasystemet 
sker närmast via avtal mellan arbetsmarknadsparterna. Förtroendemannaavtal har gjorts dels 
mellan centralförbunden och mellan förbundena. De viktigaste lag- och avtalsbestämmelserna 
utgörs av de olika förtroendemannaavtalen, av ArbetsavtalsL, KollektivavtalsL, SamarbetsL, 
TillsynsL (avseende arbetarskyddsfullmäktige), de enskilda bestämmelserna i förbundenas 
kollektivavtal (branschens eget förtroendemannaavtal eller särskilda bestämmelser om 
förtroendemannens roll), övriga avtal mellan centralorganisationerna där särskilt kan nämnas 
samarbetsavtalet, arbetsskyddsavtalet, rationaliseringsavtalet och utbildningsavtalet.379 Dessa 
har senare blivit en del av det allmänna avtalet för EK och FFC-sfären.  

Enligt det allmänna avtalet mellan EK och FFC finns följande krav gällande en 
förtroendeman:380 

Förtroendemannen bör vara arbetstagare på ifrågavarande arbetsplats och vara insatt i 
arbetsplatsens förhållanden som dess arbetstagare. Om det till arbetsplatsen valts 
endast en förtroendeman, kan han jämföras med huvudförtroendemannen i avtalet. 
Lokalt kan man överenskomma om att huvudförtroendemannen sköter 
arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter och tvärtom.  

Enligt förtroendemannaavtalets (numera en del av det allmänna avtalet) 1 § mellan 
centralorganisationerna EK och FFC är förtroendemannasystemets uppgift att tillse att de 
avtal som ingåtts mellan parterna efterföljs, att de meningsskiljaktigheter som uppstår mellan 
parterna avklaras snabbt och på ett ändamålsenligt sätt och att handha övriga frågor mellan 
arbetsgivarna och arbetstagarna, samt att upprätthålla och ”utveckla” arbetsfreden i enlighet 
med kollektivavtalssystemet.381 Motsvarande stadganden finns i det nuvarande allmänna 
avtalet med följande tillägg på slutet av 2 momentet:382 

Förtroendemannens uppgift är även att för sin egen del verka för att förhandlings- och 
samarbetsverksamheten mellan företaget och personalen upprätthålls och utvecklas.  

                                                 
377 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalens representanter 
378 Se även Lars Lunning, facklig förtroendeman, s. 9 
379 Rusanen, s. 17 
380 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3 kapitlet, 
samarbetsuppgifter och samarbetsorganisationer, 3.1. regler som berör förtroendemannen, val av förtroendeman, 
s. 3 
381 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet avseende 
stadganden om förtroendemannen, uppgifter, s. 4  
382 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadganden 
om förtroendemannen, uppgifter, 2 mom., s. 4 
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3.3.4.3 Förtroendeman och huvudförtroendeman 

Begreppet förtroendeman är ett generellt begrepp för alla förtroendemän. Med förtroendeman 
menas i 2-3 § i förtroendemannaavtalet (senare det allmänna avtalet TT-FFC) av 
fackavdelningen vald huvudförtroendeman och dennes ställföreträdare 
(vicehuvudförtroendeman) samt fackavdelningens förtroendeman. Med fackavdelning menas 
i förtroendemannaavtalet i kollektivavtalet part varande förbunds registrerade 
underavdelningar.383 384  

 3.1. Stadganden som avser förtroendemannen385 

 Val av förtroendeman 

 1 mom:  

Med förtroendeman menas i detta avtal, om inte särskilt framkommer ur texten, av 
yrkesavdelningen vald huvudförtroendeman eller av arbetsavdelningen eller 
motsvarande enhet vald förtroendeman. Med fackavdelning menas i 
förtroendemannaavtalet i kollektivavtalet part varande förbunds registrerade 
underavdelning.  

4.4. Ställföreträdare386 

Stadgandena i detta kapitel tillämpas även på vicehuvudförtroendemannen och 
arbetarskyddsfullmäktiges ställföreträdare under den tid då de verkar som 
ställföreträdare enligt det meddelande som krävs i detta avtal.  

Enligt förtroendemannaavtalets (senare det allmänna avtalet TT-FFC) 3 § väljer 
fackavdelningen huvudförtroendeman, dennes ställföreträdare och fackavdelningens 
förtroendeman. Det finns sålunda inga begränsningar i företagets eller fackavdelningens 
storlek vad gäller väljandet av huvudförtroendeman. I det fall att fackavdelningen valt endast 
en förtroendeman enligt förtroendemannaavtalets (TT-FFC) 2 § och avses produktionsenhet 
eller motsvarande verksamhetsenhet enligt 1 § har denna förtroendeman status av 
huvudförtroendeman.387 I det nya allmänna avtalet finns följande stadgande:388 

Förutom att fackavdelningen väljer huvudförtroendeman överenskommer man lokalt 
på basen av fackavdelningens förslag till vilka avdelningar och enheter man väljer 
förtroendemän. Här bör man fästa uppmärksamhet vid att de överenskomna 
verksamhetsområdena är ändamålsenliga och till sin omfattning sådana att de främjar 
ärendenas behandling enligt förhandlingssystemet. I bedömningen bör man även fästa 
uppmärksamhet vid antalet anställda vid avdelningen och förtroendemannens 
möjlighet att vid skiftesarbete träffa avdelningens arbetstagare. Lokalt kan man 
överenskomma om att den tidigare nämnda förtroendemannen sköter om 
arbetarskyddsombudets uppgifter eller tvärtom.  

                                                 
383 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), se det allmänna avtalet (2002), kapitel 3.1.  
384 Rusanen, s. 27 
385 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadganden 
om förtroendemannen, val av förtroendeman, 1 mom., s. 3 
386 Ibid, det allmänna avtalet, 4.4 kapitlet, stadganden om förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktiges samt 
arbetarskyddsombudsmannens ställning, 4.4. ställföreträdare, s. 8 
Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadganden om 
förtroendemannen, val av förtroendeman, 3 mom. s. 3 
388 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadganden 
om förtroendemannen, val av förtroendeman, 3 mom. s. 3 
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Fackavdelningen har alltid rätt att välja en egen huvudförtroendeman till arbetsplatsen där 
avtalet tillämpas. Vid val av fackavdelningens förtroendeman bör valet ske efter en lokal 
överenskommelse med arbetsgivaren. I det fall att överenskommelse ej nås går ärendet till 
kollektivavtalsparterna enligt förtroendemannaavtalets (det allmänna avtalet TT-FFC) 3 § i 
regelverket om fackavdelningens förtroendeman.389 390 Vid valet av huvudförtroendeman 
räcker det med en anmälning till arbetsgivaren om det verkställda valet. Arbetsgivaren har 
inte rätt att vägra godkänna den valda huvudförtroendemannen.  

Huvudförtroendemannen (liksom dennes ställföreträdare) väljs normalt för hela företaget eller 
för hela arbetsplatsen. Vad gäller t.ex. Metallarbetarförbundets bestämmelser om val av 
förtroendeman finns det stadgat att till arbetsplatsen väljes endast en huvudförtroendeman och 
med arbetsgivaren överenskommes om antalet viceförtroendemän samt förtroendemän. 
Huvudförtroendemannens verksamhetsområde omfattar enligt rekommendationerna hela 
fabriken och förtroendemannens verksamhetsområde omfattar det som överenskommits med 
arbetsgivaren.391 Detta torde vara den allmänna linjen inom den finska arbetsmarknaden, där 
det sällan råder oenigheter om verksamhetsområdena. Följande uppdateringar har gjorts i det 
allmänna avtalet mellan EK och FFC vad gäller valet av förtroendeman:392 

Fackavdelningen har rätt att verkställa valet av en förtroendeman på arbetsplatsen. Om 
valet sker på arbetsplatsen bör det reserveras tillfälle för  fackavdelningens samtliga 
medlemmar att deltaga i valet. Verkställandet och genomförandet av valet får dock 
inte innebära störningar i arbetet. Om tidpunkten för valet och valplatser bör man 
överenskomma med arbetsgivaren senast 14 dagar före verkställandet av valet. 
Arbetsgivaren bör bereda tillfälle åt den person som fackavdelningen har utsett att 
verkställa valet.  

Valet av förtroendeman och valsättet är fackavdelningens interna sak, vilket även bekräftats 
av prejudikaten (se t.ex. AD 104/1979). Vid valet tas i beaktande fackavdelningens regler 
samt av förbunden godkända rekommendationer vid val av förtroendemän samt 
rekommendationerna och riktlinjerna vid förtroendemannaval. Fackavdelningen bekräftar 
sedan resultatet i valet och meddelar härom till arbetsgivaren.393  

Normalt väljs förtroendemannen för två år inom de s.k. FFC-förbunden. T.ex. inom 
Kemiförbundets branscher utgör förtroendemännens mandatperiod två kalenderår. Enligt 
Kemiförbundets interna rekommendationer bör förtroendemannaavtalet hållas det ena året 
och arbetarskyddsfullmäktigevalet följande år. Enligt Metallarbetarförbundets 
rekommendationer gällande valet av förtroendemän börjar mandatperioden ett ojämnt år den 
1 januari och är två långt.394 Arbetstagarorganisationerna har klart strävat efter att förlänga 
mandatperioderna från ett år till två år vilket är naturligt med beaktande av skötselns 
effektivitet. Det är även i arbetsgivarnas intresse att förlänga mandatperioderna och 
arbetsgivare som för en medveten linje för att understöda långvariga relationer torde endast 
vinna i vägvalet. Sådana faktorer utgör t.ex. att se till att förtroendemannen har förutsättningar 
att verka i sitt värv och hålls motiverad. Detta gäller inte minst att väl uppfylla de 
skyldigheter som arbetsgivarna har i enlighet med förtroendemannaavtalet (numera en del av 
det allmänna avtalet) som att t.ex. ordna ordentliga utrymmen för skötseln av 

                                                 
389 Rusanen, s. 35-36 
390 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadganden 
om förtroendemannen, s. 3 
391 Rusanen, s. 35-36 
392 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadganden 
om förtroendemannen, val av förtroendeman, 4 mom. s. 3 
393 Rusanen, s. 36 
394 Ibid 
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förtroendemannauppdraget, ge ledig tid till skötseln av värvet och dylikt. Trots allt är det inte 
enbart ett uppfyllande av de krav som ställs i det allmänna avtalet utan det är ett viktigt 
linjeval för en arbetsgivare som tror på det kollektivavtalssystem och det 
förtroendemannasystem som finns uppbyggt. Ur personalledarskapssynvinkel är linjen 
motiverad. 

Enligt förtroendemannaavtalets (det allmänna avtalet TT-FFC) 3 § avseende organisations- 
och andra förändringar bör förtroendemannaorganisationen anpassas till omvärlden. Följande 
har tagits med i det allmänna avtalet mellan EK och FFC avseende 
organisationsförändringar:395 

Organisations- och övriga förändringar 

Då arbetsplatsens verksamhet betydligt minskas, förstoras eller ändringar sker i 
samband med överlåtelse av rörelse, fusionering, bolagisering eller någon med dessa 
jämförbara organisationsförändringar sker kan organisationen anpassas enligt detta 
avtals principer att motsvara arbetsplatsens förändrade storlek och struktur.  

I det fall att produktionsenheten eller därmed jämförbar verksamhetsenhet märkbart 
förminskas, förstoras eller i samband med överlåtelse av rörelse, fusionering eller 
bolagisering eller därmed jämförbar organisationsförändring bör organisationen anpassas till 
verksamhetens storlek i enlighet med principerna i avtalet.396 Det bör alltså enligt 
målsättningen i avtalet finnas en inbyggd mekanism i systemet för att anpassa 
förtroendemannaorganisationerna enligt verksamhetens karaktär och storlek. Detta innebär en 
slags självkontroll i situationer då allting fungerar som bäst. Som Rusanen påpekar bör 
förtroendemannaorganisationen anpassas till den förverkligade anpassade organisationen, 
d.v.s. skyldigheten uppstår först efter att förändringen har förverkligats. Bestämmelsen i 
förtroendemannaavtalet berör inte förtroendemannens uppsägningsskydd, som har 
överenskommits om särskilt i avtalets 5 § (senare i det allmänna avtalet mellan EK och FFC, i 
kapitel 4.3. om uppsägningsskydd). Rusanen påpekar vidare att verksamheten eller 
organisationen märkbart bör förändras. Åtgärden bör överenskommas mellan parterna där det 
inte finns någon utsatt bakre tid. Parterna kan också överenskomma att förändringarna inte 
ger anledning till några förändringar i organisationen och att den valda 
huvudförtroendemannens uppgifter inte förändras trots förändringen.397  

Även fast det kan finnas skäl att ändra organisationen kan det vara skäl för arbetsgivaren att 
inte stå längst fram och kräva en organisationsförändring. Detta kunde skada de uppbyggda 
förtroendeförhållanden med personalens representanter. Organisationen kan ändå komma att 
organiseras vid kommande val till att bättre motsvara verkligheten. Det ligger inte i 
fackföreningarnas intresse  att skapa organisationer som inte är ändamålsenliga för skötseln 
av det viktiga förtroendemannavärvet.  

I t.ex. metallindustrins förtroendemannaavtal finns det konstaterat att om ett företag har 
bolagiserats till flere olika företag, som också sköter sina personalärenden skilt, väljer man till 
respektive bildade företag en egen huvudförtroendeman. Om funktioner inom enskilda 

                                                 
395 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet, organisations 
och övriga förändringar s. 2 
396 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, kapitel 1 om 
organisationsförändringar, s. 2  
397 Rusanen, s. 45, se även det allmänna avtalet mellan TT och FFC (2002) i kapitel 4.3. om 
uppsägningsskyddet, s. 7, se även situationer i samband med överlåtelse av rörelse i det allmänna avtalet i 
kapitel 4.2. om överlåtelse av rörelse, s. 7 
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självständiga verksamhetsenheter har slagits ihop till ett företag, väljs på motsvarande sätt en 
huvudförtroendeman till den bildade enheten.398  

Enligt pappersindustrins kollektivavtals bestämmelse om huvudförtroendemän bibehåller den 
valda huvudförtroendemannen sin roll oförändrad trots att produktionsenheten utgör den del 
av en överlåtelse, fusionering, bolagisering eller det skett därmed jämförbara märkbara 
förändringar i organisationen. Om det i organisationsförändringen uppstår till ett flertal 
koncerner tillhörande bolag, bibehåller huvudförtroendemannen sin roll i det fall att man 
lokalt överenskommer så mellan arbetsgivaren och yrkesavdelningen.399 Som känt har 
Pappersarbetarförbundet en mycket stark ställning och det kan också ses i denna 
överenskommelse. Kanske det ändå inte har så stor betydelse i praktiken då arbetsgivaren valt 
en mera pragmatisk linje. I enlighet med målsättningen i de centrala förtroendemannaavtalen 
kan man säga att Pappersarbetarförbundets kollektivavtal står i strid med synsättet där.  

Om man vidare analyserar pappersindustrins förtroendemannaavtal kan man konstatera att då 
huvudförtroendemannen utbytes under mandatperioden kan yrkesavdelningen och 
arbetsgivaren överenskomma om att (trots organisationsförändringen) yrkesavdelningen kan 
välja åt sig en gemensam huvudförtroendeman att representera de inom ett fabriksområde 
verkande och till samma koncern hörande företagets personal.400 Det naturliga är att anpassa 
situationen efter verkligheten oberoende av om det  sker under pågående mandatperiod. I ett 
förtroendefullt förhållande mellan arbetsgivaren och fackavdelningen skall det också vara 
möjligt. Problem i samband med organisationsförändringar har behandlats i följande dom i 
AD:401 

AD 40/1994: I fallet beslöt arbetsgivaren i samband med minskningen av 
produktionen att sammanslå produktionsenheterna så, att den så kallade gamla 
fabriken stängs och de kvarvarande funktionerna flyttas till den nya fabriken. 
Arbetsgivaren sade upp den gamla fabrikens förtroendeman och ifrågasatte senare 
även dennes huvudförtroendemannaroll. Arbetsgivaren motiverade uppsägningen av 
huvudförtroendemannen dels med stängningen av den gamla fabriken men också med 
förtroendemannens sjukdom.  

I talan hävdades att den gamla fabrikens verksamhet inte upphört helt fastän den hade 
flyttats med alla sina maskiner till den nya fabriken. Först efter att 
organisationsförändringen hade förverkligats kunde man ha överenskommit om att 
anpassa förtroendemannaorganisationen till den nya situationen. Uppsägningen 
kränkte förutom huvudförtroendemannens kollektivskydd även det individuella 
skyddet och stod i strid med uppsägningsskyddsavtalet.  

Enligt arbetsdomstolen kan både bolagets nya och gamla fabrik räknas som sådana 
produktionsenheter enligt förtroendemannaavtalet där man kan välja 
huvudförtroendemän. Båda fabrikerna har också haft sin egen 
förtroendemannaorganisation. Arbetstagarens uppsägningsskydd som 
huvudförtroendeman bör sålunda bedömas utgående från den tidigare fabrikens 
verksamhet. Det att den gamla fabrikens verksamhet upphört helt och hållet innebär 
enligt arbetsdomstolen med hänvisning till förtroendemannaavtalets 5 § att 
arbetsavtalet kan uppsägas utan hinder av ekonomiska eller produktionsorsaker.  

                                                 
398 Rusanen, s. 45-46, se även det allmänna avtalet mellan TT och FFC (2002), kapitel 4.2, om överlåtelse av 
rörelse 
399 Ibid, s. 46 
400 Ibid 
401 Ibid, hänvisning till AD 40/1994, fritt översatt av författaren  
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I det hänseende följde arbetsdomstolen den linje som efterföljts i fallet 26/1994. I 
fallet konstaterades dock att uppsägningen hade skett i strid med 
uppsägningsskyddsavtalet. I fallet behandlades därtill frågan om avtalets regler om 
individskydd som i sådana fall leder till begränsningar vid uppsägning av 
förtroendemannens arbetsavtal.  

Då arbetsavdelningen har valt en förtroendeman bör arbetsgivaren informeras härom 
skriftligen enligt förtroendemannaavtalets 3 § (senare det allmänna avtalet). Även då 
huvudförtroendemannen har ställföreträdare bör anmälan härom ske till arbetsgivaren. Det är 
av vikt för att arbetsgivaren skall känna till respektive förtroendemans kompetens vid olika 
tillfällen. Arbetsgivaren är också enligt förtroendemannaavtalet (senare det allmänna avtalet) 
skyldig att meddela till förtroendemannen vem som verkar som arbetsgivarens representant i 
förhandlingarna med förtroendemannen.402 Anmälan om vem som deltar i förhandlingarna är 
ömsesidig vilket är i enlighet med principen och målsättningen i förtroendemannaavtalet 
(senare det allmänna avtalet).  

3.3.4.4 Förtroendemannens speciella uppsägningsskydd    

Huvudförtroendemannens och fackavdelningens förtroendemans uppsägningsskydd är bättre 
än för övriga arbetstagare. Ett speciellt uppsägningsskydd är av vikt eftersom det förbättrar 
förtroendemannens förutsättningar att sköta förtroendeuppdraget. Arbetsgivaren är dock ej 
tvungen att hålla en förtroendeman på jobb eller tvungen att ta tillbaka en förtroendeman, vars 
arbetsavtal upphört lagstridigt eller stridande mot förtroendemannaavtalet (senare en del av 
det allmänna avtalet, kapitel 4.3 om uppsägningsskyddet).403 

Enligt förtroendemannaavtalets (senare det allmänna avtalet mellan TT-FFC) 5 § får en 
uppsägning avekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker inte beröra 
huvudförtroendemannen om inte produktionsenhetens verksamhet upphör i sin helhet. 
Härifrån kan avvikas i det fall att huvudförtroendemannen inte kan erbjudas arbete som 
motsvarar hans yrkesskicklighet och endast i det fall att parterna uttryckligen gemensamt 
överenskommer om det. Här är förtroendemannaavtalet (allmänna avtalet TT-FFC) starkare 
än lagens skydd, då förtroendemannaavtalet (allmänna avtalet) kräver att det finns en 
gemensam överenskommelse. ”Gemensamt” innebär att parterna, d.v.s. arbetsgivarens 
representant och huvudförtroendemannen är eniga. Rättspraxisen bekräftar att så är fallet.404 
405 Det innebär ofta i praktiken att huvudförtroendemannen går som sista person.406 

Enligt ArbetsavtalsL 7 kap. 10 § får arbetsgivaren säga upp förtroendemannen (inget särskilt 
skydd för huvudförtroendemannen) på uppsägningsgrunder som har samband med 
arbetstagarens person  endast om majoriteten av de arbetstagare som förtroendemannen 
representerar ger sitt samtycke. Det bör finnas särskilt vägande skäl för att säga upp en 
förtroendeman som har samband med arbetstagarens person samt kräver att 
förtroendemannens arbetsförhållande också samtidigt skulle kunna hävas.407 

                                                 
402 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, kapitel 3.3, anmälningar, 
s. 5 
403 Rusanen, s. 113, se även det allmänna avtalet mellan TT och FFC (2002), kapitel 4.3. om uppsägningsskydd, 
vid uppsägningsgrunder av ekonomiska eller produktionsorsaker samt om det individuella skyddet, s. 7 
404 Ibid, s. 115-116 
405 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, kapitel 4.3, s. 7 
406 Se även RP: 157/2000, där det talas om att förtroendeman “sägs upp sist” i kommentarerna i 7 kap. 10 § 
(huvudförtroendemannen går därmed sist av förtroendemännen) 
407 Rusanen, s. 128 
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På de grunder som anges i ArbetsavtalsL 3 § (uppsägning av ekonomiska orsaker eller av 
produktionsorsaker) eller 7 § (saneringsförfarande) eller 8 § (arbetsgivarens konkurs eller 
död) får arbetsgivaren säga upp en förtroendemans arbetsavtal endast om förtroendemannens 
arbete upphör helt och hållet och om arbetsgivaren inte kan ordna sådant arbete som 
motsvarar förtroendemannens yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt eller omskola 
honom eller henne för annat arbete. Förtroendeombud ges samma uppsägningsskydd enligt 
den nya ArbetsavtalsL från 2001. De arbetstagare som inte har någon förtroendeman som 
avses i ett kollektivavtal som enligt lagen om kollektivavtal är bindande för arbetsgivaren kan 
bland sig välja ett förtroendeombud. För förtroendemannen behövs alltså ingen enighet 
avseende uppsägning. Motsvarande regler som nämns ovan gäller även vid permittering.408 

Som ersättning för ogrundat upphävande av arbetsavtalet kan förtroendemannen enligt 12 
kap. 2 § i ArbetsavtalsL erhålla ett maximibelopp motsvarande upptill 30 månaders lön. Detta 
tvingar dock inte arbetsgivaren att ta tillbaka en olagligt uppsagd arbetstagare. Enligt det 
allmänna avtalet mellan EK och FFC har följande överenskommits om ersättningar:409 

Om förtroendemannens eller arbetarskyddsfullmäktiges arbetsavtal har avslutats i strid 
med detta avtal bör arbetsgivaren ersätta honom med en engångsersättning som är 
minimum 10 månaders och maximum 30 månaders lön.  

3.3.5 Förtroendeman som part i samarbetsförfarande 

I SamarbetsL 3 § 2 mom. nämns även förtroendemannen som part och vilken ofta utgör den 
vanligaste parten i samarbetsförfarande. Av de svarande i den empiriska undersökningen 
utgjorde förtroendemännen 43 % av alla personalrepresentanter.410 Lagstiftaren nämner 
förtroendeman för yrkesgrupp eller arbetsavdelning. I RP (1978/39) finns ingen närmare 
redogörelse för vad som menas med yrkesgrupp eller arbetsavdelning. Däremot kommer 
begreppen från arbetsmarknaden och då närmast från industrin och kollektivavtalssystemet. 
Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä menas med förtroendeman för yrkesgrupp de av 
arbetstagarna valda förtroendemän i företag där indelning sker enligt yrkesgrupp. 
Organisering enligt yrkesgrupp förekommer bland arbetstagarna inom industrins service- och 
reparationsavdelningar.411  

Enligt förtroendemannaavtalets 2 § (senare det allmänna avtalet TT-FFC) menas med 
yrkesavdelning de fackförbunds registrerade underavdelningar som är bundna till de 
kollektivavtal som tillämpar förtroendemannaavtalet (senare det allmänna avtalet, kapitel 3.1 
stadganden om förtroendemannen).412 Med arbetsavdelning menas även fackavdelning, en 
benämning som rätt ofta används.  

Enligt förtroendemannaavtalets 3 § (TT-FFC, senare det allmänna avtalet) förhandlar 
arbetsgivaren och fackavdelningen på fackavdelningens förslag till vilka arbetsavdelningar 
som väljs en förtroendeman. Enligt förtroendemannaavtalet bör man fästa uppmärksamhet vid 
bl.a. att överenskomna verksamhetsområden är ändamålsenliga och till sin omfattning sådana 
att de främjar ärendenas behandling i enlighet med förhandlingssystemet. I bedömningen bör 

                                                 
408 Se även Rusanen, s. 120, 124 
409 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 4.3 kapitlet, 
uppsägningsskyddet, ersättningar, s. 8 
410 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalens representanter 
411 Laatunen m.fl. 2002, s. 30-31 
412 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, kapitel 3.1, stadganden 
om förtroendemannen, val av förtroendeman, 1 mom.  
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parterna dessutom fästa uppmärksamhet vid antalet arbetstagare hos arbetsavdelningen och 
förtroendemannens möjlighet att i skiftesarbete träffa avdelningens arbetstagare. Om man inte 
når en överenskommelse kan ärendet överföras till förbunden för behandling.413 Av 
ändamålsenlighetsskäl kan det finnas orsak att välja ett flertal förtroendemän till stora 
avdelningsenheter eller att till ett flertal mindre arbetsavdelningar välja en gemensam 
förtroendeman. Skiftesarbete för arbetstagarna liksom antalet skift kan också leda till att ett 
flertal förtroendemän måste väljas. En förtroendeman kan också väljas för en viss 
arbetstagargrupp.414  

Det är och bör vara den befintliga organisationen inom respektive företag som bör ligga till 
grund för respektive förtroendemannaorganisation. Det är i bägge parters intresse att vara 
flexibel för att en ändamålsenlig organisation tas fram. Det är ur effektivitetssynvinkel skäl att 
arbetsgivaren och den lokala fackklubben kommer överens lokalt och i första hand undviker 
att föra ärendet vidare till förbunden.415  

Som det klart framgår av ovannämnda fall har AD valt en linje där arbetstagarnas rätt att välja 
en förtroendeman sällan begränsats trots att vissa formfel kan ha skett i samband med valet av 
arbetstagarnas representant. Rättsfallen visar också att en tradition vad gäller 
förtroendemännen på arbetsplatsen är lika bindande för arbetsgivaren som en 
överenskommelse som ingåtts mellan parterna. Utgående från dessa rättsfall kan man 
konstatera att det sällan lönar sig för arbetsgivaren att blanda sig i valet av förtroendemän. 
                                                 
413 Ibid, förtroendemannaavtalets 3 §, rubriken avdelningsförtroendeman, Jyväskylä 1991 eller senare versioner 
av samma avtal, se även det allmänna avtalet mellan TT och FFC (2002), kapitel 3.1, stadganden om 
förtroendemannen, val av förtroendeman, 3 mom.  
414 Rusanen, s. 41 
415 ur Rusanen, s. 42, fritt översatt av författaren, AD 46/1993: ”Yrkesavdelningen hade sedan år 1981 valt 
bolagets huvudförtroendeman och olika förtroendemän till olika yrkesavdelningar. Före den senaste 
mandatperioden 1991-1992 där man hade informerat om på arbetsplatsens anslagstavla hade det inte skett 
förhandlingar mellan avdelningen och arbetsgivaren om till vilka avdelningar man väljer förtroendemän. Antalet 
arbetstagare inom företaget hade sedan kraftigt minskat och en del yrkesavdelningar bestod endast av ett fåtal 
arbetstagare. Arbetet hade inte förändrats från den tidigare avdelningsfördelningen. AD såg att då 
förtroendemännen var valda enligt en lång tradition, som arbetsgivaren inte hade blandat sig i och då 
arbetsgivaren även i praktiken hade godkänt ifrågavarande förtroendemän som personalens representanter hade 
bolaget inte grund att ifrågasätta förtroendemännens förtroendemannaställning.”  

AD 48/1989: ”Arbetsdomstolens dom berörde uppsägandet av förtroendemannen för ett arbetsskift. 
Förtroendemannen hade valts till sitt värv sedan början av 1980-talet. Före det hade det också valts 
förtroendemän till de arbetstagare som arbetar i de olika skiftena. Om valet av förtroendemännen hade man 
informerat om på anslagstavlor på arbetsplatsen. Kopior av valprotokollet hade getts åt fabriksdirektören. Enligt 
förtroendemannaavtalet bör man beakta förtroendemannens möjlighet att att träffa de arbetstagare som arbetar i 
olika skift då man lokalt överenskommer till vilka avdelningar man väljer förtroendemän. AD konstaterade att 
det är möjligt att överenskomma om att till olika skift inom arbetsavdelningen välja olika förtroendemän i 
enlighet med förtroendemannaavtalet. AD konstaterade att fastän man inte kunnat visa ett obestridligt avtal för 
överenskommandet av valet av förtroendemän hade man på fabriken följt en längre tradition som arbetsgivaren 
inte hade ifrågasatt. Därmed bör arrangemanget anses motsvara en överenskommelse om väljandet av 
förtroendemän.  

AD 104/1979: ”En arbetsgivare hade inte tidigare ifrågasatt den valda förtroendemannen på skivavdelningen 
som arbetstagarnas representant och arbetsgivaren kunde inte längre vid behandlandet av ifrågavarande 
arbetstagares uppsägnings- och permitteringsfall åberopa det att han inte skulle ha utgjort en förtroendeman 
enligt förtroendemannaavtalet.”  

AD 80/1987: ”Man behandlade ett fall om arbetstagarnas rätt att välja sig en förtroendeman enligt 
bussarbetstagarnas kollektivavtal till två av bolagets verksamhetsställen och om en förtroendeman kan väljas till 
en sådan avdelning där man redan hade valt en förtroendeman (röstning).” 
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Det är hellre skäl att få en förtroendefull diskussion på förhand med personalens 
representanter om den mest ändamålsenliga organisationen för förverkligandet av samarbetet. 
I ett förtroendefullt förhållande mellan arbetsgivaren och personalens representanter blir 
arbetsgivarens synpunkter beaktade.  

I enlighet med målsättningen i lagstiftningen, förtroendemannaavtalet (senare det allmänna 
avtalet) och i internationella avtal som Finland är bundet av är det också riktigt att domstolen 
intagit en ställning där man ogärna gått in och begränsat arbetstagarnas möjlighet att välja 
förtroendemän i de fall där man anser det nödvändigt. Systemet innebär att det i praktiken blir 
liknande med det system som tillämpas i Sverige, där fackförbundet (dock inte de lokala 
representanterna)  har nästintill obegränsad makt att välja hur man organiserar 
förtroendemannasystemet.  

Om arbetsgivaren och fackavdelningen lokalt inte kommit överens om något särskilt men 
tillämpar ett visst system eller baserar sig på en viss tradition blir traditionen gällande enligt 
Rusanens tolkning.416 Samtidigt bör det finnas möjlighet att ändra organisationen om det 
anses ändamålsenligt enligt målsättningen i förtroendemannaavtalet (senare det allmänna 
avtalet).  

T.ex. förtroendemannaavtalet mellan Metallarbetarförbundet och metallarbetsgivarna (från 
15.2.1990) innehåller rekommendationer som överenskommits mellan förbunden om 
förtroendemannens verksamhetsområden och antal. Inom metallindustrin pratar man inte 
längre om avdelningens förtroendeman utan använder benämningen förtroendeman.417 Det är 
naturligt att utvecklingen blir sådan då det annars kan vara förvirrande då 
företagsorganisationerna inte nödvändigtvis ser lika ut som tidigare.  

Kollektivavtalssystemet (här menat de centrala aktörerna på arbetsmarknaden) har velat slå 
vakt om fungerbarheten och effektiviteten, vilket torde utgöra en grundorsak till systemets 
framgång och erkännande bland arbetsgivarna och deras organisationer. Som Rusanen 
påpekar bör arbetsavdelningen till vilken en förtroendeman väljs utgöra en viss helhet inom 
företagets organisation. Inom s.k. blandavdelningar (ihopsättningsavdelningar, 
regionavdelningar) görs förslaget om valetav arbetsavdelningens förtroendeman i praktiken 
av fackavdelningen som utgör en på arbetsplatsen verkande ”underavdelning” 
(arbetsrumspool, sektion m.m.) och/eller av huvudförtroendemannen.418 Valsättet kan komma 
att påverka det mandat som förtroendemannen erhåller, vem har gjort rekommendationen, 
vem väljer och hur har förarbetet skett. Torde vara vanligare än man tror och har mången 
gång förankringar inom fackavdelnings eget förbund. Arbetsgivaren har skäl att hålla sig 
utanför dessa interna fackföreningsfrågor och blir inte heller normalt indragen på annat sätt än 
genom att konstatera faktum.  

3.3.6 Förbindelseman som part i samarbetsförfarande 

Begreppet förbindelseman finns omnämnt i SamarbetsL sedan början och finns med i den 
ursprungliga lagtexten i 3 § 2 mom. likaså i RP (1978/39). Någon mera detaljerad beskrivning 
sker inte av begreppet förbindelseman annat än att det jämförs med i enlighet med 
kollektivavtalssystemet utsedd huvudförtroendeman, förtroendeman för yrkesgrupp eller 
arbetsavdelning. I RP sägs ”med förtroende- eller förbindelseman avses i lagen i enlighet med 
kollektivavtalssystemet utsedd huvudförtroendeman, förbindelseman, förtroendeman för 

                                                 
416 Rusanen, s. 41 
417 Rusanen, s. 41 
418 Ibid, s. 40-41 
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yrkesgrupp eller arbetsavdelning och med stöd av lagens 5 § utsedd representant för viss 
personalgrupp samt arbetarskyddsfullmäktig”.419 Det är närmast de tekniska funktionärerna 
som har kallat sin personalrepresentant för förbindelseman.420 För övrigt torde 
förbindelsemannen verka som en förtroendeman eller huvudförtroendeman.  Nieminen 
nämner att bland tjänstemännen är det de tekniska tjänstemännens representanter som i 
samarbetsärenden utgör en förbindelseman.421 

3.3.7 Kontaktperson som part i samarbetsförfarande 

I RP (1996/99) förelsogs att parterna i samarbetsförfarandet utökas med en kontaktperson 
som företräder de högre tjänstemännen.422 423 Förslaget trädde i kraft 01.01.1997. I RPs 
detaljmotivering motiveras att orsaken är att eftersom man i de branscher där de högre 
tjänstemännen har ett kollektivavtal använder benämningen kontaktperson för de företrädare 
som utsetts av de högre tjänstemännen. Av samma anledning har ändringar gjorts (förutom i 3 
§ 2 mom.) även i 5 § 1 mom. (val av företrädare för personalen i vissa fall) och 8 § 6 mom. 
Paragrafen berör en fråga som skall behandlas enligt förhandlingsordningen i ett 
kollektivavtal där man kan avtala om att ärendet inte behandlas i samarbetsförfarandet.424 425 
Samtidigt skedde ett rättvist upplyftande av kontaktpersonen som jämnbördig parter. Inte 
minst för att samhället och arbetslivet förändrats där personalgruppens betydelse ökat och där 
personalgruppen mera än tidigare räknar sig tillhöra arbetstagarna. Här sker förhandlandet 
(åtminstone för de grundläggande arbetsvillkoren) kollektivavtalsvägen.  

Det är närmast inom industrin som EK (tidigare AFC) och YTN (de högre tjänstemännenas 
förhandlingsdelegation) har överenskommit om ett s.k. kontaktpersonssystem. Med de högre 
tjänstemännen menas de som inte räknas till företagsledningen och på vilka inte tillämpas 
andra för tjänstemännen avsedda kollektivavtal. Enligt avtalet kan tjänstemännen om behovet 
är konstaterat välja en kontaktperson för att sköta de i grundavtalet avsedda lokala 
förhandlingsförhållandena och därtill de i SamarbetsL avsedda ärendena. Vid valet av 
kontaktperson kan samtliga tjänstemän delta oberoende om de är organiserade eller ej. 
Samma ändring gjordes även i de ovan nämnda 5 § 1 mom. och 8 § 6 mom. Därmed utgjorde 
kontaktpersonen en jämnbördig part med förtroendemännen och förbindelsemannen vid 
tillämpningen av SamarbetsL.426  

3.3.8 Förtroendeombud som part i samarbetsförfarande 

Då ArbetsavtalsL förnyades (2001/55) infördes även i 13 kap. 3 § i ArbetsavtalsL avsett 
förtroendeombud som en jämnbördig representant i SamarbetsL:s 3 § 2 mom. I RP talas om 
arbetstagarnas rätt att som sin representant välja ett förtroendeombud i sådana fall då 
arbetstagarna inte representeras av någon förtroendeman som valts med stöd av 
kollektivavtal.427 ArbetsavtalsL 13 kap. 3 § 1 mom. nämner att personalen ”bland sig” kan 
                                                 
419 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3 s. 7 
420 Se även Rusanen, s. 246 
421 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 100-101 
422 Se RP 1996/99 ändring av SamarbetsL, propositionens huvudsakliga innehåll, allmän motivering 2. Nuläget 
och de viktigaste förslagen 
423 Se även Rusanen, s. 246 
424 Se RP 1996/99 ändring av SamarbetsL, detaljmotivering 1. lagförslaget 
425 Laatunen m.fl. 2002,  s. 31 
426 Ibid  
427 Se RP 2000/157 ändring av ArbetsavtalsL, och till lagar som har samband med den, propositionens 
huvudsakliga innehåll 
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välja ett förtroendeombud.428 Enligt Tiitinen - Kröger har ordalydelsen i lagen den betydelsen 
att man velat understryka att förtroendeombudet skall komma från den egna arbetsplatsen. 
Lagstiftaren har  uttryckt sig klart och tydligt att arbetsgivaren i första hand bör tillämpa i 
KollektivavtalsL avsedd genom kollektivavtal vald förtroendeman (enligt ifrågavarande 
kollektivavtals tillämpningsområde). Detta nämner Tiitinen - Kröger som ett resultat av ILO:s 
allmänna avtal nr 135/1971 5 artikeln.429  

Vidare bör konstateras att avsikten inte varit att försvaga eller ifrågasätta det befintliga 
kollektivavtalssystemet utan närmast att skapa ett redskap för personalen att välja en 
representant i de fall då det inte finns någon förtroendeman som avses i ett kollektivavtal som 
enligt KollektivavtalsL är bindande för arbetsgivaren. Rautiainen – Äimälä nämner att 
förtroendeombudet alltid blir nummer två i förhållande till förtroendemannen.430 
Ståndpunkten  utgår ifrån att lagstiftaren försvarat det befintliga kollektivavtalssystemet. 
Även arbetsgivarsidan och arbetstagarförbunden har starkt verkat i den riktningen. En 
förtroendeman som valts i enlighet med ett kollektivavtal representerar naturligtvis alla de 
som är anslutna till ifrågavarande fackförbund som hör till förtroendemannens 
verksamhetsområde. Därtill anses det att förtroendemannen representerar alla de 
ickeorganiserade arbetstagarna som hör till hans/hennes verksamhetsområde samt de 
arbetstagare som hör till något annan fackförbund. De ickeorganiserade eller de arbetstagare 
som inte hör till samma organisation kan sålunda inte välja åt sig ett eget förtroendeombud i 
det fall att en förtroendeman har valts i enlighet med ett kollektivavtal för att representera 
samma arbetstagargrupp. Så är det även om de ickeorganiserade inte normalt har rätt att 
deltaga i valet av förtroendemannen.  

Prioriterandet av förtroendemannen innebär därtill att vid valet av en förtroendeman upphör 
förtroendeombudets kompetens i sådana fall. Bedömningen av förtroendemannens och 
förtroendeombudets roll och kompetens avgörs inte av vem som valts först. Saken påverkas 
inte heller av hur stor del av arbetstagarna  hörtill det förbund som utgör part i det 
kollektivavtal som tillämpas. Även en förtroendeman som valts av en minoritet av 
arbetstagarna åsidosätter ett förtroendeombud som valts av majoriteten.431 432 Systemet är 
skapat att vara starkt och klara av konkurrenssituationer vilket är försvarbart med tanke på att 
uppnå en fungerande arbetsmarknadsorganisation.  

En personalgrupps ickeorganiserade majoritetsgrupp kan dock alltid välja åt sig en 
representant enligt 5 § i SamarbetsL. Denna representant åsidosätter dock inte en 
förtroendeman som valts på basen av ett kollektivavtal enligt lagens motiveringar. Så är fallet 
även fastän förtroendemannen representerar personalgruppens organiserade minoritet. Därför 
bör arbetsgivaren enligt Laatunen – Savonen - Äimälä alltid sköta samarbetsförhandlingarna 
med bägge representanterna i det fall att man inte överenskommit om arbetsfördelningen. Om 
det berör en enskild arbetstagare inom personalgruppen blir det avgörande om personen är 
organiserad eller inte visavi med vilken personalrepresentant förhandlingarna sker. Så även i 
de fall att det anses nödvändigt att sköta förhandlingarna via en personalrepresentant eller i 
dennes närvaro.433  

Endast sådana medlemmar i arbetstagar- och personalgrupper vars arbetsgivare inte är bundna 
att följa ett kollektivavtal kan bland sig välja ett förtroendeombud. Ett förtroendeombud kan 
                                                 
428 Se ArbetsavtalsL 13 kap. 3 § 1 mom. om valet av ett förtroendeombud, “bland sig” 
429 Tiitinen m.fl., s. 58, även en hänvisning till Orasmaa, Luottamusmiehen työsuhdeturvasta, där Orasmaa har 
konstaterat att ett “förtroendeombuds ställning upphör i de fall då till arbetsplatsen väljs en förtroendeman” 
430 Rautiainen m.fl., s. 314 
431 Rautiainen m.fl., s. 314 
432 Laatunen m.fl. 2002,  s. 43 
433 Ibid, s. 43 
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även väljas av en sådan arbetstagar- eller personalgrupp vars medlemmar omfattas av ett 
kollektivavtal, men i vars kollektivavtal saknas bestämmelser om förtroendemän eller 
motsvarande personalrepresentant. Däremot kan en icke organiserad arbetsgivares hela 
personal endera tillsammans eller per personal- eller yrkesgrupp välja åt sig ett 
förtroendeombud oberoende om arbetsgivaren är skyldig enligt ArbetsavtalsL:s 2 kap. 7 § att 
tillämpa ett eller flera allmänt bindande kollektivavtal.434  

Enligt Rautiainens – Äimäläs tolkning kan ett förtroendeombud inte väljas i de fall att 
arbetstagarna representeras av en förtroendeman som valts på basen av ett kollektivavtal och 
som är bindande för arbetsgivaren på basen av KollektivavtalsL. Enligt Rautiainen – Äimälä 
har regelverket inte uttryckligen tagit ställning till en situation där en förtroendeman som 
representerar arbetstagarna är bindande för arbetsgivaren på basen av KollektivavtalsL utan 
endast på basen av ett kollektivavtals allmänt bindande verkan. 

 I praktiken kan detta bli aktuellt inom vissa branscher, bland annat inom metallindustrin och 
byggnadsbranschen, där man även i icke organiserade företag tillämpar det 
förtroendemannasystem som baserar sig på ett kollektivavtals allmänt bindande verkan. I 
motiveringarna av lagen konstateras att ett sådant förfarande för därtill hörande avtal 
avseende de regelverk som omfattar förtroendeombudet inte har någon praktisk betydelse.435  

Huvudprincipen bör dock vara att förtroendemannen bör gå i första hand vilket utgör en bra 
grundprincip. Samtidigt bör det vara möjligt att välja ett förtroendeombud i de fall då det inte 
finns andra system. Även Rautiainen – Äimälä gör här en hänvisning till de ILO avtal som 
Finland är bunden till (nummer 135), där förtroendemannens (som är vald av ett fackförbund) 
roll inte får försvagas av andra personalrepresentanters. I ifrågavarande avtals 5 artikel har 
konstaterats att ”i de fall då ett företag har både fackföreningsrepresentanter (läs 
förtroendemän som valts på basen av ett kollektivavtal och som binder arbetsgivaren) och 
valda förtroendemän bör man vidtaga nödvändiga åtgärder i fall där  det är nödvändigt att 
försäkra sig om att de valda förtroendemännen (här förtroendeombudet) inte försvagar 
fackföreningsrepresentanternas ställning samt att samarbetet utvecklas mellan dels valda 
förtroendemän (läs här förtroendeombud) och dels de som valts via fackliga organisationer i 
ärenden som intresserar bägge grupperingarna”.436 

Enligt Tiitinen - Kröger finns det inte specificerat i ArbetsavtalsL 13 kap. 3 § 1 mom. vilka 
personalgrupper som kan välja åt sig ett förtroendeombud. I lagens motiveringar nämns att 
”förtroendeombudet väljs per personalgrupp”, som närmast utgör de personalgrupper som 
avses i SamarbetsL. Enligt  Tiitinen - Kröger kan personalen i praktiken rätt fritt avgöra vilka 
grupperingar som väljer förtroendeombud bland sig. Speciellt nämnder de företag som har 
mindre än 30 arbetstagare och där SamarbetsL ej tillämpas.437 

Rautiainen – Äimälä nämner att förtroendeombudet kan väljas per personalgrupp. I mindre 
företag är det dock ändamålsenligt att välja ett förtroendeombud som representerar hela 
personalen. Att välja ett förtroendeombud per personalgrupp är naturligt i de situationer då 
någon personalgrupp saknar förtroendeman på basen av ett kollektivavtal. Detta kan bero på 
att ifrågavarande personalgrupp saknar ett kollektivavtal som tillämpas eller att ifrågavarande 
arbetstagare inte är organiserade. Rautiainen - Äimälä nämner särskilt de högre tjänstemännen 
som ett exempel där det endast inom ett fåtal branscher finns ett kollektivavtal att tillämpa. I 
dessa situationer ger systemet med ett förtroendeombud en möjlighet för de högre 
tjänstemännen att erhålla en representant som har särskilda befogenheter och ett särskilt 
                                                 
434 Tiitinen m.fl., s. 58-59, även en hänvisning sker till  HD 1997:211 och AD 2001:11 
435 Rautiainen m.fl., s. 314-315 
436 Ibid, s. 315, fritt översatt citat från ILO:s allmänna avtal nummer 135 
437 Tiitinen m.fl., s. 59, även hänvisning till regeringspropositionen (RP: 157/2000) 
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skydd.438 Systemet bör verka så att det alltid måste finnas en möjlighet att välja åt sig en 
personalrepresentant som har ett speciellt uppsägningsskydd samtidigt som förtroendemannen 
bör prioriteras.  

I ArbetsavtalsL:s 13 kap. 3 § 1 mom. finns inga bestämmelser om valsättet av ett 
förtroendeombud,  ocharbetstagarna har getts friheten att bestämma valsättet. Fastän valet är 
formfritt är det alltid skäl att informera arbetsgivaren om valet av förtroendeombud vilket 
även finns omnämnt i regeringens proposition. De bestämmelser i ArbetsavtalsL som 
förpliktar arbetsgivaren träder normalt i kraft från det ögonblick då arbetsgivaren har 
informerats om valet.439  

Rautiainen – Äimälä nämner att det inte finns en uttrycklig skyldighet att informera 
arbetsgivaren om valet av ett förtroendeombud. Det är dock enligt Rautiainen – Äimälä alltid 
skäl att informera arbetsgivaren om valet av ett förtroendeombud. Inte minst för att man kan 
vänta sig att förtroendeombudets ställning skall omfattas av arbetsgivaren.440 Att 
arbetsgivaren måste informeras vid valet av ett förtroendeombud är självklart. Om inte 
arbetsgivaren känner till att det finns en personalrepresentant enligt 3 § 2 mom. i SamarbetsL 
kan inte heller personalrepresentantens rättigheter och skyldigheter beaktas av arbetsgivaren.  

I regelverken jämförs förtroendeombudets kompetens och ställning med förtroendemannens. 
Om det inte har valts en förtroendeman och det finns ett förtroendeombud sköts 
personalrepresentanternas ärenden av förtroendeombudet. Till förtroendeombudet kan då ges 
bl.a. förhandsbesked om permitteringar (ArbetsavtalsL 5 kap. 3 §) och information om 
permitteringar (ArbetsavtalsL 5 kap. 4 §). Även den utredning som bör ges vid uppsägningar 
av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker (ArbetsavtalsL 9 kap. 3 §) ges åt 
förtroendeombudet.441  

Detta är naturligt och i sammanhanget skapas ett system som liknardet existerande 
förtroendemannasystemet. Förtroendeombudet kan även sköta andra ärenden som finns 
omnämnda i övriga lagrum inom arbetsrätten. Förtroendeombudet har däremot inte rätt att 
sköta de uppgifter som tillkommer en förtroendeman som är vald på basen av ett 
kollektivavtal, och han/hon kan inte heller i övrigt hänvisa till ärenden som man 
överenskommit om i ett kollektivavtal.442 I sådana situationer kan man rekommendera 
förtroendeombudet att omorganisera verksamheten så att det befintliga 
förtroendemannasystemet kan tillämpas. Det är närmast gällande de högre tjänstemännen där 
det ärnaturligt med ett förtroendeombud, i övriga fall kan man fråga sig om det inte skulle 
löna sig att direkt välja en förtroendeman. Även systemet stöder det befintliga 
förtroendemannasystemet.  Enligt den empiriska undersökningen anser 87 % av 
arbetsgivarens representanter och 71 % av personalens representanter att 
personalrepresentanten i den egna förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.443 

Även vad gäller den information som förtroendeombudet har rätt att erhålla följer samma 
linje. Rautiainen – Äimälä noterar att fastän det i de flesta kollektivavtalen finns omnämnt om 
den information som skall ges åt förtroendemannen har förtroendeombudet inte rätt att erhålla 
samma information. Däremot har förtroendeombudet rätt att erhålla information för att sköta 
sitt uppdrag på basen av ArbetsavtalsL (enligt 13 kap. 3 §) samt enligt ArbetstidsL och 
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439 Tiitinen m.fl., s. 59 
440 Rautiainen m.fl., s. 315 
441 Ibid, s. 316 
442 Ibid 
443 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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SemesterL. Sådan information som ges regelbundet som t.ex. information om arbetstagarnas 
löne- och arbetsvillkor kan inte räknas som sådan information som är lagstadgad vilket bör 
ses som nödvändigt för att sköta förtroendeombudsmannavärvet.444 

Enligt ArbetsavtalsL 13 kap. 3 § 1 mom. kan arbetstagarna särskilt genom majoritetsbeslut 
bemyndiga förtroendeombudet att representera dem i sådana frågor som gäller deras 
anställningsförhållande och arbetsförhållanden och som anges i bemyndigandet. Enligt 
Rautiainen – Äimälä baserar sig förtroendeombudets mandat på det mandat som erhållits av 
arbetstagarna. Arbetstagarna kan t.ex. befullmäktiga förtroendeombudet att förhandla om 
lönefrågor för deras vidkommande eller t.ex. semesterarrangemang.445  

Enligt ArbetsavtalsL 13 kap. 4 § behåller förtroendeombudet sin ställning enligt 3 § om 
rörelsen eller en del av den vid överlåtelse behåller sin självständighet. Om föremålet för 
överlåtelsen inte bevarar sin självständighet innebär det att förtroendeombudet som förlorar 
sin ställning har ett s.k. efterskydd vad gäller uppsägningsskyddet.446 

3.3.9 Arbetarskyddsfullmäktig som part i samarbetsförfarande  

Arbetarskyddsfullmäktig finns även uppräknad i lagens 3 §. I RP tillägges att fullmäktige bör 
ha utsetts i överensstämmelse med 10 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet (131/73).447 
Samma ställning som ges åt sådan arbetarskyddsfullmäktig som företräder hela personalen 
har lagstiftaren också gett arbetarskyddsfullmäktig som har utsetts av funktionärer, så snart 
valet har skett. Suppleanter för förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige skulle i 
egenskap av företrädare för personalen deltaga i samarbetet i sådana fall då suppleant enligt 
bestämmelser i kollektivavtal eller stadganden i lag träder fram i stället för förtroendeman 
eller arbetarskyddsfullmäktig.448  

I de samarbetsärenden som rör arbetarskyddet representeras personalen av ifrågavarande 
arbetarskyddsfullmäktige. Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä kan arbetsgivaren då han 
önskar naturligen höra arbetarskyddsfullmäktige i ärende som i huvudsak berör annat än 
arbetarskyddsärenden, men där arbetarskyddet spelar en betydande roll. Själva 
samarbetsförfarande bör dock ske med ifrågavarande personalrepresentant. Att höra 
arbetarskyddsfullmäktige befriar alltså inte arbetsgivaren från förhandlingsskyldigheten.449 

Avseende arbetsfördelningen mellan arbetarskyddsfullmäktigen och förtroendemännen gäller 
TillsynsL 10 § 4 mom. även i samarbetsförfarandet. Enligt lagparagrafen verkar 
arbetarskyddsfullmäktige endast i de ärenden som berör i arbetarskydds- och hälsofrågor, för 
övrigt verkar förtroendemannen som representant då en sådan har valts.450  

Arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter finns uppräknade i TillsynsF (954/73) även vad gäller 
samarbetsärenden. Förtroendemännens ställföreträdare (viceförtroendemannen) och 
arbetarskyddsfullmäktiges ställföreträdare (vice-) verkar i samarbetsärenden i de fall som 
finns uppräknade i kollektivavtal eller i TillsynsL.451  
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447 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3 s. 7 
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I avtalen mellan de centrala arbetsmarknadsparterna finns även uppräknat 
arbetarskyddsfullmäktiges och arbetarskyddsombudets roll i samarbetsförfarandet i 
samarbetsavtalets 2 kap. 3 § (senare i det allmänna avtalet mellan EK och FFC, kapitel 3.2), 
avseende stadganden om arbetarskyddet . Avtalet tar också ställning till arbetsfördelningen 
mellan förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige. I ett till samarbetsförfarandet 
hörande ärende som berör arbetarskyddet bör förhandlingarna ske med 
arbetarskyddsfullmäktige eller arbetarskyddsombudet. I ärende som i huvudsak berör annat än 
arbetarskyddet, men där arbetarskyddsfrågorna har betydelse bör man höra 
arbetarskyddsfullmäktige eller arbetarskyddsombudet förutom vad gäller de ifrågavarande 
arbetstagarna eller tjänstemännen eller annan personalerepresentant.452  

Det är av vikt att arbetsmarknadsparterna har tagit ställning till arbetsfördelningen mellan 
förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige för att skapa ett effektivt 
förhandlingssystem. Om arbetsgivaren, ifrågavarande arbetstagare eller tjänsteman eller 
personalrepresentant så kräver bör i ärendet förhandlas med ifrågavarande arbetstagare eller 
tjänsteman eller med ifrågavarande personalrepresentant samt arbetarskyddsfullmäktige eller 
–ombud, samtidigt med alla närvarande.453  

3.3.10 Enligt i vissa fall vald företrädare som part i samarbetsförfarande 

I 5 § i SamarbetsL finns stadgat om den s.k. paragrafen om val av företrädare för personalen i 
vissa fall eller i de fall då en personalgrupp saknar förtroendeman, förbindelseman eller 
kontaktperson.  I situationer där denna blivit utsedd genom val där förutsättningen för 
deltagande varit medlemskap i en facklig förening,  och de arbetstagare som inte hör till 
föreningen är majoritet i personalgruppen, har de rätt att välja en företrädare för samarbetet. 
Det krävs också att majoriteten av personalen inom personalgruppen förordar val av 
företrädare. Företrädaren väljs för ett år i sänder. Enligt 5 § vald företrädare utgör ett 
komplement till nätverket av förtroendemän och kontaktpersoner.454 Det krävs alltså att denna 
del av personalen utgör majoriteten inom personalgruppen och att majoriteten av 
ifrågavarande personal förordar ett val.  Syftet med paragrafen är att säkerställa de i 3 § 
avsedda personalgruppernas representation också i de fall då ingen förtroendeman, 
förbindelseman eller kontaktperson finns eller då över hälften av medlemmarna i en 
personalgrupp inte är fackligt organiserade.455  

I det fall att en grupp icke organiserade är betydande men inte utgör majoriteten i en 
personalgrupp har de alltså inte rätt att välja en representant i samarbetsförfarande. Inte heller 
i de fall då de utgör majoriteten men inte får majoriteten av personalen att yrka på en 
företrädare. Lagstiftaren har dock velat åstadkomma ett system för de icke organiserade 
samtidigt som det getts ett alternativ till den fackliga verksamheten, om dock inte särskilt 
effektivt. Att personalrepresentanen väljs endast för ett år i gången visar att lagstiftaren inte 
satt systemet i första rummet utan att det är frågan om ett undantagssystem. Laatunen - 
Savonen - Äimälä nämner som orsak till majoritetskriteriet att man velat undvika att det från 
samma personalgrupp kan väljas flera personalrepresentanter där representanterna endast 
representerar ett fåtal personer av den totala personalgruppen. I praktiken innebär det dock att 

                                                 
Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, kapitel 3.2 om stadgandena 
avseende arbetarskyddet, om uppgifter, ombudsman och kommission samt begränsningar i tillämpningsområdet, 
s. 4-5 
453 Ibid 
454 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 444-445 
455 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 5, s. 8 
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minst majoriteten av personalgruppens personal bör deltaga i valet för att valet skall vinna 
laga kraft.456  

Laatunen - Savonen - Äimälä nämner som orsak varför en personalgrupp saknar 
förtroendeman att personalgruppen till sin helhet eller delvis inte är organiserad. Att det 
saknas en förtroendeman kan också bero på att fackförbundet av en eller annan orsak inte har 
valt en förtroendeman. I bägge fallen är det alltså möjligt att välja en representant enligt 5 § 
förusatt att kriterierna uppfylls.457 

Enligt 5 §:s 2 mom. skall vederbörande arbetstagare ombesörja anordnandet av val eller annat 
förfarande för väljande av företrädare. Om de inte går att överenskomma om förfaringssättet 
skall arbetsarskyddsfullmäktige anordna valet. Här sker en hänvisning till  10 § TillsynsL 
(131/73) avsedd arbetarskyddsfullmäktig. Valet bör ordnas så att alla arbetstagare för vilka 
företrädare väljes har möjlighet att deltaga. Det är med andra ord upp till personalens egen 
aktivitet att se till att valet  sker. De svarar även för de olika praktiska arrangemangen i 
samband med valet där det är skäl att följa förtroendemannaavtalen (senare det allmänna 
avtalet ).458  

Det kräver dock att arbetsgivaren är bunden till ett dylikt förtroendemannaavtal (det allmänna 
avtalet). Vad gäller arbetarskyddsfullmäktige anger lagen att arbetarskyddsullmäktige ”skall” 
anordna valet i det fall att personalen inom personalgruppen inte kan överenskomma om 
förfaringssättet. Frågan som kan ställas är vad som sker i det fall att arbetarskyddsfullmäktige 
trots allt låter bli att verkställa valet. Måhända är problemet mera teoretisk än av betydelse i 
praktiken.  

Då valet har skett finns det skäl för arbetsgivaren att i osäkra fall granska att valproceduren 
gått rätt till. T.ex. att den del av personalen som är för ett val av en företrädare verkligen 
representerar en majoritet och att representanten representerar ifrågavarande grupp i sin 
helhet och inte endast en viss yrkeskår. Arbetsgivaren bör inte på annat sätt blanda sig i valet 
av personalens representanter än vad gäller att hjälpa till med valets praktiska 
arrangemang.459  

I RP framgår det klart att de företrädare som utses enligt 5 § i SamarbetsL inte åsidosätter de 
företrädare som valts i enlighet med kollektivavtal även om den senare endast företräder en 
organiserad minoritet inom ifrågavarande personalgrupp.460 Enligt Laatunen - Savonen - 
Äimälä betyder detta att arbetsgivaren bör inleda samarbetsförfarandet med bägge grupper, 
dels med den icke organiserade gruppen och med minoritetsgruppen som har en 
förtroendeman vald enligt ett kollektivavtal. Parterna kan dock överenskomma om annat 
gällande arbetsfördelningen mellan grupperingarna. Om igen ett ärende berör en enskild 
arbetstagare gör personalens representant bedömningen ifall hans närvaro är nödvändig vid 
samarbetsförfarandet enligt principen om ifrågavarande person är organiserad eller ej.461   

Systemet utgår långt ifrån att personalen som lagen tillämpas på är organiserad. I praktiken 
måste man dock ta ställning till hur samarbetsförfarandet skall organiseras i de situationer då  
personalen inte är organiserad, eller då det inte finns en förtroendeman eller då personalen 
inte har valt en representant enligt 5 §. Som en allmän regel nämner Laatunen - Savonen - 
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Äimälä att samarbetsförfarandet i första hand sker mellan arbetsgivarens representant (läs 
förmannen) och den enskilde arbetstagaren som en del av det dagliga arbetet. Det att 
personalen inte är organiserad avlägsnar inte arbetsgivarens förhandlingsskyldighet men kan 
nog påverka aktiviteten i de fall då lagen kräver en förtroendeman eller annan i SamarbetsL 
avsedd företrädare för personalens deltagande i samarbetsförfarandet.462  

Kommittén för förnyandet av SamarbetsL föreslår att stadgandena om uppsägningsskyddet 
för personalrepresentanten som är vald enligt 5 § ändras så att de motsvarar EU direktivet.463 
Enligt RP (2004/201) föreslås att de personalrepresentanterna får ett bättre uppsägningsskydd 
än tidigare. Dessa personalrepresentanter kan uppsägas av orsaker som har samband med 
arbetstagarens person endast om majoriteten av de arbetstagaren som förtroendemannen 
representerar ger sitt samtycke.464 

3.3.11 Delegation i samarbetsförfarande 

Delegationen som samarbetsform enligt SamarbetsL 4 § avviker från pricipen i 3 § 2 mom. 
om att samarbetet skall ske mellan vederbörande arbetstagare och funktionärer och deras 
överordnade samt mellan arbetsgivaren och företrädare för personalen. Lagstiftaren motiverar 
delegationen med att samarbete enbart mellan ovannämnda parter på s.a.s. gräsrotsnivå kan 
bli svårt på grund av företagets storlek eller den stora personalen.465 Att koppla ihop 
delegationsformen med samarbetsförfarande härrör sig från den tidigare 
företagsdemokratimodellen med en "representantskapsmodell". Enligt Laatunen - Savonen - 
Äimälä är regelverket kring delegationen bristfällig och motstridiga i förhållande till 
motiveringarna.466  

Delegationen strider också mot grundprincipen i samarbetsförfarandet och den modell som 
vuxit fram i takt med med företagsdemokratins utveckling i Finland. Enligt lagtexten kan 
samarbetet ske inom ramen för en delegation då ”det är med hänsyn till förhållandena och 
antalet företrädare för personalen är befogat”. I RP sker en hänvisning till ”företagets storlek 
eller den stora personalen”. Laatunen - Savonen - Äimälä påpekar mycket riktigt denna 
motstridighet och nämner delegationens berättigande närmast medföretagets storlek eller den 
stora personalen.467 I praktiken torde frågan med många representanter gå att lösa i ett 
effektivt och gott samarbete. Samtidigt bör poängteras att samarbetet är viktigast och inte hur 
samarbetet är organiserat.  

En orsak till lösningsmodellen att ha delegationen som en samarbetsform torde vara de 
eventuellt erhålla positiva erfarenheterna från tidigare produktionskommittér samt eventuella 
möjligheter att få med personalens representanter i ett intimare samarbete och delaktighet i 
skötseln av företagets ärenden. Här kan man fråga sig varför detta inte skulle kunna vara 
möjligt inom ramen för det vanliga samarbetsförfarandet. Är det inte meningen att samarbetet 
skall bli både intimt och involvera personalens representanter även normalt. Knappast torde 
det kunna bli bättre i en delegation speciellt om antalet deltagare i en delegation blir allt för 
stort. Möjliga problem med en delegation är att behandlingstiden förlängs, att det finns 
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oenigheter om vem som skall deltaga i delegationens arbete, och vilka ärenden som skall 
behandlas i delegationen. En nackdel utgör möjligheten att delegationen blir någonform av 
besvärsinstans där besvärliga frågor behandlas i ärenden där förmannens beslut inte 
accepterats av personalen. Laatunen - Savonen - Äimälä nämner också som ett alternativ till 
delegationen det gemensamma mötet enligt 7 § 4 mom. i SamarbetsL.468  

Även centralorganisationerna på arbetsmarknaden har naturligen tagit ställning till 
delegationen som samarbetsform. Enligt centralorganisationerna är det en diskussion om 
ändamålsenlighet. Enligt organisationerna bör man beakta förhållandena på arbetsplatsen, 
tillämpad tradition, hur den fungerar och andra faktorer. Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä 
betonas delegationens betydelse speciellt på sådana stora arbetsplatser, där behandlandet av 
personalärendena överhuvudtaget komplicerats.469 Ur personalledarskapssynvinkel kan man 
hävda att det inte alltid behöver vara så och att det kan vara ett uttryck för medbestämmande i 
företaget.  

Parterna kan träffa överenskommelse om att tillsätta en särskild delegation vid företag eller 
dess separata verksamhetsenhet . Delegationer kan grundas på basen av t.ex. en avdelning, 
verksamhetsenhet eller på företagsnivå. Även här måste besluten fattas på basen av 
ifrågavarande företags behov.470 Om ett avtal ingås att tillsätta en delegation bör varje 
personalgrupp vara företrädd med beaktande av personalgruppens storlek. Personalgruppernas 
företrädare i delegationen utses i proportion till gruppens storlek men som det framgår ur RP 
är det av praktiska skäl dock omöjligt att utse företrädare på ett sätt som matematiskt exakt 
skulle motsvara gruppernas storlek varför lagstiftaren valt att inte heller förutsätta en sådan 
fördelning. Man anger i stället syftet så att det räcker att en större personalgrupp har ett större 
antal företrädare i delegationen än en mindre grupp.471  

Enligt lagtexten väljer varje personalgrupp ”bland sig” en personalrepresentant. Detta innebär 
att personalrepresentanten bör vara en representant enligt SamarbetsL:s 3 § 2 mom. Enligt 
avtalen mellan arbetsmarknadsorganisationerna kan man även som ledamot i delegationen 
välja ett s.k. ”tilläggsmandat”. Om ärendet måste först överenskommas med arbetsgivaren.472 
Det är inte möjligt att välja en person som ej står i ett arbetsavtalsförhållande till 
arbetsgivaren. Ett sådant arrangemang skulle inte vara i enlighet med traditionerna i Finland. 
Däremot är det möjligt för delegationen att höra personer som utgör specialister inom 
ifågavarande verksamhetsenhet eller i företaget överlag.473 Medlemmarna i delegationen väljs 
för ett år i sänder.474  

Arbetsgivaren och personalens representanter kan komma överens om att förlänga 
mandattiden.475 Det kan vara naturligt om t.ex. mandatperioden för ett förtroendemannaskap 
är två år att även mandattiden för deltagande i delegationsarbetet är den samma. Orsaken är 
arbetstagarorganisationernas strävan att ha längre förtroendemannaperioder än ett år. Då 
förtroendemannaperioden utgör två år kan förtroendemannen samtidigt väljas som medlem i 
delegationen för två år utan att att valet måste förnyas mitt under hans/hennes 
förtroendemannaperiod.476  
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Om delegationsmedlemmens roll som personalrepresentant (läs förtroendeman enligt 
kollektivavtalssystemet) upphör under mandattiden i delegationen upphör även medlemskapet 
i delegationen.477 På så sätt har arbetsmarknadsparterna än en gång förstärkt 
förhandlingsmekanismen och bundit upp samarbetsförfarandet till kollektivavtalssystemet. 
Samtidigt har man i samarbetsavtalet velat slå vakt om att en personalrepresentant som inte 
längre verkar som förtroendeman skulle verka ”i egen regi” i delegationen. I det fall väljs en 
ny representant för personalgrupperna för den kvarvarande mandatperioden.478 

Arbetsgivaren och personalgruppernas representanter kan komma överens om bildandet av en 
delegation även i de fall då en del av personalgrupperna skulle stå utanför samarbetet. 
Delegationen bör då representeras av majoriteten av personalgrupperna.479 Här kan man 
notera att det inte behövs en majoritet av personalen utan en majoritet av personalgrupperna 
för att en delegations skall kunna grundas om inte alla personalgrupper deltar i samarbetet. 
Det är naturligt och försvarbart ur förhandlingseffektivitetens synvinkel att så är fallet.480 
Lagstiftaren har inte tagit ställning till att om samtliga personalgrupper bör deltaga i bildandet 
av en delegation, men det framgår dock indirekt.481 Denna gång har en hänvisning skett till 
samtliga parter. Samtidigt är det skäl att konstatera att det står fritt fram för parterna att avtala 
om en delegation fastän inte samtliga personalgrupper ställer sig bakom det som ovan nämnts. 
Arbetsmarknadsorganisationerna har här gett en fingervisning om när det är ”lagom” att 
grunda en delegation.  

Laatunen - Savonen - Äimälä har tagit ställning till organserandet av en delegation på olika 
nivåer i ett företag. Författarna nämner problemet med att organisera delegationen så att dess 
medlemmar kommer från en för ”hög” nivå inom organisationen. Då kan personalens 
möjligheter till inflytande försvåras liksom i de fall då delegationens medlemmar består av 
personal från onödigt ”låg” nivå i organisationen då delegationens samarbetsfrågor kan bli 
alltför trångsynt behandlade. Samtidigt kan det också leda till frustation för de övriga 
ledamötena i delegationen.482 Här torde gälla samma krav som kan ställas på personalens 
representanter i övrigt i samarbetsförfarandet där en viss ”helikoptersyn” krävs av dess 
medlemmar.  Organiserandet bör ske från fall till fall utgående från företagets behov. 
Lagstiftaren har gett förhållningsregler i det fall då företrädare för en och samma 
personalgrupp inte är överens om vilken lösning som skall väljas. Man anger att avgörandet 
om gruppens ståndpunkt i så fall sker genom majoritetsbeslut såvida avtal om annat 
förfarande inte har träffats inom gruppen.483  

Då överenskommelse ingås om att tillsätta en delegation bör avtal också träffas om vilka 
samarbetsförfarandeärenden som behandlas äger rum i delegationen.484 Ärendena kan variera: 
det kan å ena sidan komma att omfatta en stor del av de i 6 § uppräknade ärendena som berör 
hela personalen. Å andra sidan kan man begränsa ärendena till att omfatta endast vissa 
begränsade helheter, som t.ex. i 6 § 14 p. nämnda sociala ärenden. Det kan också finnas flere 
av dylika ärendeförknippade delegationer på en arbetsplats om det anses ändamålsenligt. En 
delegation kan även ordna sitt arbete på ett sådant sätt att arbetet utföres delegerat i nämnder. 

                                                 
477 Se även TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet, om 
förverkligandet av samarbetet, 1-5 mom, samt om "arbetsduglighetsbefrämjande" åtgärder, s. 2-3 
478 Ibid 
479 Ibid 
480 Se även Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41, där man kommenterat samma sak att det krävs en majoritet av 
personalgrupperna, inte en majoritet av personalen för grundandet av en delegation enligt samarbetsavtalen 
mellan arbetsmarknadsorganisationerna 
481 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
482 Ibid 
483 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 4, s. 8 
484 Ibid 
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Laatunen - Savonen - Äimälä anser det ändamålsenligt att hålla sig till de i lagens 6 § 
uppräknade ärendena.485  

Delegationen kan bestämma om att utse särskilda arbetsutskott för beredningen av ett 
definierat ärende eller ett antal ärenden. Delegationen kan delegera ett ärende helt och hållet 
till ett arbetsutskott förutsatt att delegationen är enig om det.486 I delegationen kan naturligtvis 
även behandlas ärenden som är utanför lagens tillämpningsområde i det fall att arbetsgivaren 
och personalrepresentanterna så överenskommer. Det är då skäl att beakta att ärendena då inte 
omfattas av rättsverkningar utgående från SamarbetsL. Om man av en eller en annan orsak 
vill utvidga på samarbetet till ärenden som inte omfattas av SamarbetsL bör man samtidigt 
komma överens om hur man behandlar dessa ärenden.487 I de fall då ett ärende som behandlas 
i delegationen berör även andra personalgrupper som inte är representerade i delegationens 
arbete bör man i behandlingen av ärendet sammankalla ett möte i enlighet med 7 § 3 mom. i 
SamarbetsL.488 En förutsättning är att personalgruppen valt en förtroendeman eller en 
representant enligt 5 § i SamarbetsL.489  

Det naturliga är att arbetsgivarens representant verkar som ordförande då det är arbetsgivaren 
som sammankallar delegationen som fattar de slutliga besluten enligt samarbetsförfarandets 
målsättning. Arbetsgivaren bör sammankalla delegationen vid behov. Arbetsgivaren bör 
därtill sammankalla delegationen i ärenden som tillhör delegationens kompetensområde i det 
fall att någon av personalgrupperna så önskar.490 Arbetsgivaren har rätt att göra den slutliga 
bedömningen om delegationen skall sammankallas eller inte. Om ärendet redan har 
behandlats i samarbetsförhandlingar enligt SamarbetsL har arbetsgivaren inte en skyldighet 
att sammankalla delegationen om det inte framkommit tillräckligt vägande skäl för att 
behandla ärendet på nytt.  

Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä finns det stöd för denna tolkning i 7 a § 2 mom. Enligt 7 
a § 2 mom. skall arbetsgivaren (då en företrädare för personalen begär att 
samarbetsförfarande skall inledas) lämna ett skriftligt meddelande om varför 
samarbetsförfarande inte anses nödvändigt. Fastän det är så enligt den juridiska tolkningen 
kan det dock mången gången i praktiken vara klokt att sammanträda med personalen om det 
finns oklara frågor. Arbetsgivarens andel av antalet mandatplatser utgör minst hälften av 
personalrepresentanternas platser. Därmed utgör arbetsgivarens platser en tredjedel av det 
totala antalet platser. Som arbetsgivarens representanter blir det närmast frågan om en person 
ur företagsledningen. Det är dock möjligt att arbetsgivaren utser sin representant, t.ex. en 
representant från tjänstemännen som inte är en del av företagsledningen då det är 
ändamålsenligt med tanke på personens specialkompetens.491 Samma kriterier gäller här vad 
som tidigare nämnts om arbetsgivaren som part i samarbetsförfarandet.  

Då arbetsgivaren och personalens representanter kommer överens om att grunda en delegation 
bör parterna samtidigt överenskomma om delegationens mandatperiod eller i det fall att 
avtalet är i kraft tillsvidare om avtalets uppsägningstid.492 Härmed ges parterna en möjlighet 
                                                 
485 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
486 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet, om 
förverkligandet av samarbetet, 1-5 mom, samt om "arbetsduglighetsbefrämjande" åtgärder, s. 2-3 
487 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
488 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet, om 
förverkligandet av samarbetet, 1-5 mom, samt om "arbetsduglighetsbefrämjande" åtgärder, s. 2-3 
489 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
490 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet, om 
förverkligandet av samarbetet, 1-5 mom, samt om "arbetsduglighetsbefrämjande" åtgärder, s. 2-3 
491 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet, om 
förverkligandet av samarbetet, 1-5 mom, samt om "arbetsduglighetsbefrämjande" åtgärder, s. 2-3 
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att få till stånd en förändring i samarbetsformerna om man så önskar. I det fall att någon 
personalgrupp som varit representerad i delegationen väljer att avstå från delegationens 
verksamhet är det möjligt för delegationen att fortsätta sin verksamhet förutsatt att den har 
majoriteten av personalgrupperna bakom sig. Det viktiga är dock att de personalgrupper som 
valt att avstå har en möjlighet att deltaga i samarbetsförfarandet (enligt SamarbetsL) i 
delegationen. Om sedan personalgruppen väljer att deltaga eller inte är deras interna sak. Om 
personalgruppen väljer att avstå finns inte en skyldighet att ordna ett s.k. gemensamt möte 
enligt ovan.493  

Det är dock skäl för arbetsgivaren i dylika situationer att bevaka att 
förhandlingsframställningen bevisligen kommer fram till samtliga personalgrupper och att 
arbetsgivaren därmed kan visa att samtliga personalgrupper getts möjligheten att deltaga i 
samarbetsförhandlingarna. Nieminen nämner att gemensamma möten för de olika 
personalgrupperna inte behöver hållas i de fall då det behandlats i en delegation i enlighet 
med 4 § i SamarbetsL.494  

Laatunen - Savonen - Äimälä betonar att det är av vikt med beaktande av delegationens 
funktions-duglighet att antalet ledamöter inte blir alltför stort. De centrala 
arbetsmarknadsorganisationerna hade tidigare före det allmänna avtalet (1997) gjort följande 
rekommendation vad gäller medlemsantalet: 

• Maximalt sex medlemmar, om personalen inom delegationens verksamhetsområde är 
under 200 

• Maximalt nio ledamöter, om personalen är 200 men under 500 personer 

• Maximalt 12 ledamöter, om personalens antal är 500 eller mera. 

Rekommendationen gäller personalrepresentanternas maximala antal och den förhindrar inte 
att man lokalt överenskommer om ett mindre antal ledamöter i delegationen.495  I det nya 
allmänna avtalet är det stadgat att en delegation skall bildas i ett företag eller en del därav då 
antalet arbetstagare överstiger 200, förutsatt att samtliga personalgrupper så önskar.496  

Formalitetskraven förändras ej då samarbetsförfarandet sker i en delegation. Arbetsgivaren 
ansvarar alltid för förverkligandet av samarbetsförhandlingarna och för att 
förhandlingsskyldigheten uppfylls, oberoende av om förhandlingarna sker inom ramen för en 
delegation eller inte. Det är också skäl att följa formalia vid upprättande av 
protokollet.Rekommenderas kan att lokala traditioner följs vad gällande förande av protokoll. 
Vidare nämns vikten av att protokollet granskas och godkänns av ordförande samt av en 
representant för respektive personalgrupp.497  

                                                 
493 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
494 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 56 
495 Laatunen m.fl. 1997,  s. 35, där en hänsvisning sker  till de centrala arbetsmarknadsorganisationernas 
rekommendationer  
496 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2  kapitlet, 
verkställandet av samarbetet, s. 2 
497 Laatunen m.fl. 2002, s. 36-41 
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3.4 Partenas verksamhetsrättigheter 

3.4.1 Rättigheter enligt samarbetslagen  

Förutom de rättigheter som redan tidigare behandlats i denna avhandling kan nämnas 
SamarbetsL:s 13 § där det finns stadgat om befrielser från arbete samt ersättningar. Enligt 13 
§ skall arbetsgivaren befria personalens representanter från normalt arbete för den tid som de 
behöver för samarbetsförfarandet samt till förberedelser. Arbetsgivaren skall också ersätta 
dem för bortfall av förvärvsinkomst. Angående övrig befrielse från arbetet samt angående 
ersättningar skall i varje enskilt fall särskilt överenskommas.  

I det fall att personalens representant utanför sin ordinarie arbetstid deltar i 
samarbetsförfarande eller fullgör annan med arbetsgivaren avtalad uppgift är arbetsgivaren 
skyldig att erlägga ett arvode vilket motsvarar det mötesarvode som utgår enligt gällande 
bestämmelser om statens kommittéer.498  

Det är även här att rekommendera att inte vara för strikt i bedömningen av tidsanvändning 
som behövs för samarbetet med tanke på det interna samröret. Arbetsgivarens inställning blir 
avgörande: har arbetsgivaren en positiv grundinställning till växelverkan med personalen bör 
det även finnas resurser och ges tid åt personalrepresentanten att sköta sitt värv.  

Rättigheterna skapar förutsättningar för personalrepresentanterna i växelverkan med 
arbetsgivaren via det regelverk som finns i lagstiftning och avtal. Arbetsgivarens inställning 
till samarbetsförfarandet är viktigt men även arbetstagarsidans och fackets aktivitet. Lyfter 
personalrepresentanten och facket fram dessa rättigheter tillräckligt aktivt och sker det i en 
uppbyggande anda med tanke på samröret?  

3.4.2  Rättigheter enligt det allmänna avtalet  

3.4.2.1 Generella stadganden 

Följande generella stadganden avseende rättigheter finns upptagna i det allmänna avtalet: I 1 
kapitlet finns stadgat om parternas grundrättigheter. Här nämns att till medborgarens 
grundrättigheter hör att föreningsfriheten är okränkbar. Detta berör såväl arbetsgivare som 
arbetstagare. Arbetstagarna har rätt att grunda en fackförening och verka i facklig verksamhet, 
och får inte av denna orsak uppsägas eller diskrimineras i arbetet. Som utgångspunkt för 
avtalsstadgandena finns arbetstagarens säkerhet och hälsa, rätt att inte bli diskriminerad och 
erhålla en jämlik behandling.499 

3.4.2.2 Stadganden om förtroendemannens ställning  

I det allmänna avtalet har man kommit överens om stadganden som reglerar 
förtroendemannens ställning på arbetsplatsen. Följande av de mest väsentliga rättigheterna 
finns omnämnda: 

                                                 
498 Se SamarbetsL 13 § 1-2 mom.  
499 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet om generella 
stadganden, grundrättigheter,  s. 1 
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1.  Ledigheter från arbetet 

För skötseln av sitt värv ges huvudförtroendemannen ledighet från sitt arbete. Ledigheten ges 
tillfälligt, jämnt återkommande eller helt. Andra förtroendemän än huvudförtroendeman kan 
vid behov erhålla ledigheter från arbetet. Då man tar ställning till behovet av ledighet bör man 
fästa uppmärksamhet vid antalet arbetstagare i personalgruppen, arten av produktionen och 
verksamhet samt mängden av uppgifter.500  

Traditionen kan också variera från bransch till bransch och från ett företag till ett annat. I det 
fall att huvudförtroendemannen med jämna mellanrum är befriad från sitt arbete under utsatta 
tider, skall han sköta sitt värv under denna tid. För att sköta väsentliga ärenden bör 
arbetsledningen dock ge befrielser från arbetet även vid andra tillfällen då det är möjligt ur 
arbetets synpunkt. Arbetsgivaren är även skyldig att ersätta inkomstbortfallet för 
huvudförtroendemannen för ovan nämnda ledighet.501  

2.  Ersättning för inkomstbortfallet  

Det allmänna avtalet stadgar att arbetsgivaren ersätter den inkomst som 
personalrepresentanten förlorar under sin arbetstid endera i lokala förhandlingar eller då han i 
övriga ärenden sköter sitt värv vilket överenskommits med arbetsgivaren. Ifall 
förtroendemannen sköter ärenden som överenskommits utanför den ordinarie arbetstiden 
ersätts tiden med övertidsbetalning eller så överenskommes om annan tilläggsersättning. Om 
medeltimlönen som används i beräkningen av inkomstbortfallet förhandlas branschvis i fall 
annat inte överenskommits.502 Det är även vanligt att man har lokala överenskommelser.  

3.  Arbetsförhållande 

Förtroendeman och annan personalrepresentant står i arbetsförhållande till sin arbetsgivare 
oberoende ifall han sköter sitt förtroendemannavärv vid sidan av sitt arbete eller han getts 
befrielse helt eller delvis från sitt arbete. Han är också skyldig att följa allmänna arbetsvillkor, 
arbetstider och arbetsledningens stadganden samt andra ordningsregler.503 Även här har man 
varit mån om att det är linjeorganisationen som sköter förhandlingarna och att de parter som 
deltar i förhandlingarna är anställda av bolaget.  

4.  Arbetsutrymmen 

Arbetsgivaren arrangerar åt huvudförtroendemannen en ändamålsenlig plats att förvara den 
utrustning som behövs för skötsel av värvet. Då storleken på arbetsplatsen kräver ett särskilt 
utrymme arrangerar arbetsgivaren ett ändamålsenligt utrymme där man för skötseln av 
ärendet kan föra nödvändiga diskussioner. För skötseln av sina uppgifter har 
huvudförtroendemannen rätt att använda företagets sedvanliga kontors- och övrig utrustning. 
Om praktiska arrangemang förhandlas lokalt.504  Noteras bör att reglerna gäller endast 
huvudförtroendemannen.  

 

                                                 
500 Ibid, 4 kapitlet om stadganden om förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktige samt 
arbetarskyddsombudets ställning, 4.1 ledighet från arbetet och ersättande av förlorad inkomst, ledigheter, 1-2 
stycket, s. 5 
501 Ibid, 3 stycket, s. 5 
502 Ibid, ersättande av förlorad inkomst, 1-3 stycket,  s. 6 
503 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 4 kapitlet om stadganden 
om förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktige samt arbetarskyddsombudets ställning, 4.2 ställning, 
arbetsförhållande, s. 6 
504 Ibid, arbetsutrymmen, s. 6 
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5.  Löne- och omplaceringsskydd 

Förtroendemannens möjligheter att utvecklas och gå framåt i sitt arbete skall inte försämras 
p.g.a. hans förtroendemannauppdrag. Han får inte p.g.a. skötseln av värvet förflyttas till ett 
mindre betalt arbete. Han får inte heller förflyttas till ett arbete som har ett lägre värde om 
arbetsgivaren kan erbjuda honom ett annat arbete som motsvarar hans yrkesskicklighet. Om 
skötseln av huvudförtroendemannaskapet leder till att skötseln av det normala värvet 
försvårar skötseln av uppdraget skall man erbjuda ett annat arbete med beaktande av 
arbetsplatsens förhållanden och yrkesskicklighet. Ett sådant arrangemang får inte heller leda 
till att inkomstnivån sjunker. Inkomstutvecklingen för huvudförtroendemannen skall motsvara 
den inkomstutveckling som för övrigt sker inom företaget.505  

Stadgandena finns till för att förtroendemannen skall känna sig oberoende av eventuella 
påtryckningar. Detsamma gäller för att han skall fatta självständiga och även obekväma 
beslut. I den empiriska undersökningen frågades huruvida personalrepresentanten i den egna 
förhandlingsgruppen är självständig att fatta egna beslut. Av arbetsgivarens representanter 
ansåg 39 % och av personalens representanter ansåg 86 % att personalrepresentanten kan 
verka självständigt.506 Arbetsgivarens misstänksamhet mot personalrepresentantens 
självständighet ser dock ut att bero på att arbetsgivaren anser det bakomliggande facket som 
starkt. 

6.  Upprätthållande av yrkesskickligheten  

Då förtroendemannauppdraget upphör bör arbetsgivaren tillsammans med förtroendemannen 
utreda om övergången till tidigare eller motsvarande arbetsuppdrag kräver yrkesutbildning för 
att upprätthålla yrkesskickligheten. Arbetsgivaren arrangerar den utbildning som krävs. Då 
man slår fast utbildningens innehåll fäster man uppmärksamhet vid ledigheten från arbetet 
och hur länge den har pågått samt de förändringar som skett i arbetsmomenten.507 Stadgandet 
är viktigt för att förtroendemannen skall känna sig trygg att sköta sitt värv och stanna i dessa 
förtroendemannauppdrag.  

7.  Överlåtelse av rörelse 

Huvudförtroendemannens ställning hålls oförändrad oberoende av överlåtelsen av rörelsen 
såtillvida att den överlåtande verksamheten behåller sin självständighet. Om den överlåtande 
rörelsen eller del av den förlorar sin självständighet har huvudförtroendemannen rätt till ett 
efterskydd.508 Så långt det är möjligt har man även vid överlåtelse av rörelse försökt bevaka 
huvudförtroendemannens ställning. Stadgandet gäller för huvudförtroendemannen.  

8. Gäller även ställföreträdare 

De stadganden som berör kapitel 4 i det allmänna avtalet och behandlats ovan gäller även för 
vicehuvudförtroendemannen då han enligt avtalet verkar som ställföreträdare.509  

                                                 
505 Ibid, löne- och omplaceringsskydd, 1 stycket, s. 6-7 
506 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
507 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 4 kapitlet om stadganden 
om förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktige samt arbetarskyddsombudets ställning, 4.2 ställning, 
upprätthållandet av yrkesskickligheten, s. 7 
508 Ibid, överlåtelse av rörelse, s. 7 
509 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 4 kapitlet om stadganden 
om förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktige samt arbetarskyddsombudets ställning, 4.4 ställföreträdare, s. 
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3.4.2.3 Stadganden om personalens interna växelverkan  

Man kan konstatera att lagstiftaren i SamarbetsL:s 1 § betonar det interna samarbetet. En 
utökning av samarbetet har förverkligats i det allmänna avtalet enligt nedan. I det allmänna 
avtalet finns även stadgat att en registrerad underavdelning har rätt att arrangera möten på 
arbetsplatsen eller på en annan överenskommen plats. Mötena måste beröra 
arbetsmarknadsfrågor eller arbetsplatsens arbetsförhållanden på ett sådant sätt som 
överenskommits mellan centralförbunden eller branschvis eller enligt praxis på 
arbetsplatsen.510  

Personalrepresentanten har rätt att dela ut möteskallelser, skriftliga meddelanden som berör 
arbetsplatsens arbetsförhållanden eller allmänna arbetsmarknadsfrågor. Utdelningen bör ske 
utanför arbetstiden, endera före arbetstiden börjar, under matpausen eller efter att arbetstiden 
upphört. Detta kan ske i matsalen, i omklädningsrummet eller på ett annat ställe som 
överenskommits med arbetsgivaren. Platsen bör vara utanför den egentliga arbetsplatsen 
såsom utanför en fabrikshall. I meddelandena bör det framgå vem som har mobiliserat 
meddelandet.511 Stadgandet är av betydelse för att personalens representanter skall kunna 
sköta sitt värv tillräckligt effektivt.  

Om det på arbetsplatsen utkommer en informationstidning till personalen har personalens 
representanter rätt att meddela om möteskallelser och tidigare nämnda meddelanden i den. De 
kan även offentligöras på de anslagstavlor som arbetsgivaren har uppgett för ändamålet. Om 
innehållet och skötseln av anslagstavlorna svarar avsändaren.512 

Avseende personalrepresentantens möjligheter att sköta sitt värv visar arbetsgivaren sin 
riktiga inställning till växelverkan med personalen. Här vägs värdet av samröret i praktiken. 
Ur personalledningssynvinkel är det skäl att konstatera att det bör arrangeras skäliga 
möjligheter för personalens representanter att sköta sitt värv. Resurserna bör varken vara 
större eller mindre än vad som annars är kutym för t.ex. en tjänsteman inom företaget.  

Stödet från arbetsgivarens sida är av betydelse för att få personalen att verka i enlighet med 
strategierna. Enligt Becker – Huselid – Ulrich:s forskning har personalen hos de företag som 
har en hög kvalitet bättre uppfattat bolagets strategi än de företag som har låg kvalitet. I dessa 
företag är också en större del av ledningsgruppens medlemmar visionärer.513 

3.5 Evaluering 

3.5.1 Syfte och målsättningar  

1.  Klart definierade parter i samarbetsförfarandet  

Lagstiftaren har klart och tydligt definierat syftet i SamarbetsL, där betoning skett på 
samarbetet mellan arbetsgivare och personal, ävensom av personalens interna samarbete och 
växelverkan mellan parterna liksom mellan personalgrupperna.514 I lagens 3 § har lagstiftaren 

                                                 
510 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 6 kapitlet om 
informationsverksamheten mellan personalen internt och arrangerandet av möten, 1 stycket, s. 10 
511 Ibid, 2 stycket, s. 10 
512 Ibid, 3 stycket, s. 10 
513 Becker m.fl., s. 16-17 
514 Se även SamarbetsL 1 § 1-3 mom.  
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definierat att de avsedda samarbetsparterna ”är arbetsgivaren och företagets personal” där 
samarbetet förverkligas mellan  

a. vederbörande arbetstagare och funktionärer och dessas överordnade samt 

b. mellan arbetsgivaren och företrädare för personalen.515  

Lagstiftaren har gett två olika alternativ för samarbete: direkt med den arbetstagare som 
ärendet berör eller via dess ombud, personalens representant. Lagstiftarens syfte har därmed 
varit att samarbetet skall ske av de personer som är anställda av samma arbetsgivare och som 
utgör en del av befintlig organisation. Lagstiftaren har sett till att ingen separat organisation 
byggts upp och att en samordning sker med kollektivavtalssystemet. I RP 1978/39 slås även 
fast att samverkan organiseras dels inom ramen för företagets egna arbetsorganisation, dels 
mellan företrädare för arbetsgivaren och för personalen.516 Därtill har en tydlig definition 
skett i 3 § 2 mom. vad som menas med personalens representanter. 

Listan över personalens representanter är sålunda uttömmande och man kan dra den slutsatsen 
att det varit lagstiftarens syfte att noggrannt definiera parterna. Här sker en prioritering av 
befintliga förhandlingssystem som kompletterar kollektivavtalssystemet och 
förtroendemannasystemet. Enligt RP 1978/39 skall angelägenheter som omfattas av 
samarbetet behandlas av vederbörande arbetstagare och funktionärer tillsammans med deras 
arbetsledare och andra förmän i samband med normalt arbete. I enlighet med lagens syfte 
förutsätts angående förmännen att deras ställning som förhandlingspart ovedersägligt har 
fastställts av arbetsgivaren. Vilka som i varje enskilt fall deltar i samarbetet inom 
linjeorganisationen beror på den fråga som behandlas.517 Enligt Koskinen representeras 
arbetsgivaren normalt av den linjeförman, inom vars beslutsområde man förhandlar för 
tillfället.518  

2.  Parterna behandlar frågorna tillsammans  

RP (1978/39) förutsätter att samarbetsförfarandet sköts så att i lagen avsedda frågor behandlas 
tillsammans av arbetsgivaren samt av de förtroende- eller förbindelsemän för arbetstagare och 
funktionärer eller av sådana företrädare för dessa som har avsetts i enlighet med 5 §.519 
Lagstiftarens syfte har alltså varit att behandlingen sker tillsammans dock så att beslutet sker 
enskilt av arbetsgivaren. En framgångsrik arbetsgivare bör dock ta åt sig av personalens 
synvinklar och låta dem påverka beslutet. 70 % av arbetsgivarna och 92 % av personalens 
representanter i den empiriska undersökningen ansåg att ett positivt klimat i 
samarbetsförfarandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet.520 Samtidigt anser dock 
endast 49 % av arbetsgivarna att samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett 
reellt inflytande.521  

Då förhandlingsverksamheten har inletts uppstår dock resultat om man utgår ifrån huruvida 
personalrepresentanten i den egna förhandlingsgruppen påverkar beslutsfattandet. Hela 87 % 
av arbetsgivarna och 71 % av personalens representanter anser att personalrepresentanten i 
den egna förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.522 I den senaste tidens debatt 

                                                 
515 Ibid 
516 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3, s. 7 
517 Ibid 
518 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 184 
519 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 3, s. 7 
520 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
521 Ibid, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
522 Ibid, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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har riksförlikningsmannen föreslagit att SamarbetsL kunde förändras så att samarbetsaspekten 
betonas, trots att verktygen redan finns i dagens SamarbetsL – förutsatt att viljan finns.523 Ur 
personalledarskapssynvinkel kan noteras att regelverk är nödvändiga och underlättar 
processen men att växelverkan är svår att genomföra om det inte är möjligt enligt 
företagskulturen.  

3.  Personalgrupper i första hand enligt kollektivavtalspraxis  

Med personalgrupper avses i lagförslaget sådana grupper av personal som åsyftas i 
kollektivavtalspraxis. Dessutom avses i lagen sådana grupper av personal som kan vara 
sammansatt av arbetstagare eller funktionärer inom ett företag, på vilka kollektivavtalen inte 
tillämpas.524 Då man i SamarbetsL så långt som möjligt har försökt basera systemet på 
befintlig organisation, har man även vid faställandet av personalgrupper utgått ifrån 
personalgrupperna i kollektivavtalssystemet.525 Vid utarbetande av lagen var utgångspunkten 
att personalgrupper vanligen bildas av sådana anställda inom ett företag som är medlemmar i 
FFC, FTFC och AKAVA. Uppkomsten av en personalgrupp är dock, såsom framgår av 
lagens 5 § inte bunden vid någon form av organisation. En icke organiserad person bör härvid 
anses höra närmast till den personalgrupp vars anställningsvillkor tillämpas på honom.526  

Personalens indelning i personalgrupper bestäms närmast utgående från de 
centralorganisationer, dit förbundena som slutit kollektivavtalen tillhör. Därmed utgör hela 
den del av personalen i vars arbetsvillkor tillämpas ett kollektivavtal som ingåtts av ett 
förbund som tillhör FFC en personalgrupp oberoende av hur många olika kollektivavtal som 
tillämpas i företaget eller i dess verksamhetsenhet.527 Arbetsgivaren bör naturligtvis slå vakt 
om att samarbetet fungerar med samtliga personalgrupper oberoende av förbundstillhörighet.  

4.  Transparens kan ge möjligheter: skapa ”vi-anda” 

Förhoppningsvis skapar dialogen inom företaget en bättre vi-anda. Lagstiftaren har haft som 
målsättning att effektivera samarbetet mellan arbetsgivare och personal och det interna 
samarbetet mellan personalgrupperna.528 Rensis Likert har betonat faktorer som påverkar ett 
organisationsklimat:529  

• kommunikation, vad diskuteras det om 

• beslutsfattande, vem gör beslut 

• personalvård, hur är arbetet organiserat 

• möjligheter för personalen att påverka 

• utnyttjande av teknologi 

5.  Rätt till intern växelverkan 

Enligt SamarbetsL:s 1 § hör det till ett av lagens syften att personalens interna samarbete 
ökas. Om denna verksamhet finns överenskommet i 6 kapitlet i det allmänna avtalet mellan 

                                                 
523 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” 
524 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 7 
525 Sarkko Kaarlo, Työoikeus, yleinen osa, s. 270 
526 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 8 
527 Laatunen m.fl. 2002, s. 32 
528 Se SamarbetsL 1 § 1 mom.  
529 Strömmer Riitta, Henkilöstöjohtaminen, s. 63, med hänvisning till Likert Rensis, utan hänvisning till verk 
eller sidnummer 
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EK och FFC. I avtalet finns överenskommet om rätten att arrangera möten, om rätten att ge ut 
information till fackmedlemmarna, om rätten att informera i personaltidningen eller i dylika 
informationsblad samt användingen av anslagstavlor.530 Rätten till användingen av 
arbetsgivarens utrymmen bör ske kostnadsfritt. Vidare kan överenskommas lokalt om övriga 
former.531 Det blir även allt vanligare att använda sig av företagets elpost och intranet samt 
datanät för spridande av information i den interna växelverkan. Ur 
personalledarskapssynvinkel är stadgandet i enlighet med företagets intresse. 

3.5.2 Funktion och betydelse 

1.  Personalens representanter blir parter i samarbetet 

En verkan av lagstiftarens inställning blir att vederbörande arbetstagare och deras 
representanter blir parter i samarbetet. Lagstiftaren har betonat dels att samarbetet sker med 
arbetstagaren vars ärende behandlas eller med dennes representant. Avseende 3 § 1 mom 
råder ingen oklarhet vem som utgör samarbetsparter samt angående förhandlingsordningen. 
Lagen avser med samarbetsparter arbetsgivaren och företagets personal. Samarbetet 
förverkligas mellan vederbörande arbetstagare och funktionärer och dessas överordnade samt 
mellan arbetsgivaren och företrädare för personalen.  

I den empiriska undersökningen ansåg dock 52 % av arbetsgivarna att om flere ärenden bör 
förhandlas individuellt med varje arbetstagare. Man kan dock dra den slutsatsen att de inte 
anser personalrepresentanten onödig för det.532 Ur personalledarskapssynvinkel kan och bör 
personalrepresentanten vara en viktig länk mellan arbetsgivare och personal. Fördelen och 
nackdelen med dels en representativ och dels en direkt demokrati kan alltid diskuteras. I 
strävandet efter effektiva system har dock den representativa demokratin vunnit. Ingen skild 
byråkrati behöver ej heller skapas då fungerande system redan finns på arbetsplatserna.  

2.  Förmannen måste beakta samarbetsförfarandet i sitt agerande 

Detta innebär också att förmännen som representerar arbetsgivaren får en förpliktelse att 
verka som part i samarbetsförfarandet och måste beakta samarbetsförfarandet i sina beslut. 
Även i sådana fall då det är någon annan person som sköter samarbetsförfarandet bör 
förmannen reagera då det blir aktuellt att inleda samarbetsförfarandet. Ärenden som hör till 
samarbetsförfarandet och berör en enskild arbetstagare eller ett ärende som berör en enskild 
personalgrupp av arbetstagare eller tjänstemän behandlas i samband med normala 
arbetsrutiner mellan förmannen och arbetstagarna.533 Detta kan även ske med personalens 
representanter i enlighet med förhandlingsordningen.  

I den empiriska undersökningen ansåg dock endast 49 % av arbetsgivarna att 
samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande.534  Ofta 
beskylls dock arbetsgivarna för att gå in i samarbetsförfarandet endast då det blir frågan om 
uppsägningar och personalminskningar. Kritiken har varit mycket kraftig under senaste tid 
och krav på ändringar i SamarbetsL har framförts. I oktober 2003 tillsattes en kommitté för att 

                                                 
530 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 6 kapitlet om 
informationsverksamheten mellan personalen internt och arrangerandet av möten, 1-3 stycket, s. 10 
531 Ibid, s. 79-80 
532 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 10 till arbetsgivarens och personalens representanter 
533 Laatunen m.fl. 2002, s. 30 
534 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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få fram ändringar i SamarbetsL. Man har betonat SamarbetsL som en lag för att behärska 
förändringar och betydelsen av att samarbetsförfarandet är fortgående.535 Lagstiftarens motiv 
har varit att arbetsgivaren beaktar personalens åsikter före beslut fattas. Lagstiftarens motiv 
motsvarar det som ansetts bra inom personalledarskapsforskning.  

3.  Parterna står i arbetsförhållande till företaget 

Särkilt bör noteras att den som representerar personalen i samarbetsförfarandet enligt 3 § 2 
mom. bör vara i arbetsförhållande med ifrågavarande arbetsgivare.536 Här skiljer sig vårt 
system från det svenska där även fackets ombud deltar i medbestämmandeförhandlingarna. I 
de ärenden som omfattas av samarbetsförfarandet och berör arbetarskyddet verkar 
arbetarskyddsfullmäktige som personalens representant. Arbetsgivaren kan om han så önskar 
höra arbetarskyddsfullmäktige också i ett sådant ärende, som i huvudsak berör ett annat 
ärende men där aspekter som berör arbetarskyddet har betydelse.537 

4.   Arbetsgivaren representant undantages vid definition av personalgrupp 

Till personalgrupp kan enligt lagens definition inte räknas de tjänstemän som inte omfattas av 
ett kollektivavtals tillämpningsområde. Begränsningen gäller närmast de personer som i 
företaget eller dess verksamhetsenhet i första hand sköter om arbetsrättsliga ärenden. Som 
exempel kan nämnas personalchefer eller med dem jämförbara personer.538 Det intressanta 
här är sammankopplingen till kollektivavtalssystemet som återigen görs. 

5.  Avvikelse enligt samarbetslagen  

Lagstiftarens synsätt om att samarbetsförfarandet utgör en del av arbetsmarknadens 
institutioner framgår även i 14 § 1 mom. Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar 
vilkas verksamhet omfattar hela landet kan genom avtal göra avvikelser från SamarbetsL. 
Lagstiftarens syfte har varit att SamarbetsL skall vara en ramlag som kan kompletteras med 
avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Detta får även konsekvenser vad gäller 
samarbetsförfarandets parter. I SamarbetsL 14 § finns följande stadgat:539 540 

14 § Rätt att ingå avtal.  

1 mom. 

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar vilkas verksamhet omfattar hela 
landet kan genom avtal avvika från vad som i…”3 och 4 § bestäms om 
samarbetsparter”.  

2 mom.  

Ovan i 1 mom. avsett avtal har samma rättsverkan som kollektivavtal enligt lagen om 
kollektivavtal (436/46). Avtalets bestämmelser får av avtalet bunden arbetsgivare 
tillämpas även på de arbetstagare eller funktionärer, vilka icke är bundna av avtalet, 
men hör till personalgrupp som avses i detta.  

                                                 
535 Se Servicearbetsgivarnas internetsida www,palvelutyonantajat.fi, PT Lehti uttalande av Pentti Vainio (FFC) 
angående fi. ”muutoksenhallintalaki” 
536 Laatunen m.fl. 2002, s. 31 
537 Ibid, s. 32 
538 Ibid, s. 33 
539 Ibid 
540 Sarkko Kaarlo, Lakimies 1980, Yhteistoimintalaissa edellytetyistä sopimuksista, s. 618-634 
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I det allmänna avtalet mellan EK och FFC har man även kommit överens om förverkligandet 
av samarbetet och dess organisering på arbetsplatserna. I avtalet finns särskilda staganden om 
utvecklingsverksamheten, om förverkligandet av samarbetet, arbetsduglighet samt om 
samarbetsuppgifter och samarbetets organisation.541 

Sarkko konstaterar att lagstiftaren inte lagt in begränsningar i nämnda frågor. i 14 §. Sarkko 
ser lagmomentet som misslyckat och att lagstiftaren har lämnat frågan öppen vad som 
egentligen avses. Begreppet "samma rättsverkan som kollektivavtal" vittnar om att avsikten 
varit att ge samma juridiska status som avseende kollektivavtalen. 542 Enligt Tiitinen ger 14 § 
utrymme för tolkningar.543 Nieminen räknar upp tre olika situationer då avvikelser kan göras 
från kollektivavtalet:544 

 avvikelser sker från mimimivillkoren i kollektivavtalet så att försämring sker i förhållande 
till minimivillkoren 

 avvikelser sker från mimimivillkoren i kollektivavtalet så att förbättring sker i förhållande 
till minimivillkoren 

 parterna i kollektivavtalet har i något ärende tillåtit avvikelser från kollektivavtalet genom 
ett samarbetsavtal eller så är kollektivavtalets stadgande dispositivt. 

6.  Definition av personalgrupp  

Som tidigare nämnts har lagstiftarens synsätt varit att samarbetsförfarandet bygger på 
kollektivavtalssystemet och förtroendemannasystemet. Detta framgår inte minst i 3 § 2 mom. 
i SamarbetsL där samarbetsparterna är uppräknade. Detsamma gäller vid tolkningen av 
personalgrupp enligt RP (1978/39), dock så att personalmandatet inte helt och hållet har getts 
åt kollektivavtalssystemet:545 

Med personalgrupp avses i lagförslaget sådana grupper av personal som åsyftas i 
kollektivavtalspraxis. Dessutom avses i lagen sådana grupper av personal som kan 
vara sammansatta av arbetstagare eller funktionärer inom ett företag, på vilka 
kollektivavtalen inte tillämpas. 

7. Befrielse från arbetet 

I 4 kapitlet i det allmänna avtalet finns stadgat om befrielser från arbetet för 
förtroendemännen. För skötseln av sitt värv beviljas huvudförtroendemannen befrielse från 
arbetet tillfälligt, ständigt återkommande eller i sin helhet. Till andra förtroendemän samt 
övriga personalrepresentanter som deltar i samarbetsförfarandet beviljas vid behov ledigheter 
från arbetet.546 I de flesta kollektivavtalen finns stadganden om ledigheter från arbetet 
avseende personalens representanter. I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för 

                                                 
541 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet, samarbetet på 
arbetsplatserna, utvecklingsärenden, förverkligandet av samarbetet, verksamhet avseende arbetsduglighet, s. 2-3 
542 Sarkko Kaarlo, Lakimies 1980, Yhteistoimintalaissa edellytetyistä sopimuksista, s. 618-634 
543 Tiitinen Kari-Pekka, Työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelulausekkeista, s. 333 
544 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 141 
545 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, detaljerad 
motivering, 3 § samarbetsparter, s.7   
546 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 4 kapitlet om stadganden 
om förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktige samt arbetarskyddsombudets ställning, 4.1 ledighet från 
arbetet och ersättande av förlorad inkomst, ledigheter, 1-5 stycket, s. 5-6 
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servicebranschen och Teknisten Liitto avseende Rundradions tekniska tjänstemän finns 
stadgat följande om huvudförtroendemannens ledigheter:547 

Huvudförtroendemannen får ledigheter från sin funktion för att sköta 
förtroendemannauppgiften enligt överenskommelse. Bolaget betalar åt 
huvudförtroendemannen minst samma lön som hans inkomst varit då 
huvudförtroendemannauppdraget inletts.  

Därtill finns i SamarbetsL:s 13 § stadgat om befrielser från arbetet. Befrielse sker från 
normalt arbete för den tid som de behöver för samarbetsförfarandet. Det kan vara svårt att 
skilja mellan de rättigheter som finns i det allmänna avtalet angående befrielser från arbete, 
kollektivavtalen och i SamarbetsL. Det viktiga är att personalens representant erhåller den 
ledighet som behövs för skötseln av värvet.  

3.5.3 Synsätt  

1.  Begreppet personal  

Som parter i samarbetsförfarandet fungerar arbetsgivaren och företagets personal. Begreppet 
personal utgör enligt Nieminen ett allmänt begrepp för de arbetstagare som är i ett 
arbetsförhållande till företaget. I SamarbetsL har begreppet personal betydelse i det 
hänseendet att samarbetsförfarandet inte begränsas till att gälla skilt för arbetsgivaren och 
respektive personalgrupp. I det fall att samarbetsärendet berör alla personalgrupper generellt 
utgör företagets personal en helhet, där respektive personalgrupp deltar via sin representant i 
samarbetsförfarandet.548 Nieminens uppfattning motsvarar rättslitteraturens avseende 
begreppet personal. Fackets intresse är naturligtvis att driva den egna personalgruppens 
intressen. Detta är ej alltid i enlighet med de övriga personalgruppernas intressen.  

2.  Tillämpningsområde 

Gällande lagens tillämpningsområde finns olika synsätt. Arbetstagarsidan skulle gärna ha sett 
att lagen även omfattar företag som har mindre än 30 anställda medan arbetsgivarsidan 
menade att växelverkan i dessa företag fungerar tillräckligt bra ändå. Slutresultatet blev 
följande tolkning i lagens 2 § 1 och 2 mom. (med ändringar i samband med EU inträdet). 
Lagen tillämpas i företag, vars personal i arbetsförhållandet normalt uppgår till minst 30 
personer.  

Lagen tillämpas på i 6 § 3 b punkten avsedda uppsägningar som verkställs av 
produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i 
samband därmed även i företag, vars personal i arbetsförhållande normalt uppgår till färre än 
30 men minst 20 personer, om arbetstagaren överväger en uppsägning av minst 10 
arbetstagare. 

Företagens personal sätts här i olika ställning gällande samarbete och information. Detsamma 
gäller även de företag som har en egen förtroendeman men vars personal är mindre än 30 
personer. Ett exempel är förtroendemannareglerna i det allmänna avtalet mellan EK och FFC 
avseende de företag som har mera än 30 anställda. Enligt reglerna ges enligt SamarbetsL:s 11 

                                                 
547 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Teknisten Liitto ry:n välinen Yleisradion teknisten toimihenkilöiden 
koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003  
548 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 39 
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§ 2 mom. avsedda bokslutsuppgifter vid begäran skriftligt till personalens representanter.549 
550  

I kommittébetänkandet (KM 1992:39, 1993:11 och 1993:33) diskuterades utökningen av 
tillämpningsområdet till företag med mindre än 30 arbetstagare. Arbetsgivarsidan motsatte sig 
ett utökande av ärendena liksom av tillämpningsområdet. Enligt arbetstagarsidan bör 
omfattningen på de ärenden som omfattar företagsverksamheten och för personalen väsentliga 
ärenden utökas. I samarbetsförfarandet skulle man komma överens om behärskandet av 
förändringar, arbetets innehåll och dess organisering, arbetets verkställande, ibruktagandet av 
ny teknik och ärenden som berör dess personalverkningar, användningssättet av personalen, 
produktiviteten, förverkligandet av jämställdhet samt utvecklandet av arbetsomgivningen. 
Personalens förhandlingsposition skulle förstärkas.551  

Frågan utgjorde en av de största tvistefrågorna i samband med lagberedningen.552 
Lagförslaget utgör en kompromiss där lagstiftaren dragit upp gränserna. I lagstiftningsarbetet 
skedde ett intensivt samarbete mellan regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna.553  

3.  Graden av personaldeltagande - konsultering 

Enligt Uhmavaara utgör samarbetsförfarandet en förberedelse och en behandling av ärenden 
som stöder beslutsprocessen i företagen, som till sin karaktär är konsulterande. Att fatta 
beslutet är till huvuddelen arbetsgivarens sak och på hans ansvar, och det krävs ej i 
lagstiftningen att man kommer överens.554  Enligt Nieminen kan man dela in personalens 
inflytande i arbetsgivarens beslutsfattande i olika grader:555 

1. Arbetsgivaren har beslutanderätten som inte begränsas av formalitetsregler och av de 
lagregler som beslutet innehåller. 

2. Arbetsgivaren har informationsskyldighet i ärendet. 

3. Före arbetsgivaren fattar ett beslut måste han uppfylla vissa formalitetsskyldigheter, då 
personalen har rätt till inflytande: arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla och 
informera före han fattar ett beslut, men har dock rätt att fatta ett självständigt beslut utan 
att ta personalens ståndpunkt i beaktande. 

4. I lagen har man stadgat om personalens rätt till inflytande genom ett stadgande om 
möjligheten till överenskommelse, då arbetsgivaren kan överenskomma med personalen 
och sålunda begränsa sin beslutandemakt. 

5. Personalen har medbestämmanderätt i ärendena, vilket ger rätt att besluta om ärendena 
tillsammans med arbetsgivaren. 

6. Personalen har rätt att fatta beslut om ärendena. 
                                                 
549 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 5 kapitlet, arbetsgivarens 
informationsplikt, information gällande företaget, s. 9 
550 Se även Rusanen, s. 65 
551 Ibid, s. 197   
552 Laatunen m.fl. 2002, s. 24  
553 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, allmän 
motivering, 2.3. beredningsskeden och –material, s. 6  
554 Uhmavaara Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla, Kyselytutkimus yhteistoiminnan tilasta Suomen työelämässä. 
Ur Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, toimittanut Martti Kairinen, s. 57 
555 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 40, med hänvisning till 
Flodgren Boel, Företagsdemokrati – medbestämmande. I verket Den nordiska modellen. Fackföreningarna och 
arbetsrätten i Norden – nu och i framtiden, s. 71 och Koskinen Pirkko K, Työntekijöiden osallistumisesta 
päätöksentekoon yrityksessä, s. 6 
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Systemet i Finland motsvarar närmast punkt 3, där arbetsgivaren bör uppfylla vissa 
formaliteter innan han fattar beslut. Lagen ger också möjlighet till överenskommelse enligt 
punkt 4 men det är långt ifrån alla gånger som detta sker. Som tidigare nämnts är det endast 
ett fåtal ärenden där personalen har medbestämmanderätt att besluta om ett ärende 
tillsammans med arbetsgivaren enligt punkt 5. Punkt 6 existerar endast i SamarbetsL i form 
av 7 § 5 mom. 3 punkten som avser beslut inom området för socialverksamheten.  

Pirkko K Koskinen gör en indelning i tre skeden avseende personalens rätt att deltaga i 
beslutsfattandet:556 

 att deltaga i beslutets förberedelseskede 

 att deltaga i det slutliga beslutsfattandet 

 att deltaga i övervakandet av beslutets verkställande. 

Dessa ärenden kan arbetsgivaren minimera om han motsätter sig ett utökat medbestämmande. 
Arbetsgivarna i Finland (TT) vill inte utöka personalens inflytande i arbetsgivarens 
beslutsfattande. FFC och övriga arbetstagarorganisationer vill å sin sida utöka graden av 
inflytande. En möjlig lösningsmodell ur personalledarskapssynvinkel vore att inte göra 
ändringar lagstiftningsvägen utan låta företagen göra det själva. Ett framgångsrikt företag 
behöver i vilket fall som helst involvera personalen på ett sätt som motsvarar punkterna 4 och 
5 (och till vissa delar enligt punkt 6). Vägen är dock lång till att medbestämmandet skulle 
fungera i alla företag. Speciellt i samband med uppsägningar tenderar samarbetsförfarandet 
att börja likna något mellan punkt 2 och 3. Under senaste tidens uppsägningsvåg har klimatet 
igen hårdnat och arbetsgivarna har beskyllts för att säga upp med lägre tröskel än tidigare i 
stället för att söka alternativa lösningar som t.ex. permitteringar.557 

För att en riktig växelverkan skall vara möjlig bör arbetsgivarna se till att arbetstagarna får 
föra fram sin kunskap, erfarenhet och ståndpunkter. De planerade åtgärdernas grunder, 
verkningar och alternativ bör noggrant penetreras.558 Mycket är dock beroende av parternas 
inställning till samarbetsförfarandet.559 

Ur den empiriska undersökningen framgår att 70 % av arbetsgivarna och 92 % av personalens 
representanter anser att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet där personalen har 
inflytande på beslutsfattandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet.560 I samma 
undersökning anser dock endast 49 % av arbetsgivarna att samarbetsförfarandet skall skötas 
så att personalen kan ha ett reellt inflytande.561  

Personalledarskapsforskning visar ett klart samband mellan personalens inflytande på 
beslutsfattandet och företagets framgång. Se bl.a. Becker-Huselid-Ulrich:s forskning som 
behandlats tidigare i kapitel 1.3.2.562 Det kräver dock att arbetsgivarna inser att det är lönsamt 
och ger ett mervärde att införa samarbetsförfarandet och personalstrategin i bolagets 
strategiska tänkande – i verksamhetsstrategin. Tankesättet bör finnas i företagskulturen och i 

                                                 
556 Koskinen Pirkko K, Työntekijöiden osallistumisesta päätöksentekoon yrityksessä, s. 6 
557 Se HS 22.10.2002, ur artikeln "IT-ammattilaisesta asuntokauppiaaksi" 
558 Rusanen, s. 77 
559 Se även Laatunen m.fl. 2002, förorden  
560 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
561 Ibid, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
562 Becker m.fl., s. 16-17 
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sättet att leda företaget. En sådan växelverkan möjliggörs också i den nuvarande 
lagstiftningen, förutsatt att det finns en vilja.563  

4.  Förtroendemannen representerar även icke organiserade arbetstagare 

Personalgruppens förtroendeman har även kompetens att representera sådan personal som 
icke är organiserad i sådana ärenden som berör personalen eller en personalgrupp allmänt 
(SamarbetsL 3 §). Ett krav är dock att arbetstagarna inte har valt åt sig en särskild 
representant enligt SamarbetsL:s 5 §. Detsamma gäller även förtroendeombudet. 
Förtroendemannens kompetens omfattar inte ett sådant ärende som endast berör en viss 
arbetstagare.564  

Från fackligt håll vill man naturligtvis gärna att samtliga arbetstagare skulle ansluta sig till 
förbunden. Det finns risk för att dessa icke organiserade arbetstagare inte prioriteras i 
samband med t.ex. uppsägningsförhandlingar. För att förhandlandet skall vara så effektivt och 
rationellt som möjligt är det även i arbetsgivarens intresse att inte motparten i 
samarbetsförfarandet delas upp i allt för många grupper och att grupperna är närvarande vid 
gemensamma möten.  

5.  Förhandlingar med enskild arbetstagare respektive personalens representant 

En förhandling som berör en enskild arbetstagare personligen skall föras mellan arbetsgivaren 
och den enskilde arbetstagaren. Arbetstagaren eller funktionären (även arbetsgivaren) kan 
kräva att man förhandlar mellan arbetsgivaren och ifrågavarande arbetstagares representant 
(SamarbetsL:s 7 § 2 mom.). Om arbetsgivarens åtgärd har vissa verkningar som berör en 
enskild arbetstagare, fastän den i övrigt skulle beröra personalen generellt, bör det särskilt 
förhandlas med ifrågavarande arbetstagare.565 Det finns olika synsätt på om förhandlingarna 
skall ske kollektivt eller individuellt i dylika ärenden, och det kan även vara ändamålsenligt 
att föra förhandlingar dels kollektivt och dels individuellt.  

Om ett ärende berör en verksamhetsenhets eller avdelnings arbetstagare eller funktionärer 
generellt, skall ärendet behandlas med ifrågavarande personalrepresentant. Ett sådant ärende 
skall behandlas på ett gemensamt möte i det fall att ärendet berör ett flertal personalgrupper. 
På mötet skall det finnas representanter från respektive personalgrupp (SamarbetsL 7 § 3 
mom.). Ett ärende som berör personalen generellt kan även behandlas i en särskild 
delegation.566   

Om ett ärende gäller en verksamhetsenhets personal överlag kan man inte överenskomma 
konkret vilka arbetstagare som kommer att uppsägas. Personalrepresentanten kan förhandla 
endast generellt om dessa ärenden som berör uppsägningsskyddet, d.v.s. om grunderna, 
verkningarna samt alternativen till åtgärderna. I förhandlingarna får man dock precisera vilka 
arbetstagare som berörs av de planerade åtgärderna. Ett sådant förhandlingsresultat binder 
dock inte en enskild arbetstagare utan här krävs särskilt deras godkännande. SamarbetsL ger 
sålunda inte rätten åt personalrepresentanten att ingå ett avtal för en specifik arbetstagare 
gällande hans permittering, uppsägning eller deltidsanställning.567  

Regelverket kan komma att komplicera samarbetsförhandlandet för arbetsgivaren då de 
lösningar som ingås inte nödvändigtvis är hållbara i slutändan. I praktiken kan dessa 
arrangemang dock vara starkare än vad de har juridisk täckning för.  
                                                 
563 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” 
564 Rusanen, s. 247 
565 Ibid  
566 Ibid 
567 Ibid, s. 248-249 
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Om arbetstagaren för sin egen del för ärendet vidare till domstol gällande uppsägning av 
ekonomiska- eller produktionsorsaker kan de förhandlingar som förts ha juridisk betydelse då 
man bedömer om uppsägningsgrunderna är tillräckliga. I fall att personalens representanter 
har godkänt uppsägningsordningen eller även uppsägningsgrunderna och t.o.m. enskilda 
uppsägningar förstärks arbetsgivarens  uppriktighet i åtgärderna. Frågan har betydelse vid 
bevisföringen.568  

I den empiriska undersökningen frågades huruvida personalrepresentantens roll bör förstärkas 
lagstiftnings- eller avtalsvägen så att personalrepresentanten mera självständigt kunde fatta 
egna beslut och göra upp egna förhandlingslösningar. Av arbetsgivarnas representanter ansåg 
endast 30 % och av personalens representanter ansåg 67 % att rollen kunde förstärkas.569 Det 
är en aning förvånande att inte en större del av arbetsgivarens representanter skulle godkänna 
arrangemanget där personalrepresentanten kunde göra mera självständiga uppgörelser med 
arbetsgivaren.  

6.  SamarbetsL:s mest centrala rättsverkan  

SamarbetsL:s mest centrala rättsverkan utgör arbetsgivarens informations-, planerings- och 
förhandlingsskyldighet. Samarbetsförfarandet utgör också en informationskanal mellan 
företaget och personalen. Samarbetet är ofta förberedelser och behandling av ärenden som 
stöder företagets beslutsfattande, där samarbetsförhandlingarna till sin karaktär är 
konsulterande. Beslutsfattandet utgör främst arbetsgivarens sak och ansvar, och i lagen krävs 
inte att arbetsgivaren och personalen behöver bli eniga om ett ärende. Det är dock möjligt i 
samarbetsförfarandet att överenskomma om saker och i vissa fall kräver lagstiftningen 
överenskommelse.570 Arbetsgivarnas organisationer vill inte heller öka kravet på 
överenskommelse, åtminstone inte lagstiftningsvägen.   

7.  Ansvar i tillsynen  

I SamarbetsL 15 § har arbetsmarknadsorganisationerna även fått ett ansvar i tillsynen över 
tillämpningen av lagstiftningen, vilket är ett klart ställningstagande från lagstiftarens sida att 
involvera arbetsmarknadsparterna i systemet. Tillsyn över tillämpningen av lagen utövas av 
arbetsministeriet samt av de arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar som har 
ingått riksomfattande kollektivavtal. 

Enligt RP (1978/39) kommer arbetsmarknadsparternas ansvar för tillsynen över lagens 
tillämpning till uttryck närmast i de fall, då parterna sinsemellan avtalat om samarbetet inom 
ramen för SamarbetsL.571  

8. Aktörernas syn på samarbetsavtal och lokalt förhandlande 

Enligt Uhmavaara har det visat sig att man i samarbetsförfarandet även kommer överens om 
andra ärenden än de som finns stadgade i SamarbetsL.572 Arbetsmarknadssystemets 
utvecklingskommitté har också föreslagit att man till SamarbetsL skulle tillföra ett stadgande 
                                                 
568 Ibid, s. 249 
569 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
570 Uhmavaara Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla, Kyselytutkimus yhteistoiminnan tilasta Suomen työelämässä. 
Ur Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, toimittanut Martti Kairinen, s. 57, även med hänsvisning till 
SamarbetsL 7 § 4 mom.  
571 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, detaljerad 
motivering, 15 § tillsyn, s.13   
572 Uhmavaara Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla, Kyselytutkimus yhteistoiminnan tilasta Suomen työelämässä. 
Ur Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, toimittanut Martti Kairinen, s. 57, även med hänsvisning till 
SamarbetsL 7 § 4 mom.  
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om samarbetsavtal. Detta skulle ge klarare juridiska förutsättningar i samarbetsförfarandet 
mellan arbetsgivare och personalgruppens representanter och gällande de avtal som uppstår. 
Avtalsförslaget skulle innebära att man klarare än idag kunde komma överens om ärenden 
som tillhör företagets personalfunktion, om arbetets innehåll, arbetets organisering samt 
arbetsförhållandena i övrigt. Kollektivavtalsärendena skulle som grund lämnas utanför, dock 
så att man i samarbetsavtalet kan avvika från kollektivavtalet, om det finns orsaker till det 
som bägge parter kan acceptera. De lönevillkor som överenskommits i kollektivavtalet skulle 
inte i första hand överenskommas i samarbetsavtalet, men de produktionsärenden som 
omfattas av SamarbetsL kunde behandlas om parterna så önskar.573 Denna 
gränsdragningsdiskussion är av vikt visavi arbetsmarknadens institutioner och 
samarbetsförfarandets roll.  

Rusanen (FFC) kommenterar även kommittéförslaget (dess andra delbetänkande) där 
kommittén efter omröstning föreslog att man principiellt omfattade en ändring av 
SamarbetsL. Enligt förslaget skulle personalens representanter kunna överenskomma med 
arbetsgivaren om ett samarbetsavtal som baserar sig på de samarbetsförhandlingar som förts 
och gäller de ärenden som omfattas av SamarbetsL. I det lokala samarbetsavtalet skulle man 
även kunna avvika från branschens kollektivavtal i det fall att parterna gemensamt har 
konstaterat att det är i personalens och företagets intressen.574 Därmed skulle 
samarbetsförfarandets tyngd ha utökats på kollektivavtalssystemets bekostnad. En sådan 
utveckling har man dock aldrig lyckats avtala om.  

Arbetsgivarsidan ansåg att förslaget går i rätt riktning men inte tillräckligt långt. 
Arbetsgivarsidan ansåg att man i samarbetsavtalen bör kunna åsidosätta 
kollektivavtalsstadganden på samma sätt som man kan avvika från kollektivavtal med ett 
arbetsavtal. Enligt arbetsgivarna bör avtalandet också vara möjligt mellan arbetsgivaren och 
den enskilda arbetstagaren och inte endast med personalens representanter.575 På fackligt håll 
motsatte man sig dessa tankegångar.  

Från fackföreningshåll anses att man inte skall kunna avvika från kollektivavtal med 
samarbetsavtal. Utgångspunkten är att de lagbaserade samarbetsförhandlingarna och 
kollektivavtalssystemet bör hållas isär. Enligt Rusanen hör det inte till SamarbetsL ändamål 
att avtala om arbetsvillkor. Det förslag som här diskuteras skulle leda till en process som 
bygger på växelverkan, förhandlingar och överenskommande där man kunde komma överens 
om försämringar i ikraftvarande arbetsförhållanden. Enligt fackföreningsrörelsen bör 
utvecklandet av det lokala förhandlandet ske via kollektivavtalssystemet.576 

Enligt arbetsgivarnas representanter bör regelverket placeras i ArbetsavtalsL, för att 
avtalandet möjliggörs även i mindre företag, där man inte tillämpar SamarbetsL. Detta 
poängterades speciellt av Finlands Företagares Centralförbund, som ansåg att 
samarbetsförfarandet p.g.a sin invecklade och byråkratiska karaktär inte utgör ett attraktivt 
alternativ som avtalsform för mindre företag.577  

Från arbetsgivarsidan har funnits ett krav om ökade möjligheter att lokalt överenskomma om 
avvikelser från kollektivavtalssystemet. Även Arbetsmarknadssystemens 

                                                 
573 Ibid, s. 58, även med hänsvisning till KM 1992:39, bilaga 1; 1993:11 s. 24-26 och 36; 1993:34, s. 53-54 och 
82.  
574 Rusanen, s. 196 
575 Ibid, s. 197 
576 Ibid 
577 Rusanen, s. 197, Finlands Företagares Centralförbund översatt från finska Suomen Yrittäjien Keskusliitto  
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utvecklingskommitté har behandlat frågan. Utvecklingskommittén har tagit fram fem olika 
alternativ för hur det lokala förhandlandet kan utvecklas:578  

1. arbetsavtalet som modell för det lokala förhandlandet (parter arbetsgivare-personalens 
representanter/förtroendemän/arbetstagaren) 

2. avtal inom ramen för samarbetsförfarandet (arbetsgivaren-personalens representanter 
/arbetstagaren) 

3. det lokala förhandlandet i enlighet med kollektivavtalen med allmäntbindande verkan 
(riksomfattande avtal med arbetsgivaren och förtroendemännen som part/facket) 

4. företagsenligt kollektivavtal (arbetsgivaren-förtroendemännen/facket) 

5. utvecklandet av det lagbaserade avtalsmandatet (arbetsgivare-arbetstagare/personalens 
representanter) 

Kairinen gör följande indelning i förverkligandet av det lokala förhandlandet/avtalandet:579 

1. via lagstiftningen  

2. via riksomfattande kollektivavtal 

3. företagsenliga kollektivavtal 

4. samarbetsavtal 

5. arbetsavtal 

Tankegångarna från kommittébetänkandet kan t.o.m. rubba det system som idag råder. Från 
det att kommittébetänkandet gjordes har dock inga större justeringar gjorts. En förändring är 
inte heller lätt att åstadkomma. Som en central målsättning från arbetsgivarhåll framfördes att 
utöka flexibiliteten på företagsnivå. Lagstiftningen bör enligt arbetsgivarna utvecklas 
mångsidigt i en dispositiv riktning. Att endast utöka flexibiliteten i kollektivavtalen räcker ej, 
eftersom ”fackförbunden är ovilliga” till det.580   Som ovan nämns i utvecklingskommitténs 
förslag utgör samarbetsförfarandet en möjlighet där dessa förhandlingar kunde föras. Hittills 
har inte utvecklingen gått denna väg.  

Det mest betydande området där det lokala förhandlandet har utvecklats är arbetstidsfrågorna. 
Det lokala förhandlandet har lett till att arbetstidsarrangemangen blivit flexiblare. Dessa 
arrangemang har åstadkommits främst via kollektivavtalsbestämmelser. Även ArbetstidsL 
(605/96) innehåller vissa möjligheter, där man utökat möjligheterna till lokalt förhandlande 
och avtalande. Enligt stadgandena i ArbetstidsL:s 10 och 11 § kan även företag som är 
bundna av branschens riksomfattande kollektivavtal (enligt ArbetsavtalsL:s 2:7 §) göra lokala 
avtal gällande den ordinarie arbetstiden.581 

                                                 
578 Rusanen, s. 194, med hänvisning till KM 1992:39, Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitean I 
osamietintö, Helsinki 1992, KM 1993:11, Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitean II osamietintö, 
Helsinki 1993 samt KM 1993:33, Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitean loppumietintö, Helsinki 1993 
579 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 215-218 
580 Rusanen, s. 193, med hänvisning till KM 1992:39, Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitean I 
osamietintö, Helsinki 1992, KM 1993:11, Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitean II osamietintö, 
Helsinki 1993 samt KM 1993:33, Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitean loppumietintö, Helsinki 1993 
samt KM 1993:2, Työaikalainsäädäntökomitean mietintö, Helsinki 1992 
581 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 213 
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I samband med förberedelseskedet av ArbetsavtalsL (2001) diskuterades 
personalrepresentanternas kompetens. Bruun - Kairinen föreslår också i kommittébetänkandet 
för den nya ArbetsavtalsL (2000:1) att man ser över personalrepresentantens roll och 
förhållande i prioritetsordningen. Bruun – Kairinen föreslår följande tillägg i ArbetsavtalsL: 

Inom ramen för arbetsavtalets villkor och arbetstagarnas företrädares kompetens att 
överenskomma om villkor i arbetsförhållanden, skall till övriga delar efterföljas 
stadgande i kollektivavtal, förutom vad gäller en lagregel i samma ärende, eller annat 
villkor som kan ses som grundläggande i arbetsförhållandet, om villkoret kullkastar att 
efterfölja den.  

Den mest centrala reglerna eller stadgandena om arbetstagares rätt eller förmån 
utesluter inte en överenskommelse eller tillämpandet av ett för arbetstagaren 
förmånligare villkor, om inte annat har stadgats eller reglerats.   

Huvudsyftet med stadgandet i 2 momentet är att definiera inom lagstiftningen vedertagen 
praxis för den inbördes ordningen och prioriteringen av olika graders normer. Det finns ett 
behov av information gällande prioriteringsordningen så att även andra än de juridiskt lärda 
skulle få en klarhet i hur hierarkin fungerar. Det här gäller närmast de överenskommelser om 
villkoren i arbetsförhållandet och speciellt för de lokala avtal som ingås av förtroendemännen  
och förtroendeombuden i förhållande till lagstiftning, kollektivavtal, och övriga normer på 
individ- och personalgruppsnivå. Då det lokala förhandlandet ökar tilltar även behovet att få 
med ett stadgande i lagstiftningen som klarlägger situationen. Vad gäller 
prioriteringsordningen kunde man referera till vedertagna uppfattningar inom 
rättslitteraturen.582  

9.  Jämviktförhållande mellan avtalsparterna?  

Enligt arbetsgivarna bör kollektivavtalens innehåll i förhandlingarna mellan 
kollektivavtalsparterna ändras så att avtalet skulle möjliggöra överenskommelser i 
arbetsvillkoren på lokal nivå. Enligt arbetsgivarens skulle flexibilitet i arbetsvillkoren 
innebära att företagens verksamhet effektiveras och att produktiviteten utökas. Att effektivera 
företagens verksamhet skulle också vara till arbetstagarnas fördel enligt synsättet.583   

Det har också funnits en vilja från arbetsgivarsidan att lägga ner systemet med allmänt 
bindande kollektivavtal. I stället skulle man överenskomma om branschens minimilön som 
tillämpas för icke organiserade företag. Det skulle tillräckligt bra undvika osund prissättning 
enligt arbetsgivarna. Arbetsgivarna ser inte heller jämnviktsförhållandet mellan avtalsparterna 
som ett problem. Arbetsgivarna har poängterat att ett lokalt avtal (läs här även 
samarbetsavtal) uppstår först då bägge avtalsparter har sett det som ändamålsenligt. Då det är 
frågan om utökandet av avtalsfriheten och uttryckligen att komma överens tryggar tillräckligt 
parternas rättigheter och ställning.584 Idén med samarbetsavtal bygger på samma antaganden: 
det råder avtalsfrihet mellan parterna och avtalet bygger på en frivillig överenskommelse.  

10.  Synen på krisavtal  

Det finns även andra situationer då det kan bli aktuellt att inom ramen för 
samarbetsförfarandet komma överens om undantag. Det är i samband med allvarligare 
företagskriser då parterna kan komma överens om s.k. ”krisavtal”. Med krisavtal 
(företagsenligt stabiliseringsavtal enligt Rusanen) menas regelverk som i vissa krissituationer 
                                                 
582 KB 2000:1, Betänkande av arbetsavtalskommitté, Bilaga 1, avvikande ståndpunkt av Niklas Bruun och Martti 
Kairinen, s. 7-8 i bilagan  
583 Rusanen, s. 193-194 
584 Ibid, s. 194 
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ger rätt att på arbetsplatserna överenskomma om avvikelser från lagar och kollektivavtal. 
Målsättningen är att rädda företagets existens och trygga företagets fortbestånd. 
Arbetsgivarsidan anser att krisavtal ej behövs i samma utsträckning då det är möjligt att lokalt 
överenskomma om ärendena.585   

Från fackligt håll finns en rädsla om att parternas ställning inte är jämnbördig och man anser 
att utvecklingen bör ske kollektivavtalsvägen. Rusanen anser att det lokala förhandlandet bör 
utvecklas kollektivavtalsvägen för att möjligheterna till lokalt förhandlande varierar t.o.m per 
arbetsplats. Det samma kan även anses gälla inom samarbetsförfarandet som därmed utgör en 
del av det lokala förhandlingssystemet. Utvecklandet av det lokala förhandlingssystemet är 
enligt Rusanen beroende av följande faktorer:586 

• antalet arbetstagare hos enskilda arbetsgivare inom olika avtalsområden 

• organiseringsgraden hos arbetsgivare och arbetstagare inom olika avtalsområden 

• förtroendemannasystemets fungerbarhet inom olika avtalsområden 

• skillnader i företagskulturen 

• olikheter inom förmånerna hos olika personalgrupper i samma företag   

FFC har också i samband med kommittébetänkandet konstaterat att det inte finns förhinder 
från fackligt håll att branschvis utreda möjligheterna att ingå företagsenliga avtal (här 
krisavtal).  Avtalen bör då sträva efter att trygga arbetsplatserna och är av tidsbunden 
karaktär. Dock så att de sker med förbundenas mandat och med deras styrning. Man har 
poängterat att det är frågan om tidsbundna avtal som bör justeras då företaget börjar gå bättre. 
Man poängterar vidare att man bör bibehålla krav på arbetsförhållandenas fortbestånd samt 
arbetstagarnas rätt att deltaga i ledningens beslutsfattandet i ärenden som har betydelse 
gällande sysselsättningen.587  

11.  Skolningsresurser för utvecklandet av det lokala förhandlandet  

Enligt Rusanen påverkar förbundenas och företagens skolningsresurser utvecklandet av det 
lokala förhandlandet.588 Det måste finnas ett förtroende för att de lokala parterna klarar av 
samarbetsförfarandet för att parterna skall kunna ges mera friheter att överenskomma om 
avvikelser från lagar och kollektivavtal.  

12.  Trestegsmodellen  

Från fackföreningshåll betonas arbetsmarknadssystemets trestegsmodell vid utvecklandet av 
det lokala förhandlandet, där varje förhandlingsnivå d.v.s företagsnivå, förbundsnivå och 
centralnivå har sin egen roll och funktion . Här betonas att man inte vill ändra på det 
uppbyggda systemet och utvecklingen bör framskrida via befintliga system: 
kollektivavtalssystemet och förtroendemannasystemet. Att splittra och flytta 
förhandlingssystemet till det lokala planet ses som en åtgärd där man avstår från ett viktigt 
nationalekonomiskt styrverktyg.589 Man kan dock påpeka att det knappast finns så många 
aktörer på arbetsmarknaden som helt och hållet skulle flytta avtalsverksamheten till det lokala 
planet.  

                                                 
585 Ibid 
586 Ibid, s. 199 
587 Ibid, s. 192 
588 Ibid, s. 199 
589 Ibid, s. 189 
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13.  Riksomfattande kollektivavtal  

Från fackligt håll har man ansett att de riksomfattande kollektivavtalens centralaste uppgift är 
att fastställa löne- och arbetsvillkor branschvis och ge spelregler så att arbetsgivarna och 
personalens behov och förväntningar på bästa sätt kan förenas. Enligt arbetstagarsidan skall 
inte kollektivavtalens karaktär att utgöra minimivillkor eller dess allmängiltiga verkan ändras. 
Utvecklingen av det lokala förhandlandet (och därmed även samarbetsförfarandet) bör ske via 
de riksomfattande kollektivavtalen enligt fackförbundena.590  

14.  Fackets tyngdpunkter vid utvecklandet av det lokala förhandlandet 

Enligt Rusanen är ett av FFC:s tyngdpunkter att utveckla den lokala förhandlingsmekanismen 
och utöka lokala möjligheter till inflytande. Att delegera en större del av förhandlings- och 
avtalsverksamheten till lokal nivå kräver att förverkligande sker enligt gemensamma avtal, så 
att förtroendemännens roll som jämnbördig förhandlingsparter kan tryggas på samtliga 
arbetsplatser.591  

Det finns en rädsla från fackföreningshåll att personalrepresentantens roll försvagas då 
förhandlandet sker lokalt. Lokalt är det även svårare att gå mot arbetsgivaren än på 
förbundsnivå. På förbundsnivå är parterna inte så nära de relationer som råder på 
arbetsplatserna. Enligt Rusanen är inte avtalsparterna tillräckligt jämnbördiga på alla 
arbetsplatser. Att parterna inte är jämnbördiga utgör det största enskilda problemet, som blir 
större ju mindre arbetsplatsen är. Enligt fackförbundena finns det inte på alla arbetsplatser en 
sådan förhandlingsorganisation, som på ett sakligt sätt kan handha lokal avtalsverksamhet. 
Dessutom saknas ett förtroendemannasystem på många arbetsplatser, speciellt i mindre 
företag. Personalepresentanternas möjlighet att erhålla information avseende de ärenden som 
förhandlas varierar liksom möjligheten att ordentligt förbereda sig för förhandlingar.592 

Vid lokalt förhandlande finns samtidigt en risk för att man går miste om den kompetens som 
finns och den flexibiltet som behövs för att nå bästa möjliga resultat. Förfarande kan vara 
möjligt i situationer då man kommer överens om ärendena i samarbetsförfarandet. Från 
fackligt håll poängteras vikten av att utjämna olikheterna mellan parterna då det lokala 
förhandlandet utvecklas. Detta innebär enligt Rusanen (FFC) att arbetstagarnas och 
förtroendemännens skydd mot utpressning, ensidigt tvångsavtalande och feltolkningar 
förbättras. Detta skulle ske genom att förbättra förtroendemannens roll och 
verksamhetsmöjligheter, genom att utnyttja den kompetens som finns inom förbunden samt 
genom övriga rättsskyddsåtgärder. Att få till stånd ett sådant skyddsregelverk skulle enligt 
Rusanen avskaffa ett stort hinder för utvecklandet av det lokala förhandlandet.593 Facket har 
samma åsikter visavi utvecklandet av samarbetsförfarandet.  

I den empiriska undersökningen undersöktes också parternas förhållningssätt till kollektivt 
respektive individuellt förhandlande. Frågan ställdes om flere frågor bör förhandlas 
individuellt med respektive arbetstagare? Av arbetsgivarnas representanter ansåg 52 % och av 
personalens representanter endast 26 % att flere frågor bör förhandlas individuellt.594 I samma 
undersökning frågades huruvida ett effektivt samarbetsförfarande avlägsnar behovet av 
individuella förhandlingar. Av arbetsgivarens representanter ansåg 21 % och av personalens 
representanter ansåg 53 % att ett effektivt samarbetsförfarande avlägsnar behovet av 

                                                 
590 Ibid, s. 189-190 
591 Ibid, s. 190 
592 Ibid 
593 Ibid 
594 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 10 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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individuella förhandlingar.595 Undersökningen bekräftar att det närmast är arbetsgivarens 
representanter som vill utöka det individuella förhandlandet. Man kan knappast tolka 
undersökningen så att aktörerna vill slopa det kollektiva förhandlandet. Det är snarast så att 
man anser att det individuella förhandlandet kompletterar det kollektiva. Enligt arbetsgivarens 
åsikter kunde det individuella förhandlandet utvecklas framgent.  

Fackföreningsrörelsen har också betonat att det inte är något självändamål att flytta ärenden 
till lokal nivå då den lokala förhandlings- och avtalsverksamheten binder företagets resurser 
på bekostnad av den egentliga verksamheten.596 Det är även klart att denna resurskrävande 
verksamhet måste beaktas i respektive företags budgetbehandling. I det långa loppet kan det 
dock innebära att beslutsfattandet underlättas och att det totalt sett inte blir mera 
resurskrävande än tidigare då rutiner och system skapas. Ur personalledarskapssynvinkel är 
lokala förhandlingar önskvärda.  

Arbetstagarsidan anser att man bör se bredare på den lokala avtalsverksamheten och inte 
endast som ett löne- och kollektivavtalsärende. Gäller de beslut som normalt skulle fattas av 
arbetsgivaren. Hit räknas ärenden som att behärska förändringar, arbetets organisering, att 
utveckla arbetets innehåll, personalverkningar, utnyttjande av personal samt arbetsomgivning 
och i jämställdhetsfrågor. Att utveckla det lokala förhandlandet har även en positiv inverkan 
på trivseln  på arbetsplatsen, vilket skapar en trygg arbetsenhet och en motiverad personal.597 
Det är dock en lång väg till att arbetsgivarna vill involvera arbetstagarsidan i beslutsfattande. 
Enligt den empiriska undersökningen anser endast 49 % av arbetsgivarnas representanter att 
samarbetsförfarandet bör skötas så att personalens representanter skulle ha ett reellt 
inflytande.598 

Enligt fackförbundena ger det nuvarande systemet tillräckligt flexibilitet även branschvis. 
Fackförbundena anser att statsmakten inte bör minska på kollektivavtalssystemets 
minimivillkorskaraktär eller dess allmäntbindande verkan. Stadgandet är av vikt för att trygga 
arbetstagarnas enhetliga och trygga behandling i förhållande till varandra samt även för 
arbetsgivare i förhållande till varandra. Systemet med kollektivavtalens allmänbindande 
verkan förhindrar även att en snedvridning inte sker i konkurrensen. Facket poängterar även 
att man denna väg förhindrar social dumpning då utländsk arbetskraft tränger in sig på 
arbetsmarknaden599. Det kan tyvärr även innebära att finska företag inte längre kan 
konkurrera med utländska företag på samma villkor inom en bransch. Detta är fallet i 
branscher som är utsatta för utländsk konkurrens. Så har det t.ex. gått inom 
passagerarsjöfarten på Finland liksom för flygbolagen.  

15. Förtroendemannen och arbetstagarna 

I det följande genomgås relationen mellan förtroendemannen och arbetstagarna. Det är av vikt 
att beakta förhållandet till personalen vid bedömningen av personalrepresentantens roll. 
Rusanen (FFC) har listat följande förfarandeprinciper som rekommenderas i relationen mellan 
förtroendemannen och personalen:600 

• Förtroendemannen bör vara absolut rättvis. Han bör förhålla sig jämlik och rättvis till de 
arbetstagare som han/hon representerar. 

                                                 
595 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 11 till arbetsgivarens och personalens representanter 
596 Rusanen, s. 190-191 
597 Ibid, s. 191 
598 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
599 Rusanen, s. 191 
600 Ibid, s. 89-91 
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• Öppenhet och ärlighet bör betonas. Förtroendemannen bör leva upp till sin titel 
förtroendeman. 

• Verksamheten präglas av samvetsgrann skötsel. Förtroendemannen är bra insatt i 
ärendena.   

• Förtroendemannen skall inte fjärma sig från de arbetstagare som han representerar, trots 
att han bör vara självständig. Enligt den empiriska undersökningen anser 39 % av 
arbetsgivarna och 86 % av personalens representanter att personalrepresentanten har 
förmågan att fatta självständiga beslut.601 

• Förtroendemannen bör undvika byråkrati. 

• Förtroendemannen bör undvika att vara egenmäktig. 

• Förtroendemannen bör inte göra beslut som strider mot den åsikt majoriteten av 
personalen har. Han bör dock se till att lagar och avtal efterföljs.  

• Förtroendemannen kan ej göra lokala uppgörelser som strider mot kollektivavtalet 
eftersom de ej är giltiga. 

• Förtroendemannen bör förhålla sig självständig i förhållande till arbetsgivaren. Jämför 
slutsatserna i den empiriska undersökningen enligt ovan.602 

• Förtroendemannen bör akta sig för att identifiera sig allt för mycket med arbetsgivaren 
fast än förtroendemannen är med i beredningen av ärenden.  

Det sistnämnda är naturligt ur fackets synvinkel men samtidigt vill företagen att samtliga 
medarbetare skall känna lojalitet och ansvar för bolagets verksamhet. Enligt synsättet i 
avhandlingen finns här ingen intressetvist. Det är i helhetens intresse att företaget är lönsamt 
och att personalen känner lojalitet mot företaget, trots att en total identifiering inte behöver 
ske.  

16. Förtroendemannens förhandlingsrätt   

Förtroendemannens förhandlingsrätt är omfattande. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla om 
tolkningen av kollektivavtalen och arbetsrättsliga ärenden liksom även alla de ärenden mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarna som behöver utredas.603 Enligt det allmänna avtalet mellan 
EK och FFC är det förtroendemannens huvudsakliga uppgift att verka som fackavdelningens 
representant i ärenden som gäller tolkningen av kollektivavtalet.  

Förtroendemannen representerar fackavdelningen i ärenden som berör tolkningen av 
arbetslagstiftningen och allmänt i förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 
Detsamma gäller i ärenden som berör företagets utveckling. Förtroendemannens uppgift är 
även att verka för upprätthållandet och utvecklandet av förhandlings- och 
samarbetsförfarandet mellan företaget och dess personal.604 Förtroendemannen har en 
omfattande uppgift utgående från det allmänna avtalet och handhar de flesta av 

                                                 
601 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
602 Ibid 
603 Rusanen, s. 75 
604 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3 kapitlet om 
samarbetsuppgifter och samarbetsorganisationer, 3.1 stadganden om förtroendemän, uppgifter, s. 4 
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personalärendena inom ett företag. Detta innebär samtidigt att förtroendemannen har ett slags 
”monopol” på vissa ärenden.  

Förtroendemannens behandlar också ärenden som regleras i andra lagar än arbetsrättsliga 
lagar då de berör förhållandet mellan arbetsgivare och personal. Som exempel kan nämnas 
dataskyddslagen. JämställdhetsL är att betrakta som en arbetsmarknadsbetonad generallag.605 

17. Förbud mot diskriminering 

Förtroendemannen får inte av arbetsgivaren sättas i en sämre position än andra arbetstagare 
p.g.a. förtroendemannauppdraget. Arbetsgivaren är bunden till en allmän förpliktelse att 
behandla arbetstagarna jämlikt. Även ArbetsavtalsL innehåller förbud mot diskriminering 
samt regler om förpliktelsen att behandla arbetstagarna jämlikt. Arbetsgivaren kan för brott 
mot ovannämnda dömas till böter eller fängelse upp till 3 månader för diskriminering.606 I det 
allmänna avtalet nämner man som en grundläggande faktor den enskilde arbetstagarens 
säkerhet och hälsa, förbud mot diskriminering och en jämlik behandling.607  

18. Uppsagd förtroendeman behöver ej tas tillbaka 

Enligt Rusanen är förtroendemannens anställningstrygghet inte tillfredsställande. Bl.a. 
nämner han att skyddets nivå är bristfälligt vid hävning. Rusanen ser ett problem i det faktum 
att en uppsagd förtroendeman (eller ett arbetsförhållande som hävts) ej behöver tas tillbaka 
fastän en domstol senare konstaterar att det skett i strid med lagar eller avtal. Rusanen nämner 
samtidigt att detta är motstridigt med de internationella avtal som Finland är bunden till.608 
Han nämner dock inte vilka avtal dessa skulle vara.  

En domstol kan på arbetstagarens begäran utreda om det finns förutsättningar att fortsätta 
arbetsförhållandet och samtidigt bestämma om alternativa ersättningar.609 Samtidigt kan man 
ha motsatt åsikt här - det kan inte vara vettigt att mot arbetsgivarens vilja hålla kvar en 
förtroendeman som blivit uppsagd (eller vars arbetsförhållande blivit hävt). Detta gäller 
speciellt om arbetsgivaren har betalat gottgörelse och eventuellt skadestånd.  

3.5.4 Fördelar och nackdelar  

1.  Då integrering sker med arbetsmarknadens system skapas effektivitet 

Samarbetsförfarandet är nära förknippat kollektivavtalssystemet och 
förtroendemannasystemet. Respektive institution har dock sin egen roll. De olika 
institutionerna tävlar inte med varandra utan kompletterar varandra. Det framgår inte minst av 
det faktum att arbetsmarknadsorganisationerna intensivt deltagit i lagstiftningsarbetet vid 
stiftandet av SamarbetsL och vid utvecklandet av den och övrig lagstiftning som inriktar sig 
på att utöka personalens inflytande.  

RP (1978/39) påpekar att samarbetsförfarandet skall organiseras utgående från de redan 
existerande förtroendemännen, såväl de vilkas ställning är baserad på kollektivavtal och de 
vilkas ställning är baserad på lagstiftning. Detsamma gäller förtroendemännen från 

                                                 
605 Rusanen, s. 75 
606 Ibid, s. 110 
607 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet om generella 
stadganden, grundrättigheter, s. 1  
608 Rusanen, s. 114 
609 Ibid 
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arbetsplatsens organisation.610 Lagstiftaren har härmed velat säkerställa att även 
personalgrupper som inte finns representerade via kollektivavtal får delta i 
samarbetsförfarandet. I enlighet med arbetsmarknadsorganisationernas ståndpunkt i samband 
med lagberedningen bör man anpassa organiserandet av samarbetet till arbetsplatsens 
fältorganisation och till de förhandlingssystem som fungerar på arbetsplatserna.611 
Samarbetsförfarandet förutsätter enligt  RP(1978/39) att frågorna behandlas tillsammans av 
arbetsgivarna samt av personalens representanter i enlighet med 5 §.612  

Vid beredningen av lagen var tanken att lagen till vissa delar utgör en ramlag och att man i 
avtalena mellan arbetsmarknadsorganisationerna kan ta i beaktande tolkningsproblem och 
branschvisa specialkännetecken. Lagens 14 § innebär även att 
arbetsmarknadsorganisationerna fick ett rätt så brett mandat att göra avvikelser via olika 
avtal. Ett exempel på detta är det allmänna avtalet mellan EK och FFC, som innehåller 
stadganden om hur samarbetet skall förverkligas på arbetsplatserna.  Avtalen är till sin 
karaktär sådana att de kompletterar lagen.613 

Som en nackdel i ovannämnda system kan nämnas en situation där personalen inte vill utöva 
inflytande via ett fackförbund. Det kollektiva systemet ger små möjligheter för övriga 
personalrepresentanter att hävda sig i konkurrensen. Bland de företag som undersöktes i den 
empiriska undersökningen framgick att speciellt inom IT-branschen fanns det personal som 
inte vill gå via ett fackförbund för att få inflytande på besluten.  

2.  Samarbetet sker i huvudsak endast med en förhandlingsnivå 

I förhandlingarna tillämpar man principen om ”förhandlingsnivåernas uteslutningsprincip”. 
Då ett ärende har behandlats med personalens representanter behöver ärendet inte behandlas 
med respektive arbetstagare eller tjänstemän om så inte särskilt överenskommes. Systemet 
kan kritiseras eftersom den enskilda individens inflytande i processen blir begränsad. Det är 
skäl att även föra diskussioner på individnivå vid nedskärningar för att enskilda personers 
situationer kan genomgås och beaktas. Frågan uppstår hur man kan göra enskilda 
åtgärdsplaner på individnivå om arbetsgivaren inte för diskussioner med de berörda 
personerna (enligt ”förändringstrygghetsprincipen”). Om beslutet berör enbart en viss 
arbetstagare är det dock skäl att förhandla särskilt med respektive arbetstagare. 
Förhandlingarna kan inte flyttas från företagsnivå till t.ex. förbundsnivå. Alla lokala 
förhandlingsparter bör dessutom höra till företagets personal.614 Till skillnad från det svenska 
systemet deltar ej förbundenas personal i förhandlingarna. Det samma gäller systemet med att 
flytta upp ärendet till förbundsnivå (eller centrala förhandlingar som i Sverige) i det fall att 
man inte kommit överens lokalt i samarbetsförfarandet.  

Fördelen med systemet i Sverige är att systemet sätter press på arbetsgivarna och de lokala 
parterna att komma överens. Situationen blir ofta inte bättre av att föra ärendet vidare till 
centrala förhandlingar.  

3. Ökar personalens inflytande och företagsdemokratin ?.  

Enligt RP (1978/39) har SamarbetsL:s syfte varit att öka arbetstagarnas möjlighet att påverka 
det beslutsfattande som berör deras arbete. Man försöker skapa förutsättningar både för ett 
förbättrande av arbetsförhållandena och för utvecklandet av företagets verksamhet. Vidare 
                                                 
610 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, allmän 
motivering, 1.2. samarbetsförfarande, s. 3 
611 Ibid, allmän motivering, 2.3. beredningsskeden och -material, s. 5 
612 Ibid, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 7 
613 Laatunen m.fl. 2002, s. 17 
614 Tiitinen – Saloheimo – Bruun, Yritystoiminnan muutokset ja työsuhdeturva, s. 150 
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sägs i RP att man syftar ”i sista hand till att genom arrangemang på företagsdemokratins 
område även allmänt öka jämlikheten och möjligheterna till dess förverkligande i 
samhället”.615 Det råder naturligtvis olika uppfattningar om frågan beroende av vem som är 
betraktaren. En typisk arbetatagarkommentar efter att lagens stiftats var att ”man väntade sig 
en företagsdemokratilag – men erhöll samarbetslagen”.616 

Man kan inte vänta sig att företagsdemokratin plötsligt skulle kunna förverkligas bara för att 
man börjat tillämpa SamarbetsL om inte företagskulturen tillåter det. Företagsdemokratin bör 
också förverkligas inom företaget överlag och gäller inte endast i samarbetsförfarandet. 
Endast då sker utvecklingen på ett naturligt sätt och företagsdemokratin kompletterar snarast 
lagen.   

4. Personalens sakkunnighet kommer fram och ger bättre beslut  

I lagens 1 § betonas att syftet även är, att utveckla företagets verksamhet. Arbetsgivarens och 
personalens intresse går enligt lagstiftaren i samma riktning. Enligt RP (1978/39) innebär 
behandling av frågor i samverkan att man främjar å ena sidan ett företags utveckling i 
allmänhet och å andra sidan skapar tryggare och trivsammare arbetsförhållanden. Lagens 
syfte är att genom samarbete utveckla och effektivera verksamheten inom företag så att 
företagen bättre än förut skall förmå tillförsäkra sin personal bestående arbetsförhållanden och 
en allt bättre utkomst.617  

Det som inte nämns i RP men torde vara självklart i dagens läge är att företaget behöver 
personalens sakkunnighet för att göra bra beslut. I lagstiftningen betonas samma målsättning 
för arbetsgivaren och personalen. Endast ett framgångsrikt företag kan vara den grund som 
kan garantera arbetsförhållandenas fortbestånd, att förbättra personalens utkomst och skapa 
tryggare och trivsammare arbetsförhållanden. Laatunen - Savonen - Äimälä betonar också att 
samröre i företagsorganisationerna inte är någonting som kommit med SamarbetsL. Utan 
samarbete kan ingen organisation fungera effektivt. Frågan är hur verksamheten samordnas i 
praktiken. I lagstiftningen strävar man efter att reglera företagets interna förfaringssätt i olika 
situationer så att personalen är medveten om syftet med den planerade åtgärden och att 
personalens sakkunnighet och åsikter kommer klart och direkt till företagsledningens 
kännedom.618  

Enligt Becker-Huselid-Ulirich:s forskning blir företagets resultat bättre då personalens 
sakkunnighet kommer fram.619 Företagsledningen måste se till att det skapas ett sådant 
ledningssystem att det sporrar till engagemang från personalens sida och att hela 
organisationen deltar. Det skall inte heller vara personalrepresentanternas eller fackets 
ensamrätt att föra dessa diskussioner.  

5.  Samarbetet sker inom ramen för linjeorganisationen 

Personalens deltagande i samarbetsförfarandet har ordnats så att det så långt som möjligt sker 
inom ramen för den förhandlingsorganisation som annars är i bruk. Om samarbetsförfarandet 
gäller ett ärende som skall förhandlas i enlighet med kollektivavtalssystemets 
förhandlingsorganisation, kan respektive personalrepresentant och arbetsgivaren komma 

                                                 
615 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, allmän 
motivering, 1.1. Allmänt, s. 3 
616 Kauppinen Timo, Suomen työmarkkinamallin muutos, s. 229, med hänvisning till Kauppinen – Lahnalammi, 
Yhteistoiminta työpaikoilla, kyselytutkimus I. Työelämän suhteiden neuvottelukunta 2/1981  
617 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, detaljerad 
motivering, 1 § syfte med lagen, s. 3 
618 Laatunen m.fl. 2002, s. 19-20  
619 Becker m.fl., s. 16-17 
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överens om att ärendet inte behandlas i samarbetsförfarandet (SamarbetsL 8 § 6 mom.)620 621 
Samtidigt visar ovannämnda att det finns möjlighet till en naturligt arbetsfördelning utan 
onödiga överlappningar.   

Som nackdel kan nämnas att de befintliga organisationerna har monopol gällande 
förhandlingarna och att alternativa organisationsmodeller är svåra att förverkliga. Den 
empiriska undersökningen visar dock att personalrepresentanten i den egna 
förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet då processen kommit igång. 87 % av 
arbetsgivarna och 71 % av personalens representanter anser att personalrepresentanten i den 
egna förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.622 

6. Samarbetsförfarandet bygger på samröre och personalens deltagande. 

Det finska samarbetssystemet baseras på att personalen har ett inflytande och på samröre 
mellan arbetsgivare och personalen. I SamarbetsL  finns endast vissa fall där det krävs 
överenskommelse mellan arbetsgivare och personal (samarbetsutbildning, arbetsregler samt 
regler för förslagsverksamheten). Delegering av beslutsrätten från arbetsgivaren till 
personalen sker endast i i ärenden avseende socialområdet, där dock arbetsgivaren på förhand 
bekräftar ärendets ekonomiska omfattning. Enligt Koskinen kan åtminstone fyra olika system 
av samarbetssystem förekomma:623 

1. Med tanke på samarbetet är det mest outvecklade systemet det s.k. auktoritära 
samarbetssystemet. I detta system informerar arbetsgivaren personalen om de 
åtgärder som han avser att genomföra, men personalen har inga möjligheter till 
inflytande  

2.  Ett annat samarbetssystem är samröresystemet. Enligt systemet kan personalen ha 
inflytande på arbetsgivarens beslut efter att arbetsgivaren informerat om 
ärendet, men arbetsgivaren har ensam rätt att fatta beslutet.  

3.  Ett tredje system är det s.k. ”samförståndssystemet”, som bygger på ovannämnda 
system men där det även finns en förpliktelse att komma överens.  

4.  Ett fjärde system är systemet att överföra beslutanderätten, vilket utgör ett avvikande 
system. Systemet innebär att personalen har rätt att fatta beslut i ärenden som omfattas 
av samarbetsförfarandet.  

Enligt Koskinen finns i det finska samarbetsförfarandet alla dessa system. Det vanligaste 
samarbetssystemet är dock samröresystemet.624 Systemet är allmänt accepterat bland 
aktörerna på arbetsmarknaden och har visat sig fungera. Arbetsgivarna har under den senaste 
tidens uppsägningsvåg kritiserats för att agera girigt och inte beakta personalen i 
beslutsprocessen. Det har framförts att arbetsgivaren har representerat det auktoritära 
samarbetsförfarandesystemet.625  

Ett uppsägningsfall som väckt bestörtning hos fackförbunden och allmänheten är telebolaget 
Elisas uppsägning av 900 personer. Bestörtningen kan innebära oroligheter på 
arbetsmarknaden. Ett tecken på detta är gemensamma protester från samtliga 

                                                 
620 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 183 
621 Se även Hietala – Äimälä, Hallintoedustus, s. 15 
622 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
623 Ibid, s. 181-182 
624 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 182 
625 Se HS 1.11.2003 artikeln ”Elisan henkilöstö protestoi irtisanomisia” 
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arbetstagarcentralförbund. I värsta fall kan t.o.m. det fungerande trepartsförhållandet få sig en 
törn då arbetsgivarna slår tillbaka med uppsägningar och dåligt skötta samarbetsförfaranden. 
Elisas uppsägningar har förargat människorna av två olika orsaker. För det första gäller det ett 
företag som gör vinst och samtidigt meddelar att man säger upp 10 % av arbetskraften. För 
det andra har människorna förargats över det sätt på vilken uppsägningarna förverkligats. 
Ledningens saknar mänskilighet och lösningarna har enligt personalens representanter endast 
varit informationsärenden.626  

Det är knappast i bolagets intresse på längre sikt trots att bolagets aktiekurs gick upp i 
samband med uppsägningsmeddelandena. Det finns samtidigt exempel på andra företag som 
sagt upp 1.000 anställda utan större kritik då samarbetsförhandlingarna skötts väl, som t.ex. 
Nokia.627 

7.  Eget utrymme - verksamheten sköts effektivare 

Enligt 4 kapitlet i det allmänna avtalet har arbetsgivaren en skyldighet att åt 
huvudförtroendemannen arrangera en ändamålsenlig plats för förvaring av den utrustning som 
behövs för skötseln av förtroendeuppdraget. Beroende av storleken på arbetsplatsen bör 
arbetsgivaren även ordna ett särskilt utrymme där diskussioner sköts.628 Det är i 
arbetsgivarens intresse att se till att dessa grundförutsättningar fungerar för 
personalrepresentanten. Se även diskussionen senare i detta kapitel under framtid och 
utveckling.  

8.  Rättigheter och skyldigheter hos de kollektiva organisationerna  

De uppräknade rättigheterna och skyldigheterna bygger rätt långt på att det finns ett 
kollektivavtal som tillämpas och ett uppbyggt förtroendemannasystem. Det allmänna avtalet 
och lagstiftningen stärker och stöder det uppbyggda systemet. Samtidigt finns det en 
diskussion om systemets berättigande på de arbetsplatser där ett dylikt system inte fungerar. 
Hur är det med företagsdemokratin i dessa företag? Hur är det med sådana yrkesgrupper där 
man vanligen inte har byggt upp ett dylikt system, som t.ex. bland de högre tjänstemännen? 
Trots att en hel del har skett bland de högre tjänstemännen har det inte funnits en tillräckligt 
stark vilja att utveckla intressebevakningen.  

3.5.5 Framtid och utvecklingsmöjligheter  

1.  Samarbetsförfarandet utvecklar företaget – förstelar ej 

Parterna i samarbetsförfarandet - företagsledningen och personalen är i en nyckelroll med 
tanke på hur samarbetsförfarandet kommer att lyckas. Enligt Laatunen - Savonen - Äimälä är 
SamarbetsL till sitt centrala innehåll ett resultat av förhandlingar mellan 
arbetsmarknadsorganisationerna som alla parter har godkänt. Organisationernas syfte har varit 
att få till stånd en lag som tillräckligt väl beaktar de syften som olika intressegrupper har 
avseende samarbetsförfarandet. Hur väl tillämpningen av lagen lyckas är dock beroende av 
den inställning som parterna har och hur samarbetsförfarandet sker inom företagen. Om 

                                                 
626 Se HS 1.11.2003 artikeln ”Johtaminen on välittämistä”, ledarspalten 
627 Se Nokias internetsida www.nokia.fi, tilinpäätöstiedot 2002, Nokia Networks vuonna 2002 s. 6 
628 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 4 kapitlet om stadganden 
avseende förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige samt arbetarskyddsombudsmannen, 4.2 
förtroendemannens ställning, utrymmen, s. 6 
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samtliga parter - företagsledningen, personalens representanter och hela personalen innehar 
en positiv inställning till tillämpningen av lagen uppstår inga problem.629  

I den empiriska underökning ställdes frågan "om flexibilitet från personalrepresentantens sida 
åstadkommer ett bättre resultat ur personalens synvinkel i stället för att lyfta fram rättigheter 
och skyldigheter enligt lagar och avtal"? Av arbetsgivarnas representanter ansåg 85 % helt 
eller delvis att personalrepresentantens flexibilitet leder till ett bättre resultat ur personalens 
synvinkel. Även 66 % av personalens representanterna var av samma åsikt. Man kan dra 
slutsatsen att en viss flexibilitet alltid är bra i alla former av samarbete och förhandlingar.630  

Styvnackade åsikter leder sällan till bra resultat. Ett bra resultat i förhandlingarna kräver dock 
en viss självständighet från personalrepresentantens sida. Jämför här med fråga nr 4 (fråga om 
personalrepresentantens självständighet) där 39 % av arbetsgivarna ansåg att 
personalrepresentanten är tillräckligt självständig i förhållande till personalen (och 86% av 
personalens representanter).631 Ett bra samarbete kräver flexibilitet från bägge parters sida och 
handlar mycket långt om social förmåga hos parterna.  

2. Fackets förändrade roll  

Fackföreningsrörelsens roll förändrades under slutet av 1980-talet genom att lagarna om 
personalinflytande  utvecklades från inkomstfördelarfunktionen på fabriksgolvet till att börja 
reglera arbetsplatsens högsta strategiska beslutsfattande. Strategiskt sätt har facket enligt 
Kauppinen haft fyra roller.632  

1. Inkomstfördelning. Till inkomstfördelarens roll hör att avtala om löner och arbetsvillkor. 
Detta är fackets traditionella roll och genom kollektivavtalen har denna funktion  flyttats 
till förbunden. En lönesättning som är resultatbunden förstärker det lokala förhandlandet 
och ger tillbaka fackets traditionella roll som inkomstfördelare.  

2. Rollen som intern granskare (intern kontroll). Yrkesavdelningen/personalen har rätt till 
information avseende arbetsplatsen, arbetstagarna måste höras före viktiga beslut fattas 
och arbetstagarna har rätt att granska arbetets hälsomässiga effekter. Möjligheter till 
inflytande utsträcker sig till företagens chefer på mellannivå. Detta har förverkligats 
genom SamarbetsL, arbetarskyddet och koncernsamarbete samt de samarbetsavtal som 
ingåtts mellan arbetsmarknadsparterna. 

3. Rollen som medbestämmande eller koncensusskapare. Med rollen menas att man på 
arbetsplatserna når en överenskommelse, före beslut kan verkställas. Detta förverkligas 
via stadganden i SamarbetsL. Det andra sättet är att deltaga i det strategiska 
beslutsfattandet. Denna rätt träder fram via L om personalrepresentation i företagens 
förvaltning. Då det är fråga om ett minoritetsdeltagande blev det endast ett strategiskt 
inflytande, ett koncensusskapande. Deltagande sker via inlytande - ej direkt genom 
beslutsfattande.   

4. Den strategiska beslutsfattarens roll. Den strategiska beslutsfattarens roll betyder att 
yrkesavdelningen har rätt att självständigt göra strategiska beslut. Detta har förverkligats 
genom PersonalfondsL.  

                                                 
629 Laatunen m.fl. 2002, förorden 
630 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 3 till arbetsgivarens och personalens representanter 
631 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
632 Kauppinen Timo, Suomen työmarkkinamallin muutos, s. 226 
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En utmaning för den fackliga verksamheten är också att utöka samarbetet mellan "arbetare" 
och tjänstemän, vilket blir en naturlig följd av att gränserna suddas ut i arbetslivet. I ett 
företag där samarbetsklimatet är utvecklat är det även naturligt att samarbetet sker också 
mellan personalgrupperna. På så sätt kommer även personalens inflytande i helhet att utökas.  

År 1989 förnyades SamarbetsL då man förstärkte fackets roll som intern granskare. I 
samarbetsförfarandet bör man i tillräckligt god tid utreda arbetstagarnas omskolnings- och 
omplaceringsbehov samt behandla personal- och utbildningsplaner. Personalverkningarna vid 
anskaffningar av maskiner och anläggningar bör förhandlas inom ramen för vissa 
tidsperioder. Deltidsarrangemang, permitteringar och uppsägningar samt där tillhörande 
utbildnings- och omplaceringsarrangemang skall alltid förhandlas. Under depressionen på 
1990-talet visade det sig att regelverken endast är formaliteter och att förhandlingstiderna för 
permitteringar och uppsägningarna inte hade den effekt som lagstiftaren önskat.633  

Dessa förhandlingstider förkortades senare i och med förnyelserna från t.o.m. 90 dagar till sex 
veckor i lagändringen, som trädde i kraft vid ingången av 1997.634  

Om det är fel på ledningsstilen och företagskulturen i företaget kan inte förhandlingstiderna få 
till stånd ett reellt förhandlande.  I RP motiveras förslaget med att det heterogena och 
splittrade systemet som tidigare gällde både kan fördunkla syftet med samarbetet och 
förskjuta tyngdpunkten i förfarandet så att det blir ett självändamål att iaktta 
formbundenheten. Syftet med reformen var att ge samarbetsförfarandet mera innehåll och att 
förenkla det. För att detta skall uppnås föreslogs regler som förenklar förhandlingsförfarandet 
och säkerställer att båda förhandlingsparterna har faktisk möjlighet att sätta sig in i saken och 
påverka behandlingen av den, varvid det blev möjligt att förkorta förhandlingstiden.635  

Regeringens sysselsättningsprogram 1996-1999 innehöll också målsättningen om att förkorta 
förhandlingstiderna i samarbetsförfarandet. RP (906/1996) gavs i juni 1996 och 
lagändringarna godkändes i slutet av samma år. Förnyelsen trädde i kraft 1.1.1997.636 
Utvecklingen var på rätt väg. Om det finns en vilja från parterna att nå en förhandlingslösning 
eller föra förhandlingar där personalens representanter har reellt inflytande skall det vara 
möjligt att göra det inom sex veckor i stället för 90 dagar. Från de företag som deltagit i den 
empiriska undersökningen har det framkommit önskemål om att ytterligare förkorta 
förhandlingstiden.  

Tanken med de långa förhandlingstiderna var att personalen kunde använda dessa som 
påtryckningsmedel.  De långa förhandlingstiderna skulle motivera arbetsgivaren att nå 
frivilliga överenskommelser som samtidigt förkortar processen.  

Enligt synvinkeln i undersökningen sker riktiga förhandlingar med personalen i alla fall och 
personalen blir hörd. Arbetsgivarsidan föreslår en ytterligare förkortning av 
förhandlingstiderna att utgöra två-tre veckor. Enligt  arbetsgivarna är det inte i personalens 
intresse att skjuta fram obehagliga beslut som kunde fattas mycket snabbare. Organisationen 
måste i värsta fall gå i spänning i sex veckor.637 Det som talar mot ett sådant förslag är 
arbetsgivarens inställning i den empiriska undersökningen. Där ansåg 49 % av arbetsgivarna 

                                                 
633 Ibid, s. 229 
634 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring samarbete inom företag 1996/99, 
allmän motivering, 2 nuläget och de viktigaste förslagen  
635 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring samarbete inom företag 1996/99, 
allmän motivering, 1 inledning 
636 Koskinen Seppo, Työsopimuksen päättäminen uudessa oikeuskäytännössä 2, s. 2 
637 Se Servicearbetsgivarnas internetsida www.palvelutyonantajat.fi och PT Lehti artikeln ”Neuvotteluajat liian 
pitkät”, uttalande av Finnairs personalchef (flygtrafiksgruppen) Hannu Huopaniemi 
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att personalen skall ha inflytande på beslutsfattandet.638 Parterna kan alltid komma överens 
om kortare förhandlingstider om det finns en gemensam vilja. Dessutom kan parterna vid 
behov redogöra för vem som kommer att beröras vid en uppsägning, förutsatt att parterna 
kommer överens.  

3.  Samarbetet baseras på förtroende 

Traditionellt har man ansett att fackföreningsrörelsen har två huvudstrategier: 1) att sträva till 
en monopolställning och 2) att sträva till att förbättra sin konkurrenskraften på 
verksamhetsnivå.639 Fackföreningsrörelsens kartell- eller monopolstrategi baseras på 
"köparens och säljarens beroendeförhållande" på arbetsmarknaden. Vid produktion av tjänster 
och varor är det i sin tur frågan om ett samarbetsförfarande, vars karaktär bestäms av hierarki, 
arbetsfördelning, maktfördelning, kultur m.m.  

Denna form av samarbete kan organiseras på bärvidden ordergivning – autonomi, som i sin 
tur är nära förknippat med bärvidden förtroende – misstroende så att ju självständigare 
löntagarnas verksamhetsproduktion är desto större hierarkiskt förtroende eller vertikalt 
förtroende krävs det. Ledningen skall kunna lita på att de anställda är engagerade i 
strävandena efter företagets konkurrenskraft. Horisontellt förtroende kan också kräva att man 
litar på att man inom olika funktioner klarar av sina uppgifter och har en vilja att verka i 
enlighet med olika personalgruppers gemensamma målsättningar.640 

 Ilmonen – Jokivuori – Kevätsalo – Juuti beskriver förtroendefrågan och dess ställning i 
samarbetet på följande sätt:641 

Figur 26:  Ilmonen – Jokivuori – Kevätsalo – Juuti:s modell  
Struktur Samarbets- Förtroende- Synen på

förfarandet förhållandet lokalt för-
i praktiken handlande

verksamhets- ordergivning T.ex. T.ex.
område * kalkylerande * de som är ute efter

förhandling trygghet
ställning i * baserar sig på
organisationen överenskommelse erfarenheter * de som är ute efter

autonomi
tidigare samarbetsförfarande * baseras på  
erfarenheter ett åtagande

gemensamt
beslut

 

Ilmonen – Jokivuori – Kevätsalo – Juuti beskriver förtroendefrågan i sin forskning. Det 
centrala vid förklarandet av begreppet förtroende är i vilken utsträckning man kan lita på 
ledningen och den närmaste chefen samt den lokala fackliga representanten. Förtroende 
inriktas på individerna på basen av deras funktion och kunnande. Som utgångspunkt har man 
användt sig av den organisation som personen ses representera. Dessa är t.ex. 
arbetsorganisation, företagsledning, lokal fackledning eller den riskbehandlingsinstitution 

                                                 
638 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
639 Kevätsalo Kimmo, Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit, s. 242 med en hänvisning till Fiorito mfl. 1991 s. 118 
640 Ibid, s. 247 
641 Ilmonen – Jokivuori – Kevätsalo – Juuti, Luottamus ja paikallinen sopiminen, s. 98-100 
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som bildats mellan ledningen och fackföreningen t.ex. vid lokalt förhandlande.642 Det lokala 
förhandlandet står och faller med det förtroendeförhållande som finns mellan 
företagsledningen och personalens representanter. Detta bör beaktas vid fastställandet av 
företagets personalledarskapsstrategi.   

Enligt Holmberg kan människan normalt uppnå bättre resultat än vad han själv tror. Det 
räcker att han själv och någon annan tror på honom. På arbetsplatserna existerar speciella 
spelregler. Spelreglerna kan vara formella (skrivna) eller informella (oskrivna) och de kan 
indelas i två grupper beroende av människosynen: 1. Att man litar på sina medmänniskor (tror 
på att människan till grund och botten är god) och 2. Att man inte litar på människan (tror att 
människan till grunden är ond).643 Enligt den empiriska undersökningen anser 70 % av 
arbetsgivarna och 92 % av personalens representanter att ett positivt förhandlingsklimat 
bidrar till företagets framgång och lönsamhet.644 

4.  Förena demokratiskt deltagande med ekonomisk effektivitet 

De bakomliggande arbetsmarknadsorganisationerna som inte direkt deltar i 
samarbetsförhandlingarna, men som varit med om att dra riktlinjerna för samarbetsförfarandet 
kan ha olika uppfattningar om företagsdemokratins förverkligande. Att det behövs samröre 
för att uppnå effektivitet är parterna eniga om. Enligt Rusanen har man haft Sverige, Tyskland 
och Frankrike som förebilder när det gäller anställningstrygghet. Enligt Rusanen utgör 
samarbetsförhandlingarna egentligen bara en formalitet: arbetsgivaren behöver inte beakta 
fackets krav. I Sverige är fackets ställning betydligt starkare: där är det fråga om genuina 
förhandlingar där de anställda har rätt att ställa vissa krav. Rusanen betonar dock att facket i 
Finland har en mera pragmatisk inställning än i Sverige.  

Rusanen kritiserar arbetsgivarna för ett alltför ”ideologiskt” motstånd mot att öka de 
anställdas inflytande. Enligt Alanko på EK innebär företagsdemokrati komplikationer som 
gör att företagen drar sig för att anställa folk. Alanko anser att Finland följer en nordisk 
modell där vi står oss väl i en europeisk jämförelse.645 I den empiriska undersökningen 
framgick att endast 49 % av arbetsgivarna anser att samarbetsförfarandet skall skötas så att 
personalen kan ha ett reellt inflytande.646 Det låga resultatet är förvånande då 70 % av 
arbetsgivarna i samma undersökning anser att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet bidrar 
till företagets framgång och lönsamhet.647 

5.  Kollektivt eller individuellt förhandlande? 

Den empiriska undersökningen tar upp frågan om hur framtidens förhandlande bör ske: 
kollektivt eller individuellt, eller en lämplig blandning enligt finsk tradition. Följande fråga 
ställdes till arbetsgivarens och personalens representanter: bör flere frågor förhandlas skilt 
med den enskilde arbetstagaren? Av arbetsgivarens representanter ansåg 52 % och av 
personalens representanter ansåg 26 % att flere frågor bör behandlas skilt med den enskilde 
arbetstagaren.648 Stödet för kollektiva förhandlingar är rätt omfattande (trots att 52 % av 

                                                 
642 Ilmonen – Jokivuori – Kevätsalo – Juuti, Luottamus ja paikallinen sopiminen, s. 98-100 
643 Holmberg Roger, Työniloa visioiden avulla, s. 41 
644 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
645 HBL artikel 23.10.2002, ”Lätt att säga upp i Finland”, intervju med Jorma Rusanen, ansvarig jurist på FFC 
samt avdelningschef Risto Alanko på TT 
646 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
647 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
648 Ibid, fråga nr 10 till arbetsgivarens och personalens representanter 



 

 
 

161

arbetsgivarna anser att det vore bra att flere ärenden skulle förhandlas med den enskilde 
arbetstagaren). Det här behöver inte betyda att det skulle finnas ett motstånd till det kollektiva 
förhandlandet.  

Personalens representanter anser naturligtvis att det kollektiva systemet är bäst. Man kan 
konstatera att 26 % anser att det vore bra om flere ärenden kunde behandlas med den enskilde 
individen. På basen av undersökningen kan man konstatera att det individuella förhandlandet 
snarare kompletterar det kollektiva förhandlandet än konkurrerar med det. Det individuella 
förhandlandet skapar en möjlighet till större demokrati på arbetsplatserna men å andra sidan 
kan det leda till tunga och långa förhandlingar. Undersökningens resultat ger ett försiktigt 
stöd åt det kollektiva förhandlandet trots arbetsgivarens vilja att utöka de individuella 
diskussionerna. 

I samma undersökning ställdes även frågan om ett effektivt samarbetsförfarandet skulle 
avlägsna behovet av individuella förhandlingar? Endast 21 % av arbetsgivarna ansåg att 
samarbetsförfarandet skulle ersätta det individuella förhandlandet vad gäller frågor som vi i 
Finland vant oss att förhandla individuellt med den enskilde arbetstagaren som t.ex. 
arbetstider, semestrar, föräldraledigheter m.m. Av personalens representanter ansåg 53 % att 
ett effektivt samarbetsförhandlande ersätter behovet av individuella förhandlingar.649  

Man kan konstatera att de individuella förhandlingarna kompletterar samarbets- och övriga 
kollektiva förhandlingar och att det bland arbetsmarknadsparterna finns ett omfattande stöd 
för det traditionella finska systemet där arbetsgivaren hör sig för individuellt före han fattar 
beslut i ärendet. Det finns stöd för kollektiva och individuella förhandlingar både hos 
arbetsgivarna och bland personalens representanter. På basen av undersökningen kan man inte 
rekommendera att flytta flere frågor från det individuella planet till samarbetsförhandlingarna. 

6.  Parterna representeras fortfarande av personer anställda av företaget 

Arbetsplatserna i Finland har organiserats enligt det engelska förtroendemannasystemet. På 
arbetsplatserna finns det alltså inte representanter från förbunden i personalens 
inflytandesystem som i t.ex. Tyskland. Arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
samarbetsförfarande baseras på det kollektiva förhandlingssystemet. Deltagande i 
beslutsfattandet sker på arbetsplatserna via samarbetsförfarande enligt SamarbetsL.650 Detta 
avviker också från systemet i Sverige där fackliga representanter deltar i MBL-
förhandlingarna. Eftersom både arbetsgivarparten som personalens representanter är anställda 
i företaget förs förhandlingarna med beaktande av personalens intresse och med lokalt 
inflytande.  

Som en möjlig nackdel kan nämnas att förbundets representant kan sätta mera press på de 
lokala parterna att komma överens. Ur personalledarskapssynvinkel är det motiverat att gå 
vidare enligt nuvarande system den frivilliga vägen enligt SamarbetsL:s målsättning. 
Arbetsgivaren bör då komma till den slutsatsen att det är lönsamt och ger ett mervärde att 
sköta personalrelationerna väl.  

7.  Förtroendemannasystemet prioriteras  

Förtroendemannasystemet prioriteras klart av lagstiftaren vilket framgår av den uppräkning 
som lagstiftaren gör i 3 § 2 mom. Som RP nämner (1978/39) skall samarbetsförfarandet 
organiseras utgående från de redan existerande förtroendemännen, både de, vilkas ställning är 

                                                 
649 Ibid,  fråga nr 11 till arbetsgivarens och personalens representanter 
650 Heikkinen Pekka, Työelämän sopimusjärjestelmä ja ammattitaitokysymykset Suomessa ja viidessä muussa 
OECD-maassa, s. 49 
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baserad på kollektivavtal och de vilkas ställning är baserad på lagstiftning och från 
arbetsplatsens linjeorganisation.651 Detta är även naturligt då lagstiftaren hela tiden har nära 
samarbetat med arbetsmarknadsorganisationerna.652 Det allmänna avtalet mellan EK och FFC 
betonar förtroendemannens roll att för sin egen del verka så att förhandlings- och 
samarbetsformerna mellan företagen och personalen upprätthålls och utvecklas.653 

Arbetsmarknadens organisationer finns även involverade i det fall att personalens 
representant är en del av kollektivavtals- och förtroendemannasystemet. Såsom tidigare 
nämnts har detta även varit lagstiftarens avsikt. Förtroendemännen finns även uppräknade i 
företrädarna för personalens representanter i 3 § 2 mom. vilket utgör ett klart 
ställningstagande från lagstiftarens sida för arbetsmarknadens institutioner och får verkningar 
i praktiken. 

8. Personalen (eller dess representanter) deltar och har reellt inflytande 

Då målsättningen med samarbetsförfarandet är att reell växelverkan sker mellan parterna bör 
förhandlingarna inledas i så god tid som möjligt.  I allt samarbete mellan parterna krävs enligt 
Rusanen att samarbetsförfarandet uppfyller följande kriterier:654 

• Arbetsgivaren lägger fram de planerade åtgärdernas grunder, verkningar och de möjliga 
lösningsmodellernas alternativ. 

• Arbetsgivaren bör ge personalrepresentanterna en möjlighet att delta i beslutsfattande med 
sina kunskaper, erfarenheter och genom att få framföra sina synpunkter. De planerade 
lösningarnas grunder, verkningar och alternativ bör alltså grundläggande gås igenom i 
förhandlingarna.  

I den empiriska undersökningen frågades huruvida "samarbetsförfarandet skall skötas så att 
personalen kan ha ett reellt inflytande". Dock motsätter sig trots allt inte mera än 17 % av de 
besvarande arbetsgivarna att samarbetsförfarandet sköts så att personalen kan ha ett reellt 
inflytande. Man kan dra slutsatsen av undersökningen att en stor del av arbetsgivarna inte helt 
motsätter sig personalens inflytande. Samtidigt kan man konstatera att arbetsgivarna är för att 
personalen får inflytande i beslutsfattandet. Det stora antalet neutrala svar ger en signal om att 
arbetsgivarens representanter vill svara neutralt eftersom man som arbetsgivarens 
representant inte riktigt "bör" motsätta sig personalens inflytande i beslutsfattandet. Men hur 
är dessa personers inställning i praktiken? Är det trots allt så att 51 % ställer sig skeptiskt till 
personalens inflytande på beslutsfattandet?   

En klar majoritet (94%) av personalens representanter anser att personalen bör ha inflytande 
på beslutsfattandet i samarbetsförfarandet, vilket är naturligt. Det kan dock konstateras att 6 
% ställer sig neutralt till frågan.655 Företagen och deras aktieägare måste komma till den 
insikten att ett gott samarbete med personalen ger ett mervärde åt företaget och skapar 
lönsamhet och konkurrenskraft för att en sådan kultur skall kunna skapas att 
samarbetsförfarandet lyckas väl. Vissa bolag deklarerar att de har ett samhällsansvar. Trots 
allt kan det ur personalens synvinkel vara bättre om ägarna och företagsledningen ser fördelen 
i att sköta personalsamarbetet väl.  

                                                 
651 Se RP 1978/39 SamarbetsL, allmän motivering, 2. Samarbetsförfarande, s. 3 
652 Ibid, allmän motivering, 2.3. beredningsskeden och –material, s. 6 
653 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 3.1 kapitlet, stadgandena 
om förtroendemän, uppgifter, s. 4 
654 Rusanen, s. 77 
655 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter  
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En annan fråga som ställdes i samma undersökning var om "personalrepresentanten i din 
förhandlingsgrupp påverkar beslutsfattandet"? Svaret gavs i ja eller nej form. 87 % av 
arbetsgivarens representanter och 71 % av personalens representanter ansåg  att 
personalrepresentanten i förhandlingsgruppen kan ha inflytande på beslutsfattandet. Det höga 
procenttalet både hos arbetsgivare och bland personalens representanter vittnar om att det är 
idé med samarbetsförhandlandet och att syftet uppfylls. Det intressanta är att arbetsgivarna till 
en större del än personalrepresentanterna själva anser att de kan påverka beslutsfattandet. Det 
här visar kanske att arbetsgivarna upplever att de tagit personalrepresentantens åsikter i 
betraktande vid beslutsfattandet men att personalrepresentanten inte själv alltid varit helt 
övertygad om det.656  

Då man ser på den skepsis som finns hos arbetsgivarna vad gäller att samarbetsförfarandet 
skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande och jämför det med det höga 
procentantalet ja svar i frågan om de egna personalrepresentanterna har inflytande på 
beslutsfattandet, kan man dra slutsatsen att det är bra med tvingande regler i lagstiftningen. 
Personalens inflytande i beslutsprocessen förbättras av SamarbetsL och förpliktar 
arbetsgivarna att infinna sig vid förhandlingsbordet.657 

9.  Ställer krav på personalrepresentanten  

I den empiriska undersökningen ställdes frågan "om personalrepresentanten i din 
förhandlingsgrupp är kapabel att fatta självständiga beslut". Med detta avsåg man i 
förhållandet till personalen som han/hon ses representera. Av arbetsgivarnas representanter 
ansåg 39 % att personalrepresentanten är självständig. 38 % förhöll sig neutrala och 23 % var 
av den åsikten att personalens representanter inte är självständiga i förhållande till personalen. 
Av personalens representanter ansåg 86 % att personalrepresentanten är självständig i 
förhållande till personalen, medan 11 % förhöll sig neutrala och endast 3 % ansåg att 
personalrepresentanten inte är självständig i förhållande till personalen. Av undersökningen 
kan dras följande slutsatser:658 

• På arbetsgivarsidan ansåg man att personalrepresentanten kunde verka mera självständigt 
i förhållande till personalen. Det finns eventuellt ett önskemål att uppgöra 
överenskommelser med personalens representanter men att representanten gömmer sig 
bakom personalen. Hela 86 % av personalens representanter ansåg dock att så inte är 
fallet. Kanske även arbetsgivarna bör se sig själva i spegeln: har man erbjudit tillräckligt 
med fördelaktiga möjligheter att verka självständigt? 

• Det inkonsekventa från arbetsgivarnas sida är att man samtidigt inte vill förstärka 
personalrepresentantens roll lagstiftnings- eller avtalsvägen. Hela 70 % av arbetsgivarna 
var emot att man skulle förstärka personalrepresentantens roll. Detsamma gäller till viss 
mån även personalens representanter där 86 % anser att personalrepresentantens roll är 
självständig i förhållande till personalen men där dock 67 % anser att en förstärkning 
kunde ske.659  

• Personalrepresentantens person och sätt att verka är av betydelse avseende 
personalrepresentantens förmåga att fatta självständiga beslut. Det samma gäller 
ledningens förhållande till ägarna. Vem fattar beslut i operativa frågor som normalt skulle 
tillhöra företagsledningen?  

                                                 
656 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
657 Ibid, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
658 Ibid, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
659 Ibid, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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10. Samarbetsförfarandet kompletterar kollektivavtalssystemet 

Kauppinen (1992) målade upp som ett starkt scenario om att utvecklandet av det lokala 
kollektivavtalsförhandlandet skulle förändra samarbetskorporativismen till en ny 
korporativism. Det motsatta scenariot byggde på att de lokala deltargarsystemen trots allt inte 
har alltför stor betydelse avseende arbetsplatsens verksamhet. Konjunkturvariationerna är 
starka. Ledarskapssätten blir hårdare. Människor måste uppsägas. Som trygghet finns de av 
fackföreningsrörelsen skötta arbetslöshetskassorna med sina bidrag. Förhållandet till 
förbundet kvarstår och det uppstår ingen massflykt från förbunden.660 

Mellan dessa två ytterlighetsexempel finns det ett tredje scenario: ett system för personalens 
inflytande där förbundsnivån och arbetsplatsnivån (företagsnivån) kompletterar varandra. 
Kauppinen avslutar sin analys genom att konstatera att utgående från de strategiska val som 
kommer att göras uppstår det framtida scenariot.661 Det som senare skedde var att dagens 
system för personalens inflytande liknar det som Kauppinen beskriver som sitt tredje scenario 
där förbundsnivån och företagsnivån kompletterar varandra, dock så att man i 
kollektivavtalen gett ramarna för de lokala samarbetet.  

Resonemanget stöds av de till antalet 25 kollektivavtal som Branschförbundet för 
servicebranschen ingått inom servicebranschen. Det finns inom samtliga avtal lokala 
samarbetsformer men de är samtliga styrda från kollektivavtalssystemet. Samtidigt har de 
centrala inkomspolitiska helhetslösningarna och det s.k. trepartssystemet en betydande roll.   

Samarbetsförfarandet bör baseras på det kollektiva förhandlandet så länge som det kollektiva 
förhandlandet är tillräckligt starkt. Det kollektiva förhandlandet mister dock sin betydelse om 
det i praktiken omfattar endast en liten del av arbetstagarna och arbetsgivarna. Det andra 
centrala sättet att klassa förhandlingssystem är avtalenas omfattning eller hur stor del av alla 
arbetsgivare och arbetstagare tillämpar de kollektiva avtal som ingåtts. I Finland, Sverige och 
Danmark baseras kollektivavtalens omfattning på den höga organiseringsgraden, då det i 
andra EU-länder baseras på lagstiftning om allmänbindande avtal.662 

Samtidigt har det lokala förhandlandet förstärkt personalrepresentantens roll på 
arbetsplatserna. Det kräver initiativtagande och ”ledarskapsförmåga” av 
personalrepresentanten då han tvingas ta ett större ansvar än tidigare. Från FFC:s sida ställs 
krav att förstärka förtroendemannens verksamhetsförutsättningar då förtroendemannens 
arbetsuppgifter ökar och uppgifterna blivit mera krävande. Kraven ställdes i samband med 
den inkomstpolitiska uppgörelsen hösten 2002.663 

11.  Upprätthållandet av yrkesskickligheten 

I den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen från 18.11.2002 förbättrades 
huvudförtroendemannens möjligheter att upprätthålla sin egen yrkesskicklighet under den tid 
som förtroendemannauppdraget sköts. I avtalen mellan centralorganisationerna har det 
generellt funnits stadganden om huvudförtroendemannen och om utbildning som behövs för 
upprätthållandet av yrkesskickligheten efter att uppdraget är slutfört.  

                                                 
660 Kauppinen Timo, Suomen työmarkkinamallin muutos, s. 233 
661 Ibid  
662 Boldt – Laine, Joustavuus, työmarkkinarakenteet ja työttömyys s. 21, med hänvisning till OECD, 
Employment Outlook 1997, Table 3.3 och Chart 3.1, där man nämner Frankrike som ett ytterlighetsexempel i 
situationer där man via lagstiftning har breddat avtalenas omfattning. År 1995 hade man en situation där endast 
9 % av arbetstagarna var organiserade fackligt men där de kollektiva avtalen omfattade t.o.m. 95 % av alla 
arbetstagare 
663 FFC:s internetsida, www.sak.fi 
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Utgångspunkten i denna Inpo-uppgörelse är att upprätthållandet av yrkesskickligheten nu 
även skall ske under uppdraget. Utgångspunkten har varit att huvudförtroendemannen skall få 
utvecklas i sitt yrke på samma sätt som övriga arbetstagare. Centralförbunden konstaterade att 
arbetsgivaren och huvudförtroendemannen tillsammans under mandattiden bör utreda om 
upprätthållandet av yrkesskickligheten kräver sådan yrkesutbildning som även arrangeras åt 
övriga arbetstagare.664 

Det är rimligt att kräva att huvudförtroendemannen skall ha samma möjligheter att 
upprätthålla yrkesskickligheten som övriga arbetstagare. Dock är det även från 
förtroendemannens sida en karriärplaneringsfråga. Var och en har till denna del sitt eget 
ansvar. Det kan även ses som "naturligt" för den som har valt huvudförtroendemannaskapet 
som sin bana och som ett särskilt värv där man kanske inte alltid utvecklas samtidigt i sitt 
"civila" yrke. Detta blir aktuellt då det är frågan om ett långvarigt värv och då 
förtroendemannaskapet är en heltidssyssla.  

12.  Kontorsutrustning  

I samma avtal mellan centralorganisationerna från 2002 har man även förbättrat 
huvudförtroendemannens möjligheter att använda företagets kontorsutrustning. I de tidigare 
avtalen har huvudförtroendemannen getts rätten att använda företagets sedvanliga kontors- 
och övriga utrustning. I uppgörelsen konstaterade centralförbunden att till den sedvanliga 
kontorsutrustningen hör den av företaget allmänt använda datautrustningen och till den 
hörande program samt uppkoppling till internet (elpost). I bedömningen bör beaktas 
företagets storlek, omfattningen av huvudförtroendemannens uppgifter samt behovet och 
tidsanvändningen. Lokalt kan överenskommas om praktisk tillämpning.665  

Det är rimligt att dessa stadganden bör utvecklas i den takt som tekniken går framåt. Det 
ligger även i arbetsgivarens intresse att hjälpa förtroendemannen att kommunicera med 
personalen. Detta gäller t.ex. användingen av "intranet". Arbetsgivaren bör inte fungera som 
en bromsande faktor i dessa ärenden.  Ur personalledarskapssynvinkel ligger det i 
arbetsgivarens intresse att hjälpa personalrepresentanten. 

13. Ställer höga krav på ledarskapet  

Enligt Kauppinen leder system för personalens inflytande till att man tar bort 
personaladministrationen från förbundenas kontroll och förflyttar systemet till det lokala 
förhandlandet. Vi kan dock konstatera att förbunden gett mycket strikta ramar vad gäller 
förverkligandet genom olika stadganden i kollektivavtalen. Detta ger uttryck om att man inte 
vill avstå från sin makt och inte heller fullt ut litar på de lokala förhandlarna som personalens 
intressebevakare. Reglerna i SamarbetsL har fört med sig en inlärningsprocess vad gäller det 
”deltagande ledarskapet”. Detta förstärktes i och med koncernsamarbetet, 
förvaltningsrepresentationen och fondernas förverkligande. Kauppinen (1992) trodde då att 
dessa förnyelser skulle föra med sig en förändring från samarbetsledarskap till en ny 
företagskultur, till personalledarskap. Detta förstärks av minskningen av hierarkierna inom 
företagsorganisationerna, resultatlöner samt av det vinstbonussystem som finns i 
personalfonderna.666  

                                                 
664 Protokoll avseende förhandlingsresultatet till nytt inkomstpolitiskt helhetsavtal åren 2003-2004 per 
18.11.2002 mellan Kirkon sopimusvaltuuskunta, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Palvelutyönantajat ry, TT, 
Valtion työmarkkinalaitos och Akava ry, FFC, FTFC, bilaga 1, 6.2. upprätthållandet av yrkesskickligheten, s. 4 
665 Protokoll avseende förhandlingsresultatet till nytt inkomstpolitiskt helhetsavtal åren 2003-2004 per 
18.11.2002 mellan Kirkon sopimusvaltuuskunta, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Palvelutyönantajat ry, TT, 
Valtion työmarkkinalaitos och Akava ry, FFC, FTFC, bilaga 1, 6.3. kontorsutrustning, s. 5 
666 Kauppinen Timo, Suomen työmarkkinamallin muutos, s. 233  



 

 
 

166

Det som på senaste tid har betonats i debatten är lagens roll i förändringsprocesser och att 
växelverkan sker.667 668 Samtidigt måste ledningssystemet och företagskulturen tillåta 
utvecklingen. Integrationen mellan företagets ledarutveckling och dess affärsstrategier har 
varit i fokus under senare år. Det är emellertid något som är lättare att tala om, än att få till 
stånd i praktisk handling. Traditionellt drivs ledarutveckling som en trosakt och har endast 
indirekt koppling till företagets strategier. Samma tradition gör även att man driver 
ledarutveckling från ”nerifrån upp”, d.v.s. från individernas behov av utveckling, snarare än 
företagets behov av kompetens och affärsutveckling. Ledarutveckling bör förordas som ett 
kraftfullt verktyg i samband med aktivering av strategier i företag. Man bör betona vikten av 
att knyta utvecklingen till de uppgifter som skall utföras och de förändringsmål som skall 
uppnås. Ledarutveckling är inget självändamål.669 

Enligt Pirnes baserar sig utvecklingen av personalresurserna i välskötta företag på företagets 
strategiska ledarskap. Företaget kan se personalresurserna som en framgångsfaktor då den 
utgör en del av en fungerande verksamhetside.670 Under 1970-talet ifrågasattes 
företagsledarnas rätt att utöva inflytande. En demokratisering av arbetslivet stod på den 
politiska agendan. Under 1980-talet höjdes företagsledarna till skyarna för sina insatser. Idag 
ifrågasätts företagsledarnas förmåga att sköta sina uppdrag – förmåga i form av kompetens, 
omdöme och moral. Föreställningar om företagsledares arbete ligger till grund för 
förväntningarna på deras insatser. Om förväntningarna infrias avgör i sin tur hur 
företagsledare kommer att bedömas.671 

3.6 Sammanfattning 

Samarbetsförfarandet är sammanbundet till kollektivavtalssystemet och 
förtroendemannasystemet, trots att kollektivavtalsparterna ej direkt deltar i 
samarbetsförfarandet. Förbindelsen till arbetsmarknadssystemet existerar främst via 
lagstiftningen, de allmänna avtalen och via kollektivavtalen. Lagstiftaren har gett omfattande 
möjligheter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande förbund, att genom avtal 
avvika från SamarbetsL.672  

Förhandlingsparter enligt SamarbetsL är arbetsgivaren och företagets personal. Begreppet 
personal är ett generellt begrepp för den personal som arbetar i företaget. Personalen kan 
indelas i personalgrupper. Personalgrupperna är ej en juridisk person utan närmast ett 
arbetsrättsligt kollektiv, som har en ställning som baseras på SamarbetsL. Med personalgrupp 
menas de personalgrupper som avses enligt kollektivavtalspraxis. Även icke organiserad 
personal kan utgöra en egen personalgrupp i vissa fall.673 

Samarbetsförfarandet förverkligas på två organisatoriska nivåer: dels inom ramen för den 
normala verksamhetsorganisationen (direkt deltagande) och dels mellan arbetsgivaren och 
personalens representanter (ett s.k. representativt deltagande). Inom ramen för den normala 
verksamhetsorganisationen förs förhandlingarna mellan arbetstagarna och deras förmän. Det 
andra alternativet är att förhandlingarna förs mellan arbetsgivarens representanter och t.ex. 
förtroendemän  eller arbetarskyddsfullmäktigen som representerar personalen. 
                                                 
667 se Servicearbetsgivarnas internetsida www,palvelutyonantajat.fi, PT Lehti uttalande av Pentti Vainio (FFC) 
angående fi. ”muutoksenhallintalaki” 
668 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” 
669 Karlöf Bengt, Strategi i verkligheten. Vägledning i praktiskt strategiarbete, s. 155-156 
670 Pirnes Unto, Kehittyvä johtajuus. Johtamisen dynamiikka, s. 204 
671 Tyrstrup Mats, Företagsledares arbete. En longitudell studie av arbetet i en företagsledning, baksidan 
672 Se SamarbetsL 14 § 1 mom.  
673 Karinen Martti, Työoikeus perusteineen, s. 444-445 
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För att personalgruppernas representanter skall kunna verka som lagen förutsätter i 
samarbetsförfarandet är det arbetsgivarens skyldighet att ge personalens representanter 
befrielse från arbetet för den tid som behövs för samarbetsförfarandet samt den interna 
växelverkan mellan personalen som behövs för förberedelserna. Arbetsgivaren är därtill 
skyldig att ersätta det inkomsbortfall som uppstår.  

För att samarbetsförfarandet skall lyckas bör företagets verksamhetsorganisation vara känd 
för parterna. Samtidigt är det viktigt att de centrala principerna för beslutsprocesserna i 
företaget är kända. Det är därmed väsentligt att företaget informerar personalen om 
organisationen och verksamhetsprinciperna. Ett bra samarbetsförfarande förutsätter att de 
valda representanternas ansvarsområden och fullmakter är kända och fastslås.  

Enligt 1 § i SamarbetsL är ett av lagens syften att personalens interna samarbete ökas. Om 
denna verksamhet finns även överenskommet i det allmänna avtalet. I avtalet finns 
stadganden om rätten att arrangera möten, om rätten att ge ut information till 
fackmedlemmarna, om rätten att informera i personaltidningen eller i dylika informationsblad 
samt användningen av anslagstavlor.674  

En balans behövs mellan de olika parterna i samarbetsförfarandet för att en växelverkan skall 
ske. Organisationen har vunnit erkännande bland arbetsmarknadens parter och fungerar väl. 
Det finns inget behov av att lagstiftningsvägen skapa nya organisationer. SamarbetsL utgör en 
ramlag där förverkligandet kan ske på basen av de lokala behoven. Samtidigt är det 
nödvändigt att lagstiftaren har fastställt de olika alternativen för hur organisationen bör se ut. 

4  SAMARBETSFÖRFARANDETS PROCEDURREGLER 

4.1 Inledning 

Min avsikt är att i detta kapitel  granska samarbetsförfarandets procedurregler. Även reglerna 
om koncernsamarbetet (11 b-11 g §) behandlar jag skilt. De avvikelser som kan ingås genom 
kollektivavtal (14 §) behandlade jag i samband med kapitlet om organisation. En genomgång 
av hur man ingår samarbetsavtal sker liksom avtalets relation till lagstiftning, avtal och övriga 
normer.  

Avhandlingen diskuterar grundproceduren i samarbetsförhandlandet, det mest centrala i 
samarbetsförfarandet. Vad innebär proceduren? Svarar på frågan hur processen fungerar i 
samarbetsförfarandet. Förutsättningar skapas av organisationen som lagstiftaren har skapat 
samt även de rättigheter och skyldigheter som också ger förutsättningar för själva proceduren. 
Proceduren stöds även av personalrepresentation i företagens förvaltning och reglerna om 
nationellt och internationellt koncernsamarbete.  

Lagstiftaren har skapat en viss tågordning, tidsfrister och ramar som är tvingande för 
arbetsgivaren och ligger till gund för hela systemet och ger möjligheter för reella 
förhandlingar mellan parterna. Systemet innehåller information, diskussion och förhandlingar 
med personalen, före beslut fattas. Proceduren riskerar att bli ett tomt skal om inte parterna är 
inställda på ett positivt sätt till processen. Avgörande blir dock arbetsgivarens inställning till 
samarbetsförfarandet men även personalrepresentantens aktivitet.  

                                                 
674 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 6 kapitlet om 
informationsverksamheten mellan personalen internt och arrangerandet av möten, 1-3 stycket, s. 10 
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Analysen sker utgående från lagstiftningen, de allmänna avtalet mellan EK och FFC, samt 
Branschförbundet för servicebranschens kollektivavtal (25 avtal). Synsätten granskas 
utgående från lagstiftarens, aktörernas på arbetsmarknaden och ur 
personalledarskapsperspektiv. Hur det ser ut i praktiken diskuteras utgående från den 
empiriska undersökningen. 

4.2 Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden   

SamarbetsL 6 § innehåller en uttömmande lista på de åtgärder som bör behandlas i 
samarbetsförfarandet. Förutom de i 6 § avsedda stadgandena, omfattar 
förhandlingsskyldigheten stadgandena om utomstående arbetskraft. Därtill kan 
arbetsmarknadsparterna överenskomma om ärenden som tillhör samarbetsförfarandet.675 I RP 
påpekas uttryckligen att antalet samarbetsärenden kan ökas genom överenskommelser mellan 
arbetsmarknadsorganisationerna.676 Vad gäller lagens tillämpningsområde nämner Laatunen - 
Savonen – Äimälä begränsningen i motiveringen av 3 §, där ärenden som berör 
företagsledningen inte hör till samarbetsförfarandet.677 Personalrepresentanten har ett uppdrag 
att bevaka att ärendena i de nedan nämnda  punkterna behandlas och samtidigt bevaka 
personalens intresse på bästa möjliga sätt.  

Ett centralt medel är den förhandlings- och informationsskyldighet som ålagts arbetsgivaren. 
Personalens deltagande baserar sig på att de förpliktelser som föreskrivits för arbetsgivaren på 
motsvarande sätt ger personalens förhandlingsrätt och rätt att ge information.678 

SamarbetsL:s 6 § angående de ärenden som omfattas av samarbetsförfarandet är sålunda 
uttömmande, att förutom de ärenden som nämns i 6 § omfattas endast 9 § angående 
användningen av utomstående arbetskraft av förhandlingsskyldigheten. Därtill kan man räkna 
in personalrepresentationen i företagens förvaltning och grundandet av personalfonder till 
samarbetsärenden. Ärenden som berör företagsledningens funktion omfattas ej av 
samarbetsförfarandet.679 

Kairinen gör följande indelning av ärendena. I punkterna 1-5 är det frågan om affärs- och 
företagsledningsbeslut, som har inflytande på personalens ställning och därmed omfattas av 
samarbetsförfarandet. I punkterna 6-8 och 10 är det fråga om traditionella 
arbetsförhållandeärenden. I punkterna 13 och 14 är det frågan om företagsspecifika ärenden 
inom det socialpolitiska området. Ärenden som berör det interna informerandet och 
utbildningsärenden finns i punkterna 9, 11 och 12 och utgör en egen grupp.680  

Ärendena kan även indelas enligt principen vilken form av förfarande som lagen kräver vid 
olika sammanhang. Den största gruppen utgör förhandlings- och informationsskyldigheten, 
där beslutsfattanderätten finns hos arbetsgivaren. Dessa ärenden omfattar samtliga punkter 
förutom punkterna 10, 12 och 14. Förhandlingsskyldigheten kan vara normal eller 
effektiverad. Om ett ärende i punkterna 1-5 leder till att en eller flera arbetstagare sägs upp, 
permitteras eller det är frågan om deltidsarrangemang avses en effektiverad 
förhandlingsskyldighet. Punkterna 10 och 12 omfattar sådana ärenden (den andra gruppen) 
där det förutom informations- och förhandlingsskyldigheten finns en skyldighet att nå 
                                                 
675 Laatunen m.fl. 2002, s. 45-46 
676 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  8 
677 Laatunen m.fl. 2002, s. 47 
678 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, 2. Nuläge, 2.1. lagstiftning och praxis, s. 4  
679 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 445-447 
680 Ibid, s. 432 
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överenskommelse. Dessa ärenden kan endast genomföras om parterna har överenskommit 
härom i samarbetsförfarandet. Den tredje gruppen omfattar ärenden i punkt  14 eller sådana 
ärenden som berör socialverksamheten, där beslutanderätten finns hos personalen eller 
personalens representanter. Här har man gett beslutanderätten åt personalen. Den första 
(största) gruppen utgör medinflytande eller deltagande, den andra gruppen utgör 
medbestämmande och den tredje gruppen utgör beslutandemakt för personalens 
vidkommande.681 

Jag indelar ärendena i SamarbetsL:s 6 § enligt följande grupperingar: 

a) På personalens ställning inverkande väsentliga förändringar: punkt 1-3b samt 5-6. 

b) Planer som arbetsgivaren måste informera om: punkt 4 delvis (rationaliseringsplanen, 
personal- och utbildningsplaner) samt punkt 11. 

c)  Program, principer och utbildningsärenden som arbetsgivaren måste informera om: 
delvis punkt 4 (verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet samt åtgärder för påskyndandet av 
att jämställdhet uppnås mellan kvinnor och män på arbetsplatsen i personal- och 
utbildningsplanen eller verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet), punkt 7-10 samt 12-14. 
RP (48/2005) fördelar in de ärenden som nämns i förteckningen i två huvudgrupper, av vilka i 
första hand p 1-5 gäller företags- och affärsledningen och arbetskraften.682 

Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden är enligt SamarbetsL 6 §: 

1) På personalens ställning inverkande väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, 
arbetsmetoder och arbetsarrangemang samt förflyttningar från en uppgift till en annan. 

Enligt 6 § 1 punkt hör till samarbetsförfarandets område på personalens ställning inverkande 
väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, arbetsmetoder och arbetsarrangemang samt 
förflyttningar från en uppgift till en annan. I lagrummet har lagstiftaren försökt skapa en slags 
skyddsregel för arbetstagarna, där väsentliga frågor bör förhandlas före beslut fattas. Bör 
nämnas att inte alla förändringar för personalens del omfattas av samarbetsförfarandet. 
Åtgärden bör påverka personalens ställning och samtidigt vara väsentlig. Då ärendets 
väsentlighet granskas, bör granskningen ske från fall till fall.683 Kairinen nämner att frågan 
bör analyseras utgående från vilken bransch det är frågan om, företag och vilken funktion. 
Kairinen nämner som en principregel att en väsentlig förändring skulle ekonomiskt innebära 
ca. 20 % mätt i Euro.684  

Enligt RP måste väsentligheten bedömas på grundval av hur förändringen påverkar 
personalens ställning, antingen genom att arbetena förändras, lönen blir annorlunda eller 
vederbörandes möjligheter att arbeta vidare i uppgifter som motsvarar hans eller hennes 
yrkesskicklighet påverkas eller huruvida omorganisationen medför andra omställningar. En 
förändring kan enligt RP vara väsentlig för personalen, även om den inte är det för hela 
företaget eller för någon verksamhetsenhet inom detta.685 Dessa kriterier bör antingen för sig 
eller tillsammans betyda att en förändring bör ses som väsentlig.686 Det är därmed två faktorer 

                                                 
681 Ibid, s. 432-433 
682 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, 2. Nuläge, 2.1. lagstiftning och praxis, s. 5 
683 Laatunen m.fl. 2002, s. 43 
684 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 446 
685 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  8-9 
686 Laatunen m.fl. 2002, s. 48 
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som bör uppfyllas enligt lagstiftaren, nämligen väsentligheten och uttryckligen väsentligheten 
för berörd personal.  

Enligt de uppfattningar som utvecklats i praktiken kan kravet på väsentlighet i förändringarna 
variera från bransch till bransch, inom olika företag och per yrkesgrupp. En förändring som 
inom en viss bransch eller inom en viss företagsorganisation bör ses som väsentlig, kan inom 
en annan bransch vara helt normal fast en förändring ser likadan ut i teorin. Avgörande blir att 
bedöma arbetsavtalets innehåll för en enskild individ. Med andra ord bör det bedömas vad 
man har kommit överens om i arbetsavtalet eller vad man muntligen kommit överens om.687 

Fastän man i lagtexten använder ordet personal framgår det ur motiveringarna att en 
förändring för en person kan vara en sådan förändring som kräver samarbetsförhandlingar. 
Här granskas personens arbete som helhet och förändringarnas inverkan på arbetet. Vid 
bedömningen av väsentligheten i förändringen eller i förflyttningen bör man också fästa 
uppmärksamhet till arbetets karaktär för ifrågavarande arbetstagare. Om det till arbetets 
karaktär hör ständiga och t.o.m. större förändringar från ett uppdrag till ett annat kräver de 
inte samarbetsförhandlingar.688  

Med förändringar i serviceverksamhet avses i RP att funktionen ändras så, att urvalet av 
serviceformer väsentligt ändras. Förändringar i produkturval och serviceverksamhet avser 
därför en slags helheter inom verksamheten och berör inte arten hos en enstaka produkt eller 
serviceform.689 Lagstiftaren har inte varit helt klar i sin belysning av när det blir frågan om ett 
samarbetsärende i serviceföretag, det torde dock menas att det är väsentligheten i 
förändringarna för ifrågavarande personal som ligger till grund för bedömningen.  

Ett krav som bör ställas är att den planerade förändringen är bestående eller åtminstone i viss 
mån långvarig. Av denna orsak är en tillfällig förflyttning av en arbetstagare ingen 
förhandlingsfråga. Om det däremot är frågan om en bestående förflyttning, bör det behandlas 
i samarbetsförfarande, oberoende om dess konsekvenser ur arbetstagarens synvinkel är 
positiva eller negativa.690 Väsentligheten bör granskas i första hand ur den enskilda 
arbetstagarens eller personalgruppens synvinkel som blir föremål för förändringen. Ur deras 
synvinkel kan förändringen vara väsentlig, fastän det inte är det ur hela företagets eller 
verksamhetsenhetens synvinkel. Enligt propositionen är bedömningen inte beroende av den 
berörda personens åsikter, meningen har endast varit att granska väsentligheten ur en objektiv 
synvinkel.691  

2)  Väsentliga anskaffningar av maskiner och anläggningar till den del de inverkar på 
personalen samt väsentliga arrangemang som påverkar personalens ställning och som 
gäller  arbetslokaliteter samt ändringar i produkturval och serviceverksamhet. 

De väsentliga anskaffningar av maskiner och anläggningar som avses i samarbetsförfarandet 
kan både vara omfattande investeringar, som påverkar hela personalens ställning i företaget 
eller en enskilds arbetstagares arbete i väsentlig omfattning. När en arbetstagares maskin eller 
anläggning förändras kan dess följder vara mångfaldiga. Det kan förändra arbetssätt då det 
krävs en viss inkörningsperiod innan arbetstagaren har vant sig med förändringen. Det kan 
minska, sällan öka, arbets fysiska påfrestning och åstadkomma förändringar vad gäller 
noggrannheten i arbetet. Det finns hur många exempel som helst, eftersom teknikens 
utveckling för ständigt med sig nya, mera utvecklade redskap. Det är därmed omöjligt att ge 

                                                 
687 Laatunen m.fl. 2002, s. 43 
688 Laatunen m.fl. 2002, s. 47, där även en hänvisning görs till regeringspropositionen 
689 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  9 
690 Laatunen m.fl. 2002, s. 48 
691 Ibid, där man även gör en hänvisning till regeringspropositionen 
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generella tolkningsregler om när anskaffningar av maskiner och anläggningar utlöser 
förhandlingsskyldigheten. Situationen måste alltid bedömas från fall till fall där man baserar 
sig på de faktorer, som finns omnämnda i 6 § första punkt.692  

Fungerar samarbetsförfarandet väl i ett företag är det frågan om en fortgående process där 
personalens representanter finns med redan i budgetskedet, vilket innebär att vissa beslut kan 
vara kända redan ett år innan de verkställs. Hålls personalrepresentanterna uppdaterade i 
planeringsskedet kommer själva investeringsbeslutet inte som en större överraskning. Då 
löper även samarbetsförfarandet bättre. En fortgående process för samarbetsförfarandet är att 
eftersträva. Detta är mycket långt en företagskulturfråga och en fråga om vilket slags 
ledningssystem företaget tillämpar. 

Av betydelse är dock att anskaffningar av maskiner och anläggningar omfattas av 
förhandlingsskyldigheten endast till den del de inverkar på personalens ställning. Med 
faktorer som inverkar på personalens ställning i anskaffningar av maskiner och anläggningar 
menas uppsägningar som en följd av åtgärden, permitteringar och deltidsanställningar som 
blir aktuella samt förändringarna i arbetsuppgifterna eller därmed jämförbara faktorer. I dessa 
frågor finns det en skyldighet att förhandla före de verkställs. Däremot omfattar inte 
förhandlingsskyldigheten själva anskaffningsbeslutet, priset för maskinerna eller 
anläggningarna eller vem som levererar anläggningarna.693  

Frågan är principiellt viktig. Det är frågan om den mest grundläggande arbetsfördelningen i 
samarbetsförfarandet. Det är arbetsgivaren som fattar besluten men personalen bör också ha 
inflytande, vad gäller de frågor som får följder för personalens ställning.  Då riksdagen år 
1988 behandlade förnyelserna i lagstiftningen som berörde arbetstryggheten var man inte enig 
avseende huruvida samarbetsförfarandet skall ske före eller efter anskaffningsbeslutet av 
väsentliga anskaffningar av maskiner och anläggningar. Frågan är viktig i samband med 
anskaffningar av maskiner och anläggningar med tanke på de förhandlingstider på upptill sex 
veckor som ingår i samarbetsförfarandet.  

Enligt Laatunen - Savonen - Äimäläs tolkning behöver inte förhandlingar ske före 
anskaffningsbeslutet, utan först därefter, dock före uppsägningar, permitteringar och 
deltidsarrangemang eller andra personalarrangemang som en följd därav. Med tanke på den 
grundläggande arbetsfördelningen mellan arbetsgivaren och personalen/personalens 
representanter kan man hålla med Laatunen – Savonen - Äimälä. Som undantag till denna 
huvudregel kan nämnas de situationer där det är alldeles uppenbart att anskaffningsbeslutet 
för med sig uppsägningar, permitteringar eller deltidsarrangemang och då det vid 
anskaffningsbeslutet är alldeles uppenbart att det inte är möjligt med omplaceringar eller 
omskolning av personalen.694 Gällande anskaffningar av maskiner och anläggningar kan de 
komma att höra till arbetsgivarens direktionsrätt, eftersom till direktionsrätten innehåller 
rätten att välja och byta arbetsredskap.695 

Väsentliga arrangemang som påverkar personalens ställning och som gäller arbetslokaliteter 
har ofta samband med förnyelsen av produktionsanläggningarna. Å andra sidan kan man göra 
väsentliga arrangemang som påverkar personalens ställning och som gäller arbetslokaliteter 
utan att göra nyanskaffningar. Med väsentliga arrangemang menas de åtgärder som direkt 

                                                 
692 Ibid, s. 48 
693 Laatunen m.fl. 2002, s. 48-49 
694 Ibid, s. 49 
695 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 26, se även Kairinen Martti, 
Työoikeus perusteineen, s. 198-199 
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påverkar den personal som berörs och deras möjlighet att utföra arbetet lika effektivt som 
tidigare.696  

3) Nedläggning av företag eller del därav eller förflyttning till annan ort eller väsentlig 
utvidgning eller inskränkning av dess verksamhet.  

RP avser med en sådan väsentlig utvidgning eller inskränkning av ett företags verksamhet de 
ändringar i företagets hela organisation eller inom någon del därav. Med del av 
företagsfunktion  åsyftas avdelning eller självständigt betjäningsställe inom företag eller 
annan därmed jämförbar funktionsenhet.697 För arbetsgivarens vidkommande kan det vara 
skäl att ta det säkra framom det osäkra och ha tröskeln rätt lågt för tolkningen av 
”nedläggning av företag eller del därav” då det ändå finns ett klart behov att ta med 
personalrepresentanterna i processen.  

3 a) Överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som eventuellt 
följer av överlåtelse, delning eller fusionering av en rörelse samt utbildnings- och 
omplaceringsavgöranden i samband därmed.  

Samarbetsförfarandet förs i huvudsak först efter att överlåtelse av rörelse eller fusionering har 
skett. Det är dock möjligt att inledas redan före överlåtelse- eller fusioneringsögonblicket. I 
SamarbetsL:s 6 § 3 a punkten avsedda förhandlingsskyldigheten gäller endast vid situationer 
då överlåtelse, delning eller fusionering av rörelse leder till uppsägningar, permitteringar eller 
deltidsanställningar. Det är dock skäl att märka att i samband med dylika arrangemang bör 
samarbetsförhandlingar alltid föras enligt 6 a §.698   

3 b) Överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar som verkställs av 
produktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt utlbildnings- och omplaceringsavgöranden i 
samband därmed, medräknat ovan nämnda personalarrangemang som verkställs i samband 
med saneringsförfarandet för företaget.  

Enligt lagen är föremålet för behandlingen här de ekonomiska- eller produktionsorsaker som 
ligger till grund för permitterings- och uppsägningsgrunderna, därtill behöver man gå igenom 
åtgärdernas verkningar och möjliga alternativ. Även företagens saneringsförfarande räknas hit 
och åtgärderna i samband därmed.699   

4) Den tidsbestämda rationaliseringsplanen, personal- och utbildningsplaner samt ändringar 
som görs i dem, under planeringsperioden, verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet 
samt åtgärder för påskyndandet av att jämställdhet uppnås mellan kvinnor och män på 
arbetsplatsen i personal- och utbildningsplanen eller verksamhetsprogrammet för 
arbetarskyddet.  

Enligt RP grundar sig stadgandet i 4 punkten i paragrafen på den praxis som har skapats 
genom rationaliseringsavtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt 
arbetsmarknadsorganisationerna och gällande praxis utarbetar företagen s.k. tidsbundna 
rationaliseringsplaner. Enligt lagrummet skall planerna innefattas i samarbetsförfarande, 
såvida sådana planer görs upp inom företaget.700  

 

                                                 
696 Laatunen m.fl. 2002, s. 49 
697 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6 s.  9 
698 Laatunen m.fl. 2002, s. 50-51   
699 Laatunen m.fl. 2002, s. 51-52 
700 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  9 
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5) Av ovan i 1-4 punkterna avsedda åtgärder påkallade arrangemang, vilka avser personalens 
storlek i olika arbetsuppgifter.  

I lagrummet har man särskilt velat betona att sådana atgärder omfattas av 
samarbetsförfarandet, speciellt de åtgärder där föremålet för förhandlingarna är själva 
åtgärden.701  

6) Tidspunkterna för den ordinarie arbetstidens början och slut samt tidpunkterna för 
vilopauser och matraster.  

Avsikten med regelverket är inte att påverka den ordinarie dags- eller veckoarbetstiden, som 
fortfarande följer ArbetstidsL och de branschvisa kollektivavtalen. Om däremot arbetsgivaren 
avser att ändra på arbetstidens början eller slut eller i vilo- eller mattider bör ärendet 
behandlas i samarbetsförfarandet. Laatunen - Savonen - Äimälä nämner som ett typiskt 
exempel en situation där arbetsgivaren övergår till s.k. flexarbetstid. De flesta kollektivavtal 
innehåller detaljerade regler om arbetstiden. Det samma gäller även industriföretagens 
reglementen. Regelverket i SamarbetsL förklaras med att lagen även omfattar icke 
organiserade företag och att man särskilt velat särskilja de punkter som berör arbetstidens 
början och slut. Förhandlingar gällande vilo- och mattider sköts i form av 
samarbetsförfarande till skillnad från de ärenden som kräver överenskommelse (enligt 6 § 10 
punkten).702 

7) Principerna för anlitande av utom företaget stående arbetskraft.  

Regelverket innebär inte att företagen skriftligen måste uppgöra ett principprogram om hur 
utomstående arbetskraft används. Meningen är att vid behov redogöra för de principer som 
användingen av utomstående arbetskraft utgår ifrån. I lagens motiveringar har man strävat 
efter att definiera begreppet utomstående arbetskraft så noggrannt som möjligt eftersom 
lagrummet inte omfattar en sådan verksamhet mellan företag som grundar sig på tjänste-, 
leverans- eller motsvarande förhållanden. Med andra ord stannar normal 
underleverantörsverksamhet utanför lagens omfattning.703 Med utomstående arbetskraft 
menas i lagen uthyrnings- eller lånepersonal.704 I det allmänna avtalet mellan EK och FFC har 
man kommit överens om priciperna för användingen av utomstående arbetskraft i avtalets 8.1 
- 8.3 kapitel. Följande finns överenskommet:705 

8.1 

Generellt 

Användingen av utomstående arbetskraft sker inom företagen på två olika sätt. Det 
baseras å ena sidan på två självständiga företagares inbördes handels-, leverans-, 
entreprenad-, uthyrnings-, uppdrags-, arbets- mm. avtal, där det utförda arbetet utföres av 
en utomstående företagare utan att den andra avtalsparten har något att göra med det 
utförande arbetet. I praktiken kallas en sådan verksamhet som baseras på avtal för 
underleverantörskap. 

                                                 
701 Ibid, s. 54 
702 Ibid 
703 Ibid, s. 54-55 
704 Laatunen m.fl. 2002, s. 55, se även Yhteistoimintaneuvottelukunta lausunto n:o 1/82 (fritt översatt av 
författaren till förhandlingsdelegationen för samarbetsärenden). Enligt förhandlingsdelegationens för 
samarbetsärenden tolking menas med utomstående arbetskraft endast uthyrande av arbetskraft 
705 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 8 kapitlet, användning 
av utomstående arbetskraft, 8.1 generellt, 8.2. underleverantörskap och 8.3. uthyrande av arbetskraft, s. 12-13 
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Å andra sidan baseras användningen av arbetskraft på s.k. arbetskraftsuthyrning där de 
personer som uthyrs av uthyrningsföretaget gör ett arbete åt en annan arbetsgivare under 
dennes ledning och övervakning.  

De situationer som omnämns i första stycket kallas nedan för underleverans och de 
situationer som nämns tidigare i andra stycket kallas senare för uthyrningsarbetskraft.  

I avtalen för underleverantörskap och arbetskraftsuthyrning intas ett villkor där 
underleverantören eller det företag som hyr ut arbetskraften förbinder sig att följa 
branschens allmänna kollektivavtal samt arbets- och sociallagstiftningen. 

8) Principerna vid anställning, förfarande därvid, de uppgifter som insamlas vid anställandet 
och den information som delges nyanställda samt arrangemangen för att dessa skall bli 
insatta i arbetet.  

Enligt RP skall principer och förfaringssätt vid anställning behandlas. Hit räknas 
samarbetsfrågor som bl.a. utredningar över de anställningsgrunder som tillämpas. Till 
principerna hör också inställningen till anlitande av tillfälligt anställda, deltidsanställda och 
partiellt arbetsföra för olika uppgifter.706  

8 a) Teknisk övervakning och elpost 

Den tekniska övervakningens syfte, ibruktagande av övervakning och där använda metoder 
som riktar sig till personalen infördes i de ärenden som omfattas av samarbetsförfarande då 
man stiftade lagen om integritetsskydd inom arbetslivet. Med teknisk övervakning menas 
sådana åtgärder som omfattar resursövervakning och kameraövervakning. Till 
samarbetsförfarandets område hör uttryckligen sådan teknisk övervakning, som gäller 
personalen.707  

Även användningen av elpost och datanätet är sådana ärenden som räknas till 
samarbetsförfarandet. Skyldigheten omfattar åtminstone att arbetsgivaren redogör för 
användningen av elpost  och datanät på arbetsplatserna samt övervakningen av deras 
användning. Arbetstagarna bör ha en möjlighet att framföra sina synpunkter om ärendet.708 
Lagstiftaren poängterar att arbetsgivaren redogör för syftet med, ibruktagande av och 
metoderna för teknisk övervakning av personalen samt användningen av el-post och 
datanät.709 

8 b) Program mot narkotika. 

Innan ett sådant program mot narkotika som avses i 11 § 4 mom. L om företagshälsovård 
(1383/2001) godkänns bör förhandlingar ske med personalen. Gäller de uppgifter vilka en 
arbetstagare är skyldig att lämna eller, på basis av samtycke, de intyg över narkotikatest som 
bör lämnas till arbetsgivaren.710  

 

 

                                                 
706 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  9 
707 L om integritetsskydd i arbetslivet, 9 §, se även Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki 2002, s. 
56-57 
708 Laatunen m.fl. 2002,  s. 57 
709 Se SamarbetsL 6 § 8 a punkten  
710 RP 2003/162 med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet samt till ändring av vissa lagar som har 
samband med den, avseende ändringar av 6 § SamarbetsL 
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9) Ärenden i anslutning till den interna informationsverksamheten, vilka gäller 
informationsblad, anslagstavlor och anordnande av informationstillfällen.  

Med lagrummet menas de interna informationssätt som tillämpas inom företagen och de 
allmänna principer som där tillämpas. Däremot gäller samarbetsförfarandet t.ex. inte 
informationens innehåll, informationsverksamhet till externa parter eller sådan 
informationsverksamhet som har att göra med normalt företagsledarskap. De praktiska 
rutinerna kring informationsverksamheten omfattas inte heller av lagrummet.711  

I den empiriska undersökningen framgick att 91 % av arbetsgivarna och 89 % av 
personalrepresentanterna anser att samarbetsförfarandet underlättar informationsgången till 
personalen.712 Det är även viktigt ur företagets synvinkel att föra ut policyn kring 
samarbetsförfarandet till personalen dåman talar om att man vill ha en öppen dialog kring 
informerandet.  

10) Företags arbetsreglementen och därmed jämförbara ordningsregler samt regler för 
förslagsverksamhet.  

I 7  § 5 punkten i SamarbetsL finns stadgat om att i 6 § 10 punkten avsedda 
arbetsreglementen och därmed jämförbara andra bestämmelser skall iakttagas först då 
överenskommelse därom träffas i samarbetsförfarande. Frågan om arbetsreglementen var ett 
arv från den tidigare L om produktionskommittéer (470/46).713 Laatunen - Savonen - Äimälä 
ger som råd att man vid uppgörandet av reglementen bör ha som målsättning att så klart som 
möjligt få fram de generella normer som tillämpas för företagets personal. I 
arbetslagstiftningen har det kommit allt mer regler och stadganden om ärenden som tidigare 
fanns reglerade endast i reglementen. Av den orsaken kan rekommenderas att man kan 
uppgöra de nya reglementena så att de till sin omfattning blir avsevärt kortare än tidigare.714  

Med regler för förslagsverksamheten menas närmast de principer och tillvägagångssätt som i 
företagen tillämpas vid framtagande av ett initiativ, vid deras behandling samt vid belöningen 
av dem.715 Även här ligger det i företagets intresse att uppmuntra en sådan verksamhet. Det 
torde inte finnas någon intressekonflikt.  

11) Budgetplan för samarbetsutbildning och facklig utbildning.  

Enligt RP (1978/39) är företagets utbildningsbudget föremål för samarbetsförfarande i 11 
punkten.716 Det vore kanske mera korrekt att det skulle anges även i RP att det är frågan om 
budgetplanen för samarbetsutbildningen och den fackliga utbildningen, inte företagets hela 
utbildning.  

Då frågor som berör företagsledningen har lämnats utanför lagens tillämpningsområde berör 
stadgandet inte heller företagsledningens utbildning. Vidare påpekar lagstiftaren i RP att det 
vore ändamålsenligt att hela utbildningsbudgeten skulle behandlas tillsammans med samtliga 
personalgrupper. Däremot är det motiverat att en mera detaljerad behandling i fråga om 
yrkesutbildning fördelas på olika personalgrupper.717  

                                                 
711 Laatunen m.fl. 2002, s. 57 
712 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
713 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  9 
714 Laatunen m.fl. 2002, s. 57 
715 Ibid, s. 58 
716 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6, s.  9 
717 Ibid 
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12) Anordnande av samarbetsutbildning.  

Enligt RP avses med samarbetsutbildning sådan utbildning som ges företagets personal i 
arbetsmarknadsfrågor och företagsekonomi samt i angelägenheter som berör 
arbetsförhållanden och samverkan mellan arbetsmarknadsparterna.718 Övrig utbildning som 
inte berör ovannämnda frågor räknas inte hit.  

13) De allmänna principer som skall följas vid fördelning av bostäder, som ansluter sig till 
arbetsförhållande, och fastställande av olika personalgruppers andelar vid fördelningen, 
dock icke till de delar fråga är om företagsledningens bostäder, som ansluter sig till 
arbetsförhållande.  

I RP förtydligar sig lagstiftaren att vid behandlingen av de allmänna principerna skall sådana 
omständigheter utredas. Detta gäller t.ex. i vilken mån sociala synpunkter och andra 
motsvarande omständigheter skall beaktas när bostäder i anslutning till arbetsförhållande 
fördelas, och hur bostäderna skall fördelas på grundval av den tid arbetsförhållandet fortgår 
eller om andra härmed jämförbara fördelningsprinciper. Till de frågor som skall utredas hör 
också den, på vilket sätt arbetsgivaren kan reservera bostäder för att säkerställa tillgången på 
sådan yrkesskicklig arbetskraft.719 

14) Inom ramen för de medel, som företag anvisat för olika ändamål inom den sociala 
verksamheten, anordnande av arbetsplatskosthåll och barnavård, användning och 
planering av arbetsplatsens socialutrymmen, klubb- och semesterverksamhet, beviljande 
av understöd och gåvor till personalen samt, i överensstämmelse med ovan i 13 punkten 
avsedda principer, fastställda av grunderna för fördelning av bostäder, som ansluter sig till 
arbetsförhållande, och utdelning av bostäder enligt dem.  

Om enighet inte nås om fördelningsgrunderna fastställs de enligt 7 § 14 mom. i 
överensstämmelse med personalens åsikt. Enligt RP är stadgandet om bostäder i anslutning 
till arbetsförhållande tudelat därför att också beslutsfattandet enligt stadgandena i 7 § är 
olikartat i de fall som avses i 13 och 14 punkterna.720 Mera härom upptas i kapitel 3.2.4.  

Planer som berör ändringar av sociala utrymmen och anläggande av nya sådana skulle enligt 
lagförslaget behandlas vid samarbetsförfarande. Liksom överhuvudtaget inom social 
verksamhet i ett företag kan man redogöra för medel som har reserverats och som disponeras 
för sådan frivillig hobby- och reaktionsverksamhet bland personalen som upprätthålls eller 
understöds av företaget.721  

Personalen är vad gäller ifrågavarande lagrum inom ramen för den sociala verksamheten 
berättigad att besluta vilka praktiska åtgärder som skall vidtas för de anslag som har anvisats 
för ändamålet i de fall att enighet inte råder om förfaringssättet. Det ankommer dock på 
företaget att anställa erforderlig personal och anskaffa eventuell service. När service från 
utomstående anlitas omfattar samarbetsförfarandet även t.ex. när det gäller matleverantörer, 
de krav som bör ställas på servicens lönsamhet och matens beskaffenhet samt leverantörens 
möjligheter att sköta arrangemangen för kosthåll på arbetsplatsen.722 Det är dock skäl att 
minnas att arbetsgivaren bestämmer om det skall finnas en sådan verksamhet eller inte, det är 
endast i det fall att han har verksamhet inom den sociala sektorn som personalens 
uppfattningar blir avgörande.  

                                                 
718 Ibid 
719 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 6 s.  9 
720 Ibid 
721 Ibid, s.  10 
722 Ibid 
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Likaväl när det gäller barnavården som ordnas inom företag och som hör till det sociala 
området nämner RP att det ankommer på personalen att besluta om de praktiska åtgärderna. 
RP nämner att samarbetsförfarandet också berör frågan hur bl.a. sociala grunder, såsom t.ex. 
den omständigheten att någon är ensamförsörjare eller har skiftesarbete, och andra liknande 
faktorer påverkar fördelningen av barnavårdsplatserna.723  

I frågor som berör punkt 14 inom den sociala verksamheten faller det på 
personalrepresentanten att övervaka att det är frågan om ett ärende som i slutändan avgörs av 
personalen. Personalrepresentanten befinner sig dock ofta speciellt i dessa frågor inom det 
sociala området i en situation där trycket från personalen kan vara starkt om att få 
förbättringar genomförda samtidigt som det kan finnas nedskärningshot från arbetsgivarens 
sida. Då beslutet om verksamhetens fortsättning ligger hos arbetsgivaren är det dock skäl för 
personalrepresentanten att försöka komma till en lösning i samförstånd med arbetsgivare, 
trots att den slutliga beslutanderätten i ärendet finns hos personalen. De förtroendefulla 
relationerna till arbetsgivaren bör inte riskeras p.g.a denna fråga. Personalrepresentantens roll 
är inte alltid enkel och det ställer krav på personalrepresentantens självständighet.  

Arbetsgivarens inställning blir dock ofta avgörande till vilken grad inflytande sker i ovan 
nämnda ärenden. Enligt den empiriska undersökningen anser 49 % av arbetsgivarna att 
samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen har ett reellt inflytande och att 
samarbetsförfarandet inte endast är en formalitet som måste uppfyllas enligt lagen utan en 
konskekvent handlingslinje.724 Om arbetsgivaren tror att samarbetet ger ett mervärde bör 
samarbetsförfarandet utgöra en konsekvent handlingslinje. 

4.3 Samarbetsförhandlandet - proceduren 

4.3.1 När skall det förhandlas 

Enligt SamarbetsL:s 7 § 1 mom. bör arbetsgivaren innan avgörandet av ärendet förhandla om 
grunderna för en viss åtgärd, samt om verkningarna av och alternativen för denna med de 
arbetstagare och funktionärer eller företrädare för personalen, vilka ärendet berör. Då 
förhandlingsskyldigheten är uppfylld kan arbetsgivaren fatta beslutet självständigt. 

Samarbetsförfarandet förpilktar arbetsgivaren att lyssna till personalens åsikter, före beslut 
fattas. SamarbetsL fungerar genom att ”bromsa upp” beslutsfattandet med de tidsregler som 
finns omnämnda i SamarbetsL avseende förhandlingsframställningen och förhandlingstider. 
Arbetsgivaren bör avgöra när förhandlingar skall inledas.  Arbetsgivaren bör avgöra att 
förhandlingarna inte inleds för tidigt eller försent. Personalrepresentantens uppgift är också att 
påpeka för arbetsgivaren att det är frågan om en sådan förändring av väsentlig art som avses i 
SamarbetsL.  

4.3.2  Samarbetsförfarandet och dess förverkligande  

SamarbetsL:s 7 § 1 mom. stadgar hur samarbetsförfarandet skall äga rum. Enligt lagrummet 
skall arbetsgivare, innan han avgör ärendet, förhandla om grunderna för åtgärden, dess 
verkningar och alternativ med de arbetstagare eller företrädare för personalen som saken 
                                                 
723 Ibid  
724 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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berör.725 Arbetsgivaren skall följa den tågordning som finns stadgad i SamarbetsL, samt ge 
information och föra en diskussion med personalen före beslut fattas. Dessa lagstadganden är 
tvingade och innebär sanktioner i de fall att de ej uppfylls.  

Enligt Koskinens indelning kan samarbetsförfarandet delas in i fyra olika grupperingar. Till 
den första gruppen hör företagsledningsfrågor. Som andra grupp där förhandlingar sker är 
frågor som gäller arbetsförhållandet. Som tredje grupp räknas de socialpolitiska ärendena. 
Som fjärde grupp räknas i lagen omnämnda planer.726 De olika grupperna ger olika inflytande 
åt personalen. Gällande företagsledningsfrågor är det naturligt att ledningen fattar det slutliga 
beslutet, dock så att personalens åsikter är kända då beslutet sker. I den empiriska 
undersökningen framgick att 43 % av arbetsgivarna och 81 % av personalens representanter 
ansåg att samarbetsförfarandet underlättar möjligheten att verkställa svåra beslut.727 Gällande 
informerandet ansåg 91 % av arbetsgivarna och 89 % av personalens representanter att 
samarbetsförfarandet underlättar informationsgången till personalen.728 

Endast vissa ärenden som berör arbetsförhållandet räknas till samarbetsförfarandets 
tillämpningsområde. Sådana ärenden är t.ex. börjandet och slutandet av den ordinarie 
arbetstiden, tidpunkten för rast och matpauser, principerna för anställning och dess 
procedurer. Det finska systemet bygger på att arbetsgivaren hör sig för före han fattar det 
slutliga beslutet. Utanför förhandlingsskyldigheten i SamarbetsL faller de ärenden som berör 
arbetsgivarens direktionsrätt eller arbetsledningsfrågor. Dessa ärenden är t.ex. uppgörandet av 
arbetsavtal och hur arbetet genomförs samt de tekniska arrangemangen.729  

De beslut som fattas inom området för socialverksamheten kan vara dels sådana som 
behandlas på normalt sätt enligt 6 § 13 punkten (de allmänna principer som skall följas vid 
fördelning av bostäder) samt sådana ärenden där personalen har beslutanderätten om parterna 
inte kommer överens. Dessa ärenden finns i 6 § 14 punkten (medel, som företag anvisat för 
ändamål inom den sociala verksamheten). I den empiriska undersökningen frågades huruvida 
parterna anser att personalrepresentantens roll bör förstärkas lagstiftnings- eller avtalsvägen. 
Av arbetsgivarnas representanter ansåg endast 30 % och av personalens representanter ansåg 
67 % att personalrepresentantens roll bör förstärkas.730  

Målsättningen avseende planerna är att säkerställa sig att personalen är beredd på de 
förändringar som komma skall. Samtidigt får personalen en möjlighet att påverka företagets 
målsättningar. Målsättningen med samröret är att planenligt behärska följderna av 
förändringarna samt att söka alternativ till minskningen av arbetskraften.731 I praktiken blir 
också beslutsprocessen betydligt lättare då personalen bättre är insatt i ärendena. Detta stöds 
ytterligare av om personalen finns representerad i företagets förvaltning baserat på L om 
personalrepresentation i företagens förvaltning.  

Samarbetsförfarandet inleds på arbetsgivarens initiativ. Inledandet avgör rätt långt när 
personalen får inflytande på ärendenas beredning. Förhandlingar bör föras i så god tid före 
beslutsfattande att personalens åsikt har inflytande på beslutet.732 Det är igen rätt långt en 
                                                 
725 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 7 s.  10 
726 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 185, med hänvisning till Kairinen Martti, 
Työoikeuden perusteet, s. 337-440 och Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1989), s. 49-81 
727 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
728 Ibid, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
729 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 195-196 
730 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
731 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 198 
732 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 199 
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inställningsfråga från bägge parter om man vill ge tid åt reella diskussioner. Av arbetsgivaren 
krävs att förhandlingarna sker i brådskande ordning men dock så att det finns utrymme för 
diskussioner, utredande av alternativ, hörande av sakkunniga m.m. Från personalen bör man 
vid ett gott samarbete kunna vänta sig att man inte drar ut på förhandlingarna bara för att 
förlänga processen utan att man förhandlar för att växelverkan skall kunna ske. Ett gott 
samarbete innebär att personalen är beredd på att ingå samarbetsavtal före förhandlingstiden 
löpt ut. I den empiriska undersökningen framgick att hela 70 % av arbetsgivarna och 92 % av 
personalens representanter anser att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet där personalen 
får inflytande på beslutsfattandet bidrar till företagets lönsamhet och framgång.733  

Tanken är att riktiga förhandlingar sker enligt SamarbetsL och att det inte endast är frågan om 
ett diskussionstillfälle.734 Arbetsgivarsidan kritiseras då samarbetsförhandlingarna endast blir 
diktamen och att ingen reell växelverkan sker. Förhandlingarna sker endast för att uppfylla 
förhandlingsskyldigheten. Det finska systemet med en organisation där det är arbetsgivarens 
linjeorganisation och de lokala (fackliga) personalrepresentanterna som deltar i 
förhandlingarna bygger på ett ömsesidigt förtroende och samröre. Situationen är den samma 
vid utvecklandet av de lokala förhandlingarna som ett komplement till 
kollektivavtalsförhandlingarna.  

Enligt Koskinen har de allmänna avtalen gjorts upp med målsättningen att 
samarbetsförhandlingar bör ske i ett sådant skede före besluten fattas  att växelverkan är 
möjlig att förverkligas. Enligt avtalen bör information ges i ett sådant skede, att personalen 
kan bekanta sig med ärendet och att det är möjligt att påverka beslutet. SamarbetsL:s 
målsättning är inte endast är att förmedla information utan också att en sådan växelverkan 
sker att personalen kan påverka innehållet i besluten fastän beslutsfattandet har lämnats åt 
arbetsgivaren.735  

Koskinen beskriver träffsäkert hur tanken varit då lagstiftaren med arbetsmarknadsparternas 
stöd skisserat upp SamarbetsL:s organisation. AD har även i sina egna domar betonat avtalens 
målsättning. Samarbetsförfarande bör inledas i ett sådant skede att växelverkan kan ske i 
praktiken. Personalen bör reserveras en riktig möjlighet att påverka besluten med sin kunskap, 
erfarenhet och genom att framföra sina åsikter.736  

Enligt Koskinen har arbetsgivarna verkat enligt de avtal som finns då de utrett de grunder, 
verkningar och åtgärdsalternativ enligt reglerna om samarbetsförfarandet i avtalen och 
kollektivavtalen. Detta innebär att personalens representanter getts möjlighet att uttrycka sin 
uppfattning om ärendet och personalrepresentanten fått inflytande på beslutets innehåll. 
Därtill krävs att arbetstagarnas representanter har fått tillräckliga uppgifter om åtgärdernas 
ekonomiska konsekvenser för företaget och att samarbetsförfarandet har skett i tillräckligt god 
tid före verkställandet av beslutet.737  

Det Koskinen säger är att arbetsgivaren bör visa en viss aktivitet eller med andra ord lyssna 
på vad personalrepresentanten har att säga samt motivera varför en viss ståndpunkt kommer 
att väljas mot bakgrunden av personalens uppfattningar. På detta sätt kan arbetsgivaren visa 
att han låtit personalen ha inflytande på beslutets innehåll. Lagrummet är grundläggande för 
hur procedurreglerna fungerar. I undersökningen framgick att 87 % av arbetsgivarna och 71 

                                                 
733 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
734 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 200-201 
735 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 202 
736 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 202 
737 Ibid, s. 213 
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% av personalens representanter anser att personalrepresentanten har inflytande på 
beslutsfattandet.738 

Föremålet för förhandlingarna är de planerade åtgärdernas grunder, verkningar och möjliga 
lösningsalternativ. Arbetsvillkoren, t.ex. lönevillkoren, baseras fortfarande på arbetsavtal och 
kollektivavtal.739  Syftet med förhandlingarna har redogjorts tidigare i avhandlingen. Med 
tanke på samarbetsförfarandet är det givetvis förmånligast att arbetsgivaren och personalen är 
överens om lösningen men detta har inte förutsatts av lagen.740 Som undantag till denna 
huvudregel verkar de i 7 § 5 mom. nämnda ärendena.741 Enligt undersökningen anser 83 % av 
arbetsgivarna och 94 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet bör användas 
som medel även då det inte förutsätts i lagen.742  

I samarbetsförfarandet utreder man de planerade åtgärdernas verkningar för olika personer 
och personalgrupper samt bl.a. deras inverkningar på sysselsättningen, arbetets innehåll, 
arbetsomgivningen och organisation. Om ärendet under beredningen förändras så att 
förändringarna berör andra faktorer i 6 §, skall ärendet till den del behandlas ånyo i 
samarbetsförfarandet. Lagens syfte är inte enbart att förmedla information utan att personalen 
kan ha inflytande på innehållet i beslutet.743  

Ett av SamarbetsL:s mest centrala syften är att behandla sådana ärenden, som leder till beslut 
som direkt påverkar företagets verksamhet och personalens ställning. Däremot hör inte 
planeringen och beslut i samband med förberedelser av ärendena normalt till skyldigheten att 
föra samarbetsförfarande. Som exempel nämner Laatunen - Savonen - Äimälä 
rationaliseringsverksamhetens tidsbundna plan: till den hörande förberedelsearbete kräver ej 
samarbetsförfarande utan endast en tekniskt färdig plan som väntar på ett beslut.744 
Växelverkan bör dock ske i alla fall enligt synsättet i avhandlingen och ur 
personalledarskapssynvinkel där arbetsgivaren tror på att välskötta personalrelationer ger ett 
mervärde. 

Enligt 7 § 2 mom. skall arbetsgivaren innan samarbetsförfarande inleds lämna de arbetstagare 
eller funktionärer samt de företrädare för personalen som saken gäller de uppgifter som 
behövs för ärendets behandling. Denna information bör ges för att personalen och dess 
representanter skall kunna ta ställning till saken. Information måste ges till den person som 
deltar i samarbetsförfarande som arbetsgivaren förhandlar med avseende ett samarbetsärende. 
Informationen behöver inte ges åt personalens representanter i de fall att samarbetsförfarandet 
förs mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare. Informationsskyldigheten gäller vid 
varje enskilt tillfälle endast den information som direkt påverkar lösningen av ärendet. Enligt 
7 § 2 mom. gällande de uppgifter om grunderna för en planerad personalminskning, en 
uppskattning av antalet arbetstagare i olika grupper vilka berörs av minskningen, en 
uppskattning av den tid inom vilken avsikten är att genomföra de planerade minskningarna, 
samt uppgifter om de principer enligt vilka de arbetstagare som berörs av minskningen utses, 
skall de ges skriftligen. Stadgandet gäller när arbetsgivaren överväger att säga upp minst tio 
arbetstagare eller permittera dem för mera än 90 dagar eller att överföra dem till anställning 

                                                 
738 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
739 Laatunen m.fl. 2002, s. 76 
740 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 7, s.  10 
741 Laatunen m.fl. 2002, s. 77 
742 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
743 Laatunen m.fl. 2002, s. 76 
744 Ibid, s. 77 
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på deltid. Regelverket utgår ifrån att bedömningen av det antal arbetstagare som skall minskas 
sker per personalgrupp.745 

I den empiriska undersökningen framgick att 85 % av arbetsgivarna och 66 % av personalens 
representanter anser att flexibilitet från personalrepresentantens sida leder till ett bättre 
resultat ur personalens sida. En viss grad av flexibilitet är av vikt i samtliga 
förhandlingssammanhang. Detsamma gäller även arbetsgivarens representanter. 

4.3.3 Åtgärder som kräver överenskommelse eller ger personalrepresentanterna 
beslutanderätt 

Personalen har enligt SamarbetsL:s 7 § 5 mom. 1-3 p. getts ett utvidgat inflytande. 
Överenskommelse bör nås i samarbetsförfarande eller personalens företrädare bör t.o.m. i 
sista hand kunna besluta i saken, såvida enighet i frågan inte kan nås mellan arbetsgivaren och 
personalen. Följande har stadgats i SamarbetsL:s 7 § 5 mom: 

Förutom vad ovan i denna paragraf  är stadgat hör till samarbetsförfarandet att: 

1) i 6 § 10 punkten avsedda arbetsreglementen och därmed jämförbara andra 
bestämmelser skall iakttagas först då överenskommelse därom träffas i 
samarbetsförfarande, som avses i denna lag; 

2) åtgärder beträffande i 6 § 12 punkten avsedd samarbetsutbildnings innehåll och 
omfattning vidtagas i enlighet med vad därom överenskommits i 
samarbetsförfarande, som avses i denna lag; samt att  

3) beslut i ovan i 6 § 14 punkten avsedda ärenden inom området för 
socialverksamheten, såvitt överenskommelse om dess innehåll icke träffas, fattas i 
enlighet med vad företrädarna för personalen eller, då beslutet gäller endast en 
personalgrupp, företrädarna för denna besluter i ärendet. (22.11.1996/906) 

Enligt RP (1978/39) innebär de frågor som anges ovan ett mera omfattande inflytande för 
personalen. I fråga om en del av dessa frågor bör avtal träffas mellan arbetsgivaren och 
personalen (1 punkten, arbetsreglementen och andra motsvarande bestämmelser, samt 2 
punkten, samarbetsutbildningen) eller också kan personalens företrädare i sista hand besluta i 
saken, såvida enighet i frågan inte kan nås mellan arbetsgivaren och personalen (3 punkten, 
vissa till den sociala verksamheten hörande angelägenheter).746  

Då dessa ärenden kommer in på området om arbetsgivarens rätt att leda och övervaka 
företaget kan det finnas motstånd bland arbetsgivarna att överenskomma om dessa ärenden 
eller ge beslutanderätten till personalen. Kan dock konstateras att det i ett företag inte behöver 
finnas arbetsreglementen. Om parterna inte kommer till en överenskommelse om 
arbetsreglementen kan arbetsgivaren på basen av sin rätt att leda och övervaka arbetet i vilket 
fall som helst ge order om arbetets genomförande, avseende kvaliteten och omfattningen samt 
när och var arbetet utförs.747  

Gällande samarbetsutbildningen kan konstateras att man även bör komma överens om 
utbildningens innehåll, vilket även innebär att personalens representant kommer in på 
arbetsgivarens ”planhalva”. Om parterna inte blir överens kan inte utbildningen förverkligas. 
                                                 
745 Laatunen m.fl. 2002, s. 77-78 
746 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, detaljerad 
motivering, 7 § samarbetsförfarande, s. 10 
747 Laatunen m.fl. 2002, s. 81 
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I ett sådant samarbetsförfarande där det är meningen att överenskomma om antingen 
innehållet i arbets- eller ordningsregler eller samarbetsutbildning, deltar representanter endast 
från den personalgrupp som berörs av ärendet. Sålunda kan samarbetsförfarandet anordnas 
skilt i de fall då samarbetsutbildningen är avsedd endast för en särskild personalgrupp.748  

Då det i samarbetsförfarandet deltar representanter från ett flertal personalgrupper ställer 
lagstiftningen ett sådant krav att förutom arbetsgivaren bör varje representant från respektive 
personalgrupp vara enig. Det krävs att saken överenskommes mellan ”arbetsgivaren och 
personalen”. Om en personalgrupp motsätter sig en överenskommelse kan denna stoppa en 
total uppgörelse. Detta hindrar dock inte att arbetsgivaren med de personalgrupper som varit 
för förslaget kommer överens om ett förslag vad gäller dessa personalgrupper. Gällande 
beslutsfattande inom personalgruppen föreslår Laatunen – Savonen – Äimälä att man 
tillämpar tolkningen som framgår ur 4 §, där man tillämpar majoritetsbeslut i personalgruppen 
om inte annat överenskommits.749  

Vad gäller avsedda ärenden inom området för socialverksamheten och ifall överenskommelse 
om dess innehåll inte har träffats fattas beslutet i enlighet med vad företrädarna för personalen 
eller, då beslutet gäller endast en personalgrupp, företrädarna för denna besluter i ärendet.750 
Det intressanta är att personalens representant har fått en utökad makt i dessa ärenden. Är 
motiverat för personalrepresentanten att följa majoritetens vilja även här. Innebörden 
påminner om en diskussionen kring personalrepresentantens möjlighet att ingå samarbetsavtal 
med arbetsgivaren för personalens vidkommande. I dessa ärenden deltar respektive 
personalgrupps personalrepresentant som ärendet berör. Arbetsgivarens representant har rätt 
att närvara vid ärendets behandling, fastän ansvaret för skötseln av ärendet genom ett 
gemensamt avtal har överförts till personalens representanter.751  

Lagstiftarens avsikt, har inte varit att göra personalens representant ansvarig för t.ex. 
arbetarskyddet eller andra lagregler eller myndighetsbeslut att iakttas. Beslutanderätten för 
personalens representanter omfattar inte t.ex. brandskyddsärenden, övervakandet av hygienen, 
förskottsinnehållningen av skatter eller övriga motsvarande ärenden.752 Man har här velat 
skilja på beslutsfattande och ansvar, vilket inte normalt är fallet vid fattande av beslut. Kan 
dock konstateras att det är naturligt att arbetsgivaren påtar sig ansvaret i dessa frågor. 
Besluten bör helst ske i en samarbetsvillig anda för att samarbetet skall fungera och vara i 
enlighet med båda parters intressen.  

Arbetsgivaren fattar beslut och verkställer dem. Personalens representanter har inte rätt att 
ingå avtal som binder företaget med en tredje part. Om personalens representanter sakenligt 
gjort beslutet bör arbetsgivaren verkställa beslutet och den rättshandling som beslutet för med 
sig. Arbetsgivaren har dock rätt att vägra verkställa beslutet, om det uppenbart skulle innebära 
att de medel som finns reserverade för verkställandet skulle överskridas eller om beslutets 
verkställande är lagstridigt eller om den strider mot myndighetsbeslut, de avtal som ingåtts 
mellan arbetsmarknadsparterna eller mot god sed.753  Normalt ligger det dock i parternas 
intresse att dessa ärenden sköts i samförstånd.   

Arrangemanget tvingar arbetsgivaren att komma till en lösning som personalen kan acceptera. 
Det andra alternativet är att arbetsgivaren helt låter bli att genomföra åtgärden. Proceduren 
som skapats kräver vilja av arbetsgivaren att nå en lösning.  

                                                 
748 Ibid  
749 Ibid 
750 Se SamarbetsL 7 § 5 mom.  
751 Laatunen m.fl. 2002, s. 82 
752 Ibid 
753 Laatunen m.fl. 2002, s. 82 



 

 
 

183

4.3.4 Rätten att höra en sakkunnig person  

Enligt 7 § 6 mom. har den delegation som avses i 4 § och ett gemensamt möte som avses i 7 § 
4 mom. samt företrädare för personalen rätt att som sakkunnig höra en person som arbetar 
inom verksamhetsenheten i fråga och få uppgifter även av andra sakkunniga i företaget, ifall 
detta i övrigt är möjligt. Personalens representanter har, om så har avtalats med arbetsgivaren, 
samma rätt när de förbereder sig för ett gemensamt möte för en delegation. Personalens 
representanter kan på så sätt granska riktigheten i den information som erhålles och även delta 
i samarbetsförfarandet på ett konstruktivt sätt. 

Det är vanligt att personalrepresentanten konsulterar specialister inom det egna 
fackförbundet. Arbetsgivarnas representanter konsulterar å andra sidan arbetsgivarförbundets 
specialister. Att höra en sakkunnig kan vara nyttigt för personalrepresentanten redan i 
samband med förberedelserna av samarbetsförfarandet. Därför har man i regelverket refererat 
till personalrepresentanternas möjlighet att använda sig av sakkunniga redan i detta skede. Att 
höra en sakkunnig i samband med förberedelserna av samarbetsförfarandet kräver dock enligt 
regelverket att det finns ett avtal med arbetsgivaren.754 

Proceduren går ut på att ge bättre förutsättningar för arbetstagarsidan att erhålla den 
information som behövs för ärendets behandling och därmed jämna ut förhållandet mellan 
parterna. Arbetstagarsidan ges också bättre möjlighet att utvärdera den information som 
erhålles av arbetsgivaren.  

4.3.5 Förhandlingsframställning  

Enligt lagens 7 a § skall en förhandlingsframställning, om inte annat avtalas, i ärenden som 
nämns i 6 § 1-5 punkten ges skriftligen minst tre dagar innan förhandlingarna inleds. I det fall 
att en åtgärd uppenbart leder till att en eller flera arbetstagare överförs till anställning på 
deltid eller sägs upp eller permitteras, är ovannämda tid fem dagar.  

Tidsreglerna avseende förhandlingsframställningen bör också ses som nödvändiga för att ge 
personalens representanter en möjlighet att bekanta sig med ärendet som kommer att 
behandlas. Lagstiftaren har gett en klar tågordning och tidsfrister för hur förhandlingarna går 
till. Här lämnas inte utrymme för egna förverkliganden som i de övriga delarna av 
samarbetsförfarandet. Alla ärenden följer inte denna tågordning men dock de mest väsentliga. 
Som ett exempel på dessa kan nämnas uppsägningsförfarandet.  

Tågordningen och tidsfristerna skapar en viss trygghet för personalen. Reglerna ger även en 
viss förutsägbarhet i systemet. Reglerna säger dock inte mycket om hur 
förhandlingsskyldigheten uppfylls. Förhandlingarna kan i värsta fall utgöra rena formalian om 
det inte finns en vilja från arbetsgivarsidan att ge personalen ett reellt inflytande.  

I framställningen bör framgå:755 

• Tiden och platsen för inledandet av förhandlingar. 

• Uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas vid förhandlingarna. 

• Till förhandlingsframställningen skall dessutom fogas de uppgifter som avses i 7 § 2 
mom. eller så kan de ges separat innan förhandlingarna inleds. I 7 § 2 mom. avses de 

                                                 
754 Laatunen m.fl. 2002, s. 82 
755 Ibid  
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uppgifter som behövs för ärendets behandling. Med dessa uppgifter menas uppgifter om 
grunderna för en planerad personalminskning, en uppskattning av antalet arbetstagare i 
olika grupper vilka berörs av minskningen, en uppskattning av den tid inom vilken 
avsikten är att genomföra de planerade minskningarna, samt de uppgifter om de principer 
enligt vilka de arbetstagare som berörs av minskningen utses. Informationen ges 
skriftligen när arbetsgivaren överväger att säga upp minst tio arbetstagare eller 
funktionärer eller att permittera dem för mer än 90 dagar eller att överföra dem till 
anställning på deltid.  

Både tiden för lämnandet av information liksom formen har uttryckts klart och definitivt i 
lagtexten. Förpliktelsen att göra förhandlingsframställning gäller endast 6 § 1-5 punkten samt 
de i 6 a § avsedda förhandlingarna. Tidsgränserna för tre och fem dagar räknas i form av 
kalenderdagar. Informationen om de ärenden som behandlas och framgår ur 
förhandlingsframställningen bör vara så detaljerade att de möjliggör att personen preliminärt 
kan sätta sig in i ärendena och att det möjliggör att skaffa tilläggsinformation inför 
förhandlingarna. Det är dock inte ändamålsenligt att i detta skede gå igenom samtiga faktorer 
i ärendet. Det är skäl att minnas att förhandlingsframställningen till sin karaktär är en 
möteskallelse.756  

Förhandlingsframställningen ges till den person som förhandlingen berör i det fall att 
förhandlingarna sker mellan arbetsgivaren och en enskild person. Om förhandlingarna sker 
med en företrädare för personalen ges förhandlingsframställningen till honom. Om 
förhandlingarna förs i en delegation eller i ett gemensamt möte ges förhandlingsframställan 
till samtliga medlemmar i delegationen.757  

Då en personalrepresentant begär att samarbetsförfarande skall inledas i ett ärende som nämns 
i 6 § 1-5 punkten, skall arbetsgivaren göra en förhandlingsframställning enligt 1 mom. eller 
lämna ett skriftligt meddelande varför samarbetsförfarande inte anses nödvändigt. Det är att 
rekommendera ur personallledarskapssynvinkel att behandla personalrepresentantens invit 
med största allvar och arbetsgivaren bör ha synnerligen vägande skäl för att inte inleda 
förhandlingar i dessa situationer. Inom normalt samarbete åtgärdas det mesta upp genom 
diskussioner. Det är dock arbetsgivarens sak att bedöma om samarbetsförfarandet skall 
inledas också då personalens representant ser det som nödvändigt. Arbetsgivaren har ingen 
skyldighet att inleda samarbetsförhandlingar ens i det skede då det utgör ett ärende som i och 
för sig skulle kräva samarbetsförhandlingar, om arbetsgivaren ser att det inte är 
ändamålsenligt att inleda förhandlingarna i det skedet.758 

I ärende enligt 6 a § (konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, delning eller 
fusionering av rörelse) skall förhandlingsframställning göras inom en vecka efter överlåtelsen, 
delningen eller fusioneringen, om inte förhandlingar har inletts redan då. 

I lagändringen 2005 gjordes ändringar närmast av teknisk karaktär som inte påverkar dess 
innehåll. I texten nämns att av framställningen skall framgå dels tiden och platsen för 
inledandet av förhandlingarna, dels de ärenden som skall behandlas vid förhandlingarna. 
Arbetsgivarens skall enligt 7 b §, om en minskning av arbetskraften övervägs, lämna de 
uppgifter som behövs för behandlingen av de planerade åtgärdena, en uppskattning av antalet 
arbetstagare och funktionärer i olika grupper som skall sägas upp, permitteras eller överföras 
till anställning på deltid, en uppskattning av den tid inom vilken avsikten är att genomföra de 
planerade minskningarna, samt uppgifter om de principer enligt vilka de arbetstagare som 
berörs av åtgärdena utses. Uppgifterna skall lämnas skriftligt när arbetsgivaren överväger att 
                                                 
756 Laatunen m.fl. 2002, s. 85 
757 Ibid, s. 86 
758 Laatunen m.fl. 2002, s. 87 
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av ekonomiska eller produktionsorsaker säga upp minst tio arbetstagare eller att permittera 
dem för mera än 90 dagar eller att överföra dem till anställning på deltid. Uppgifterna som 
avses skall fogas till förhandlingsframställningen eller lämnas separat innan förhandlingarna 
inleds.759  

4.3.5.1 Meddelande till arbetskraftsmyndigheterna  

Om förhandlingsframställningen omfattar åtgärder som gäller minskning av arbetskraften 
skall framställningen eller de omständigheter som framgår därav meddelas skriftligen till 
arbetskraftsmyndigheterna för kännedom då förhandlingarna inleds. I det fall att motsvarande 
upplysningar har getts tidigare behöver informationen inte ges i detta sammanhang. I det fall 
att materialet avviker väsentligen från det redan tidigare lämnade skall arbetsgivaren lämna 
även detta material till myndigheterna.760  

Syftet med regelverket är att sammankoppla myndigheterna intensivare med vilka åtgärder 
som bör vidtas i samband med minskningen av arbetskraften. På detta sätt kan 
arbetskraftsmyndigheterna hjälpa till vid anordnandet av utbildning och ge information om 
lediga arbetsplatser. I samband med lagändingen år 1994 skärptes informationsplikten. 
Förändringarna grundar sig på EU direktivet om arbetstagarnas massuppsägningar (rådets 
direktiv angående kollektiva uppsägningar). Direktivet kräver att arbetsgivaren skriftligen bör 
informera arbetskraftsmyndigheterna om de planerade massuppsägningarna.761 Lagstiftarens 
tanke med prodecuren är att ge en viss trygghet åt personalen så att all den hjälp som kan 
erhållas vid uppsägningsförfarande ges. Flere företag har börjat använda sig av privata 
konsulter för att underlätta de uppsagdas situation.  

Den senaste tidens uppsägningsvåg då arbetsgivarna kritiserats för att ha skött 
samarbetsförfarandet dåligt kunde ha undvikits av att arbetsgivare frivilligen skulle ha skött 
eftervården bättre. Innebär att utomstående experter inkallas för att hjälpa de uppsagda att 
hitta nytt arbete och bättre utreda alternativen. Det ligger klart i ett företags intresse att se till 
att uppsägningsförfarandet går smärtfritt. En välskött process ger mervärde åt arbetsgivaren 
med tanke på de som blir kvar i bolaget och framtida liknande situationer. Detta gäller 
speciellt företag som helhetsmässigt är lönsamma men där vissa enheter kräver saneringar är 
det klart ”lönsamt” att investera i åtgärderna.  

Om samarbetsförfarandet sköts dåligt i större sammanhang får det även följder för hela 
arbetsmarknadsmekanismen. Krav från FFC:s sida har framkommit om att 
arbetsmarknadsparterna skulle inleda förhandlingar i syfte att lägga band på 
uppsägningsvågen. Det omtalade ”Elisafallet” hösten 2003 där bolaget meddelade att 900 
anställda skall bort trots att bolagets resultat förbättrats har gjort ämnet till en ”het” fråga på 
arbetsmarknaden. Kritiserade saneringar som den i Elisa (trots att många är överens om att 
bolaget måste saneras) kan inte undvikas vad som än står i lagen om frågorna hanteras 
klumpigt. Fallet Elisa blev omtalat kanske för att det ställer frågan om den grundläggande 
konflikten mellan samförstånd och lönsamhet i ett företag på sin spets.762 Skulle ledningen ha 
visat en större flexibilitet och bättre tagit hand om eftervården (t.ex. i samarbete med 
arbetskraftsmyndigheterna) skulle fallet endast ha varit ett fall bland många. Det är skäl för 
företagen att ta med skötseln av saneringar i sitt personalprogram för att dylika situationer 
skall kunna undvikas.  

                                                 
759 RP 48/2005, 7 a-b §§ 
760 Se SamarbetsL 7 b §   
761 Ibid, s. 89-90 
762 se HBL 1.11.2003, ledaren ”Profitfixering kan hota samförståndet” 
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I lagändringen 2005 infördes i 7 c § en text som motsvarar i sak den tidigare 7 b §, dock så att 
arbetskraftsmyndigheterna även annars blir mer involverade än tidigare i planeringen av de 
sysselsättningsstödande åtgärder som vidtas medan samarbetsförfarandet pågår.763 

4.3.6 Förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande 

Förhandlingsskyldighetens innehåll och dess fullgörande finns stadgad i SamarbetsL 8 §. Ifall 
att arbetsgivaren och personalens representanter inte har kommit överens om annat anses 
arbetsgivaren ha fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 7 § när ärendet har behandlats 
såsom i paragrafen stadgas eller i den delegation som avses i 4 §. Det är dessutom möjligt att 
på initiativ av vem som helst som deltar i förhandlingarna komplettera de uppgifter som getts 
före samarbetsförfarandet. Arbetsgivaren kan också börja fullfölja de ärenden som det 
fortfarande råder olika mening om. Förutsätter att arbetsgivaren har underrättat dem som 
deltagit i samarbetsförfarandet om de åtgärder som skall vidtas och vilka beslut som har 
fattats i saken. Noteras bör dock att förhandlingstiderna bör ha fullföljts.764 

Om arbetsgivarens inställning är sådan att personalen inte skall ha inflytande hjälper dock 
inte formalian. Det är inget större problem att uppfylla formalian utan att någon riktig 
växelverkan sker. Besluten ”klubbas” igenom enligt på förhand fattade beslut och så att inga 
egentliga alternativ finns. Enligt den empiriska undersökningen ansåg 49 % av arbetsgivarna 
att samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen har ett reellt inflytande.765 

Det finns vissa tvingande regler som arbetsgivaren måste beakta. Information måste ges, 
diskussioner föras och en förhandling måste ske före beslut fattas. Regelverket gäller dock ej 
alla beslut i samarbetsförfarandet. Själva proceduren ger en viss trygghet åt personalen då 
personalen vet att vissa spelregler måste följas vid t.ex. uppsägningsförfarandet. Dock säger 
procedurreglerna ingenting om hur själva förhandlingen förverkligas. Det är svårt för 
lagstiftaren att tvinga parterna till reella förhandlingar om viljan saknas. Intern växelverkan 
och kommunkikation bör finnas och fungera speciellt vid förändringssituationer.  

Om en åtgärd som uppenbart leder till att en eller flera arbetstagare överförs till anställning på 
deltid, sägs upp eller permitteras, anses arbetsgivaren inte ha fullgjort sin 
förhandlingsskyldighet förrän överenskommelse har nåtts, eller i syfte att nå ett avtal, först 
grunderna för åtgärderna och åtgärdernas verkningar och därefter separat alternativen har 
diskuterats med avseende på en begränsning av den krets av personer som är föremål för 
minskningen samt en lindring av följderna av minskningen, och det har gått minst sju dagar 
från det att förhandlingarna inleddes. Om ovannämnda berör minst tio arbetstagare eller 
permittering sker för mer än 90 dagar är ovannämnda tid minst sex veckor från det att 
förhandlingarna inleddes. Därtill stadgas att behandlingen av alternativen kan börja tidigast 
sju dagar efter behandlingen av grunderna och verkningarna om annat inte 
överenskommits.766 

Enligt RP (1996/99)  framfördes att vid personalminskningar skall arbetsgivaren inte anses ha 
fullgjort sin förhandlingsskyldighet förrän överenskommelse i saken har träffats eller den har 
diskuterats i minst två behandlingar, först grunderna för åtgärderna och åtgärdernas 
verkningar och därefter alternativen, och minst sju dagar har gått från det att förhandlingarna 

                                                 
763 RP 48/2005, 7 c §  
764 Se SamarbetsL 8 § 1 mom.  
765 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
766 Se SamarbetsL 8 § 1-2 mom. 
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inleddes eller, när minskningarna berör minst tio arbetstagare eller funktionärer, minst sex 
veckor har gått från det att förhandlingarna inleddes.767  

RP betonar att minst två behandlingar skall ske. Förfarandet med två behandlingar kan anses 
naturligt. Tidsreglerna finns till för att försöka få till stånd riktiga förhandlingar där 
diskussioner förs före beslut tas och där personalens åsikter verkligen beaktas. Att 
behandlingen av alternativen inte kan inledas genast sker för att ge tid att undersöka 
alternativen. Samtidigt förlängs tiden från det att åtgärdsbehandlingen inleddes till att t.ex. en 
uppsägning verkställs. I det fall att minst tio arbetstagare berörs gäller först 5 dagar avseende 
förhandlingsframställningen, därefter 6 veckor till själva förhandlingen och 1-6 månader som 
uppsägningstid, eller upptill 7 månader och nästintill 3 veckor från det att processen inletts.  

Gällande tiden för förhandlandet har man endast konstaterat att man bör förhandla om ärendet 
före arbetsgivaren fattar ett beslut.768 Enligt den empiriska undersökningen anser 43 % av 
arbetsgivarna och 81 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet underlättar 
möjligheten att verkställa svåra beslut.769 Om samarbetsförfandet skulle ske effektivare 
kanske beslutet skulle vara lättare att genomföra. Ett väl genomfört samarbetsförfarande där 
personalens representanter är involverade och har inflytande på beslutsfattandet underlättar 
även verkställandet av besluten.  

Det har kommit kritik från arbetsgivarhåll om att förhandlingstiderna fortfarande är för långa 
och att det ej är till fördel för personalen. Det är dock möjligt att komma överens om att t.ex. 
gå ut med uppgifter om vem som berörs i ett tidigare skede om man är överens och om 
parterna anser sig vara färdiga med förhandlingarna. En noggrann genomgång av alternativ 
kan dra ut på tiden och kan inte ske på ett möte. Likaså påverkas situationen av om 
personalens representanter varit informerade om den kommande utvecklingen i 
planeringsskedet. Enligt den undersökning som gjordes av Kairinen - Uhmavaara bestod 
förhandlingarna av 3-5 förhandlingsmöten och pågick normalt i sex veckor.770 

Då man i samarbetsförfarandet bör ha tillgång till all den information som behövs i samband 
med behandlingen av ärendet (och insamlingen av ifrågavarande information inte utgör en del 
av samarbetsförfarandet) kan samarbetsförfarandet normalt ske först efter att ifrågavarande 
information är tillgänglig. Tidpunkten för samarbetsförfarandet bestäms alltså utgående från 
det att ärendet är färdigt att lösas. I rättspraxis har man sett bl.a. att arbetsgivaren har en 
skyldighet att inleda förhandlingar som berör uppsägningar då behovet av uppsägningarna 
blivit kända (HD 1997:55). Samarbetsförfarandet bör dock inledas i ett sådant skede att 
parternas växelverkan kan förverkligas i praktiken. Förpliktelsen att inleda 
samarbetsförhandlingar ligger hos arbetsgivaren.771   

Gällande uppfyllande av förhandlingsskyldigheten är det väsentligt att arbetsgivaren föra 
fram  planens grunder, verkningar och möjliga lösningsalternativ och ge de som deltagit i 
behandlingen en möjlighet att uttrycka sin åsikt om ärendet. Om personalens representanter 
har låtit bli att ta ställning till ärendet påverkar inte frågan om fullgörandet av 

                                                 
767 RP 1996/99, ändring av SamarbetsL, propositionens huvudsakliga innehåll, se även HD 1986:121: En 
nedskärning av produktionen och uppsägningar av personalen skedde i ett företag. I företaget hade man hållit 
endast ett mötestillfälle enligt SamarbetsL. Arbetsgivarens representanter hade ej på förhand gett tillräckligt med 
information till personalen och dess representanter. Ärendet dömdes som brott mot förhandlingsskyldigheten. Se 
även HD 1994:21 och HD 1994:102 (angående förhandlingstider, tremånadersregeln som ej är i kraft längre). 
768 Laatunen m.fl. 2002, s. 95 
769 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
770 Kairinen - Uhmavaara, Yhteistoimintakysely, Tuloksia yhteistoimintalakikomitealle 29.4.2005, s. 12 
771 Laatunen m.fl. 2002, s. 95 
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förhandlingsskyldigheten. Det krävs inte heller att parterna uttryckligen konstaterar att 
förhandlingsskyldigheten är fullgjord.772   

Fastän arbetsgivarna har en negativ inställning till personalens inflytande enligt den empiriska 
undersökningen framgår det ur samma undersökning att personalrepresentanten i den egna 
förhandlingsgruppen har inflytande. Enligt 87 % av arbetsgivarna och 71 % av personalens 
representanter har den egna personalrepresentanten i förhandlingsgruppen inflytande på 
beslutsfattandet.773 I praktiken sker samarbetsförfarandet - och det bör man även eftersträva 
enligt Laatunen - Savonen - Äimälä - som ett informellt samröre mellan parterna. I detta 
sammanhang bör dock arbetsgivaren se till att formkraven uppfylls.774 

Ett lyckat samarbetsförfarande kräver även att det från personalrepresentantens sida kommer 
egna initiativ om faktorer som kunde påverka slutresultatet. Samarbetsförfarandet får dock 
inte i onödan bromsa beslutsfattandet i ett företag. Det är att eftersträva att 
samarbetsförfarandet sker inom en enda förhandling. Gäller dock inte de i 1-5 mom. nämnda 
ärendena som avser minskning av arbetskraften.775 Samarbetsförfarande bygger på att 
behandla ärenden före beslut fattas. Däremot är det inte nödvändigt att arbetsgivarens beslut 
fattas i samband med samarbetsförfarandet utan de kan ske tidsmässigt skilt. Då det är frågan 
om en förhandling mellan förmannen och dennes underlydande fattar förmannen sitt beslut 
genast efter att han hört den anställde. Då det är frågan om ett ärende som berör en större del 
av företagets verksamhet kan arbetsgivaren göra beslutet t.o.m långt fram i tiden från 
samarbetsförfarandet räknat.776 

I 8 § 3 mom. stadgas att om det vid förhandlingarna blir nödvändigt att överväga åtgärder för 
att minska de personer som enligt planerna utgör föremål för åtgärder och om dessa åtgärder 
inte har beaktats i personal- och utbildningsplanen, skall vid förhandlingarna behandlas de 
möjligheter som finns att utbilda och omplacera personalen. Arbetsgivaren bör även beakta de 
utbildningstjänster som kan fås utanför företaget.  

Det är dock skäl att kunna skilja på den bedömning som bygger på att avgöra om 
uppsägningsgrunderna är tillräckliga och de omplacerings- och omskolningsskyldigheter som 
är förknippade med den bedömningen och de utbildningsmöjligheter och undersökande av 
omplaceringsmöjligheterna som utgör en del av samarbetsförfarandet. Enligt 7:4 § i 
ArbetsavtalsL har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda annat arbete och en 
omskolningsskyldighet i samband med att arbetet minskar. Enligt regelverket måste till 
arbetstagaren i första hand erbjudas sådant arbete som motsvarar arbetstagarens arbetsavtal. 
Om sådant arbete inte finns bör till arbetstagaren erbjudas sådant arbete som motsvarar hans 
utbildning, yrkeskunskap och erfarenhet.777  

Som även tidigare har nämnts i det fall att det är frågan om ett ärende i samarbetsförfarandet 
som skall behandlas enligt ett kollektivavtal kan personalens representanter avtala med 
arbetsgivaren om att ärendet inte behandlas i samarbetsförfarande.778 

I lagändringen 2005 gjordes vissa tekniska ändringar i 7 a-c §§. Syftet med ändringen var att 
ändra de gällande bestämmelsernas inbördes ordningsföljd så att de beskriver 
samarbetsförfarandet som en logisk serie uppbyggd av utredningar, information, gemensam 
                                                 
772 Ibid, s. 93 
773 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
774 Laatunen m.fl. 2002, s. 93 
775 Ibid, s. 96 
776 Laatunen m.fl. 2002, s. 96 
777 Laatunen m.fl. 2002, s. 105 
778 Se SamarbetsL 8 § 6 mom.    
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planering av verksamhetsprinciperna och förhandlingar, vilken framskrider från en 
förhandlingsframställning till nedtecknande av förhandlingsresultatet. Även 7 d § infördes 
avseende åtgärdsplan och verksamhetsprinciper. Avsikten är att intensifiera samarbetet 
mellan arbetsgivaren, personalen och arbetskraftsbyrån. Genom denna samarbetsmodell vill 
man effektivera förfarandena när man utreder och förhandlar om grunderna för planerade 
uppsägningar av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker samt deras verkningar och 
alternativ. Samtidigt främjas en smidig och snabb sysselsättning av de uppsagda arbetstagarna 
så att de kan få anställning hos andra arbetsgivare.779 

Det finns bestämmelser om en åtgärdsplan som skall främja sysselsättandet av den uppsagda 
arbetstagaren. Arbetsgivaren skall i början av samarbetsförhandlingarna ge personalens 
representanter en framställning om en sysselsättningsfrämjande åtgärdsplan, om arbetsgivaren 
överväger att säga upp minst tio arbetstagare av ekonomiska eller produktionsorsaker. Vid 
beredningen av framställningen skall arbetsgivaren tillsammans med 
arbetskraftsmyndigheterna också utreda vilka offentliga arbetskraftstjänster som behövs. Med 
hänsyn till förhandlingarnas syfte är det viktigt att förslaget till åtgärdsplan ges till 
personalens representanter i ett så tidigt skede som möjligt. Därför behöver planen inte vara 
en färdig helhet när den läggs fram för personalens representanter utan den skall vara 
arbetsgivarens förslag beträffande de sakhelheter som anges i 2 mom. Även de tjänster som 
arbetskraftsmyndigheterna tillhandahåller kan utredas mer i detalj under förhandlingens gång. 
Det är uppenbart att lagstiftaren försökt få till stånd en växelverkan där man eftersträvar ett 
reellt inflytande för personalen.780  

Det finns även bestämmelser om åtgärdsplanens innehåll och om samarbetet med personalen 
när planen vidareutvecklas. Av åtgärdsplanen skall framgå den planerade tidtabellen för 
samarbetsförhandlingarna, förfarandena vid förhandlingarna och de planerade 
verksamhetsprinciper som under uppsägningstiden kommer att iakttas vid användingen av 
tjänster enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice samt för främjande av arbetssökande och 
utbildning. Förhandlingsförfarandet blir då klarare och kan framskrida följdriktigt steg för 
steg. Personalens representanter kan bättre förbereda sig för det aktuella förhandlingsläget, 
när de vet vilka frågor som behandlas vid respektive sammanträde.Samtidigt  kan de 
sysselsättningsmöjligheter som arbetskraftsmyndigheterna erbjuder liksom andra behövliga 
åtgärder utnyttjas effektivare. Förslaget till åtgärdsplanen skall diskuteras med personalens 
representanter.781  

Avtal om planen kan uppnås eller beslut om innehållet fattas utan att man vid förhandlingarna 
behöver iaktta den minimitid på sju dagar. Åtgärdsplanen får inte åsidosätta andra 
bestämmelser som tillämpas på uppsägningar. Därför skall planen uppgöras med beaktande av 
bestämmelser om t.ex. uppsägningsgrunder och skyldigheterna att erbjuda arbete och 
utbildning, jämlikhet och icke-diskriminering vid minskning av arbetskraften. Också 
kollektivavtalens bestämmelser bör beaktas. Arbetsgivaren skall även vid 
samarbetsförfarandet lägga fram de principer enligt vilka man under uppsägningstiden stöder 
arbetstagarna då de på eget iniativ söker sig till annat arbete eller till utbildning samt 
sysselsättandet av dem med hjälp av tjänster som avses i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice. Arbetsgivaren skall även i dessa fall utreda vilka möjligheter det finns att 
stöda en snabb återsysselsättning av de uppsagda personerna och under samarbetsförfarandet 

                                                 
779 RP 48/2005, propositionens huvudsakliga innehåll s. 1 samt beskrivning av ändringarna i §§ 7 a - d 
780 Ibid, 7 d §, s. 27 
781 Ibid, s. 27 
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lägga fram dem för arbetstagarna och deras företrädare.Det hänvisas även till ArbetsavtalsL 
som reglerar arbetstagarens rätt till sysselsättningsledighet under uppsägningstiden.782  

4.3.6.1 Anteckning om förhandling  

Enligt 8 a § i SamarbetsL skall arbetsgivaren på begäran se till att tidpunkterna för de möten 
som ingår i förhandlingarna enligt 6 §, deltagarna, förhandlingsresultatet eller parternas 
ståndpunkter antecknas i protokollet. Förhandlingsparterna justerar och undertecknar 
protokollet. Det kan rekommenderas att det alltid förs protokoll i samband med 
samarbetsförhandlingar, inte minst för att senare kunna kontrollera vad som diskuterats. Det 
är även av vikt att grunderna för åtgärden, samt verkningarna och alternativen genomgås. 
Numera är det även viktigt att utbildnings- och omplaceringsärendena diskuteras och noteras i 
protokollet. Att växelverkan uppfylls genom att personalens synpunkter är noterade är 
väsentligt med tanke på att förfarandet skall tåla att granskas senare. Av deltagarna har vem 
som helst rätt att kräva att det uppgörs protokoll. Däremot kan t.ex. inte en förtroendeman 
endast på basen av sin ställning kräva att det förs protokoll.783  

Man kan inte dra slutsatsen att personalens representant genom att underteckna protokollet 
skulle ha godkänt arbetsgivarens ensidiga meddelande om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas. Att underskriva protokollet betyder endast det att den undertecknade anser att 
förhandlingarnas innehåll har beskrivits korrekt i protokollet.784 

Förhandlingsprotokollet ger parterna en viss trygghet då parterna kan återkomma till de 
ärenden som behandlats i förhandlingarna. Protokollen är av betydelse för en eventuell 
rättslig prövning. Protokollet visar även att parternas synpunkter framförts, fastän 
arbetsgivaren ej beaktat dessa. Anteckningen i protokollet kan även vara av betydelse för 
personalrepresentanterna i förhållande till personalen. 

4.3.7 Anlitande av utomstående arbetskraft  

Angående anlitande av utomstående arbetskraft är arbetsgivaren skyldig att informera 
personalens representanter för den personalgrupp, vars arbetsuppgifter saken berör. 
Utredningen skall innehålla den planerade omfattningen av dylik arbetskraft, om dess 
arbetsuppgifter och om tiden för avtalets bestånd. Om personalens representant senast under 
den andra arbetsdagen efter meddelandet yrkar det skall samarbetsförhandlingar föras inom 
en vecka efter det att yrkandet framställdes. Arbetsgivaren får inte under denna tid sluta det 
avtal som är föremål för behandling. Personalrepresentanten kan dock inte yrka på 
samarbetsförhandling i det fall att avsikten är att låta den utomstående arbetskraften utföra 
arbete som ifrågavarande företags personal enligt vedertagen praxis ej utför. Detsamma gäller 
om det är fråga om ett kortvarigt och brådskande arbete eller ett sådant installations-, 
reparations- eller servicearbete som det inte är möjligt att låta företagets egen personal 
utföra.785 

                                                 
782 Ibid, s. 27 
783 Laatunen m.fl. 2002, s. 110 
784 Ibid, s. 111 
785 Se SamarbetsL 9 § 1-3 mom.  
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I det allmänna avtalet mellan EK och FFC har man även överenskommit om anlitandet av 
utomstående arbetskraft.786 Frågan har behandlats i anslutning till ärenden som hör till 
samarbetsförfarandets område. 

Lagstiftarens tanke med proceduren är att ge personalrepresentanterna en möjlighet att följa 
upp till vilken omfattning arbetsgivaren använder sig av utomstående arbetskraft och vilka 
arbetsvillkor som tillämpas.  

4.3.8 Avvikelser från samarbetsförfarandet 

Enligt 10 § kan arbetsgivaren fatta beslut i ärende som avses i 6 eller 9 § utan 
samarbetsförfarande om det finns särskilt vägande orsaker, vilka skadar företagets produktiva 
verksamhet eller ekonomi och vilka icke kunnat förutses och utgör ett hinder för 
samarbetsförfarande. Samarbetsförhandlingar skall föras utan dröjsmål så snart det inte längre 
finns grunder för en avvikelse från det normala förfarandet. Samtidigt skall även 
arbetsgivaren redogöra för orsakerna till avvikandet. 
 
Utgångspunkten måste vara att det är frågan om en extraordinär situation och där man för 
samarbetsförhandlingar så snabbt det är möjligt. Ur personalledningssynvinkel gäller det 
snarare för arbetsgivaren att inte vara alltför strikt om när det skall förhandlas eller inte. 
Samma tankegångar stöds även av den empiriska undersökningen. 83 % av arbetsgivarna och 
94 % av personalens representanter anser att samarbetsförfarandet bör användas som medel 
även då det inte förutsätts i lagen.787 

4.3.9 Konstaterande av förhandlingsskyldigheten - överlåtelse, delning eller 
fusionering av rörelse  

Överlåtelse av rörelse, delning eller då fusionering sker och därpå följande personalens 
deltidanställningar, permitteringar och uppsägningar samt till dem hörande skolnings- och 
omplaceringslösningar hör enligt 6 § 3 a punkten till samarbetsförfarandets 
tillämpningsområde. Man bör dock notera att ovannämnda alltid leder till 
samarbetsförfarande oberoende av om de har konsekvenser för personalen eller inte.  

Enligt lagens 6 a § bör man i samband med (efter) överlåtelse, delning eller fusionering av 
rörelse genom samarbetsförfarande utröna om det har verkningar som 
förhandlingsskyldigheten gäller. Om man i samarbetsförfarande har konstaterat att inte 
överlåtelse, delning eller fusionering av rörelse har personalkonsekvenser har  
förhandlingsskyldigheten uppfyllts slutligen. Å andra sidan om man konstaterar att det finns 
personalkonsekvenser skall därtill föras förhandlingar enligt 6 §.788   

4.3.10 Vad är rättsföljderna om förhandlingsskyldigheten inte uppfylls 

I SamarbetsL 15 a § finns regler om gottgörelse. Regelverket avser situationer där 
arbetsgivaren ej fullgjort förhandlingsskyldigheten, där en fråga uppsåtligen eller genom 
uppenbar oaktsamhet avgjorts utan att iaktta bestämmelserna i SamarbetsL. Stadgandena 
                                                 
786 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 8 kapitlet, användning 
av utomstående arbetskraft, 8.1 generellt, 8.2. underleverantörskap och 8.3. uthyrande av arbetskraft, s. 12-13 
787 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
788 Laatunen m.fl. 2002, s. 69, se även 6 a § i SamarbetsL 
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omfattar situationer där arbetstagaren av orsaker som sammanhänger med avgörandet har 
överförts till anställning på deltid, permitterats eller sagts upp. Arbetstagaren har rätt att få 
upptill 20 månaders lön som gottgörelse. En arbetsgivare eller representant för honom kan 
dessutom enligt 16 § för brott mot samarbetsskyldighet dömas till böter. Det är möjligt att för 
något brott dömas enligt endast straffstadgandet eller gottgörelsestadgandet eller bådadera.789 
790 Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms i enlighet med 
strafflagen och gärningen hör under allmänt åtal. Att gottgörelse döms ut hindrar inte att 
andra eventuella sanktioner döms ut, t.ex. ersättning för ogrundat avslutande av 
anställningsförhållandet.791  

SamarbetsL ställer krav både på arbetsgivaren och personalens representanter. I 16 § finns 
straffstadganden om brott mot samarbetsskyldigheten och personalens representanter i 
koncernsamarbetet och reglerna om tystnadsplikten enligt 12 §. Gällande samma uppsägning 
kan arbetsgivaren i princip dömas både enligt SamarbetsL och en skadeståndsersättning enligt 
ArbetsavtalsL 12 kap. 1-2 §. Som tredje påföljd kan arbetsgivaren dömas till brott mot 
JämställdhetsL.792 793 Sanktionerna omfattar ej alla ärenden i SamarbetsL. Det är uppenbart 
att hot om sanktioner har lett till att SamarbetsL följs rätt väl t.ex. i uppsägningssammanhang. 
Är det sannolikt att utökade regler om sanktioner leder till att SamarbetsL bättre följs? Här 
kan man tänka sig t.ex. situationer då arbetsgivaren ej presenterat personal- eller 
utbildningsplanen för personalrepresentanterna. SamarbetsL utgör dock en ramlag där man 
valt att låta de lokala parterna stå för förverkligandet. Såtillvida skulle utökade sanktioner inte 
vara i linje med tankesättet. En möjlighet där man kan tänka sig en skärpning av stadgandena 
är situationer då personalrepresentanten har bett att få ta del av personalplanen men 
arbetsgivaren vägrat.  

Hanna Finne har undersökt rättsfall gällande gottgörelse och straffstadganden. Högsta 
domstolen har behandlat 12 fall av gottgörelse under åren 1993-2003. I nio fall dömdes 
arbetsgivaren till gottgörelse. Gottgörelsen utgjorde i genomsnitt 4,7 månaders lön. I sex fall 
höjdes gottgörelsen jämfört med hovrättens beslut och i sex fall förblev gottgörelsen på 
samma nivå.794 

4.4 Skyldigheter  

4.4.1 Skyldigheter enligt SamarbetsL 

I SamarbetsL:s 12 § finns stadgat om tystnadsplikten. I ArbetsavtalsL:s 3 kap. finns även 
regler angående tystnadsplikten.795 I det fall att en arbetstagare eller personalens representant 
i samband med samarbetsförfarandet erhållit sådana uppgifter vilka rör arbetsgivarens affärs- 

                                                 
789 Laatunen m.fl. 2002, s. 163-167, se även HD 1994:118: Arbetsgivaren hade inte gjort en skriftlig 
förhandlingsframställan. Med tanke på omständigheterna ansågs arbetsgivarens förseelse vara så omfattande att 
arbetsgivaren dömdes till gottgörelse. 
790 Finne Hanna, Yhteistoimintalain hyvityssäännös käytännössä ur Kairinen-Uhmavaara-Finne, Yhteistoiminta 
yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 81 
791 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, 2. Nuläge, 2.1. lagstiftning och praxis, s. 7 
792 Ibid, s. 163, 165 
793 Finne Hanna, Yhteistoimintalain hyvityssäännös käytännössä ur Kairinen-Uhmavaara-Finne, Yhteistoiminta 
yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 81 
794 Ibid, s. 97, medianen utgjorde 4 månader  
795 ArbetsavtalsL 3 kap. 4 § 
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eller yrkeshemligheter och vilkas spridning vore ägnade att skada företaget eller kompanjon 
eller medkontrahent får dessa uppgifter behandlas endast av de arbetstagare och personalens 
representanter vilka ärendet berör och uppgifterna får då inte yppas för andra. Noteras bör att 
arbetsgivaren måste meddela om det.  Skyldigheten i sammanhanget är en lydnadsplikt som 
åvilar arbetstagaren på grundval av arbetsavtalet.  

Frågan hur det är i fall arbetsgivaren inte har meddelat om att det rör sig om affärs- eller 
yrkeshemligheter. Hur bör personalens representant förhålla sig till sitt eget förbund? Det 
naturliga är dock att diskussioner måste kunna ske mellan personalrepresentanterna och det 
egna förbundets ombudsmän vilka i så fall bör omfattas av tystnadsplikten. Lagmotiveringen 
ger inga svar på dessa frågor. Kunde väl preciseras i lagstiftningen eller i det allmänna 
avtalet. 

Detsamma gäller även uppgifter som gäller enskild persons ekonomiska ställning eller 
hälsotillstånd eller på annat sätt personligt ärende. Uppgiften skall då hemlighållas såvitt inte 
vederbörande gett tillstånd till yppandet av uppgifterna.796 Tystnadsplikten behandlas även 
nedan i skyldigheterna som baseras på det allmänna avtalet.  

4.4.2 Skyldigheter enligt det allmänna avtalet  

Följande allmänna skyldigheter finns i det allmänna avtalet mellan EK och FFC: 

1. Arbetsledningsrätt. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet framgår ur det 
allmänna avtalets 1 kapitel. Enligt stadgandet har arbetsgivaren rätt att anställa och 
uppsäga arbetstagare och leda och fördela arbetet.797 Arbetsledningsrätten utgör en av 
arbetsförhållandets mest grundläggande rättigheter  

2. Förhandsinformation om kampåtgärder. Före politisk- eller sympatistrejk inleds bör 
därom meddelas till riksförlikningsmannen samt ifrågavarande arbetsgivar- och 
arbetstagarförbund i mån av möjlighet minst fyra dagar tidigare. I meddelandet bör det 
framgå orsaken till kampåtgärden, tidpunkten för igångsättandet samt dess omfattning.798 
Det är av vikt för arbetsgivaren att kunna förbereda sig för strejken. Det finns även 
förbund som struntar i detta stadgande.  

3. Förutom att man väljer huvudförtroendeman kommer man lokalt överens om till vilken 
avdelning det väljs förtroendeman. Man bör fästa uppmärksamhet vid att ifrågavarande 
verksamhetsområden är ändamålsenliga och till sin omfattning sådana att de befrämjar 
ärendenas behandling enligt förhandlingsordningen.799  Det kan sägas vara en skyldighet 
för fackavdelningen att förtroendemannaorganisationen är ändamålsenlig. 

4. Konfidentiella uppgifter. Då företagets personalrepresentanter till sin kännedom erhållit 
arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter får dessa behandlas endast med de 
arbetstagare eller personalens representanter som ärendet berör om inte annat 
överenskommits. Arbetsgivaren är skyldig att definiera vilka uppgifter som är 
konfidentiella och hur länge informationen bör hållas hemlig. Före arbetsgivarens 
meddelande skett bör grunderna klarläggas för ifrågavarande arbetstagare och personalens 

                                                 
796 Ibid  
797 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 1 kapitlet om generella 
stadganden, arbetsledningsrätt, s. 1 
798 Ibid, förhandsanmälan vid kampåtgärd, s. 1 
799 Ibid, 3 kapitlet om samarbetsuppgifter och samarbetsorganisationer, stadganden som gäller förtroendemän, 
val, 3 stycket, s. 3 
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representanter.800 Det är av vikt ur arbetsgivarens synvinkel att konfidentiella uppgifter ej 
läcker ut via förhandlingarna. I praktiken torde det inte finnas så mycket att dölja. 
Gällande företagets allmänna strategier bör inte mycket vara hemligt i företaget – tvärtom 
– det är i företagets intresse att organisationen känner till strategierna. Enligt Becker – 
Huselid – Ulrich:s forskning visar de företag en högre kvalitet (och bättre resultat) där 
strategin är klar och uppfattad.801 

4.5  Ingående av samarbetsavtal  

Enligt 8 § i SamarbetsL där förhandlingsskyldigheten och dess fullgörande regleras ger 
lagstiftaren som första möjlighet att parterna kommer överens om en gemensam lösning vilket 
benämns som samarbetsavtal. Det kan mången gång vara den bästa lösningen för bägge parter 
att man kommer överens om ärendena och uppgör ett samarbetsavtal där bägge parter har 
kompromissat.  Minimiförhandlingstiderna behöver ej efterföljas enligt 8 § 2 mom. om 
parterna kommer till en överenskommelse. I lagberedningen framgår ej vad uttryckligen skall 
överenskommas. Härmed är det inte klart om man bör överenskomma om själva åtgärden 
eller t.ex. minskningen av produktsortimentet eller t.ex. antalet uppsagda arbetstagare. Den 
mest motiverade tolkningen är dock att man med överenskommelse menar avtal om 
personalverkningarna och inte om själva åtgärden.  

För att det inte skall råda oklarhet om att överenskommelse har nåtts är det i praktiken enklast 
och klarast om parterna gemensamt konstaterar i protokollet att förhandlingsskyldigheten 
enligt SamarbetsL har uppfyllts.802 Ur lagberedningsmaterialet framgår inte hur tolkningen av 
samarbetsavtalet sker och dess förhållande till övriga normer och plats i prioritetsordningen. 
RP (1978/39) konstaterar att det med tanke på samarbetsförfarandet är förmånligast att 
arbetsgivaren och personalen är överens om lösningen på den aktuella frågan, fastän det inte 
förutsatts i lagen.803  

Enligt den empiriska undersökningen anser endast 30 % av arbetsgivarna och 67 % av 
personalens representanter att personalrepresentantens roll bör förstärkas lagstiftnings- eller 
avtalsvägen. Detta skulle innebära att personalrepresentanten självständigt skulle kunna göra 
egna beslut och förhandlingslösningar.804 

Nieminen har gjort en rad slutsatser vad gäller samarbetsavtalets roll i 
prioriteringsordningen:805 Nieminen betonar att villkoren i ett samarbetsavtal placeras i 
prioriteringsordningen efter den tvingande lagstiftningen. Med ett samarbetsavtal kan man 
inte heller normalt avvika från halvtvingande lagstiftning, då överenskommelsen bör ske 
inom ramen för ett kollektivavtal. Som ett undantag utgör att arbetsgivarens permitteringsrätt 
kan breddas om permitteringen till sin karaktär är tidsbunden.  

I  samarbetsavtal kan man inte heller komma överens om försämringar i stadganden i ett 
kollektivavtal.  Försämringar kan man inte komma överens om varken när det gäller ett 
allmängiltigt eller ett normalgiltigt kollektivavtals minimivillkor. Man kan inte heller komma 
överens om försämringar i ett arbetsavtals väsentligaste villkor, om inte uppsägningsorsaker 

                                                 
800 Ibid, 5 kapitlet om arbetsgivarens informationsskyldighet, konfidentiell information, s. 10 
801 Becker m.fl., s. 16-17 
802 Laatunen m.fl. 2002, s. 102 
803 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, § 7 s.  10 
804 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
805 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 376-377 
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enligt ekonomiska- eller produktionsorsaker uppfylls. Arbetsgivarens rätt baseras här på 
uppfyllandet av uppsägningsgrunden. Samarbetsavtalet har inte någon självständig roll.  

En del dispositiva regler kan dock vara sådana att en enskild arbetstagare har rätt att avtala 
annorlunda avseende dem. Personalens representant har rätt att överenskomma om 
försämringar vad gäller s.k. ”kutymnormer”.806  Kutymnormer gäller oftast samtliga 
arbetstagare. Också arbetsgivarens direktionsrätt kan tillfälligt utvidgas via ett samarbetsavtal. 
Också då det gäller planer, principer och verksamhetsprogram samt sådana ärenden som avser 
arbetsgivarens direktionsrätt kan arbetsgivaren och personalens representant komma överens 
om avvikelser.  

Gällande förbättrandet av arbetsvillkor och konstaterandet av uppfyllandet av 
förhandlingsskyldigheten konstaterar Nieminen att personalrepresentants kompetens att 
överenskomma om förbättringar i arbetsvillkoren baseras direkt på SamarbetsL:s regler. 
Personalens representant har kompetens att förhandla och överenskomma om olika alternativa 
lösningsmodeller där man kan lindra eller undvika de personalkonsekvenser som försorsakas 
av de åtgärder som arbetsgivaren vidtar.  

Slutsatsen är att endast en enskild arbetstagare kan göra anspråk på samarbetsavtal. 
Personalrepresentanten verkar endast som en representant, som stannar utanför det avtal som 
han ingått för någon annan, om det inte gäller honom själv. Om det mellan arbetsgivaren och 
personalens representanter har överenskommits om planmässiga eller principiella ärenden kan 
man konstatera att avtalen inte utgör villkor för ett enskilt arbetsavtal. I ett ärende som 
generellt berör personalen eller en personalgrupp omfattar personalrepresentantens kompetens 
även att ingå ett sådant avtal vars enda rättshandling är att arbetsgivarens 
förhandlingsskyldighet uppfylls och förhandlingstiden förkortas.807 

Samarbetsavtalens fördel – utgående från proceduren – är att de motiverar parterna att komma 
överens vilket kan ge kortare tidsfrister för arbetsgivaren och bättre lösningar för personalen. 
Samtidigt kan motivationen hållas högre bland personalen då inflytandet ökar.  

Uhmavaara - Kairinen - Niemelä listar följande juridiska problem avseende 
samarbetsavtalet:808 

 I vilken omfattning arbetstagaren blir bunden av dessa avtal som ingåtts av 
personalrepresentanterna. 

 Avtalets status i förhållande till de arbetsvillkor som finns reglerade i arbetsavtalet. 

 De skyldigheter som finns inbakade i avtalet för att avtalet skall uppfyllas. 

 Avtalets betydelse då det är frågan om principfrågor eller frågor som berör 
arbetsledningsrätten. 

 När blir det frågan om ett samarbetsavtal och dess juridiska betydelse. 

                                                 
806 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 376-377, har fritt översatt 
från finska tapanormi 
807 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 377-378 
808 Uhmavaara - Kairinen - Niemelä, Paikallinen sopiminen työelämässä, s. 291-292 
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4.6 Information    

4.6.1 Information enligt samarbetslagen 

4.6.1.1 Information enligt samarbetslagen  

I kapitel 3.3 sker en listning av den information som arbetsgivaren måste ge enligt 6 § i 
SamarbetsL. Eftersom en tidigare genomgång skett uteblir beskrivningen här. Informationens 
betydelse är att skapa förutsättningar för förfarandet där personalen har en möjlighet att sätta 
sig in i ärendena som behandlas och få en reell möjlighet till inflytande före beslut fattas. 

Det är en omfattande lista över ärenden som måste informeras om men trots allt är det 
arbetsgivarens inställning som avgör. Enligt den empiriska undersökningen ansåg 49 % av 
arbetsgivarna och 94 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet skall skötas så 
att personalen har ett reellt inflytande.809 Man kan därtill tillägga att 74 % av de svarande 
bland arbetsgivarnas representanter utgjorde medlemmar av ledningsgruppen varför deras 
inställning är av betydelse.810 I samma undersökning ansåg dock 91 % av arbetsgivarna och 
89 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet underlättar informationsgången 
till personalen.811 

4.6.1.2 Personal- och utbildningsplaner  

Ett företag som omfattas av SamarbetsL skall årligen fastställa en personalplan och 
utbildningsplan före räkenskapsperiodens början enligt SamarbetsL 6 b § 1 mom. Planernas 
betydelse betonades genom att ge dem en egen paragraf i form av 6 b §. Före förnyelsen fanns 
det stadgat om personalplanerna i 11 § om informationsskyldigheten.812  

I 2 mom. finns stadgat om innehållet i personalplanerna.813 I personalplanen skall tas med 
sådana frågor som uppenbart har betydelse för personalens struktur, storlek eller art, liksom 
även de förändringar som kan väntas. Utgångspunkten är sådana i 6 § nämnda frågor. Det kan 
vara ändamålsenligt att gruppera personalplanen enligt personalgrupp då det ur 
personalplanen bör framgå de förutsedda förändringarna i bl.a. den yrkesmässiga strukturen. 
En sådan fördelning är dock inte nödvändig.814 

I utbildningsplanen skall behandlas de allmänna utbildningsbehov som följer av 
personalplanen samt därtill en årlig realiseringsplan för utbildningen av personalgrupperna.815 
Utbildningsplanen skall enligt regelverket behandlas per personalgrupp. I planen kan det vara 
ändamålsenligt att ta ställning till de specialbehov som den nya tekniken för med sig samt 
personalgruppernas yrkesmässiga utbildning samt omplacerings-, fortbildnings- och 
kompletteringsutbildningens möjlighet att förverkligas.816 

                                                 
809 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
810 Ibid, svar från arbetsgivarens representanter 
811 Ibid, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
812 Laatunen m.fl. 2002, s. 72 
813 Ibid, s. 73 
814 Laatunen m.fl. 2002, s. 73 
815 Se SamarbetsL 6 b § 3 mom. 
816 Laatunen m.fl. 2002, s. 73 
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I personal- och utbildningsplanerna skall arbetsgivaren i mån av möjlighet fästa 
uppmärksamhet vid äldre arbetstagares särskilda behov enligt 6 b § 4 mom. Paragrafens 4 
mom. infördes år 1997 som en del av den åtgärdshelhet där man försökte förbättra de äldre 
arbetstagarnas sysselsättning. I praktiken kan detta innebära t.ex. planering av sådan 
utbildningsåtgärder som inriktar sig på att upprätthålla och utveckla de äldre arbetstagarnas 
yrkesskicklighet och möjligheter att klara av arbetsuppgifterna.817 

Personal- och utbildningsplanerna stöder proceduren genom att skapa ett verktyg som kan 
användas i diskussionen mellan företagsledningen och personalrepresentanterna. En av de 
mest grundläggande förutsättningarna i växelverkan mellan arbetsgivarsidan och personalen 
finns i planerna: nämligen planer för arbetskraftens storlek och utvecklingen av resurserna. 
Planernas betydelse bör betonas i samröret och växelverkan mellan parterna. Planernas 
användning förstärker även personalens ställning och ger ett verktyg åt företagsledningen i 
diskussionen med personalens representanter. 

En fråga som bör diskuteras med tanke på utvecklandet av växelverkan mellan parterna är om 
rättigheterna och skyldigheterna skapar tillräckliga förutsättningar för ett samarbete där 
personalen har reella möjligheter till inflytande och där verksamheten för företaget framåt. 

Bör nya stadganden skapas för att skärpa användingen av planerna i växelverkan mellan 
parterna? Eftersom särskilt personalplanerna men även utbildningsplaner uppgörs i de flesta 
företag är det naturligt att planerna utgör ett väsentligt verktyg i växelverkan mellan parterna. 
Utgångspunkten kan vara att stärka personalens ställning men även att ta vara på ett viktigt 
verktyg i samröret mellan parterna.  

Användningen av planerna är beroende av arbetsgivarsidans inställning liksom av 
personalrepresentanternas och fackets aktivitet. En naturlig följdfråga blir om sanktioner bör 
införas i det fall att inte planerna presenteras enligt regelverket. Eftersom planerna finns 
uppgjorda i vilket fall som helst i företagen är det naturligt att de används. Användningen är 
snarast beroende av parternas aktivitet varför sanktionerna ej är nödvändiga. Å andra sidan 
har sanktionerna inom andra delar av samarbetsförfarandet lett till att växelverkan inletts 
aktivare.  

Planerna tas fram i de flesta företag då budgeterna uppgörs varför en uppfattning om 
personalresursernas storlek och utvecklingen av dem kan finnas redan ett år på förhand. 
Därför skulle det vara naturligt att personalplanernas betydelse skulle betonas. Utgår man 
ifrån att personalrepresentanternas inflytande bör vara reellt och att personalrepresentanterna 
skall kunna påverka ärendena före besluten fattas är det naturligt att använda personal- och 
utbildningsplanerna aktivt i samröret.  

I RP (48/2005) betonas att det i personal- och utbildningsplanen görs behövliga ändringar 
redan i samband med sarbetsförfarandet vid uppsägningarna. Det är viktigt att personalplanen 
och den kompletterande utbildningsplanen vid behov uppdateras så snabbt som möjligt.818  

Ur personalledarskapssynvinkel kan man konstatera att ju tidigare personalen involveras i 
beslutsprocessen desto bättre. Samarbetsförfarande bör bli en fortgående process där 
personalen även deltar i planeringsskedet. Becker – Huselid – Ulrich:s forskning av 429 
företag visar att de företag har den bästa framgången (hör till den bästa tiondedelen) där 

                                                 
817 Laatunen m.fl. 2002, s. 73  
818 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, s. 26 



 

 
 

198

personalen har ett större inflytande på besluten.819 I dessa företag är vanligen strategin klar 
och omfattad av en större del av organisationen. 

I RP (48/2005) föreslås en ny 7 d § avseende åtgärdsplaner och verksamhetsprinciper. 
Avsikten med paragrafen är att intensifiera samarbetet mellan arbetsgivaren, personalen och 
arbetskraftsbyrån. Genom denna samarbetsmodell vill man effektivera förfarandena när man 
utreder och förhandlar om grunderna för planerade uppsägningar av ekonomiska orsaker och 
produktionsorsaker samt deras verkningar och alternativ.820  

4.6.1.3 Arbetsgivarens informationsskyldighet   

Arbetsgivarens informationsplikt finns stadgad i SamarbetsL:s 11 §, förutom det som ovan 
behandlats i 6 § och 6 b §. Förutom den förhandlingsskyldighet som arbetsgivaren har finns i 
SamarbetsL stadgat en omfattande informationsskyldighet för arbetsgivaren. Den berör 
generella för företaget gällande ärenden och är tidsbundna. Skyldigheten gäller även 
information vid överlåtelse av rörelse.821   

Enligt 11 § skall arbetsgivaren presentera: 

1) för företrädarna för personalen företagets bokslut omedelbart sedan det fastställts 
samt minst två gånger under räkenskapsåret en sådan enhetlig redogörelse för 
företagets ekonomiska situation av vilken framtidsutsikterna för företagets 
produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur framgår 

2) för innehavaren av ett konto i ett intressekontor i samband med kontoöppnandet en 
skriftlig redogörelse för eventuella intressekontors fordringar utan säkerhet samt 
minst en gång under räkenskapsåret en sådan redogörelse som avses i 1 punkten,  

3) inom ramen för företagets lönestatistik för företrädarna för envar personalgrupp 
lönestatistiken beträffande vederbörande grupp i överensstämmelse med vad 
därom i branschens riksomfattande kollektivavtal har avtalats, samt 

4) utan dröjsmål de förändringar som i väsentlig mån avviker från den utveckling 
som anförts i de redogörelser som nämns i 1 och 2 punkten  

Enligt lagens motiveringar förutsätter ett sakligt samarbetsförfarande att personalen vid varje 
enskilt tillfälle har en klar bild av företagets ekonomiska ställning. Av den orsaken bör 
arbetsgivaren enligt 11 § för personalens representanter presentera företagets bokslut 
omedelbart sedan det fastställts samt minst två gånger under räkenskapsåret en redogörelse 
över det ekonomiska läget.822 

Avseende den ekonomiska redogörelsen som bör ske minst två gånger under räkenskapsåret 
bör den förslagsvis innehålla följande:823 

• produktion: volym och struktur 

• sysselsättning: orderingång, personalens mängd per personalgrupp 
                                                 
819 Becker m.fl., s. 16-17 
820 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, s. 26 
821 Laatunen m.fl. 2002, s. 120 
822 Ibid, s. 120 
823 Ibid, s. 120-121 
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• lönsamhet: bidragsavkastning, kapitalets avkastning 

• kostnadsstrukturen: kostnadernas fördelning enligt resultaträkningen 

Den redogörelse som ges kan omfatta hela företaget eller då det är ändamålsenligt en 
resultatenhet eller annan organisationshelhet. Redogörelsen för utvecklingstrenderna bör ske 
så att situationen jämförs med föregående bokslut och en prognostisering av utvecklingen 
sker. I det fall att utvecklingen senare betydligt avviker från den prognostiserade bör 
arbetsgivaren omedelbart meddela om detta. Avvikelsens väsentlighet bör vägas i förhållande 
till personalen: om det på ett eller annat sätt påverkar personalens ställning eller företagets 
verksamhetsförutsättningar. Avseende intressekontoren stadgar lagstiftaren att den 
ekonomiska redogörelsen bör uttryckligen omfatta även en redogörelse om företagets soliditet 
och betalningsförmåga samt ett utlåtande för eventuella intressekontorsfordringar utan 
säkerhet.824  

Avseende lönestatistiken gäller rätten huvudförtroendemannen eller hos tjänstemännen 
förtroendemannen eller kontaktpersonen. Då man i lagtexten och i propositionen rätt klart har 
hänvisat till traditionen på arbetsmarknaden har man inte i SamarbetsL utvidgat antalet 
personer som har rätt att tillgå lönestatistik.825  

I 11 § 3 mom. skall överlåtaren och mottagaren av rörelsen meddela för företrädarna för de 
arbetstagare som överlåtelsen berör (även ändring 4.3.2005/139): 

1.  tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen  

2.  orsakerna till överlåtelsen 

3.  de juridiska, ekonomiska och sociala verkningarna av överlåtelsen för arbetstagarna 

4.  de planerade åtgärderna som berör arbetstagarna  

Överlåtaren skall lämna företrädarna för sina arbetstagare de i 3 mom. avsedda 
upplysningarna i god tid innan överlåtelsen verkställs. Vad bestäms om överlåtelse gäller 
också vid delning och fusionering.826 De lagändringar avseende informationsplikten vid 
överlåtelse eller fusionering av rörelse gjordes år 1993 i samband med EES-avtalet före 
Finlands EU medlemskap. Informationsplikten berör både överlåtaren och mottagaren 
förutsatt att överlåtelsen eller fusioneringen har verkningar för personalen.827  

Därtill finns i paragrafens 6 mom. stadgat att i tvåspråkiga kommuner är arbetsgivaren 
skyldig att lämna ovannämnda upplysningar på landets båda språk om antalet personer som 
bildar den språkliga minoriteten är minst tio och utgör över tio procent av personalen. 
Huruvida paragrafen tillämpas eller ej framgår inte ur de undersökningar som gjorts.  

4.6.2 Information enligt det allmänna avtalet  

Enligt underteckningsprotokollet från 4.6.1997 upphörde de tidigare allmänna avtalen mellan 
EK och FFC som varit i kraft sedan 1946, för att uppgå i det s.k. allmänna avtalet mellan 
centralförbunden. Samtidigt rensades bort sådant som senare kommit att upptas i de lagar som 
reglerar samma ärenden.  

                                                 
824 Ibid, s. 121-122 
825 Ibid, s. 122 
826 Se SamarbetsL 11 § 5 mom. 
827 Laatunen m.fl. 2002, s. 122 
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Avsikten är att utgående från det allmänna avtalet redogöra för personalens och 
personalrepresentantens rätt till information och arbetsgivarens informationsskyldighet. De 
ärenden som berör arbetarskyddet lämnas bort i denna analys. Förtroendemannens 
uppsägningsskydd behandlades tidigare i kapitlet om parterna i samarbetsförhandlingarna.  

4.6.2.1 Generella stadganden om informationsskyldighet   

Om arbetsgivarens informationsskyldighet/personalrepresentantens rätt till information 
stadgas generellt enligt följande: 

1. I det allmänna avtalets 2 kapitel finns stadgat om utvecklingsverksamheten i samröret 
mellan arbetsgivaren och personalen. I avtalet finns överenskommet att man på 
arbetsplatserna följer upp produktiviteten och produktionen med jämna mellanrum. Vid 
behov kommer man lokalt överens om uppföljningssystemen och nyckeltalen.828 
Stadgandet innebär konkret att personalrepresentanten har rätt att få del av den 
information som gäller företagets produktion och produktivitet.  

2. I avtalets 2 kapitel finns stadgat om förverkligandet av samarbetet. För att förverkliga 
utvecklingsverksamheten kan man lokalt överenskomma om att bilda ett samarbetsorgan 
som sköter de ärenden som berör utvecklingsverksamheten. Samarbetsorganet kan stå för 
de i SamarbetsL, TillsynsL, FöretagshälsovårdsL (743/78) och om JämställdhetsL 
(609/86) avsedda verksamheter och planer till den omfattning som överenskommes 
lokalt.829 

3. I avtalets 3 kapitel finns stadgat om förhandlingsordningen i samröret. Enligt stadgandet 
bör i fall att det uppstår oklarheter eller oenigheter ges all den information som behövs för 
att lösa fallet. Stadgandet gäller arbetstagarens lön eller tolkningen av de lagar och avtal 
som tillämpas på arbetsförhållandet.830 

4. I avtalets 3 kapitel finns det stadgat om de meddelanden som parterna bör göra i 
samarbetet. Enligt stadgandet bör arbetsgivaren meddela vem som för förhandlingarna på 
företagets vägnar.831 Om förtroendemännens meddelanden till arbetsgivaren behandlas i 
detta kapitel under skyldigheter. 

5. I avtalets 8 kapitel finns stadgat om anlitande av utomstående arbetskraft. Enligt 
stadgandena om hyrd arbetskraft bör arbetsgivaren på begäran redogöra för 
huvudförtroendemannen angående villkoren som berör arbetstagarna.832  

4.6.2.2 Arbetsgivarens informationsskyldighet 

I det allmänna avtalet mellan EK och FFC finns i 5 kapitlet stadganden om arbetsgivarens 
informationsskyldighet. I kapitlet finns 7 rubriker med följande innehåll:833 

                                                 
828 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet om samarbetet 
på arbetsplatserna, utvecklingsverksamhet, 4 stycket, s. 2 
829 Ibid, förverkligandet av samarbetet, 3 stycket, s. 2 
830 Ibid, 3 kapitlet om samarbetsuppgifter och samarbetsorganisationer, 3.1 stadganden om förtroendemannen, 
förhandlingsordningen, 1 stycket s. 4  
831 Ibid, 3 kapitlet om samarbetsuppgifter och samarbetsorganisationer, 3.3 stadganden om meddelanden, s. 5  
832 Ibid, det allmänna avtalet, 8 kapitlet om användningen av utomstående arbetskraft, 8.3  stadganden om hyrd 
arbetskraft, 3 stycket, s. 13  
833 Ibid, det allmänna avtalet, 5 kapitlet om arbetsgivarens informationsskyldighet, s. 8  
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1. lönestatistik- och personalinformation 

2. information om utomstående arbetskraft 

3. arbetstidsbokföring 

4. informationen är konfidentiell  

5. stadganden om arbetarskyddsfullmäktige 

6. information som avser företaget 

7. skyldigheten att hålla informationen konfidentiell  

1. Kapitel 6 handlar om personalens interna informationsverksamhet och arrangerandet av 
möten. Lönestatistik- och personalinformation 

Förtroendemannen har rätt att erhålla den lönestatistik som arbetsgivaren insamlar åt 
arbetsgivarnas centralorganisation TT. Som framgår ur stadgandet bör 
huvudförtroendemannen erhålla informationen för skötseln av sitt värv. Informationen 
innehåller uppgifter om verksamhetsområdets lönenivåer och struktur. Informationen bör 
erhållas direkt efter att den finns tillgänglig, förutsatt att arbetsgivaren har grupperat 
funktionerna enligt branschens gruppering. De uppgifter som berör grupperingar som är 
mindre än sex personer behöver ej ges. Avseende lönestatistiken kan man dock 
överenskomma branschvis eller lokalt.834   

TT:s lönestatistik är omfattande och strävar efter att gruppera funktionerna så att tillförlitlig 
lönestatistik kan erhållas för hela branschen. Om det inom branschen inte uppgörs statistik 
enligt ovan bör man särskilt överenskomma om den statistik som ges till 
huvudförtroendemannen.835 Noteras bör att informationen gäller huvudförtroendemannen. 
Om ingen huvudförtroendeman har valts gäller det samma för förtroendemannen. 
Arbetsgivaren kan inte heller komma undan att ge lönestatistiken genom att låta bli att 
uppgöra TT:s lönestatistik.  

Huvudförtroendemannen har även rätt att skriftligen erhålla information om arbetstagarnas 
namn och lönegrupp i sin bransch samt uppgifter om när arbetsförhållandet har ingåtts, om 
man lokalt har överenskommit om annat. Informationen ges en gång i året avseende de 
arbetstagare som står i arbetsförhållande till företaget.836 Informationen är viktig för att 
huvudförtroendemannen skall hålla reda på sin bransch, att arbetstagarna är fackanslutna och 
att lönevillkoren motsvarar kollektivavtalen.  

Huvudförtroendemannen har rätt att bekanta sig med det arbetsprissättningssystem som vid 
varje enskilt tillfälle är i kraft samt med olika löneformer existerande tillägg, deras räknesätt 
och hur de utfaller. Huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige har dessutom rätt 
att erhålla information om de underleverantörer som verkar inom sin bransch och angående de 
arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen.837 

 

                                                 
834 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 5 kapitlet om 
arbetsgivarens informationsskyldighet, lönestatistik och personaluppgifter, 1 stycket, s. 8  
835 Ibid, 2 stycket, s. 8  
836 Ibid, det allmänna avtalet, 5 kapitlet om arbetsgivarens informationsskyldighet, lönestatistik och 
personaluppgifter, 3 stycket, s. 9  
837 Ibid, 4 stycket, s. 9  
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2. Information om utomstående arbetskraft 

Arbetsgivaren är skyldig att informera om den utomstående arbetskraft som han anlitar i 
produktions- och reparationsarbeten åt huvudförtroendemannen. Om detta inte är möjligt 
p.g.a. arbetets brådskande karaktär bör informationen ges omedelbart efter att den avvikande 
situationen upphört.838 

3.  Arbetstidsbokföring 

Huvudförtroendemannen har rätt att ta del av nöd- och övertidsarbete i form av den 
förteckning som uppgörs i enlighet med ArbetstidsL (605/96).839 

4. Informationen är konfidentiell 

Informationen som ges till personalrepresentanten är konfidentiell. Ärendet behandlas senare 
under skyldigheter i denna del av avhandlingen.840 

5.  Stadganden om arbetarskyddsfullmäktige 

Avser arbetarskyddsfullmäktige och behandlas ej här.  

6.  Information som avser företaget 

Enligt stadgandena bör arbetsgivaren redogöra för personalen följande: 

• Efter det att företagets bokslut har fastställts skall en redogörelse angående företagets 
ekonomiska ställning ges.841  

• Arbetsgivaren är skyldig att minst två gånger under räkenskapsåret presentera en sådan 
enhetlig redogörelse för företagets ekonomiska situation av vilken framtidsutsikterna för 
företagets produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadstruktur framgår.842  

• Arbetsgivaren bör presentera en årlig personalplan där det finns uppskattningar om 
personalens storlek, struktur eller art liksom även de förändringar som kan väntas i 
personalens storlek och art.843  

• Arbetsgivaren bör omedelbart presentera de förändringar som sker i ovannämnda 
uppgifter.844 Här har avtalsparterna förbundit sig att hålla personalens representanter 
uppdaterade med situationen.  

• I de företag där personalantalet normalt är över 30 ges den information om bokslutet som 
avses i SamarbetsL:s 11 § 2 mom. skriftligen på begäran.845  

• I den information som berör bokslutet och de redogörelser som berör bolagets ekonomiska 
ställning är det ändamålsenligt att redogöra för olika enheters resultat av verksamheten, 
produktion och utvecklingstrender samt använda de nyckeltal som framgår ur dem.846   

                                                 
838 Ibid, information om utomstående arbetskraft, s. 9 
839 Ibid, information om arbetstidsbokföring, s. 9 
840 Ibid, om att informationen är konfidentiell, s. 9 
841 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 5 kapitlet om 
arbetsgivarens informationsskyldighet, informationen som gäller företaget, 2 stycket, s. 9 
842 Ibid, 3 stycket, s. 9 
843 Ibid, 4 stycket, s. 9 
844 Ibid, 5 stycket, s. 9 
845 Ibid, 6 stycket, s. 9 
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• De allmänna principer som tillämpas vid skötseln av personalärenden och därtillhörande 
rekommendationer samt bolagets verksamhets- och personalorganisation bör lämnas till 
personalens kännedom.847.  

• Parterna rekommenderar att man i samband med redogörandet av ovannämnda 
information om företagets ekonomiska ställning även redogör för branschens allmänna 
konjunktur- och ekonomiska prognoser.848  

7.  Skyldigheten att hålla informationen konfidentiell  

Skyldigheten att hålla informationen konfidentiell behandlas senare i denna del av 
avhandlingen. 

Enligt den empiriska undersökningen anser 91 % av arbetsgivarna och 89 % av personalens 
representanter att samarbetsförfarandet underlättar informationsgången till personalen. 
Siffrorna är övertygande. Enligt Becker – Huselid – Ulrich:s forskning klarar sig de företag 
bättre som utvecklat mätning av hur det går för företaget avseende kundrelationer, 
nyckelaffärsområden och tillväxt.849    

4.7 Utbildningsfrågor 

För att klara av förtroendemannasysslan krävs att personen blir insatt i ämnet och erhåller 
utbildning. Enligt SamarbetsL:s 6 § 11 punkt är budgetplanen för samarbetsutbildning och 
den  fackliga utbildningen en samarbetsfråga, detsamma gäller anordnandet av 
samarbetsutbildning. Därtill stadgas vad som tidigare behandlats avseende 6 b § om personal- 
och utbildningsplaner. Avseende förtroendemannautbildning och tiden efter 
förtroendemannauppdraget finns särskilt reglerat i avtalet. Den fackliga utbildningen är en av 
förtroendemannens mest centrala rättigheter.  

4.7.1 Yrkesutbildning  

I det allmänna avtalet finns även överenskommet om den s.k. yrkesutbildningen. Då 
arbetsgivaren ordnar yrkesutbildning eller då han skickar arbetstagaren till utbildning som 
avser hans yrke står arbetsgivaren för de direkta kostnader som hänför sig till skolningen. 
Detta gäller även inkomstbortfallet som kommer från den ordinarie arbetstiden. Om 
utbildningen sker utanför arbetstiden sker ersättningen enligt de direkta kostnader som 
tillkommer. Att det är frågan om en utbildning enligt ovan konstateras före anmälningen till 
utbildningstillfället.850 Yrkesutbildningens allmänna principer gäller även för personalens 
representant varför den i korthet behandlas här. 

Om utbildningsärende kan både överenskommas i kollektivavtalet, i lokala förhandlingar och 
i samarbetsförfarandet. Villkoren i ersättningen för arbetstagare kan igen tolkas utgöra ett 
villkor som avses i KollektivavtalsL:s 1 §. I kollektivavtalet mellan Branschförbundet för 
servicebranschen och Tjänstemannaunionen avseende Silja Lines tjänstemän har man kommit 
överens om följande:  
                                                                                                                                                         
846 Ibid, 7 stycket, s. 10 
847 Ibid, 8 stycket, s. 10 
848 Ibid, 9 stycket, s. 10 
849 Becker m.fl., s. 16-17 
850 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 7 kapitlet om utbildning, 
7.1. yrkesutbildning, 1 stycket, s. 11 
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5.1 Yrkesutbildning 

Då arbetsgivaren ger yrkesutbildning eller då han skickar tjänstemannen till 
utbildningstillfällen som har med funktionen att göra, ersätts de direkta kostnader som 
samrör med utbildningen. Tjänstemannens lön förkortas ej om inte annat har 
överenskommits. Om utbildningen sker helt och hållet utanför arbetstiden ersätts 
därtill hörande direkta kostnader.  

Om utbildningstillfället ordnas under sådan tid att tjänstemannen bör komma till 
ifrågavarande tillfälle direkt från arbetspasset under ledighet som infaller under 
samma dygn, bör till honom utbetalas en ersättning som motsvarar grundlönen eller 
ges i övrigt motsvarande fritid. Om deltagande vid utbildningstillfället sker under 
tjänstemannens fritid konstaterar avtalsparterna att ersättningsprinciperna för 
deltagande i utbildningen överenskommes lokalt.  

För resor som sammanhör med utbildningen och sker utanför arbetstiden ges ingen 
ersättning. I övrigt ersätts resekostnader i enlighet med resereglementet i 
kollektivavtalet. Det kan uppstå tilläggskostnader för deltagande i utbildning utanför 
arbetstiden. Också om ersättningen av dessa kostnader kan man vid behov 
överenskomma lokalt.  

Då utbildningstillfällen anordnas bör man se till att ifrågavarande tjänsteman erhåller 
tillräckligt lång dagsvila.  

4.7.2 Gemensam utbildning 

Utbildning som främjar samröret på arbetsplatsen och anordnas av centralförbunden eller 
deras medlemsförbund tillsammans definieras som gemensam utbildning. Ordnas även av 
centralförbunden eller deras medlemsförbunds samarbetsorgan eller arbetsgivar- eller 
arbetstagarsidan gemensamt på arbetsplatsen. Parterna har konstaterat att den gemensamma 
utbildningen effektivast sker per arbetsplats där man beaktar lokala förhållanden.851 Fördelen 
med att ordna en utbildning gemensamt är att då blir båda parters synpunkter beaktade och 
samröret får trovärdighet och utbildningen är kostnadseffektiv.  

De stadganden som gäller gemensam utbildning tillämpas även på utbildning angående 
systemen för personalens inflytande och för lokala förhandlingar. Om deltagandet i 
utbildningen kan även överenkommas mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. 
Parterna i det allmänna avtalet rekommenderar att deras egna och medlemsförbundens 
utbildningsenheter samt medlemsförbund anordnar utbildning som berör systemen för 
personalens inflytande och lokala förhandlingar. Utbildningsarbetsgruppen som parterna har 
tillsatt följer sedan upp förverkligandet.852 Centralorganisationerna har på detta sätt vidtagit 
åtgärder inom utbildningsområdet för att främja samröret mellan parterna.  

Då det gäller samarbetsutbildning har man i kollektivavtalet mellan Branschförbundet för 
servicebranschen och Tjänstemannaunionen avseende Silja Lines tjänstemän kommit överens 
om följande:853  

                                                 
851 Ibid, 7.2. gemensam utbildning, 1-2 stycket, s. 11 
852 Ibid, 7.2. gemensam utbildning, 5 stycket, s. 11 
853 Palvelualojen Toimialaliitto ry:n  ja Suomen Teollisuushenkilöiden Liitto STL ry:n sekä Teknisten Liitto TL 
ry:n välistä Siljan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003, som bilaga 
Yhteistoimintasopimus, 5.2. gemensam skolning, s. 44 
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5.2.  Gemensam skolning 

Skolning som avser främjandet av samarbetet på arbetsplatserna anordnas av 
arbetsmarknadsparterna eller arbetsgivar- och tjänstemannasidan gemensamt på 
arbetsplatsen eller på annan plats.  

Grundkurserna inom arbetarskyddsärenden och inom arbetarskyddssamarbetet 
behövliga specialkurser avses som gemensam skolning.  

Reglerna om gemensam utbildning omfattar även utbildning avseende systemen för 
personalens inflytande och lokalt förhandlande. Om deltagande i utbildningen kan 
även överenskommas mellan arbetsgivaren och respektive person.  

De som deltar i utbildningen erhåller ersättning i enlighet med vad som i 5.1 punkten 
har överenskommits. Parterna kan även överenskommas lokalt beroende av 
utbildningens karaktär i samarbetsorganet eller mellan arbetsgivaren och 
förtroendemannen.  

4.7.3 Facklig utbildning  

Den traditionella fackliga utbildningen finns även reglerad i det allmänna avtalet. Med FFC 
eller dess medlemsförbund anordnade månadslånga kurser eller kortare kurser ges 
arbetstagaren möjlighet att deltaga i utbildningen utan att arbetsförhållandet upphör. Detta 
sker så långt som möjligt utan att det skapas problem i produktionen eller i företagets 
verksamhet i övrigt. Då man gör en bedömning om utbildningen åsamkar problem på 
arbetsplatsen tar man även i beaktande arbetsplatsens storlek. I det fall att det inte är möjligt 
att deltaga i utbildningen meddelas detta till huvudförtroendemannen 10 dagar före 
utbildningens början samt även orsaken därtill. Vid dessa tillfällen bör parterna tillsammans 
utreda när det blir möjligt att deltaga i en sådan utbildning.854 Det är dock skäl för 
arbetsgivaren att vara så tillmötesgående som möjligt med tanke på det interna samröret.  

Meddelandet om att deltaga i kurs bör ske så tidigt som möjligt. Om kursen räcker längre än 
en vecka skall meddelandet ske åtminstone tre veckor före kursens början och då det är frågan 
om en längre kurs minst sex veckor före kursens inledande. Före personer deltar i kursen bör 
han överenskomma med arbetsgivaren om de åtgärder som bör vidtas och på förhand 
konstatera att det är frågan om ett sådant utbildningstillfälle där arbetsgivaren är skyldig att 
stå för kostnaderna. Samtidigt bör man överenskomma om ersättningen.855 

4.7.4 Ersättningar  

Avseende de kurser som anordnas av FFC:s eller dess medlemsförbunds utbildningsenheter 
ersätts kostnaderna för förtroendemannen och vicehuvudförtroendemannen för hans 
inkomstbortfall samt för minst en månad för förtroendemannen. Detsamma gäller ordförande 
för fackavdelningen om han arbetar i företaget där det finns minst 100 arbetstagare inom 
ifrågavarande bransch och att det finns minst 50 medlemmar inom hans fackavdelning. Därtill 
erhålles för ovannämda kursdagar en måltidsersättning på det sätt som överenskommits 
mellan parterna. Arbetsgivaren är skyldig att endast en gång ersätta en kurs eller en kurs med 

                                                 
854 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 7 kapitlet om utbildning, 
7.3. facklig utbildning, bibehållandet av arbetsförhållandet och informationstider , 1 stycket, s. 11-12  
855 Ibid, 2-3 stycket, s. 12  
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motsvarande innehåll. Deltagande skall ej försämra de sociala förmånerna, vad gäller 
semestrar, pension eller andra förmåner.856 

4.8 Evaluering  

4.8.1 Syfte och målsättningar 

1. Samarbetsförfarandet har en "bromsande" funktion  i arbetsgivarens beslutsfattande 

Samarbetsförfarandet tvingar arbetsgivaren att lyssna till personalens åsikter före beslut 
fattas. SamarbetsL fungerar genom att ”bromsa upp” beslutsfattandet med de tidsregler som 
finns avseende förhandlingsframställningen och förhandlingstider. När förhandlingar skall 
inledas är en fråga som arbetsgivaren bör avgöra. Detsamma gäller när lagens kriterier har 
uppfyllts. Samarbetsförfarandets procedurregler innehåller en viss tågordning, tidsfrister och 
ramar som arbetsgivaren måste följa. Proceduren ger en viss trygghet åt personalen. 
Proceduren förstärks av de organisationsramar samt rättigheter och skyldigheter som finns 
stadgade i lagar och avtal. Proceduren kan dock förbli ett tomt skal om vilja saknas från 
arbetsgivarens sida att ge personalen reella möjligheter till inflytande.  

Samtliga samarbetsärenden omfattas av generalklausulen i SamarbetsL:s 7 § 1 mom. gällande 
förhandlingsområdet. Enligt den bör arbetsgivaren förhandla med personalen om den 
planerade åtgärdens grunder, verkningar och alternativ. Regelverket förutsätter riktig 
växelverkan och inte endast information till personalen eller hörande av personalen avseende 
ett ärende där man redan fattat ett beslut.857 De tvingande stadgandena skapar förutsättningar 
för hela proceduren. Procedurerna igen skapar förutsättningar för att riktig växelverkan skall 
kunna ske. Parternas inställning till personalens inflytande i beslutsfattandet blir dock 
avgörande.  

Enligt den empiriska undersökningen anser 49 % av arbetsgivarna och 94 % av personalens 
representanter att samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen har ett reellt inflytande 
på beslutsfattandet. Samarbetsförfarandet blir då en konsekvent handlingslinje och inte en 
formalitet bara för att uppfylla lagen.858 Trots allt anser å andra sidan 87 % av arbetsgivarnas 
representanter och 71 % av personalens representanter att personalrepresentanten i den egna 
förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.859 En vanlig kommentar bland 
personalrepresentanterna är att samarbetsförfarandet bör vara fortgående och inte ske endast i 
samband med uppsägningar och saneringar.860  

2.  Lagstiftaren har skapat en skyddsregel för arbetstagarna  

Enligt 6 § 1 punkt hör till samarbetsförfarandets område på personalens ställning inverkande 
väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, arbetsmetoder och arbetsarrangemang samt 
förflyttningar från en uppgift till en annan. I lagrummet har lagstiftaren försökt skapa en slags 
skyddsregel för arbetstagarna, där väsentliga frågor bör förhandlas före beslut fattas. Dock 
bör nämnas att inte alla förändringar för personalens del omfattas av samarbetsförfarandet. 
                                                 
856 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 7 kapitlet om utbildning, 
7.4. ersättningar , 1-3 stycket, 7.5. sociala förmåner, s. 12  
857 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 185, med hänvisning till Tiitinen - Saloheimo - 
Bruun, Yritystoiminnan muutokset ja työsuhdeturva, s. 129 
858 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
859 Ibid, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
860 Ibid, personalrepresentanternas kommentarer, nr 1 och 6 
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Åtgärden bör påverka personalens ställning och samtidigt vara väsentlig. Då ärendets 
väsentlighet granskas, bör granskningen ske från fall till fall.861 Proceduren innebär en 
grundtrygghet för personalen och en viss förutsägbarhet. Personalen vet att en viss procedur 
bör följas före beslut fattas. Största delen av samarbetsärendena enligt 6 § är av 
engångskaraktär. Personalverkningarna bör vara väsentliga åtgärder och tillhöra 
företagsledningsområdet.862  

Kouvola hovrätt 10.2.1987, R 85/1272: Övergången från tre truckförare till två vid 
kvällsskiftet hade lett till att arbetstakten väsentligen hade skärpts. Förändringen 
ansågs vara väsentlig enligt SamarbetsL:863 

Östra Finlands hovrätt 3.10.1991 R 89/1604: Att förflytta två arbetstagare som arbetar 
vid såglinjen var avsett att göras endast tillfälligt. De flyttades till sina tidigare 
uppgifter redan efter två och en halv månad efter förflyttningen. Sågens personalantal 
var lite över 200 personer vid förflyttningen och sågavdelningens personalantal ca. 65 
arbetstagare, vilket hade påverkat möjligheterna att förflytta personerna till uppgifter 
som motsvarar deras skolning och erfarenhet då ett arbetsskift hade upphört under 
tiden. Förflyttningen av arbetstagarna hade inte varit en sådan väsentlig förändring att 
ärendet borde ha behandlats som ett samarbetsärende.864 

Som tidigare nämnts är det ur personalledningssynvinkel skäl att hålla tröskeln låg för att 
diskutera med personalen, vilket även stöds av den empiriska undersökningen. 83 % av 
arbetsgivarna och 94 % av personalens representanter anser att samarbetsförfarandet kan 
användas som medel även då det inte förutsätts i lagen.865 

3.  Behandling av utbildnings- och omplaceringsärenden och övriga lösningar  

Lagstiftaren har betonat betydelsen av att undersöka och behandla omplaceringsmöjligheterna 
och att utbilda personalen före beslut om uppsägning. Av denna orsak har det införts regler 
om behandling av möjligheten att utbilda personalen och omplacera arbetskraften före beslut 
sker.866 Det är även viktigt att det finns reella möjligheter för personalen att diskutera vid 
behandlingen av utbildnings- och omplaceringsärendena. Annars uppfattas 
samarbetsförfarandet som en ren formalitet för att kunna verkställa uppsägningar.  

I motiveringarna i RP (1996/99) betonades att de frågor som skall utredas förutom 
utbildnings- och omplaceringsärenden även är beroende av situationen och alternativen. Hit 
räknas arbets- och arbetstidsarrangemang, naturlig avgång och pensionslösningar som kan 
erbjudas. Personer kan vara intresserade av deltidsarbete, studie- och vårdledigheter eller 
motsvarande arrangemang.  

Om man inte kan avstå från de åtgärder som går ut på att minska arbetskraften, skall även 
möjligheterna att minska de sociala och ekonomiska olägenheter som åtgärden åsamkar 
personerna i fråga behandlas. Hit räknas t.ex. en rättvis inriktning av minskningsåtgärderna, 
arbetsarrangemangen för dem som blir kvar i arbete samt frågor gällande arbetsbostäder.867 I 

                                                 
861 Laatunen m.fl. 2002, s. 45-46 
862 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 186 
863 Kouvola hovrätt 10.2.1987, R 85/1272, ur Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 186-
187 
864 Östra Finlands hovrätt  3.10.1991 R 89/1604, ur Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 
187 
865 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
866 Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1997), s. 100 
867 RP 1996/99, ändring av SamarbetsL, detaljmotivering 8 § 
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"inpo-förhandlingarna" 2005 kom arbetsmarknadsparterna överens om en lösning (som sedan 
ledde till en lagändring 2005) om en åtgärdsplan som skall utarbetas tillsammans mellan 
parterna och beredas när samarbetsförfarandet inleds. Syftet med planen är att samarbetet 
stöder arbetstagarens möjligheter till ny sysselsättning vid uppsägningar. Arbetsgivaren ges 
en aktivare roll och i samarbetet deltar även arbetskraftsmyndigehterna.868  

4.  Skapa förutsättningar för samarbetet (information) 

Enligt RP (1996/99) gjordes en ändring av SamarbetsL för att man ville förbättra 
personalrepresentanternas möjligheter att få information och skapa möjligheter till 
växelverkan. Enligt RP (1996/99) skall SamarbetsL stöda lika möjligheter för båda parterna 
att påverka arbetsgemenskapens utveckling i alla skeden. Enligt RP tryggade lagen inte i sin 
dåvarande form tillräckligt personalrepresentanternas möjligheter att få information och 
möjligheterna till växelverkan.869 I de kommentarer som framkommit från den empiriska 
undersökningen poängteras att det inte hjälper med samarbetsförfarande om inte 
informationen fungerar.870 Å andra sidan sägs i samma undersökning att informationsgången 
underlättas av samarbetsförfarandet. Enligt 91 % av arbetsgivarna och 89 % av personalens 
representanter underlättar samarbetsförfarandet informationsgången till personalen.871 

5.  All nödvändig information bör erhållas 

I SamarbetsL sägs att arbetsgivaren har en skyldighet att ge personalens representanter all den 
information som behövs för skötseln av samarbetsärendet. De lagändringar som trädde i kraft 
år 1994 kräver dessutom att denna information ges skriftligen.872 Är rimligt att personalens 
representanter har tillgång till den information som krävs för sakens behandling. Det skall i 
princip inte finnas större hemligheter mellan arbetsgivaren och personalens representanter i 
samarbetsförhandlingarna. Därtill har personalens representanter enligt 7 § 6 mom. rätt att 
höra en sakkunnig bland de personer som arbetar inom verksamhetsenheten i fråga och få 
uppgifter även av andra sakkunniga i företaget. 

6.  Göra samarbetsförfarandet innehållsmässigt relevant  

Regelverk behövs även för att göra samarbetsförfarandet innehållsmässigt relevant. Det finns 
annars en risk för att endast betydelselösa frågor eller frågor som redan är avgjorda behandlas. 
Syftet i lagstiftningen är att få till stånd effektiva förhandlingar. RP (1978/39) anger som syfte 
att genom samarbete utveckla och effektivera verksamheten inom företag så att företagen 
bättre än förut skall förmå tillförsäkra sin personal bestående arbetsförhållanden och en allt 
bättre utkomst.873 

 

 

                                                 
868 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (2005/48), propositionens huvudsakliga innehåll, s. 1, senare lagändring 2005 
869 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag 
(99/1996), allmän motivering, 1. inledning 
870 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10, fråga 7 
871 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
872 Rusanen, s. 67 
873 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 1 §,  s. 6 
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4.8.2 Funktion och betydelse 

1. Arbetstagarsidan blir informerad 

Enligt RP (1996/99) gjordes en ändring av lagen för att man vill förbättra 
personalrepresentanternas möjligheter att få information och möjligheter till växelverkan. 
Enligt RP (1996/99) skall SamarbetsL stöda möjligheter för parterna att påverka 
arbetsgemenskapens utveckling i alla skeden. Enligt RP tryggade lagen inte 
personalrepresentanternas möjligheter att få information och möjligheterna till växelverkan 
tillräckligt.874 Procedurreglerna ser till att minimiförutsättningarna för samarbetet uppfylls. 
Informationen skapar förutsättningar för proceduren. Det viktiga är även att det finns vilja 
från arbetsgivarens sida för att reella förhandlingar skall kunna förverkligas.  

Enligt Becker-Huselid-Ulrich:s forskning visar de företag ett bättre ekonomiskt resultat som 
utvecklat och informerar mätning av finansiellt resultat, kundrelationer och 
nyckelaffärsområden.875 I den empiriska undersökningen kommenterades från 
personalrepresentanternas sida att det inte hjälper med samarbetsförfarandet om 
informerandet inte fungerar.876 

2. Tidsaspekten av betydelse 

Tidsaspekten i procedurreglerna har även en bromsande effekt. Vid uppsägningar är 
tidsaspekten av betydelse för att arbetstagaren skall ha tid och möjlighet att anpassa sig till 
den nya situationen. Lagstiftningen strävar efter att arbetsgivaren skall rådgöra med 
arbetstagarna och deras företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens 
ställning och arbetsförhållanden innan avgörande i dessa ärenden träffas.877 SamarbetsL 
målsättning är en sådan växelverkan att personalen i praktiken kan inverka på besluten. 
Därmed bör förhandlingarna inledas och föras i en så god tid att växelverkan också kan 
förverkligas i praktiken.878  

Om en åtgärd som uppenbart leder till att en eller flera arbetstagare överförs till anställning på 
deltid, sägs upp eller permitteras (6 § 1-5 punkten), anses arbetsgivaren inte ha fullgjort sin 
förhandlingsskyldighet förrän överenskommelse har nåtts. Vidare bör förhandlingarna ha 
skett i syfte att nå ett avtal, där först grunderna för åtgärderna och åtgärdernas verkningar och 
därefter separat alternativen har diskuterats med personalens representanter som är föremål 
för minskningen. Även en diskussion om hur en lindring av följderna av minskningen bör ske. 
Förhandlingarna får ej avslutas före det har gått minst sju dagar från det att förhandlingarna 
inleddes. Om ovannämnda berör minst tio arbetstagare eller permittering sker för mer än 90 
dagar är tiden minst sex veckor från det att förhandlingarna inleddes. Därtill stadgas att 
behandlingen av alternativen kan börja tidigast sju dagar efter behandlingen av grunderna och 
verkningarna.879 

Meningen med tidsfristerna är att reservera tillräckligt med tid för förhandlingar. Avsikten 
med tidsfristerna är att utöka arbetstagarnas skydd. Vid uppsägningssituationer är 
förhandlingstiden en slags förlängning på uppsägningstiden. Fastän förhandlingarna avslutas 

                                                 
874 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag 
(99/1996), allmän motivering, 1. inledning 
875 Becker m.fl.,  s. 16-17 
876 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, personalrepresentanternas kommentarer, kommentar 10, fråga 7 
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resultatlösa får ett avgörande inte tas före tidsfristen har gått ut. Tidsfristen kan även utöka 
personalens möjligheter till inflytande eftersom tidsfristen kan förbigås om man kommer till 
en överenskommelse.880  

I samband med lagändringarna som trädde i kraft per 1.1.1997 förkortades tidsfristen så att 
två och tre månaders förhandlingstiderna upphörde och i stället infördes en förhandlingstid 
som är sex veckor.881 Enligt RP (1996/99) var målsättningen att förenkla 
förhandlingsförfarandet samt att förkorta samarbetsförfarandets förhandlingstider.882 Vidare 
motiverades i RP (1996/99) att lagen hade stadganden om formbundenhet och tidsfrister för 
olika förhandlingssituationer. De heterogena och spridda stadgandena kan både fördunkla 
syftet med samarbetet och förskjuta tyngdpunkten i förfarandet så att det blir ett självändamål 
att iaktta formbundenheten.  

Syftet med reformen var att ge samarbetsförfarandet mera innehåll och att förenkla det. 
Därför togs det fram regler som förenklar förhandlingsförfarandet och säkerställer att parterna 
har faktisk möjlighet att sätta sig in i saken och påverka behandlingen av den.883 Det har även 
funnits önskemål om att ytterligare förkorta förhandlingstiderna då personalens ovisshet 
förlängs vid t.ex. sex veckors förhandling.  

Långa tidsgränser kan ha den fördelen att det tvingar parterna till seriösa förhandlingar och att 
det uppmuntrar till att ingå avtal. Om utgångspunkten är att parterna seriöst går in för 
förhandlingar för att hitta alternativ och en lösning som tillfredsställer parterna bör inte 
tidsgränserna vara för korta. Parterna kan komma överens om att avsluta förhandlingarna efter 
att en överenskommelse har nåtts.  

Om arbetsgivaren tvingas att stanna upp beslutsfattandet och föra förhandlingar finns det en 
större möjlighet att personalens åsikter blir beaktade. Arbetsgivarens inställning till 
samarbetsförfarandet blir dock avgörande. Enligt den empiriska undersökningen anser 49 % 
av arbetsgivarna att samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen har ett reellt 
inflytande.884 

3. Dialog skapas 

Till lagstiftningens syfte hör att öka personalrepresentanternas möjligheter att inverka på 
behandlingen av ärenden, som gäller deras arbete och arbetsplats, på sätt som lagen stadgar. 
Lagstiftaren har betonat personalens möjlighet att inverka på beslutsfattandet, vilker kräver 
dialog och förhoppningsvis leder till dialog. Samtidigt finns även en strävan efter att 
personalens interna samarbete ökas.885Slutsatsen blir att i bästa fall utökas dialogen dels 
mellan arbetsgivare och personal och dels den interna dialogen mellan olika personalgrupper. 
Lagstiftaren har skapat förutsättningar för proceduren via olika ramar.   

4. Ökad acceptans  

Som en fortsättning på ovannämnda kan nämnas att en utökad dialog torde skapa en ökad 
acceptans för varandras åsikter. Lagstiftaren nämner också betydelsen av att utveckla 
företagets verksamhet och arbetsförhållande. Syftet riktar sig till parterna i arbetsförhållandet, 

                                                 
880 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 207, med hänvisning till Tiitinen - Saloheimo - 
Bruun, Yritystoiminnan muutokset ja työsuhdeturva, s. 157-158 
881 Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1997), s. 95 
882 RP 1996/99, ändring av SamarbetsL, propositionens huvudsakliga innehåll 
883 Ibid, allmän motivering 
884 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
885 Se SamarbetsL 1 § 1 mom. 
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arbetsgivaren och arbetstagaren.886 Enligt den empiriska undersökningen anser 87 % av 
arbetsgivarna och 71 % av personalens representanter att personalrepresentanten i den egna 
förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.887 

Systemen för personalens inflytande fungerar endast om det leder till ett reellt inflytande, 
deltagande och överenskommelse mellan parterna. Målsättningen i en idealsituation är att 
främja samförståndet och strukturer som baseras på koncensus. Ett av syftena enligt Isaksson 
är att om man inte kan borttaga så borde man åtminstone utjämna skillnaderna mellan 
parterna.888 

5. Ger möjligheter till inflytande: arbetsgivaren måste förbereda och överväga besluten  

Enligt RP finns en strävan efter att arbetsgivaren skall rådgöra med arbetstagarna och deras 
företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och 
arbetsförhållanden innan avgörande i dessa ärenden träffas.889 Samarbetsförfarandet bör inte 
uppfattas endast som en formalitet från arbetsgivarens sida och från personalens sida som ett 
tillfälle att försvåra ett framgångsrikt ledarskap.  

Lagens syfte är att utveckla – inte förstela – företagets interna beslutsfattande. SamarbetsL 
ställer krav på parternas attityder. För att lagen skall kunna genomföras framgångsrikt krävs 
av personalen att det finns vilja och förmåga att förstå de ekonomiska realiteterna, som 
företagets verksamhet är beroende av. Samtidigt krävs av arbetsgivaren att uppmärksamhet 
inriktas på ledarskapet.890 Ett lyckat system kräver att bägge parter upplever att de kan ha 
inflytande på besluten och att en reell dialog sker.891 Ur personalledningssynvinkel finns 
ingen intressekonflikt, det är i enlighet med ledningens intresse att utveckla växelverkan med 
personalen. Det förutsätter dock att ledningen tror på att växelverkan med personalen leder till 
framgång för företaget.   

6.  Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet  

Den viktigaste funktionen i processen är att arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet eller 
tvingas att förhandla med personalen  eller deras representanter i väsentliga personalärenden 
innan avgörande sker. SamarbetsL mest centrala förpliktelse för arbetsgivaren finns omnämnd 
i lagens 7 § 1 mom. Innan arbetsgivare avgör i 6 § avsett ärende skall han förhandla om 
grunderna för åtgärden samt om verkningarna av och alternativen för denna med de 
arbetstagare eller företrädare för personalen, vilka ärendet berör.  

Laatunen – Savonen – Äimälä beskriver ”spelets regler” i samarbetsförfarandet enligt 
följande modell:892 

 

 

 

                                                 
886 Se SamarbetsL 1 § 1 mom.  
887 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
888 Isaksson Paavo, Henkilöstöedustus ja refleksiivinen oikeus, s. 86 
889 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), 
propositionens huvudsakliga innehåll, s.1 
890 Laatunen m.fl. 2002, 19-22 
891 Isaksson Paavo, Henkilöstöedustus ja refleksiivinen oikeus, s. 86 
892 Laatunen m.fl. 2002, s. 76 



 

 
 

212

Figur 27:  Laatunen – Savonen – Äimälä:s modell  
Behövlig information som behövs för ärendets behandling
grunder, verkan och alternativ 

ARBETSGIVAREN PERSONALEN

Bred och grundlig kunskap som baseras på erfarenheter
Övriga synvinklar

Förmånligast om parterna är 
av samma åsikt men det krävs 

ej

 

Proceduren med tågordning, tidsfrister och ramar fungerar förutsatt att det finns vilja från 
arbetsgivarens sida. I princip är proceduren i enlighet med allas intresse. Lagstiftaren och 
arbetsmarknadsparterna har skapat förutsättningar för proceduren. Efter 
förhandlingsskyldigheten utgör informationsplikten den viktigaste förpliktelsen som 
SamarbetsL:s regler medför i relationen mellan arbetsgivaren och personalen.  

Förutom den information som arbetsgivaren bör ge i enlighet med 6 § (till 
samarbetsförfarandets område hörande ärenden) och 6 b § (avseende personal- och 
utbildningsplaner) har arbetsgivaren en informationsskyldighet enligt 11 §. Enligt 
SamarbetsL:s 11 § skall arbetsgivaren ge uppgifter om bokslut, den ekonomiska situationen, 
ärenden avseende intressekontor, lönestatistik samt väsentliga förändringar i ovannämnda. 
Enligt RP (1978/39) är arbetsgivaren skyldig att inom bestämda tider ge personalens 
representanter vissa centrala utredningar beträffande företagets verksamhetsområde, såsom 
t.ex. en redogörelse för företagets ekonomiska situation, bokslutet och för minst ett år 
uppgjord personalplan.  

Senare har även skett skärpningar på detta område.893 Informationsskyldigheten behandlas 
senare i avhandlingen i kapitel 4. I den empiriska undersökningen frågades huruvida 
samarbetsförfarandet bör användas som medel även då det inte förutsätts i lagen. Av 
arbetsgivarens representanter ansåg 83 % och av personalens representanter ansåg 94 % att 
samarbetsförfarandet bör användas som medel även då det inte förutsätts av lagen.894 Detta 
visar att arbetsgivarna gärna även förhandlar om ärenden där de direkt inte är skyldiga till det 
men där det kan vara nyttigt att samröra med personalen.  

7.  Stränga påföljder - SamarbetsL efterföljs 

I SamarbetsL 15 a § finns regler om gottgörelser. Stadgandet avser en situation där 
arbetsgivaren inte fullgjort förhandlingsskyldigheten. Gäller då en fråga uppsåtligen eller 
genom uppenbar oaktsamhet avgjorts utan att iaktta bestämmelserna i SamarbetsL. 
Situationen sammanhänger med åtgärder då personal överförts till anställning på deltid, 
permitterats eller sagts upp. I dessa fall har arbetstagaren rätt att få upptill 20 månaders lön 
som gottgörelse. En arbetsgivare eller representant för honom kan dessutom enligt 16 § för 
                                                 
893 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, 
propositionens huvudsakliga innehåll  
894 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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brott mot samarbetsskyldighet dömas till böter. Det är möjligt att för något brott dömas enligt 
endast straffstadgandet eller gottgörelsestadgandet eller bådadera.895  

Att dömas till bötesstraff är enligt brottsbalken och särskilt enligt legalitetsprincipen möjligt 
endast då lagstadgandena inte följs. Målsägare är de personer som förhandlingarna borde ha 
förts med. Då en bedömning görs angående brytandet mot förhandlingsskyldigheten bör 
åtgärden på ett väsentligt sätt påverka personalens ställning för att arbetsgivaren skall kunna 
dömas till böter.896 

SamarbetsL ställer krav både på arbetsgivaren och personalens representanter. I 16 § finns 
straffstadganden om brott mot samarbetsskyldigheten. För personalens representanter 
avseende koncernsamarbetet finns reglerna om tystnadsplikten i 12 §. Gällande samma 
uppsägning kan arbetsgivaren i princip dömas både enligt SamarbetsL och till 
skadeståndsersättning enligt ArbetsavtalsL 12 kap. 1-2 §. Därtill kan arbetsgivaren dömas till 
brott mot JämställdhetsL.897 

De relativt stränga reglerna tvingar arbetsgivaren att efterfölja lagens bestämmelser. Vissa 
företag skulle även normalt ha ett fungerande samröre med personalen. Fördelen är att de som 
normalt minimerar samarbetet nu är tvingade till det. Förmodligen är det så att de ärenden 
som berörs av straffstadgandena efterföljs bättre. Straffbart är t.ex. att arbetsgivaren helt låter 
bli att förhandla om ett ärende som finns stadgat i 6 §. Däremot omfattas inte de stadganden i 
8 § om de tidsfrister som bör beaktas vid fullgörandet av förhandlingstiden av 
straffstadgandena. Inte heller brott mot personal- och utbildningsplaner, 
förhandlingsframställan och förande av protokoll leder till straff. Detsamma gäller avvikelser 
i samarbetsförfarandet samt gällande utbildnings- och omplaceringsalternativens 
genomgång.898 

Sanktionerna gäller som tidigare framförts inte alla ärenden som behandlas i 
samarbetsförfarandet. Det är möjligt att utökade sanktioner leder till en utökad aktivitet 
avseende presentation av olika planer och riktlinjer inom företaget som t.ex. personalplaner. 
Sanktionen är dock inte i enlighet med principen att förfarandet får förverkligas rätt fritt inom 
företagen och SamarbetsL utgör en ramlag. Då dessa planer uppgörs i vilket fall som helst 
inom företagen skulle det vara i företagens intresse att använda dessa som verktyg i 
växelverkan med personalen. 

8.  Arbetsgivarens informationsskyldighet måste beaktas i verksamheten 

Arbetsgivaren har en omfattande informationsskyldighet vid sidan av den 
förhandlingsskyldighet som finns stadgat om i SamarbetsL och det allmänna avtalen samt i 
kollektivavtalen. I SamarbetsL finns stadgat om arbetsgivarens informationsskyldighet i 6 §, 6 
b § samt i 6 b §. Stadgandena leder till att arbetsgivaren inte kan fatta beslut i den operativa 
verksamheten utan att beakta informationsskyldigheten. Liksom förhandlingsskyldigheten har 
informationsskyldigheten en ”bromsande” effekt på arbetsgivarens framfart. Till sina mest 
centrala delar omfattar informationsskyldigheten: 

• ekonomiska redogörelser 

• planer 

• personal- och utbildningsplaner och ärenden 
                                                 
895 Laatunen m.fl. 2002, s. 159 
896 Kairinen Martti, Työoikeus perusteineen 2004, s. 457-461 
897 Laatunen m.fl. 2002, s. 163-165 
898 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 226 
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• program, principer och linjedragningar 

Här har personalens representanter en viktig uppgift att följa upp att arbetsgivaren följer sin 
informationsplikt förutsatt att man anser det väsentligt. I det fall att arbetsgivaren inte har 
informerandet till personalen som en del av sin företagskultur blir uppdraget att få 
arbetsgivaren in ”på rätt spår” en stor utmaning. Enligt den empiriska undersökningen anser 
43 % av arbetsgivarna och 81 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet 
underlättar möjligheten att verkställa svåra beslut.899 I samma undersökning ansåg 91 % av 
arbetsgivarna och 89 % av personalens representanter att samarbetsförfarandet underlättar 
informationsgången till personalen.900 

9. Förutsättningarna för ett effektivt samarbete 

RP (1978/39) anger syftet att genom samarbete utveckla och effektivera verksamheten inom 
företag så att företagen bättre än förut skall förmå tillförsäkra sin personal bestående 
arbetsförhållanden och en allt bättre utkomst.901 Rättigheterna och skyldigheterna i 
SamarbetsL och i avtalen mellan arbetsmarknadsorganisationerna garanterar att det finns 
förutsättningar för ett gott samarbete vilket ger insyn och inflytande för personalen. Parterna i 
det allmänna avtalet poängterar principen i avtalet genom att nämna att personalen och dess 
representanter skall kunna ha inflytande på arbetsorganisationen, teknologin, 
arbetsförhållandena och vid utvecklandet av arbetsuppgifterna och vid förverkligande av 
förändringar.902 

10. Tystnadsplikt 

Enligt 5 kap. i det allmänna avtalet mellan EK och FFC är den information som personalens 
representanter erhåller konfidentiell.903 904 Arbetsgivaren bör helst vara öppen och ärlig i sin 
information till personalen, eftersom inga hemligheter får förekomma i relationerna mellan 
arbetsgivaren och personalens representanter. Lika naturligt är det att kräva att informationen 
hålls konfidentiell.  

11.  Effektiverat samarbetsförfarande vid uppsägningar 

Enligt de ändringar som gjordes i SamarbetsL år 1989 infördes skärpningar i 
förhandlingsformaliteterna vid uppsägningar, permitteringar och överföringar av anställningar 
till deltid. Det gäller då 6 § 1-5 punkten i SamarbetsL. Ändringarna gick då under rubriken 
effektivare samarbete då förhandlingstiderna förlängdes att vara sju dagar eller två respektive 
tre månader vid massuppsägningar.905 Vid ett senare tillfälle (per 01.01.1997) förkortades 
dock de längre förhandlingstiderna till sex veckor för att inte fördunkla syftet och inrikta 
förhandlingsverksamheten för mycket på att uppfylla formaliteter utan i stället få till stånd 
riktiga förhandlingar.  

Kravet på ett effektiverat samarbete vid uppsägningar kvarstår men det kan diskuteras om 
effektivare samarbetsförfarande inte kan förverkligas också inom sex veckor vilket 

                                                 
899 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
900 Ibid, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
901 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 1 §,  s. 6 
902 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet om samarbetet 
på arbetsplatserna, utvecklingsverksamhet, 1 stycket, s. 2 
903 Ibid, 5 kapitlet om arbetsgivarens informationsskyldighet, konfidentiell information, s. 10 
904 Rusanen, s. 62 
905 Rusanen, s. 77 
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lagstiftaren senare konstaterade. Tyvärr har man inte lyckats på denna punkt. Arbetsgivarna 
får skarp kritik för skötseln av uppsägningsärendena, vilket inte beror på SamarbetsL, vars 
målsättning uppmuntrar till samröre.  

4.8.3 Synsätt 

1. Ärenden där arbetstagarsidan fått ett utökat inflytande 

Enligt RP (1978/39) innebär vissa frågor ett mera omfattande inflytande för personalen vid 
fattande av beslut. I fråga om en del av dessa frågor bör avtal träffas mellan arbetsgivaren och 
personalen (1 punkten, arbetsreglementen och andra motsvarande bestämmelser, samt 2 
punkten, samarbetsutbildningen) eller också kan personalens företrädare i sista hand besluta i 
saken, såvida enighet i frågan inte kan nås mellan arbetsgivaren och personalen (3 punkten, 
vissa till den sociala verksamheten hörande angelägenheter).906 Stadgandets betydelse blir att 
arbetsgivarparten tar personalens argument på allvar.  

Enligt Rusanen är kännetecknet för en förhandling att parterna strävar till en gemensam 
lösning. I systemet för personalens inflytande enligt SamarbetsL finns det förutom 
förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten även en möjlighet att komma 
överens. Det är uttryckligen endast frågan om en möjlighet eftersom huvudparten av ärendena 
fattas beslutet hos arbetsgivaren. Lagen förutsätter då inte att arbetsgivaren och personalen 
uppnår en överenskommelse. Den slutliga beslutanderätten har kvarhållits hos arbetsgivaren.  

I dessa fall har personalens medbestämmande utökats. Jämför med den indelning som 
Nieminen gör i personalrepresentantens inflytande i arbetsgivarens beslutsfattande där han 
gjort en indelning i 6 olika grader. Enligt Nieminens indelning är det här frågan om punkt 5 
eller 6:907 

(5) personalen har medbestämmanderätt i ärendena, vilket ger rätt att besluta om ärendena 
tillsammans med arbetsgivaren 

(6) personalen har rätt att fatta beslut om ärendena 

Den empiriska undersökningen visar att personalrepresentanten har inflytande i den egna 
förhandlingsgruppen.908  

2.  Arbetsvillkoren är inte  samarbetsförfarandefrågor, dock vissa ärenden i 
arbetsförhållandet 

Föremålet för förhandlingarna är de planerade åtgärdernas grunder, verkningar och möjliga 
lösningsalternativ. Arbetsvillkoren, t.ex. lönevillkoren, baseras fortfarande på arbetsavtal och 
kollektivavtal. På basen av lagstiftningen omfattas de ej av samarbetsförfarandet.909 

Enligt SamarbetsL hör dock vissa "ärenden som berör arbetsförhållandet" till 
samarbetsförfarandet:910  
                                                 
906 Se Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag 1978/39, detaljerad 
motivering, 7 § samarbetsförfarande, s. 10 
907 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 40, med hänvisning till 
Flodgren Boel, Företagsdemokrati – medbestämmande. I verket Den nordiska modellen. Fackföreningarna och 
arbetsrätten i Norden – nu och i framtiden, s. 71 och Koskinen Pirkko K, Työntekijöiden osallistumisesta 
päätöksentekoon yrityksessä, s. 6 
908 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
909 Laatunen m.fl. 2002, s. 76 
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• Tidpunkterna för den ordinarie arbetstidens början och slut samt tidpunkterna för 
vilopauser och matraster (6 § 6 punkten). 

• Principerna vid anställning, förfarandet därvid, de uppgifter som insamlas vid anställandet 
och den information som delges nyanställda samt arrangemangen för att dessa skall bli 
insatta i arbetet (6 § 8 punkten). 

• Ärenden i anslutning till den interna informationsverksamheten, vilka gäller 
informationsblad, anslagstavlor och anordnande av informationstillfällen (6 § 9 punkten). 

• Företagets arbetsreglementen och därmed jämförbara ordningsregler samt regler för 
förslagsverksamheten (6 § 10 punkten). 

• Budgetplan för samarbetsutbildning och facklig utbildning (6 § 11 punkten). 

• Anordnande av samarbetsutbildning (6 § 12 punkten). 

Koskinen räknar hit även de i 9 § stadgade reglerna om anlitandet av utomstående arbetskraft. 

3.  Samarbetsförfarandet omfattar endast ärenden som påverkar företagets verksamhet 
och personalens ställning  

Ett av SamarbetsL:s mest centrala syften är att i samarbetsförfarandet behandla sådana 
ärenden, som leder till sådana beslut som direkt påverkar företagets verksamhet och 
personalens ställning. Däremot hör inte planeringen av företagets verksamhet och beslut i 
samband med förberedelser av ärendena till skyldigheten att föra samarbetsförfarande. Som 
exempel nämner Laatunen - Savonen - Äimälä rationaliseringsverksamhetens tidsbundna 
plan: till den hörande förberedelsearbete kräver ej samarbetsförfarande utan endast en 
tekniskt färdig plan som väntar på ett beslut.911  

Ur personalledarskapssynvinkel är det dock skäl att ta med personalen i planeringsskedet. 
Mycket är beroende av arbetsgivarens inställning. Ser arbetsgivaren och ägarna att det finns 
ett mervärde i att sköta samarbetet väl? Ser man på den empiriska undersökningen kan man 
konstatera att de flesta arbetsgivarna och personalens representanter anser att ett positivt 
klimat i samarbetsförfarandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet.912 Detta trots att 
man från arbetsgivarens sida inte  alltid vill involvera personalens inflytande i 
beslutsfattandet.913 

4.  Arbetsgivarens förpliktelser att hitta alternativ 

I takt med att uppsägningarna ökas höjs röster för att det skall bli svårare för arbetsgivarna att 
säga upp personal. I denna debatt har även SamarbetsL dragits in. Fackförbunden anser att 
uppsägningsskyddet och samtidigt SamarbetsL bör skärpas med tanke på sysselsättningen. 
Arbetsgivarna (TT) har varnat för att skärpta uppsägningsregler har en motsatt effekt. 
Diskussionen om hur SamarbetsL bör reformeras har också blivit intensivare i takt med att 
samarbetsförhandlingar har inletts och avslutats inom företagen. Det finns t.o.m. en konsensus 
om att lagen bör reformeras men hur det skall ske riskerar att bli en utdragen fråga. 
Reformbehovet finns även antecknat i det rödgröna regeringsprogrammet 

                                                                                                                                                         
910 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 195 
911 Laatunen m.fl. 2002, s. 77 
912 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
913 Ibid, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 



 

 
 

217

(Jäätteenmäki/Vanhanen). I oktober 2003 tillsattes en kommitté för att se över 
utvecklingsmöjligheterna av SamarbetsL.  

Enligt FTFC bör det finnas olika tidtabeller i reformeringen av SamarbetsL. Man ser det som 
brådskande att öka arbetsgivarnas förpliktelser att hitta alternativ för arbetstagarna då det 
finns ett överhängande hot om att arbetsplatserna minskar. Enligt FTFC bör det ställas större 
krav på arbetsgivarna i en situation där företaget står inför sparåtgärder. Arbetsgivaren kunde 
förbindas att göra upp omskolningsprogram, omplaceringar eller någon typ av 
sysselsättningsprogram. Ingenting hindrar att be om hjälp av tredje part som till exempel 
konsulter eller arbetskraftsmyndigheter. 

Inom ramen för en längre tidtabell bör SamarbetsL reformeras grundligt enligt FTFC. "Alla" 
är ense om att den bör bli enklare och enhetligare. FTFC anser att procedurstadgandena vid 
uppsägningar bör överflyttas från SamarbetsL till ArbetsavtalsL. Uppsägningsfrågorna kastar 
en skugga över hela SamarbetsL. Enligt EK finns det inget större behov att flytta över 
procedurfrågorna till ArbetsavtalsL, men man anser att SamarbetsL kunde förenklas.914  

På senare tid har det framförts synpunkter om att ändra SamarbetsL i en sådan riktning att 
förfarandet kunde vara inriktad på att behärska förändringar.  Fackförbundena anser också att 
förfarandet bör pågå fortgående.915 916 Ifall att man betonar att det bör ske reella förhandlingar 
mellan parterna där diskussioner om alternativ förs och där personalen har reellt inflytande är 
det motiverat att stadgandena om uppsägningsförfarandet stannar i SamarbetsL. Utgör en 
väsentlig del av förändringsarbetet inom arbetslivet och är naturligt att denna del finns i 
SamarbetsL. Ifall synen på SamarbetsL är att lagen utgör en lag för behärskandet av 
”förändringar/förändringsprocesser” inom företagen är det naturligt att 
uppsägningsförfarandet stannar kvar i lagen.  

I Inpo-förhandlingarna 2005 kom man överens om ett s.k. "förändringsskydd" för uppsagda 
arbetstagare och att sträva till att ändra på SamarbetsL enligt den rikting som arbetstagarsidan 
önskat. Ett utökat ansvar ges åt arbetsgivaren att hjälpa den uppsagda personen att söka nytt 
arbete och att utbildas till nya arbetsuppgifter. Åt varje enskild arbetstagare som berörs 
uppgörs ett särskilt sysselsättningsprogram vid behov. Arbetsgivaren deltar även i 
kostnaderna. Arbetstagaren har bl.a. rätt att använda arbetstiden (under uppsägningstiden) till 
att söka nytt arbete.917  En uppsagd arbetstagare skall på begäran ha rätt till en individuell 
sysselsättningsplan redan under uppsägningstiden. Under vissa förutsättningar skall även 
visstidsanställda arbetstagare och arbetstagare som sagt upp sig efter en långvarig 
permittering ha rätt till en sysselsättningsplan.918   

5.  Personalens betydelse som intressegrupp förstärks 

Isaksson har omfattat en institutionell uppfattning om företagen. Uppfattningen betonar 
samarbetsnormernas betydelse i olika arbetsmarknadsavtal. Avtalen mellan parterna verkar 
som "inbördes förpliktelseinstrument" vilka definierar de olika organisationernas roll samt 
rättigheter och skyldigheter på ett nytt sätt. Fastän personalens roll i förhållande till 

                                                 
914 Se HBL 15.8.2003, Industrins och arbetsgivarnas Seppo Riski: Kortsiktigt försvåra uppsägningar, hänvisning 
till SDP:s partisekreterare Eero Heinäluoma som anser att uppsägningsskyddet borde skärpas, direktör Seppo 
Riski från TT och direktör Leila Kostiainen från FTFC 
915 se Servicearbetsgivarnas internetsida www,palvelutyonantajat.fi, PT Lehti uttalande av Pentti Vainio (FFC) 
angående fi. ”muutoksenhallintalaki” 
916 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja”  
917 Kauppalehti 18.05.2005, artikeln "Ryvettyneen yt-lain uudistus etenee keskellä työruuhkaa" 
918 RP 48/2005, propositionens huvudsakliga innehåll, s. 2 
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företagsadministrationen inte är jämställd utgör personalen och personalgrupperna 
intressegrupper till alliansen på samma sätt som aktieägarna och företagsledningen.919 

Samarbetsavtalen ger ett fortlöpande reellt samarbetsförhållande och ger 
förhandlingsmöjligheter. Samarbetsförfarandet är ett exempel på en struktur som bygger på 
stadganden. Avtalen utgör en port till en fortgående allians. Den reflexiva rätten strävar efter 
att utjämna parternas jämlikhet i förhandlingsförhållandet samt att skapa en mekanism för 
företagets sociala ansvar. Enligt Isaksson är det möjligt på två olika sätt. Företagsledningens 
skyldigheter och ansvar kan definieras på nytt eller som i personalrepresentationen, genom att 
skapa juridiska mekanismer för hur representationen skall ske. Procedurerna innehållande 
skyldigheter och ansvar fördelas på nytt till nya grupperingar.920 Den procedur som 
lagstiftaren byggt upp ger dock redan idag förutsättningar för reella förhandlingar, förutsatt 
att det finns vilja.  

6.  Beslutanderätt för arbetsgivarsidan 

Parterna – arbetsgivaren och personalen eller personalens representanter – ges en möjlighet 
att komma överens om ett beslut i samförstånd. Detta i och med att arbetsgivaren har 
beslutanderätten och ansvaret vad gäller största delen av ärendena. Lagen kräver alltså inte att 
arbetsgivaren och personalens representanter måste bli eniga. Den slutliga beslutanderätten 
har hållits hos arbetsgivaren.  I vissa ärenden som tillhör SamarbetsL tillämpningsområde 
krävs dock överenskommelse mellan arbetsgivaren och personalen eller dess 
representanter.921  

Enligt RP (1978/39) är ändamålet med förhandlingarna att arbetsgivaren, när han fattar sitt 
beslut, skall vara så väl orienterad som möjligt om grunderna för det tilltänkta beslutet och 
om dess verkningar både för företaget och för personalen. Genom samarbetsförfarandet kan 
arbetsgivaren också med tanke på beslut inhämta sådana mången gång omfattande och 
grundliga insikter som arbetstagare på basen av praktiska erfarenheter besitter i fråga om 
många för företaget viktiga angelägenheter. Det är dessutom meningen att också personalens 
övriga synpunkter i fråga om det ärende som föreligger skall bli klarlagda. Med tanke på 
samarbetsförfarandet är det givetvis förmånligast att arbetsgivaren och personalen är överens 
om lösningen för den aktuella frågan, men detta har dock inte förutsatts i lagen.922 

Enligt den empiriska undersökningen vill arbetsgivaren inte förstärka personalrepresentantens 
roll lagstiftnings- och avtalsvägen. 70 % av arbetsgivarna motsätter sig en förstärkning. Av 
personalens representanter anser 67 % att rollen skulle kunna förstärkas.923 Kairinen 
poängterar att det finns många olika slags kulturer i företagen. I vissa företag förhandlar man 
om sådana saker som inte omfattas av lagen. Grundidén med att utöka företagsdemokratin har 
dock stannat i bakgrunden. Uppmärksamhet i förhandlingarna har riktats in på att uppfylla 
regelverk och tidsfrister, vilket även framgår ur rättsfallen.924 Enligt FFC är SamarbetsL redan 
idag en lag för att behärska förändringar, med den används inte för att utveckla 
arbetsplatserna i positivt hänseende.925  

                                                 
919 Isaksson Paavo, Henkilöstöedustus ja refleksiivinen oikeus, s. 376 
920 Ibid, med hänvisning till Philip Selznicks uttalande om att avtalen utgör en port till en fortgående allians 
921 Rusanen, s. 242 
922 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om samarbete inom företag (1978/39), detaljerad 
motivering 7 §,  s.10 
923 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
924 internet www.palvelutyonantajat.fi, Palvelutyönantajat - PT Lehti artikeln "YT-laki kokonaisremonttiin", 
uttalande av professor Martti Kairinen 
925 ibid, uttalande av FFC:s Pentti Vainio, yhteistoimintasihteeri  
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4.8.4 Fördelar och nackdelar  

1.  Klarare regler då personalrepresentanten ingår samarbetsavtal 

Man kan inte heller i ett samarbetsavtal komma överens om försämringar i ett arbetsavtals 
väsentligaste villkor eller till en sådan praxis som kan jämföras med ett sådant avtal, om inte 
uppsägningsorsaker enligt ekonomiska eller produktionsorsaker uppfylls. Arbetsgivarens rätt 
baseras här på uppfyllandet av uppsägningsgrunden. Samarbetsavtalet har inte heller här 
någon självständig roll.926 

I litteraturen har man konstaterat att ett samarbetsavtal ligger lägre ner i normhierarkin än 
arbetsavtalet som bestämmer arbetsvillkoren i arbetsförhållandet. I rättslitteraturen har det 
även framförts andra synvinklar. Kairinen har konstaterat att då det är frågan om ett ärende 
som berör personalen mera generellt, som arbetsregler eller övriga företagsregler, skulle man 
kunna ge dem företräde i förhållande till enskilda arbetsavtalsvilkor.927 

2.  Samarbetsförfarandet inleds på arbetsgivarens initiativ 

Samarbetsförfarandet inleds alltid på arbetsgivarens initiativ. När förhandlingarna inleds är av 
betydelse för att personalen så tidigt som möjligt får deltaga i förberedandet av beredningen 
av ärendet. Förhandlingarna måste föras i så god tid att personalens ståndpunkt kan påverka 
slutresultatet.928 Om det är en fördel eller nackdel att det är arbetsgivaren som igångsätter och 
tar initiativet till förhandlingarna beror på synsättet. Sköts samarbetet väl är det frågan om en 
fortgående process där det inte torde finnas alltför stor dramatik kring när förhandlingarna 
inleds. I sådana fall där man inte fortgående har samarbetsförfarande fäster man mera 
uppmärksamhet vid formalian.  

3.   Gemensam utbildning 

Enligt kapitel 7.2 i det allmänna avtalet kan gemensam utbildning mellan arbetsgivaren och 
personalen (via deras organisationer) arrangeras avseende samarbetsförfarandet på 
arbetsplatserna.929 En sådan gemensam utbildning är att rekommendera för att föra samarbetet 
framåt.  Detta gäller inte minst för linjeorganisationens förmän och förtroendemännen. I 
denna form av utbildning kan även företagets behov bättre tillgodoses och bättre uppfylla 
lokala behov. Arbetsgivaren bör väga vilken typ av utbildning som bör ske tillsammans med 
facket och vilken utbildning bör ske utan fackets närvaro. Utbildningen riktar sig till samma 
grupp: personalen i företaget. 

4.  Växelverkan ökar 

Syftet med samarbetsförfarande är personalens ”rätt” att få inflytande på beslutsfattandet. 
Syftet har varit att åstadkomma en sådan växelverkan att personalen reellt  kan ha inflytande 
på besluten. Förhandlingarna bör inledas i så god tid att växelverkan kan förverkligas i 
praktiken.930 I de företag där man eftersträvar ovannämnda syfte förbättras relationerna 
vanligen mellan arbetsgivaren och personalen. Samtidigt kan man konstatera att det är en lång 
väg att gå före riktig växelverkan sker i företagen. Enligt den empiriska undersökningen anser 
endast 49 % av arbetsgivarna att samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen har ett 

                                                 
926 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 376-377 
927 Rusanen, s. 252, med hänvisning till Tiitinen - Saloheimo - Bruun, Yritystoiminnan muutokset ja 
työsuhdeturva och Kairinen Martti, Työoikeuden perusteet 
928 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 199 
929 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 7 kapitlet om utbildning, 
7.2 gemensam utbildning, s. 11 
930 Ibid, s. 77 
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reellt inflytande.931 Lagstiftaren har gjort formaliteterna och procedurreglerna är tvingande för 
att försäkra sig om att åtminstone en viss växelverkan sker mellan parterna.  

5. Bättre samarbete då förtroendemannen är insatt och medverkar i utvecklingsarbetet 

Enligt det allmänna avtalet skall arbetstagarna och deras representanter i enlighet med 
principerna i avtalet delta i utvecklandet av arbetsorganisationerna, teknologin, förbättrandet 
av arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna samt i förverkligandet av förändringarna.932  

Man poängterar att personalens representanter är med i utvecklandet av företaget, dock endast 
inom ovannämnda områden. Deltagandet är dock omfattande om man studerar innehållet i 
avtalstexten. En större utmaning är att komma lika långt inom företagen. De arbetsgivare som 
insett fördelarna med ett gott samarbete får även se nyttan av  att förtroendemannen deltar och 
är insatt. Enligt den empiriska undersökningen anser 70 % av arbetsgivarna och 92 % av 
personalens representanter att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet bidrar till företagets 
framgång och lönsamhet.933 

6.  Lönestatistiken enligt tillgänglig information 

I de flesta företag som är organiserade (i denna avhandling TT-sfären) förs en lönestatistik 
som är standardiserad av TT. Målsättningarna har varit att förenhetliga lönestatistiken och att 
ändamålsenlig information kan erhållas per bransch. Det är klart i företagets intresse att se till 
att de egna yrkesgrupperna blir ”kodade” enligt det sätt som EK standardiserat. 
Huvudförtroendemannen har rätt att ta del av denna lönestatistik.934 Då denna statistik 
används sker rapporteringen till huvudförtroendemannen mera effektivt. De 
personalrepresentanter som verkar inom företag där dylik statistik inte uppgörs har en sämre 
situation än i de företag där statistiken uppgörs. 

4.8.5 Framtid och utvecklingsmöjligheter 

1.  Samarbetsavtalets placering i prioritetsordningen 

Som Nieminen konstaterar finns det en hel del tolkningsproblem i de avtal som görs mellan 
arbetsgivaren och personalens representanter enligt SamarbetsL:s stadganden. Lagen är inte 
klar  i detta sammanhang. Nieminens forskning stöder dock tankegången att SamarbetsL 
skulle kunna ändras så att samarbetsavtalens placering i prioritetsordningen skulle justeras 
vad gäller arbetsförhållandets villkor. Därtill tilläggs att deras tillämpning skulle finnas 
stadgat i lagstiftningen. Den förhandlingsordning som lagen stadgat är ett viktigt komplement 
till kollektivavtalets förhandlingssystem där man kan behandla företagets produktions- och 
ekonomiska ärenden. 

SamarbetsL:s funktion som en ramlag skulle enligt Nieminen behöva anpassas avseende 
stadgandena om ändrandet av arbetsvillkoren i arbetsförhållandet och gällande 
rättsutvecklingen för uppsägningsskyddet. Som en lösningsmodell angånde avtalets bindande 
verkan tar Nieminen fram förhandlingsordningen och avtalets form i en ramlag. Enligt 
Nieminen skulle lagen granskas så att personalens representanter skulle ha en klarare 
                                                 
931 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
932 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet om samarbete 
på arbetsplatserna, utvecklingsverksamhet, 1 stycket, s. 2 
933 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
934 Ibid, 5 kapitlet om arbetsgivarens informationsskyldighet, 7, löne- och personalinformation, s. 8 
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möjlighet att överenskomma med arbetsgivaren om ärenden som binder den personal som 
företrädaren representerar.  

En justeringsmöjlighet skulle kunna tillföras vad gäller arbetsförhållandets villkor att stadga 
om samarbetsavtalets bindande verkan i en situation där avtalet fungerar som ett alternativ till 
förverkligandet av personalminskningar.935  En klarläggning av situationen stöds även av 
Bruun och Kairinen som föreslår i kommittébetänkandet för den nya ArbetsavtalsL (2000:1) 
att man ser över personalrepresentantens roll och förhållande i prioritetsordningen.936  

I den empiriska undersökningen ansåg 30 % av arbetsgivarna och 67 % av personalens 
representanter att personalrepresentantens roll bör förstärkas lagstiftnings- eller avtalsvägen. 
Detta skulle innebära att personalrepresentanten mera självständigt kan göra egna beslut och 
förhandlingsuppgörelser.937 Det torde vara i arbetsgivarens intresse att personalrepresentanten 
uppgör självständiga förhandlingsuppgörelser och det är överraskande att det finns ett så lågt 
stöd från arbetsgivarnas sida. Resultatet utgör ett allmänt motstånd mot utökade rättigheter för 
personalrepresentanten.  

2.  Samarbetsförfarandet kompletterar förhandlingsordningen i kollektivavtalen i 
produktions- och  arbetsledningsärenden 

Varför samarbetsförfarandet är nära förknippat med kollektivavtalssystemet kan enligt 
Rusanen förklaras på två sätt. För det första byggdes samröret enligt SamarbetsL:s modell 
upp i företagen på basen av det fungerande förtroendemannasystemet och enligt den lokala 
förhandlingsordningen i kollektivavtalen. Då lagen stiftades var målsättningen att 
samarbetsförfarandet skulle komplettera kollektivavtalssystemets förhandlings- och 
överenskommelsesystem speciellt i produktions- och arbetsledningsärenden.  

Den andra och viktigare orsaken till att samarbetsförfarandet är nära förknippat med 
kollektivavtalssystemet var att samarbetsförfarandet länge utgjorde en del av kollektivavtalen 
där samarbetsförfarandet samtidigt utgjorde ett slags kollektivavtalsförfarande.938  

3.  Arbetsgivaren bör beakta personalens åsikter för att nå resultat 

Enligt Great Place to Work institutets modell som legat till grund för forskningen ”Finlands 
bästa arbetsplatser” betonas särskilt förtroendet:939 Förtroendet är det viktigaste i förhållandet 
mellan personalen och arbetsgivaren. Det utgör det mest grundläggandet för arbetsplatsens 
vidkommande. Enligt modellen består förtroendet av tre delfaktorer: trovärdighet, respekt och 
rättvisa.  

Enligt personalledarskapsforskning lönar det sig för arbetsgivaren att ge inflytande åt 
personalen. Enligt Becker-Huselid-Ulrich:s forskning gör de företag ett bättre ekonomiskt 
resultat där personalen har inflytande på beslutsfattandet och där medlemmarna av 

                                                 
935 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 380-381 
936 KB 2000:1, Betänkande av arbetsavtalskommitté, Bilaga 1, avvikande ståndpunkt av Niklas Bruun och Martti 
Kairinen, s. 7-8 i bilagan  
937 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
938 Rusanen, s. 254-255 
939 Kauppalehti Optio, 6.2.2003, artikeln ”Hyvä työpaikka”, om forskningen ”Finlands bästa arbetsplatser” som 
grundar sig på Great Place to Work (USA) institutets modell. I de organisationer som undersöktes finns totalt 
118.000 arbetstagare. Dessa utgör 5 % av Finlands alla arbetsplatser. Enkäten skickades till ca. 10.600 personer. 
Svarsprocenten utgjorde ca. 65. De arbetsplatser som placerade sig bland de bästa organisationerna hade en 
genomsnittlig svarsprocent på 75 %.  
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ledningsgruppen är visionärer. Viktigt är också att företaget betonar anställningstrygghet vid 
perioder av sämre finansiellt resultat940  

Det är dock inte ovanligt att chefer och anställda står långt ifrån varandra. I en undersökning 
som gjorts av Centralhandelskammaren anser 97 % av cheferna och endast 31 % av 
personalen att företagskulturen präglas av öppenhet. Klyftan i chefernas och de anställdas 
uppfattningar är t.o.m. häpnadsväckande stor.941 Ledarskapet spelar en avgörande roll i att 
minska klyftan mellan chefer och anställda.  

4.   Procedurreglerna utgör ramar - framgångsrika företag bör ha växelverkan i alla fall  

Utgångspunkten är att formkraven på procedurreglerna knappast behöver skärpas då den 
nuvarande lagstiftningen möjliggör växelverkan. De regler som finns är till för att ge en viss 
minimitrygghet vad gäller samröret mellan arbetsgivaren och personalen. Det ligger i ett 
framgångsrikt företags intresse att se till att växelverkan sker i alla fall för att verksamheten 
skall fungera framgångsrikt och effektivt.  

Kommittén för personalrepresentation (KB 1987:18) motiverar personalinflytande med 
personliga konsekvenser. Kommittén utgår från tankegången att utökandet av inflytande och 
deltagande leder till att arbetet blir humanare, arbetsmotivationen utvecklas positivt och att 
arbetstillfredställelsen blir större.942 Ur personalledarskapssynvinkel utgör proceduren ett 
fungerande verktyg som kan användas i växelverkan med personalen. Resonemanget gäller 
även sådana ärenden som inte omfattas av lagen.  

Företagen förnyas snabbt både vad gäller deras produktion och verksamhetssätt. Det är i varje 
enskilt fall frågan om ett unikt tillfälle. De metoder som har fungerat bra behöver inte 
nödvändigtvis gå att tillämpa under längre tider. I vilket fall som helst bör ärendenas 
behandling i företagen skötas smärtfritt. Detta kan tillgodoses med att man på arbetsplatserna 
ser till att förhandla genast och omedelbart lösa de problem som dyker upp. På 
arbetsmarknaden är förändringarna så snabba att man i skolningen måste ta i bektande 
förutom sakärenden även allt mer problemens uppkomst- och lösningsmodeller. I ”goda” 
företag konkretiseras synen på samröret genom att beredningen inleds genom förhandlingar 
och att ingen hemlig information mellan ledningen och personalen finns. Ett sådant synsätt på 
samarbetsförfarandet leder ofta till ett mera informellt förfarande.943  

Tyvärr är kritiken stark mot arbetsgivarnas sätt att sköta samarbetsförfarandet. SamarbetsL 
har blivit en uppsägningslag som tillämpas då saneringar behöver göras. Nuvarande 
lagstiftning möjliggör växelverkan och samarbete men hjälper inte om det inte finns vilja från 
arbetsgivarnas sida.944  

Samtidigt anser dock både arbetsgivare och personalens representanter att ett positivt klimat i 
samarbetsförfarandet för företaget framåt och bidrar till framgång och lönsamhet.945 
Antagandet stöds i den empiriska undersökningen genom 70 % av arbetsgivarna och 92 % av 
personalens representanter. Som tidigare nämnts krävs att företagskulturen och ledarskapet är 

                                                 
940 Becker m.fl., s. 16-17 
941 HBL 28.01.2004, ledaren "Chefer och personal talar olika språk, samt artikeln "Anställda önskar mer 
information", baserat på Centralhandelskammarens undersökningar om företagskultur som bygger på frågor till 
200 företagsledare och 500 arbetstagare i november-december 2003 
942 Isaksson Paavo, Henkilöstöedustus ja refleksiivinen oikeus, s. 86, med hänvisning till KB 1987: 18, s. 141-
145 
943 Koskinen Seppo, Työtaistelut, yhteistoiminta ja työoikeus, s. 253 
944 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
945 Ibid, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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sådant att en reell dialog kan ske. För att det skall vara möjligt krävs att ledningen ser 
mervärdet i att sköta samarbetet med personalen väl. Då bör samarbetsförfarandet införas i 
sättet att verka, i verksamhetsstrategin. Hur väl det lyckas kan lämpligen följas upp i 
personalundersökningar med jämna mellanrum. Lagstiftaren och arbetsmarknadsparterna har 
skapat en fungerande procedur som fungerar, förutsatt att det finns vilja. I övriga fall riskerar 
proceduren bli ett tomt skal som endast följs för att undvika sanktioner.  

4.9 Sammanfattning 

De till samarbetsförfarandets område hörande ärenden som finns omnämnda i 6 § är nästintill 
uttömmande. Förutom dessa ärenden kan nämnas i 9 § nämnda ärenden om användningen av 
utomstående arbetskraft. Även lagen om personalens representanter i företagets förvaltning 
och grundandet av personalfonder är samarbetsärenden.  

Grundskyldigheten i samarbetsförfarandet är arbetsgivarens skyldighet att föra förhandlingar. 
Före arbetsgivaren fattar ett beslut i ett samarbetsärende, bör arbetsgivaren förhandla om 
åtgärdens grunder, verkningar och alternativ. Lagstiftaren förutsätter att arbetsgivaren tar i 
beaktande personalens uppfattningar och intressen uttryckligen före beslut i ärendet fattats.  

Syftet med förhandlingarna är enligt lagens motiveringar att arbetsgivaren vid fattande av 
beslut är tillräckligt bra insatt i grunderna till beslutet och dess verkningar för företaget och 
dess personal. Tanken är att arbetsgivaren skall bli medveten om personalens uppfattningar i 
avgörande ärenden. Åtgärdens grunder, följder och eventuella alternativ bör därmed gås 
igenom.  

Lagens syfte är inte enbart att förmedla information utan även att skapa en sådan växelverkan, 
att personalen kan ha inflytande på innehållet i beslutet,  fastän det slutliga beslutet fattas av 
arbetsgivaren. Därmed är det väsentligt att förhandlingarna inleds i ett sådant skede att 
växelverkan kan förverkligas i praktiken.  

Arbetsgivaren har även i samarbetsförfarandet en omfattande informationsskyldighet. Enligt 7 
§ 2 mom. skall arbetsgivaren innan förhandlingarna inleds ge den information som är 
nödvändig för ärendets behandling till ifrågavarande arbetstagare och deras representanter. 
Arbetsgivarens skyldigheten innebär att den information bör ges som är nödvändig för det 
ifrågavarande ärendets behandling. Informationen ges till de personer som deltar i 
förhandlingen.  

Informationen bör ges före förhandlingarna inleds, som bilaga till förhandlingsframställan 
eller särskilt före förhandlingarna inleds. Informationen kan även kompletteras under själva 
förhandlingarna. Informationen bör vara skriftlig åtminstone om åtgärden uppenbart leder till 
att minst 10 arbetstagare överförs till anställning på deltid eller sägs upp eller permitteras för 
mer än 90 dagar. Som nödvändig information för ärendets behandling kan räknas den 
information som arbetsgivaren baserar sitt beslut på. Arbetsgivaren har även en särskild 
informationsskyldighet i vissa ärenden. Till dessa ärenden hör enligt SamarbetsL:s 11 § 2 
mom. företagets bokslut samt minst två gånger under räkenskapsåret en sådan enhetlig 
redogörelse för företagets ekonomiska situation av vilken framtidsutsikterna för företagets 
produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur framgår. Informationsplikten 
och planeringsplikten skapar förutsättningar för proceduren.  
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5  KONCERNSAMARBETE 

5.1 Nationellt koncernsamarbete 

5.1.1 Organisation  

5.1.1.1 Syfte  

Till SamarbetsL tillkom regler om nationellt koncernsamarbete genom lagändringen som 
trädde i kraft 1.1.1991. Syftet var att personalens rätt till medbestämmande och rätt att få 
information i företag av koncerntyp utvidgas.946 Reglerna om nationellt koncernsamarbete 
trädde i kraft 1.1.1991 (1195/90). Under de första 18 månaderna tillämpades regler endast 
gällande samarbete som baseras på avtal. Förpliktelseperioden trädde i kraft 1.7.1992, då 
företagen hade sex månader på sig att ordna koncernsamarbetet. Straffstadgandena trädde i 
kraft samtidigt. Avtalsarrangemangen som trätt i kraft före lagens ikraftträdande anses gälla. 
Dessa kan dock uppsägas liksom de arrangemang som ingåtts efter lagens ikraftträdande, för 
att arrangeras på annat sätt. Då koncernen som företagstyp blivit vanlig skulle utvecklingen i 
många fall innebära att tillgången till information och anställningsskyddet försvagas när 
beslutsfattande i frågor som gäller förhållandena på arbetsplatsen överförts till ett annat 
företag.947 Regelverket om medbestämmandet i Europabolagen faller utanför forskningen. 

Syftet med samarbetet i en koncern är enligt lagen att främja växelverkan mellan koncernens 
ledning och personal samt personalens interna växelverkan.948 Koncernsamarbetet innebär en 
förpliktelse att informera personalen regelbundet om ärenden som berör företagets 
ekonomiska utveckling, utvecklingsprognoser samt ur personalens synvinkel viktiga beslut 
som fattas av koncernledningen. Åt personalens representanter bör därtill ges en möjlighet att 
diskutera med koncernledningen och mellan personalen om den information som erhållits. 
Koncernsamarbetet innehåller dock ingen förpliktelse, inte ens på nationell nivå, att föra 
samarbetsförhanlingar enligt lagens 7 §.949  

Koncernsamarbetet skiljer sig från det traditionella samarbetsförfarandet på flere olika sätt. 
Koncernsamarbetet gäller ofta större företag och företagshelheter. Samarbetsförfarandet sker 
på företagsnivå och ofta inom en viss enhet av ett företag. Även parterna skiljer sig från 
samarbetsförfarandet. Det är koncernledningen och personalens representanter som förhandlar 
i stället för arbetsgivarens och personalens representanter. Nivån på diskussionerna blir en 
annan än i samarbetsförfarandet och frågorna som behandlas är av strategisk betydelse. 
Förhandlingarna har karaktären av konsultation och information i stället för att ha 
förhandlingar enligt systemet i samarbetsförfarandet.  

5.1.1.2 Definition av begreppet koncern  

Med koncern avses i SamarbetsL en koncern enligt lagstiftningen om aktiebolag, banker och 
försäkringsbolag. Har bolag, som hör till koncernen, på grundval av äganderätt eller avtal 

                                                 
946 RP: 101/1990, ändring av SamarbetsL, inledning  
947 RP: 101/1990, ändring av SamarbetsL, propositionens mål och medel, s. 3 
948 Se SamarbetsL 1 § 2 mom.  
949 Laatunen m.fl. 2002,  s. 19 
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bestämmanderätt i en sammanslutning som inte hör till koncernen, betraktas vid 
tillämpningen av lagen även denna sammanslutning som ett till koncernen hörande 
dotterbolag. Lagen tillämpas även på företagskomplex som kan jämställas med ovan angivna 
koncerner och i vilka moderföretagets företagsform är en annan än den nämnda.950 

Stadgandena om koncernsamarbete tillämpas även på företag som bedriver affärsverksamhet 
genom administrativt självständiga verksamhetsenheter som är belägna i olika stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller på olika orter. Inom verksamhetsenheterna 
skall då tillämpas vad som stadgas om dotterbolag.951 

Om ett till en koncern hörande företags verksamhetsområde inte har samband med 
koncernens egentliga produktiva funktioner och om företaget inte är betydande med tanke på 
personalens ställning, behöver stadgandena om koncernsamarbete inte tillämpas.952 

5.1.1.3 Personalens företrädare i koncernsamarbetet  

Om inte annat har avtalats har personalen vid varje finländskt företag rätt att inom sig välja 
minst en företrädare. Företrädarna för personalen skall väljas så att alla personalgrupper inom 
koncernen blir representerade. Om företaget har flera verksamhetsställen räcker det att en 
person representerar personalen vid verksamhetsställen som hör till en regional eller 
funktionell helhet.953 Lagstiftaren har strävat efter en så jämn fördelning som möjligt bland 
koncernens personal.954  

För att uppnå en så jämn fördelning som möjligt tillämpar man ovannämnda två 
grundkriterier vid val av personalrepresentant. För det första skall varje företag i koncernen 
representeras av en företrädare och för det andra skall representanten väljas så att koncernens 
samtliga personalgrupper blir representerade.955 Gällande personalens företrädare skiljer sig 
koncernsamarbetet från samarbetsförfarandet då förhandlingarna alltid sker med personalens 
representanter och inte med den enskilde arbetstagaren.  

5.1.2 Procedurregler 

5.1.2.1 Koncernsamarbete som grundar sig på avtal  

Koncernsamarbetet kan liksom personalrepresentationen i företagets förvaltning basera sig på 
avtal eller lag. Lagstiftaren har satt avtalsvägen i första rummet. Detta framgår inte minst ur 
11 c § 1 mom. där koncernsamarbetet är i kraft ”vad därom för en bestämd tid eller tillsvidare 
har avtalats mellan koncernens ledning och företrädare för personalen”.956   

Inom en finländsk koncern vars personal i Finland normalt uppgår till minst 500 personer 
gäller det nationella koncernsamarbetet för de till koncernen hörande finländska företagen 
eller självständiga verksamhetsenheterna, som har minst 30 arbetstagare. Kan samförstånd 
mellan personalen och koncernens ledning inte annars säkerställas får ett sådant avtal ingås 
                                                 
950 SamarbetsL 11 b § 1 mom.  
951 SamarbetsL 11 b § 2 mom. 
952 SamarbetsL 11 b § 3 mom. 
953 Se SamarbetsL 11 e § 1 mom. 
954 Laatunen m.fl. 2002, s. 138 
955 Laatunen m.fl. 2002, s. 141 
956 Laatunen m.fl. 2002, s. 128-132 
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vid ett möte där koncernens ledning och företrädare för personalen vid varje dotterbolag är 
representerade.957 

5.1.2.2 Koncernsamarbete som grundar sig på lag 

Om ett avtal inte kan nås inom ett år efter det att företagsstorleken uppfyllts bör det nationella 
koncernsamarbetet uppfyllas enligt reglerna som grundar sig på lag.958 Ur 
tillämpningsreglerna framgår att koncernsamarbetet omfattar endast finländska koncerner. 
Med en finländsk koncern menas sådana koncerner vars moderbolag är registrerat i Finland. 
Dotterbolagen kan däremot vara utländska eller registrerade utomlands.959  

I fråga om företag som är verksamma utanför Finland skall vid nationellt samarbete utöver 
koncernbokslutet lämna endast de uppgifter som är av väsentlig betydelse för personalen i 
Finland.960 Avgörande är var ett företag verkar och inte var det är registrerat.961 Avtal om 
nationellt koncernsamarbete får dock ingås även efter den tidpunkt då ovannämnda 
skyldigheter har uppkommit.962 

5.1.2.3 Information i nationellt koncernsamarbete 

Om inte något annat avtalats skall en koncerns personal vid nationellt koncernsamarbete:963 

1. årligen ges en enhetlig ekonomisk redogörelse som innehåller koncernbokslutet eller, om 
ett sådant inte skall göras upp enligt lag, motsvarande tillgänglig redogörelse och 
uppgifter om framtidsutsikterna för koncernens produktion, sysselsättningsläge, 
lönsamhet och kostnadsstruktur samt en uppskattning av förändringar som är att vänta i 
personalstyrkan och personalens sammansättning  

2. ges uppgifter om koncernledningens beslut om väsentlig utbyggnad eller inskränkning 
eller nedläggning av verksamheten vid ett företag som hör till koncernen 

3. ges uppgifter om koncernledningens beslut om sådana väsentliga förändringar i 
produkturvalet eller serviceverksamheten eller andra liknande produktionsmässiga 
omständigheter i ett till koncernen hörande företag, som påverkar personalens ställning.  

Vid nationellt koncernsamarbete skall en person som hör till koncernens ledning eller som har 
befullmäktigats av denna och som är förtrogen med de ärenden om vilka informationen skall 
ges lämna de uppgifter som avses ovan så att en växelverkan mellan koncernens ledning och 
personal samt personalens interna växelverkan kan ske när saken behandlas.964 Lagstiftaren 
har följt principen i SamarbetsL:s 1 § 2 mom. om att främja växelverkan mellan koncernens 
ledning och personal samt personalens interna växelverkan. Utgångspunkten i diskussionen är 
hela koncernen, inte ett enskilt företag eller enhet, vilket skiljer sig från samarbetsförfarandet.  

Uppgifter som avses i 2 och 3 punkten skall ges de företrädare för personalen som berörs av 
saken och därtill poängterar lagstiftaren att uppgifterna skall ges så att de 
                                                 
957 SamarbetsL 11 c § 1 mom. 
958 Se SamarbetsL 11 c § 1-2 mom.    
959 Laatunen m.fl. 2002, s. 133-139 
960 Se SamarbetsL 11 d § 3 mom. 
961 Laatunen m.fl. 2002, s. 135 
962 SamarbetsL 11 c § 2 mom. 
963 SamarbetsL 11 d § 1 mom. 
964 SamarbetsL 11 d § 2 mom.  
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samarbetsförhandlingar som skall ske enligt 7 § kan föras.965 Ett företag som är verksamt 
utanför Finland skall vid nationellt koncernsamarbete utöver koncernbokslutet lämna endast 
de uppgifter som har samband med den tidbundna redogörelse som avses i 1 punkten och som 
är väsentlig betydelse för personalen i Finland.966  

5.2 Internationellt koncernsamarbete 

5.2.1 Organisation 

5.2.1.1 Definition  

Enligt SamarbetsL:s 11 c § 3 mom. skall i en finsk koncern som har minst 1000 arbetstagare 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och företag med minst 150 
arbetstagare i var och en av minst två olika medlemsstater tillämpa reglerna om internationellt 
koncernsamarbete. Då SamarbetsL kompletterades med stadgandena om internationellt 
koncernsamarbete fördes en precisering in i lagens motiveringar av begreppet koncern så att 
det motsvarar företagsrådsdirektivets 3 artikel och stadgandena i den. Här menas ett företag 
som har bestämmanderätt i ett annat företag på basen av ägande- eller avtalsarrangemang. 
Företaget anses ha bestämmanderätt om det direkt eller indirekt:967 

 äger majoriteten av ifågavarande företags märkta egna kapital 

 behärskar de aktier som ger majoriteten av rösterna i företaget 

 kan utse mera än hälften av ledamöterna i företagets administrativa,- ledande- eller 
övervakande organ 

I Finland valde man till skillnad från Sverige att införa det internationella koncernsamarbetet 
som ett tillägg till SamarbetsL. I Sverige och Danmark har man en egen lagstiftning för det 
internationella samarbetet. Ett relativt stort antal företag avtalade om s.k. ”artikel 13-avtal”, 
eller sådana avtal som ingåtts före 22.09.1996. De avtal som ingåtts före ifrågavarande datum 
kan göra avvikelser från direktivet. Artikel 13-avtal bör gälla hela personalen och omfatta 
information och konsultation inom ifrågavarande företag i EES-området. Fördelen för 
arbetsgivaren var att avtalen blev fördelaktigare och innebar lägre kostnader än de som skulle 
ha ingåtts efter 22.09.1996. Fördelen för personalens representanter var att samarbetet kunde 
inledas omedelbart i stället för att i värsta fall vänta 3-4 år.968 

5.2.1.2 Personalens företrädare i internationellt koncernsamarbete 

Personalen i Finland har rätt att välja sin företrädare till ett särskilt förhandlingsorgan, ett 
avtalsbaserat samarbetsorgan eller företagsråd genom överenskommelse eller val. 
Stadgandena följer EU direktivets principer.969 Om personalen inte kan kan komma överens 

                                                 
965 SamarbetsL 11 d § 2 mom. 
966 SamarbetsL 11 d § 3 mom. 
967 Laatunen m.fl. 2002, s. 126 
968 Knudsen – Bruun, European Work Councils in the Nordic Countries: An Opportunity and a Challenge for 
Trade Unionism  
969 Laatunen m.fl. 2002, s. 145-146 
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skall arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet anställda ordna val. 
Företrädare för personalen från övriga EES-länder väljs enligt varje verksamhetsställes 
nationella lagstiftning. Lagen tillämpas också om rätt för personalen i Finland att välja sin 
företrädare när koncernsamarbete baserar sig på någon annan EES-lagstiftning.970 I 
diskussionen om personalens företrädare kan man dra parareller till IHRM (International 
Human Resource Management) där man indelar personalen i dotterbolags-, huvudkontors- 
och övrig personal.971 

5.2.1.3 Särskilt förhandlingsorgan vid internationellt koncernsamarbete 

Det särskilda förhandlingsorganets har som uppgift att förhandla med koncernens ledning om 
ordnandet av internationellt koncernsamarbete. Personalen representeras i förhandlingarna 
med koncernledningen av det särskilda förhandlingsorganet, som tillsammans med 
koncernledningen avtalar om koncernsamarbetets innehåll. Beslutet sker genom ett 
majoritetsbeslut.972 Avtalet skall godkännas av förhandlingsorganets majoritet. Det särskilda 
förhandlingsorganet sammanträder med koncernens ledning på kallelse av ledningen. 
Initiativet att sammankalla det särskilda förhandlingsorganet kan komma från antingen 
koncernens ledning eller koncernens personal. Det särskilda förhandlingsorganet har minst tre 
och högst 18 medlemmar.973  

Till det särskilda förhandlingsorganet hör en person som valts av personalen från varje sådan 
medlemsstat inom EES där koncernen har ett företag eller en verksamhet. Dessutom väljs 
extra medlemmar i förhållande till antalet arbetstagare och funktionärer i olika länder. 
Koncernens personalföreträdare från Finland och koncernens ledning skall tillsammans 
konstatera antalet extra medlemmar.974 Till det särskilda förhandlingsorganet kan personalen 
välja en representant bland dem själv eller t.ex. förbundets representant.  

Frågor som koncernens ledning och det särskilda förhandlingsorganet skall komma överens 
om är bl.a. vilka av koncernens företag och verksamheter som skall omfattas av avtalet, 
samarbetsorganets sammansättning, antal ledamöter, fördelning av platser och mandatperiod. 
Vidare behandlas samarbetsorganets uppgifter och förfarande för information och samråd, 
platsen för samarbetsorganets möten samt mötesfrekvensen och mötenas längd, vilka 
ekonomiska och materiella resurser som skall ställas till samarbetsorganets förfogande, 
avtalets längd samt förändringar i personalens representation när koncernstrukturen 
förändras.975 Det råder relativt stor frihet att överenskomma om det mesta för att tillgodose 
olika former av företag. 

Det särskilda förhandlingsorganet kan med minst två tredjedels majoritet besluta att inte 
inleda förhandlingar om ordnande av internationellt koncernsamarbete eller att avbryta redan 
påbörjade förhandlingar. En ny begäran om sammankallande av det särskilda 
förhandlingsorganet kan göras tidigast två år efter nämnda beslut, om inte koncernens ledning 
och det särskilda förhandlingsorganet kommer överens om en kortare tidsfrist.976 

                                                 
970 Se SamarbetsL 11 e § 2 mom. 
971 Dowling - Welch, International human resource management, s. 5 
972 Laatunen m.fl. 2002, s. 145 
973 SamarbetsL 11 f § 1 mom. 
974 SamarbetsL 11 f § 2 mom. 
975 RP: 35/1996, ändring av SamarbetsL, detaljmotivering, 1. Lagförslaget, 11 c §, s. 6 
976 SamarbetsL 11 f § 3 mom 
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5.2.1.4 Företagsråd vid internationellt samarbete 

Företagsrådet har minst tre och högst 30 medlemmar. Det är ett rätt omfattande forum i dess 
största omfattning. Flexibiliteten och beslutsfattandet kan lida i de fall då antalet medlemmar 
växer. Företagsrådet kan dock inom sig välja ett arbetsutskott med högst tre medlemmar, som 
bereder ärendena och därmed effektiverar beslutsfattandet.  

Till företagsrådet väljs en företrädare från varje EES-stat där koncernen har verksamhet. 
Därmed har lagstiftaren försökt få ett brett deltagande, då varje stat har sin deltagare 
oberoende av verksamhetsställets storlek. Däremot väljs extra medlemmar i förhållande till 
verksamhetsställenas storlek. Antalet medlemmar i företagsrådet skall konstateras gemensamt 
av företagsrådet och koncernens ledning.977  

Reglerna om medlemmarna i företagsrådet i SamarbetsL 11 g § tillämpas endast i de fall att 
man inte kunnat överenskomma om ordnande av ett internationellt koncernsamarbete. 
Företagsrådets medlemmar bör däremot vara en av personalen. Den stora variationen av 
antalet medlemmar är ett resultat av det faktum att tillämpningsområdet innehåller många 
olika typer av koncerner. En del koncerner verkar endast i två länder då andra kan verka i 
samtliga EES-länder.978 Företrädarna i det internationella samarbetet skiljer sig från 
samarbetsförfarandet så att det alltid är frågan om en representant för personalen, ej enskilda 
arbetstagare. Via systemet kan ej heller säkerställas att varje personalgrupp har sin egen 
representant. Personalrepresentanten representerar personalen i sitt land, inte det enskilda 
företaget eller den enskilda personalgruppen.  

Ur lagstiftningen framgår inte vilken juridisk status beslut i företagsrådet har då det ej är 
frågan om varken kollektivavtal eller samarbetsavtal. Betydelsen i de beslut som fattas i 
företagsrådet blir då beroende av den respekt som parterna visar för besluten. Rådet fungerar 
närmast som ett forum där koncernledningen eller dess representant informerar personalens 
representanter om koncernens utveckling snarare än att beslut skulle fattas.  

5.2.1.5 Arbetsutskott inom företagsrådet  

Företagsrådet kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott med högst tre medlemmar.979 
Arbetsutskottet skall bereda ärendena och därmed effektivera verksamheten.  

5.2.2 Procedurregler 

5.2.2.1 Koncernsamarbete som grundar sig på avtal  

I en finländsk koncern som har minst 1000 arbetstagare inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och minst 150 arbetstagare i var och en av minst två olika medlemsstater 
bör ordnas internationellt koncernsamarbete. Koncernsamarbetet sker på basen av ett avtal 
mellan koncernens ledning och det särskilda förhandlingsorgan som finns omnämnt i 
SamarbetsL.980  

                                                 
977 Se SamarbetsL 11 g §   
978 Laatunen m.fl. 2002, s. 147 
979 SamarbetsL 11 g § 1 mom 
980 Se SamarbetsL 11 c § 3 mom.  
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Förhandlingarna är tvådelade. Först sker förhandlingar mellan det särskilda 
förhandlingsorganet och koncernens ledning om ordnandet av internationellt 
koncernsamarbete.981 Därefter sker förhandlingar enligt avtal eller lag. Avtalet bör då 
godkännas av majoriteten av förhandlingsorganet. Medlemmar är företrädare från varje EES-
medlemsstat där koncernen har verksamhet. Extra medlemmar väljs på basen av antalet 
anställda i olika länder. Det särskilda förhandlingsorganet kan också med minst två tredjedels 
majoritet besluta att inte inleda förhandlingar. En ny begäran kan då göras tidigast inom två 
år.982 

En förutsättning för ordnandet av internationellt koncernsamarbete är att koncernledningen 
gör ett initiativ härom eller att det sker en skriftlig framställan från personalen. Den skriftliga 
framställan skall ske av minst etthundra arbetstagare eller deras företrädare vid företagen eller 
verksamheterna i minst två olika medlemsstater.983 Ifrågavarande 4 mom. innebär en sista 
utväg för personalen att få ett internationellt koncernsamarbete ordnat.984  

Om ett avtal inte ingåtts inom tre år efter en skriftlig begäran om förhandlingar, framställd av 
minst etthundra arbetstagare vid företagen i minst två olika medlemsstater eller har inte 
koncernens ledning inlett förhandlingar inom sex månader från förhandlingsframställningen 
bör ingåendet av internationellt koncernsamarbete ske enligt lag. Avtal om koncernsamarbete 
får ingås även efter den tidpunkt då nämnda skyldigheter har uppkommit.985 

5.2.2.2 Koncernsamarbete som grundar sig på lag  

Internationellt koncernsamarbete som grundar sig på lag skall innehålla samma redogörelser 
som nationellt koncernsamarbete som grundar sig på lag. Det innebär en årlig ekonomisk 
redogörelse som innehåller koncernbokslutet, uppgifter om väsentliga utbyggnader eller 
inskränkningar eller nedläggningar av verksamheten, uppgifter om väsentliga förändringar i 
produkturvalet eller serviceverksamheten som påverkar personalens ställning.986  

Ur den information som företagsledningen bör lämna framgår klart att det endast är frågan om 
en informationsplikt, ej en omfattande förhandlingsplikt. Förhandlingsskyldigheten varken 
utökas eller förändras genom reglerna om koncernsamarbetet. Därmed blir 
förhandlingsskyldigheten ej mera omfattande i och med stadgandena om koncernsamarbetet, 
förhandling sker enligt 6 § och förfarandet enligt 7-8 §. Detta innebär att förhandlingarna 
endast berör det enskilda bolaget och inte sådana frågor som berör koncernens ledning. En 
annan sak är om det är av sådan karaktär att de också kräver beslut i ifrågavarande företag och 
därmed omfattas av förhandlingsskyldigheten.987  

Till sin karaktär är det internationella koncernsamarbetet inriktat på information och hörande 
av personalen. De europeiska företagsråden möjliggör också växelverkan och samarbete 
mellan olika personalgrupper över gränserna.988 

                                                 
981 Se SamarbetsL 11 f § 1 mom.  
982 Se SamarbetsL 11 f § 1-3 mom.  
983 Se SamarbetsL 11 c § 4 mom. 
984 Laatunen m.fl. 2002, s. 132 
985 Se SamarbetsL 11 c § 4 mom.  
986 Se SamarbetsL 11 d § 1 mom.  
987 Laatunen m.fl. 2002, s. 134-135 
988 Se även Ahjo nro 1/2003 från internetsidan www.metalliliitto.fi  
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5.2.2.3 Information i internationellt koncernsamarbete 

I internationellt koncernsamarbete har koncernens personal samma rätt som vid nationellt 
koncernsamarbete att erhålla information enligt SamarbetsL:s 11 d § 1 mom. 1-3 punkten. 
Informationen kan vara dels av sådan karaktär som utgör en ekonomisk redogörelse eller 
redogörelse över företagets utveckling som ges med vissa tidsintervaller (här årligen) eller av 
sådan karaktär som berör väsentliga beslut som påverkar personalens ställning.989  

I bilagan av EU direktivet om internationellt koncernsamarbete finns en noggrann förteckning 
över den information som koncernledningen bör ge, om inte annat finns avtalat.990 Denna 
uppräkning finns inte i den finländska lagstiftningen utan man nöjer sig att beskriva 
informationen på en mera generell nivå.  

Syftet med internationellt koncernsamarbete är att växelverkan kan ske mellan koncernens 
ledning och personal samt personalens interna växelverkan. Då globalisering sker är det av 
allt större vikt att personalrepresentanterna ges möjlighet att se helheter och inte alltid se 
frågorna ur nationellt perspektiv. Uppgifter skall ges när det gäller minst två företag eller 
verksamheter i olika medlemsstater. Uppgifterna skall ges företagsrådet eller dess 
arbetsutskott om ett sådant valts. Företagsrådet eller arbetsutskottet kan då sammanträda med 
koncernens ledning eller någon annan för ändamålet bättre lämpad företagsledning. I mötet 
kan också de medlemmar i företagsrådet delta som representerar företag eller verksamheter 
som direkt berörs av åtgärderna i fråga.991 

Enligt SamarbetsL:s 7 § 6 mom. har företrädare för personalen rätt att som sakkunnig höra en 
person som arbetar inom verksamhetsenheten i fråga och få uppgifter även av andra 
sakkunniga i företaget. 

Vid internationellt koncernsamarbete skall arbetsgivaren ersätta bl.a. kostnaderna för 
mötesarrangemang inklusive tolkning och behövligt översättningsarbete och ersättning för 
bortfall av förvärvsinkomst samt inkvarterings- och resekostnader för medlemmar i det 
europeiska företagsrådet, dess arbetsutskott och det särskilda företagsorganet. Med skäliga 
expertkostnader avses, beroende på hur komplicerad den fråga som skall utredas är, högst 
kostnaderna för några sakkunniga till skäligt pris. Att anlita en sakkunnig skall vara möjligt 
både vid mötena och när de förbereds i den omfattning som är nödvändig för att organet skall 
kunna fullgöra sina uppgifter.992  

De personalrepresentanter som blivit valda till det europeiska företagsrådet har rätt att 
sammanträffa med koncernledningen minst en gång i året. Rätten omfattar information och 
rätten att bli hörd.993 Ersättningen för de kostnader som finns sker enligt de rättigheter som 
tidigare redogjorts i avhandlingen. I många företag finns dessa upptagna i avtalet om 
ordnandet av internationellt koncernsamarbete. Jämfört med samarbetsförfarandet torde det 
finnas bättre möjligheter i koncernsamarbetet att kunna använda experthjälp, inte minst för att 
det är frågan om större företag med större resurser.  

                                                 
989 Laatunen m.fl. 2002, s. 132 
990 Ibid, s. 136 
991 SamarbetsL 11 d § 4 mom. 
992 RP: 35/1996, ändring av SamarbetsL, detaljmotivering, 1. Lagförslaget, 13 §, s. 7 
993 Se www.metalliliitto.fi, Ahjo nro 1/2003 
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5.2.2.4 Uppsägningsskydd för personalrepresentanten   

Enligt SamarbetsL:s 11 e § 3 mom. gäller om uppsägningsskyddet för en sådan företrädare för 
personalen som valts till internationellt koncernsamarbete och dennes ersättare på 
motsvarande sätt vad som i 7 kap. 10 § ArbetsavtalsL bestäms om uppsägning av 
förtroendemans och förtroendeombuds arbetsavtal. 

5.3  Evaluering  

5.3.1 Syfte och målsättningar 

Vid granskningen av lagens syfte i 1 § 2 mom. kan följande konstateras:  

1. Lagrummet betonar växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens personal 
(eller deras representanter). Enligt RP (1990/101) skall koncernsamarbetet i första hand 
ordnas genom avtal mellan företaget och personalen. I dessa avtal kan fritt bestämmas 
t.ex. om formerna för koncernsamarbetet, om personalens representation samt om 
arrangemang som har samband med information, förhandlingar och personalens interna 
växelverkan.994 Här sker växelverkan mellan koncernledningen och personalens 
representanter i stället för mellan arbetsgivaren eller dess representant och arbetstagaren 
eller dennes företrädare.  

2. Dessa parter skulle ej normalt vara parter enligt samarbetsförfarandet. Enligt SamarbetsL 
sker samarbetsförfarandet vanligen mellan dotterbolagets representanter och personalens 
representanter. Här träder koncernledningen fram. I RP (1990/101) presenteras samarbetet 
som en ny samarbetsform som skall iakttas i relationerna mellan koncernens ledning och 
personal. Till samarbetsformen hör såväl informationsskyldighet för koncernledningen 
som annan växelverkan mellan ledningen och personalen.995 

3. För samarbetet skall företrädare för personalen i regel väljas vid alla de företag som hör 
till koncernen så att alla personalgrupper blir representerade i koncernsamarbetet.996 Här 
tillämpas två grundprinciper: varje företag i koncernen skall vara representerad av en 
företrädare och representanterna skall väljas så att koncernens samtliga personalgrupper 
blir representerade.997 

4. Även här betonas den interna växelverkan mellan personalgrupper.  Enligt RP (1990/101) 
hör som en viktig del av koncernsamarbetet rätten till intern växelverkan mellan de till 
koncernens personal hörande olika företagens personal.998 Den interna växelverkan 
betonas både nationellt och internationellt.999 I koncernsamarbetet är hela koncernens 
olika personalgrupper involverade. I samarbetsförfarandet är de olika personalgrupperna i 
ifrågavarande företag eller enhet med i växelverkan.  

                                                 
994 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1990/101), 
propositionens huvudsakliga innehåll  
995 Ibid, detaljmotivering, 1 §, s. 5  
996 Ibid, propositionens huvudsakliga innehåll  
997 Laatunen m.fl. 2002, s. 141 
998 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1990/101), 
detaljmotivering, 1 §, s. 5 
999 Se även regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom 
företag (1996/35), enligt den allmänna motiveringen, 1. Inledning.   
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5. Rätt att deltaga i företagets förvaltning är av betydelse. Är personalen representerad i 
företagets förvaltning underlättas även koncernsamarbetet. Detta innebär att 
personalrepresentanten har en möjlighet att ta del av de strategiska diskussionerna 
avseende koncernens verksamhet.  

6. Enligt RP (1996/35) är målet med det internationella koncernsamarbetet att säkerställa att 
företag som är verksamma i flera av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 
medlemsstater åläggs att införa ett förfarande för information till och samråd med 
arbetstagare, för att arbetstagarnas möjligheter att få information och att påverka skall 
förbättras i dessa företag. Verksamheten på den inre marknaden är förknippad med 
företagskoncentrationer, gränsöverskridande fusioner, företagskapningar och bildandet av 
samföretag. För att säkerställa en gynnsam utveckling av den ekonomiska verksamheten 
är det därför nödvändigt att företag och grupper av företag som är verksamma i flera 
medlemsländer informerar och samråder med företrädare för de arbetstagare som berörs 
av besluten.1000 Lagstiftaren poängterar att då företaget verkar fritt inom den inre 
marknaden bör även information och samråd med personalen ske från samma 
utgångspunkter. I det internationella koncernsamarbetet är det frågan om ett större, 
internationellt perspektiv jämfört med ett företagsperspektiv i samarbetsförfarandet.  

7. Vid internationellt koncernsamarbete avses med växelverkan mellan koncernens ledning 
och personalen information och samråd med personalen i form av utbyte av åsikter och 
upprättande av en dialog.1001 Med samråd menas enligt artikel 2 i rådets direktiv 94/45/EG 
utbyte av åsikter och upprätthållande av en dialog mellan arbetstagarrepresentanterna och 
den centrala ledningen eller varje annan mer passande ledningsnivå. Med den centrala 
ledningen menas den centrala ledningen i gemensakapsföretaget eller i det kontrollerade 
företaget i en grupp av gemenskapsföretag. Med arbetstagarrepresentanter menas 
arbetstagarnas företrädare enligt nationell lagstiftning eller praxis.1002 

8. Då en företagsgrupps strategier ofta finns uppgjorda på koncernnivå är det skäl att även 
här betona samröret mellan ledning (koncern) och personal på samma sätt som i ett annat 
företag. Även här bör personalstrategin förenhetligas med verksamhetsstrategin. Ur 
personalledarskapssynvinkel kan konstateras att vissa strategier bör vara gemensamma för 
hela koncernen. Personalen bör vara medveten om dessa strategier och personalens 
representanter bör delta i de strategiska diskussionerna med koncernledningen. Jämfört 
med samarbetsförfarandet sker diskussionen på en mera strategisk nivå.  

9. Då världen har förändrats i en mycket snabb takt under senare år och organisationernas 
verksamhet till stora delar har globaliserats har följande faktorer möjliggjorts:1003 

• födelse av internationellt breda handelsgrupperingar 

• nya frihandelsarrangemang 

• inställningen till mångkulturell växelverkan har blivit mer positiv 

• utökande av den internationella rörligheten 

                                                 
1000 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1996/35), allmän 
motivering, 3. Mål och medel, s. 4 
1001 Ibid, detaljmotivering, 1. Lagförslaget, 1 §, s. 5 
1002 Rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994, inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett 
förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med 
arbetstagare 
1003 Heinonen – Järvinen, Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä, s. 220 
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• utökande av kännedomen om olika handels- och kulturområden 

• kraftig utökning av en mångsidig internationell utbildning samt vetenskaps- och 
forskningssamarbete 

5.3.2 Funktion och betydelse 

1.  Gäller företagets högsta ledning 

Med koncernens ledning avses enligt RP (1990/101) den högsta ledning i moderföretaget som 
enligt de företags- eller bolagsrättsliga stadganden som tillämpas ansvarar för företagets 
verksamhet.1004 Vid nationellt koncernsamarbete skall en person som hör till koncernens 
ledning eller som har befullmäktigats av denna och som är förtrogen med de ärenden om vilka 
informationen skall ges lämna de uppgifter som avses enligt informationsskyldigheten så att 
en växelverkan mellan koncernens ledning  och personal samt personalens interna 
växelverkan kan ske när saken behandlas.1005  

Lagstiftaren betonar även här lagens främsta syfte enligt 1 § 2 mom. som att främja 
växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens personal samt personalens interna 
växelverkan. Som arbetsgivarens representant verkar koncernledningen eller någon som 
befullmäktigats av denna, till skillnad från samarbetsförfarandet där arbetsgivaren 
representeras av en representant för företagsledningen, t.ex. en förman. Koncernledningens 
ansvar och befullmäktigande har poängterats i lagstiftningen.   

Juridiskt finns alltså inget hinder för att det skulle kunna vara en person utanför koncernen. 
Det torde dock vara ändamålsenligt liksom i enlighet med lagens syfte och målsättningar att 
representanten väljs från koncernens organisation och inte utifrån.1006 

Ur personalledarskapssynvinkel är det viktigt att koncernens ledning med jämna mellanrum 
träffar personalens representanter i koncernsamarbetet för att syftet skall kunna uppnås, fastän 
ärendena kan skötas av olika representanter, som t.ex. personaldirektören för hela koncernen 
tillsammans med dotterbolagens representanter. Av vikt är att koncernledningen påtar sig det 
ansvar som lagstiftningen avsett och inte alltid ”delegerar” uppgiften till någon inom 
personalfunktionen.  

Det är viktigt att ”arbetsgivaren” får ett ansikte och att koncernledningen talar om huruvida 
dotterbolagets verksamhet är i enlighet med koncernens strategier. För personalen är det 
viktigt att veta att dotterbolagets verksamhet passar in i koncernens strategier och inte något 
som koncernen vill bli av med på längre eller kortare sikt. Behovet av dylika träffar är inte så 
ofta, lämpligen t.ex. 1-2 möten per år. Koncernledningen bör ej överta  ledningens ansvar i 
dotterbolagen.  

2.  Informationskyldighet 

Koncernsamarbetets karaktär bygger på den informationsplikt som koncernledningen har till 
koncernens personal. RP (1990/101) betonar även den informationskyldighet som 

                                                 
1004 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändringen av lagen om samarbete inom 
företag (1990/101), detaljmotivering, 1. Motivering till lagförslaget, 11 c §, s. 6 
1005 Se SamarbetsL:s 11 d § 2 mom.  
1006 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 268, ref. Huhtala Seppo, Osallistuminen ja 
muuttuva työelämä, s. 250 och Bruun – Gislason – Kemppainen – Nielsen – Töllborg, Koncernarbetsrätt i 
Norden, s. 96 
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koncernledningen har gentemot ett dotterbolags personal som en viktig del av 
koncernsamarbetet. 1007 

Enligt stadgandena skall koncernens personal i Finland årligen ges en enhetlig ekonomisk 
redogörelse, som innehåller koncernbokslutet, eller om ett sådant inte skall göras upp enligt 
lag, motsvarande tillgängliga redogörelse. Dessutom skall en sådan årlig redogörelse 
innehålla uppgifter om framtidsutsikterna för koncernens produktion, sysselsättningsläge, 
lönsamhet och kostnadsstruktur samt en beräkning av de förändringar som kan väntas i 
personalstyrkan och personalens art. Dessa skyldigheter påminner mycket om den 
informationsskyldighet som enligt SamarbetsL skall iakttas inom ett företag. Även här har 
frågan om formen, framställningssätten och tidpunkten för de ifrågavarande tidsbestämda 
redogörelserna lämnats öppen.1008 Till skillnad från det traditionella samarbetsförfarandet 
gäller informationsskyldigheten koncernen och inte enskilda företag.  

Informationen och samröre vid internationellt koncernsamarbete skall omfatta utvecklingen 
och utsikterna för koncernen. Informationen gäller i synnerhet koncernens struktur, dess 
ekonomiska och finansiella situation, och den förväntade utvecklingen i dess verksamhet, 
produktion och försäljning, sysselsättningsläget och den förmodade utvecklingen, 
investeringar och betydande organisationsförändringar, införande av nya arbetsmetoder eller 
produktionsprocesser, produktionsöverföringar, fusioner, nedskärningar eller nedläggning av 
företag, verksamheter eller betydande delar av dessa samt kollektiva uppsägningar.1009 

3.  Personalrepresentanternas lojalitet  

Personalrepresentanterna känner ofta lojalitet i dubbla eller i tre riktningar. 
Personalrepresentanterna är, nästan utan undantag, medlemmar i en facklig organisation och 
dessutom medlem i en egen fackavdelning som röstat fram dem. De kan också anses stå i ett 
lojalitetsförhållande till bolaget eller ledningen.1010  

Ur personalledarskapssynvinkel är det motiverat att personalen och personalens 
representanter känner lojalitet mot företag. Likadant bör ledningen känna lojalitet gentemot 
personalen. Det kan tänkas att personalrepresentanten i det internationella koncernsamarbetet 
också känner sig som en representant för företaget i ett internationellt forum.  

4.  Flerbranschföretag 

Förutom vad gäller de egentliga koncernerna tillämpas stadgandena avseende 
koncernsamarbetet även på företag som bedriver affärsverksamhet genom administrativt 
självständiga verksamhetsenheter som är belägna i olika stater inom EES-området eller på 
olika orter men som verkar som en koncern. Stadgandets syfte är att trygga växelverkan 
mellan ledningen och personalen i ett flerbranschföretag. I ett flerbranschföretag håller man 
varje verksamhetsenhet som ett dotterbolag då man tillämpar reglerna om koncernsamarbete. 
Begreppet flerbranschföretag tillämpas dock inte inom koncerner.1011  

                                                 
1007 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändringen av lagen om samarbete inom 
företag (1990/101), detaljmotivering, 1. Motivering till lagförslaget, 11 d §, s. 7 
1008 Ibid, detaljmotivering, 1. Motivering till lagförslaget, 11 d §, s. 7 
1009 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1996/35), 
detaljmotivering, 1. Lagförslaget, 11 d §, s. 6 
1010 Knudsen – Bruun, European Work Councils in the Nordic Countries: An Opportunity and a Challenge for 
Trade Unionism 
1011 Laatunen m.fl. 2002, s. 127 
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Det är naturligt att det även finns motsvarande tillämpningar inom ett flerbranschföretag, till 
den del de ej redan tidigare skulle ha omfattats av samarbetsförfarandet. Större företag kräver 
en mera omfattande koordinering av personal- och verksamhetsstrategierna.  

5.3.3 Synsätt 

1.  Avtal prioriteras 

Koncernsamarbetet bygger på att parterna så långt som möjligt skall kunna avtala om hur 
samarbetet skall vara organiserat. Koncernsamarbetet kan förverkligas antingen på det sätt 
som överenskommits mellan koncernens ledning och personalen eller, om avtal inte uppnås, 
enligt det sätt som finns stadgat i SamarbetsL:s 11 d §. Lagstiftaren har satt avtalsmöjligheten 
i första rummet enligt Laatunen – Savonen – Äimälä. Detta framgår inte minst av 
lagberedningsmaterialet utan även av ordalydelsen i 11 c § 1 mom., där det sägs att om 
koncernsamarbete gäller vad därom för en bestämd tid eller tills vidare har avtalats mellan 
koncernens ledning och företrädare för personalen.1012  

2.  Konsultation i internationellt koncernsamarbete 

Från fackligt håll har det funnits krav på att en skärpning av ”konsulteringen" skulle ske. 
Enligt fackförbundena förbinder ej ”konsultering” arbetsgivaren att följa personalens åsikter. 
Detta ses som negativt ur fackförbundenas synvinkel och ett krav på skärpta regler har 
funnits.1013 Internationellt koncernsamarbete bygger på information och samråd mera än på en 
riktig förhandlingsskyldighet. Det är också frågan om arbetsfördelningen mellan nationellt 
samarbete och det internationella samarbetet. Fackförbundena vill samtidigt inte heller släppa 
den makt de har via kollektivavtalen på nationell nivå. Enligt rekommendationen från FFC:s 
sida skall avtalen på europeisk nivå ha karaktären av rekommendationer.1014   

3.  Informationssättet  

Koncernledningen har alltid ansvaret för informationen, oberoende av vem som ger den. 
Enligt lagen skall en person som hör till koncernens ledning eller som har befullmäktigats av 
denna och som är förtrogen med de ärenden om vilka informationen skall ges lämna de 
uppgifter som avses. Därmed behöver inte nödvändigtvis personen höra till ledningen. T.ex. 
ledningen för ett dotterbolag kan befullmäktigas att lämna informationen.1015  

Man bör dock notera att koncernsamarbetet inte borttar den skyldighet som finns för 
ledningen i dotterbolagen att föra samarbetsförhandlingar på normalt sätt enligt 
förhandlingsskyldigheten. Med tanke på de undersökningsresultat som den empiriska 
undersökningen ger vid handen har man inte lyckats alltför väl i att involvera dotterbolagen. 
Undersökningen visar att endast 43 % av arbetsgivarna anser att besluten fattas av de egna 
dotterbolagen och den egna förhandlingsgruppen.1016 Till skillnad från samarbetsförfarandet 
poängterar lagstiftaren i koncernsamarbetet att den person som lämnar informationen bör vara 
förtrogen med de ärenden om vilka informationen skall ges.  

                                                 
1012 Ibid, s. 129-130 
1013 Se www.metalliliitto.fi , tidningen Ahjo 1/2003, Asko Laitinen, artikeln ”Yritysneuvostoilla yhteistyötä yli 
rajojen”, Luc Triangle, Europeiska metallarbetarna, EMY:s EWC-grupps ordförande 
1014 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 162, ref. FFC:s ordförande Lauri Ihalainens tal år 2002 
1015 Laatunen m.fl. 2002, s. 136-137 
1016 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 5 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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5.3.4 Fördelar och nackdelar  

1.  Skyldighet att åstadkomma koncernsamarbete 

En förutsättning för att ett internationellt koncernsamarbete kan ingås är att företagsledningen 
tar initiativ eller att en skriftlig begäran om förhandlingar har framställts av minst etthundra 
arbetstagare vid företagen i minst två olika medlemsstater. Om koncernens ledning inte har 
inlett förhandlingar inom sex månader från nämnda begäran om förhandlingar skall det 
internationella koncernsamarbetet ordnas enligt SamarbetsL:s 11 d, 11 e och 11 g §§. Även 
därefter kan koncernsamarbetet ordnas genom ingående av avtal.1017 På detta sätt vill man 
trygga att koncernsamarbetet kommer igång fastän arbetsgivaren är emot. Lagstiftaren i 
Finland utgår dock i första hand från en frivillig överenskommelse.  

2.  Antalet möten inom europeiskt företagsråd 

Från fackligt håll har det funnits önskemål om att det europeiska företagsrådet bör 
sammanträffa oftare än en gång i året. T.ex. i Nokia Networks förnyades bolagets ”EWC-
avtal”, där man ökade antalet möten från ett till två per år. Från fackligt håll poängterades att 
ingenting skedde då mötena hölls endast en gång per år. Då mötena hålls var sjätte månad 
fungerar växelverkan bättre.1018  

Ur personalledarskapssynvinkel är det motiverat att hålla mötena tillräckligt ofta. 
Koncernledningen får dock inte överta dotterbolagens ansvar. Det finns knappast någon större 
risk för att så skulle ske om koncernledningen träffar personalens representanter två gånger i 
året. Vad gäller antalet sammanträffar per år sker samarbetsförfarandet oftare än 
koncernsamarbetet på internationell nivå.  

3.  Personalens företrädare – rättvis representation 

Om inte något annat avtalats gällande nationellt koncernsamarbete har personalen vid varje 
finskt företag som hör till koncernen rätt att inom sig för koncernsamarbetet välja minst en 
företrädare. Företrädarna för personalen skall väljas så att alla personalgrupper inom 
koncernen blir representerade. Har ett företag flera verksamhetsställen, räcker det att en 
person representerar personalen vid verksamhetsställen som hör till en bestämd region, 
funktion eller helhet.1019  

Syftet med stadgandet är att ha en så rättvis representation som möjligt. Två kriterier stöder 
syftet, nämligen att varje företag inom koncernen har sin representant samt att 
personalgrupperna blir representerade.1020 Trots detta är det möjligt att ej alla personalgrupper 
är representerade. Därmed kan personalgruppens enskilda betydelse minska. 

Vid internationellt koncernsamarbete har koncernens personal i Finland rätt att välja sin 
företrädare till ett särskilt förhandlingsorgan, ett avtalsbaserat samarbetsorgan eller 
företagsråd. Därmed vill man tillgodose att personalen från Finland alltid är representerad. 
Stadgandena om rätt för personalen i Finland att välja sin företrädare tillämpas också när 

                                                 
1017 Laatunen m.fl. 2002, s. 132 
1018 Se www.metalliliitto.fi , tidningen Ahjo 1/2003, Asko Laitinen, artikeln ”Yritysneuvostoilla yhteistyötä yli 
rajojen”, Risto Lehtilahti, Nokia Networks representant i det europeiska företagsrådet. "EWC-avtal" kommer 
från eng. European Work Council, avtal om europeiskt företagsråd 
1019 Se SamarbetsL:s 11 e § 1 mom.  
1020 Laatunen m.fl. 2002, s. 141 
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skyldigheten att ordna koncernsamarbete baserar sig på lagstiftningen i någon annan av EES-
områdets medlemsstater än Finland.1021  

Extra medlemmar väljs i förhållande till antalet arbetstagare och funktionärer i olika 
länder.1022 Valet av extra medlemmar skall ske i förhållande till antalet arbetstagare i olika 
länder som följer: en extra medlem väljs från den medlemsstat där minst 25-49 % av 
koncernens anställda finns, två extra medlemmar från den medlemsstat där 50-74 % av 
koncernens anställda finns och tre extra medlemmar från den medlemsstat där minst 75 % av 
koncernens anställda finns.1023 

5.3.5 Framtid och utvecklingsmöjligheter 

1.  Förhållandet mellan dotterbolagsförhandlingar och koncernsamarbete 

Som forskningsobjekt är koncernsamarbetet en intressant helhet då arbetsgivarförpliktelserna 
riktar sig till en annan part som inte utgör arbetsgivare juridiskt. Och även då till en part som 
som inte utgör ett rättssubjekt.1024     

Koncernsamarbetet innehåller ingen förhandlingsskyldighet och det bakomliggande syftet är 
att utöka växelverkan mellan koncernledningen och koncernens personal. Man ser det även 
som tillräckligt att det sker i form av informationsplikten. Växelverkan innebär diskussion 
och utbyte av åsikter utan en direkt strävan att nå ett avtal.1025 Samarbetsformen är även 
naturlig i en företagsstruktur av koncerntyp. 

Lagstiftaren  har även motiverat varför det är av vikt att koordinera de olika dotterbolagens 
verksamheter inom en koncern även då det gäller samarbetet mellan arbetsgivare och 
personal. Enligt RP (1990/101) kan företag som hör till samma koncern vara beroende av 
varandras avgöranden. Samarbetsmålen nås inte i en företagshelhet av koncerntyp om 
samarbetet (endast) sköts separat i varje dotterföretag. Därför har  informations- och 
samarbetsskyldigheter tagits i bruk även på koncernnivå.1026  

Lagstiftaren motiverar vidare att då antalet koncerner som företagsstruktur har ökat kan denna 
utveckling innebära ur personalsynvinkel att tillgången till information och 
anställningsskyddet försvagas när beslutsfattandet i frågor som gäller förhållandena på 
arbetsplatsen överförts till ett annat företag.1027  

Ansvaret för koncernsamarbetet ligger hos koncernledningen. Förpliktelsen har getts åt en 
part som står utanför arbetsavtalsförhållandet. Parten utgör en annan juridisk person sett ur 
arbetsgivarperspektiv och därtill är det så att ansvaret för att förpliktelsen skall fullföljas 
ligger fortfarande hos ifrågavarande koncernledning. Den egentliga arbetsgivaren skulle bli 
ansvarig i andra hand om förpliktelsen försummas. Dotterbolagets självständighet som 
arbetsgivare kan vara helt obestridlig men förpliktelsen och ansvaret ligger helt och hållet hos 

                                                 
1021 Se SamarbetsL 11 e § 2 mom. 
1022 Se SamarbetsL 11 g §, 1 mom.  
1023 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1996/35), 
detaljmotivering, 1. Lagförslaget, 11 g och 11 f §§, s. 7 
1024 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 264-265 
1025 Ibid, s. 268-269, ref. RP 101/90, SamarbetsL 11 d §, Saarinen Mauri, Työsuhdeasioiden käsikirja, s. 85, 
Laatunen m.fl. 1997, s. 131-132, Huhtala Seppo, Osallistuminen ja muuttuva työelämä, s. 296 
1026 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändringen av lagen om samarbete inom 
företag (1990/101), allmän motivering, 1. Propositionens mål och medel, s. 3 
1027 Ibid, allmän motivering, 1. Propositionens mål och medel, s. 3 
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koncernledningen. Å andra sidan ligger ansvaret för förhandlingsskyldigheten helt och hållet 
hos dotterbolagen som skilt för sig ansvarar för förhandlingarna med sin personal.1028 

I praktiken kan det i samband med dotterbolagets samarbetsförhandlingar vara så att 
förhandlingsskyldigheten måste uppfyllas av den part som är formellt ansvarig men som i 
praktiken inte fattar beslutet i det ärende som behandlas. Beslutsfattandets strategiska del kan 
inte nås i förhandlingssammanhanget medan dess operativa del omfattas av förhandlingarna 
trots att det de facto är frågan om en och samma beslutsprocess. I värsta fall verkställs 
förhandlingarna endast formellt av dotterbolagen.1029 

Sättet att förverkliga samarbetsförhandlingarna i dotterbolagen i en koncern kan även 
granskas kritiskt av principiella skäl och ur praktisk synvinkel: det kan inte vara speciellt 
effektivt att man i ett flertal koncernföretag för formalitetens skull för liknande förhandlingar 
när man kunde sköta dessa centralt. Å andra sidan är det så att förhandlingarna kan 
förverkligas på olika sätt inom olika företag beroende av omvärldsfaktorer fastän den 
grundläggande åtgärden är den samma. Å andra sidan sköts förhandlingarna där det finns 
resurser till det: koncernledningen skulle förmodligen inte ha tid eller möjlighet att föra 
förhandlingar på detaljnivå.1030  

Synsättet i avhandlingen gällande koncernsamarbetet är att koncernsamarbetet kompletterar 
dotterbolagsförhandlandet dock så att båda behövs. Det är av vikt att koncernens 
förhandlingar koordineras centralt liksom det är nödvändigt att detaljerna behandlas inom 
dotterbolaget eller enheten. Detta kan motiveras både ur personalledarskapssynvinkel liksom 
ur praktisk synvinkel.  

Koncernledningens beslutsfattande står utanför förhandlingsskyldigheten, beslutet kan göras 
först och därefter uppstår en skyldighet att informera enligt SamarbetsL:s 11 d §.1031 
Koncernsamarbetet förde med sig en ny formell nivå av växelverkan, nämligen koncernen. I 
praktiken är det också frågan om en ny nivå av lokalt förhandlande, fastän överenskommandet 
sker formellt via koncernbolagens kompetens. Stadgandena om koncernsamarbetet visar 
arbetstagarparten en ny samarbetspart eller koncernledningen. Stadgandena visar även att 
koncernbolagens intressen är underordnade koncernens intressen. Enligt Koskinens 
bedömning visar koncernsamarbetet att koncernen utgör en verklig helhet avseende vissa 
arbetsgivarfunktioner. Sådana funktioner är t.ex. förändringarna i storleken av 
personalresurserna.1032 

Lagstiftarens oro är motiverad gällande behovet att koordinera samarbetet på koncernnivå. 
Oberoende av företagsform finns även samma behov i större företag. Detta gäller inte endast 
samröret  mellan koncernledning och personal utan även att föra ut bolagets 
verksamhetsstrategier och målsättningar och att integrera personalstrategierna i de olika 
delarna av företagsstrukturen.   

 

                                                 
1028 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 269-270, ref. ArbetsavtalsL 1:7.3 § 
1029 Ibid, s. 271-272 
1030 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 272, se även Töllborg Dennis, Koncernarbetsrätt i 
Norden, s. 774-775 
1031 Ibid, s. 270, ref. Huhtala Seppo, Osallistuminen ja muuttuva työelämä, s. 266-267, och 295, Laatunen – 
Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1997), s. 132, 134-135, Töllborg Dennis, Koncernarbetsrätt i Norden, s. 
50-51 
1032 Ibid, s. 273, ref. Bruun Niklas, Eurooppalainen yritysneuvosto – EU-direktiivi ja sen kansallinen 
voimaansaattaminen. TYV 1995, s. 5-23, Koskinen Seppo, Työntekijän uudelleensijoittaminen irtisanomisen 
edellytyksenä konsernissa ur Lojaliteettiperiaatteesta (Ari Saarnilehto), s. 100 
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2. Personalrepresentanten - intern eller extern?  

Enligt 11 e §:s 1 mom. i frågan om nationellt koncernsamarbete har personalen vid varje 
finskt företag rätt att inom sig för samarbetet välja minst en företrädare. Det att representanten 
skall väljas ”inom sig”  utesluter möjligheten att välja t.ex. en utomstående specialist att 
representera personalen.1033  

Vid internationellt koncernsamarbete har koncernens personal i Finland rätt att välja sin 
företrädare till ett särskilt förhandlingsorgan, ett avtalsbaserat samarbetsorgan eller 
företagsråd genom överenskommelse eller val.1034 Till förhandlingsorganet kan personalen 
välja en representant bland sig eller någon annan, t.ex. från det förbund som representerar 
personalen i kollektivavtalsärenden. Här skiljer sig förfarandet från samarbetsförfarandet. 
Representanter till företagsrådet måste däremot väljas från den egna personalen.1035 

Tidigare i avhandlingen har det förts en debatt om personalrepresentanten skall vara en 
person från personalen eller om personen kan vara en utomstående specialist, som t.ex. från 
det egna kollektivavtalsförbundet. Vad gäller samarbetsförfarandet överlag och gällande 
personalrepresentationen i företagens förvaltning är synsättet i avhandlingen att det ligger i 
företagets och personalens intresse att personalens representant kommer från den egna 
personalen.  

Vad gäller nationellt koncernsamarbete kan man konstatera det samma. Gällande det 
internationella koncernsamarbetet bör man även eftersträva att finna en intern representant 
och endast då det inte är möjligt kan man se om det finns bättre och mera lämpad kompetens 
externt t.ex. från förbundets sida. Fördelen med att ha en representant från den egna 
personalen är att personen då själv är involverad i verksamheten och berörs av de beslut som 
tas. Fördelen med att ha en extern representant kan t.ex. vara att denna person innehar 
specialkompetens som för övrigt kanske saknas, har goda internationella kontakter, 
språkkunskaper m.m.  

3. Förhållandet mellan europeiskt företagsråd och nationellt samarbete 

Företagsrådens framtid vid internationellt samarbete är mycket långt beroende av den 
inställning som fackföreningsrörelsen intar för att utveckla det europeiska 
fackföreningssamarbetet och koordineringen av samarbetet med arbetsgivarna. Då 
näringslivets koncentrering fortsätter i industrin och inom servicesektorn finns det orsak att se 
över det internationella  samarbetet (speciellt inom Europa) enligt fackföreningsrörelsen. Det 
är vardsagsmat att fusioner och företagsköp sker över de nationella gränserna. Det är också 
naturligt att personalledningen gör jämförelser avseende personalkostnaderna gällande ett 
multinationellt företags olika verksamhetsenheter. Så gör även personalrepresentanterna via 
sina egna nätverk och som ett resultat av det samarbete som skett inom ramen för de 
europeiska företagsråden. Det finns även signaler om att debatten tar fart avseende en stegvis 
utökning av harmoniseringen av arbetsvillkor inom koncernerna.1036  

Tillämpningen av stadgandena avseende företagsrådena varierar i stor grad. I sämsta fall 
handlar det om ett årligt möte där företagsledningen föreläser om företagets historia och 
framtida utsikter och där personalens representanter sitter som passiva åhörare. I bästa fall har 
det från företagsråden vuxit fram ett internationellt fackligt nätverk som systematiskt utbyter 

                                                 
1033 Laatunen m.fl. 2002, s. 141 
1034 Se SamarbetsL:s 11 e § 2 mom.  
1035 Laatunen m.fl. 2002, s. 142 
1036 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 1, förorden 
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information mellan olika verksamhetsenheter och mellan personalrepresentanterna. Vid behov 
har det lett till gemensamma åtgärder och verksamheter.1037 Samarbetet kan gärna vara 
informellt och fungerande liksom vilket som helst umgänge inom en koncern.   

Enligt Löhman, som forskat i huruvida ett europeiskt företagsråd kan förhandla fram 
detaljerade kollektivavtal, är företagsråden inte kontrollerade av fackförbundena i något land. 
De ses i någon mån som en konkurrerande struktur speciellt då de även har börjat göra egna 
avtal. Företagsråden kan bli självständiga enheter som kan göra sämre avtal än branschvisa 
kollektivavtal. Det kan t.o.m uppstå negativ konkurrens mellan företagen. Arbetstagarnas 
medvetenhet och anslutningsgrad blir betydande faktorer.1038 

Enligt Raina bör fackförbundena ta företagsrådena på allvar och låta de bli en del av 
intressebevakningen. Han anser vidare att samtliga förbund bör gå igenom företagsrådens 
betydelse i fackets intressebevakning och på nytt gå igenom ansvarsfördelningen och 
personalresurserna. Enligt Raina behöver de koordinerare som finns inom förbundena 
utbildning, de måste känna till företagsrådsärendena, vara intresserade av dem och de behöver 
tillräckligt med tid för att sköta dessa ärenden.1039  

Koncernsamarbetet på internationell nivå kan ses komplettera den övriga växelverkan som 
sker mellan arbetsgivare och personal/den fackliga rörelsen. Trots allt har inte fackförbundena 
samma inflytande i de europeiska företagsrådena som de är vana vid på hemmaplan. 
Samtidigt kan man konstatera att fackförbundenas inställning till inflytande har varit att det är 
intressant då moderbolaget finns i ett annat land men inte lika intressant då moderbolaget är 
finskt eller skandinaviskt. Enligt fackförbundena från norden ses de sydliga ländernas 
fackförbund  "åka snålskjuts" på de arbeten som skett inom norden. Frågan om utvecklandet 
av samarbetet inom ramen för de europeiska företagsrådet är ett dilemma för den fackliga 
rörelsen.  

FFC har även tagit ställning till europeiska kollektivavtal. Man har hållit de nationella 
kollektivavtalen i första rummet samtidigt som man tror att det europeiska 
kollektivavtalsförhandlandet går framåt på följande fyra områden:1040 

• I mångnationella koncerner förenhetligas grunderna i personal- och lönepolitiken. 

• Branschvisa samarbetsformer eftersträvas, speciellt inom transportsektorn och sjöfarten.  

• Den regionala koordineringen utökas och får nya former. 

• En utökning av antalet avtal som har karaktären av rekommendationer utökas mellan de 
europeiska arbetsmarknadsparterna.  

I ett system som bygger på kollektivavtal och förtroendemannasystem är det naturligt att de 
nationella branschvisa fackförbundena är involverade i denna verksamhet. Det vore onaturligt 
om arbetsgivarna skulle stöda det kollektiva systemet på hemmaplan men inte internationellt. 
Det ligger i arbetsgivarnas intresse att arbetsfreden består och att europeiska kampåtgärder 
inte blir vanligare.  

                                                 
1037 Ibid, s. 160 
1038 Ibid, s. 161, ref. Löhman Jorma, Eurooppalainen edunvalvonta 
1039 Ibid, s. 161, ref. Löhman Jorma, Eurooppalainen edunvalvonta 
1040 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 162, ref. FFC:s ordförande Lauri Ihalainens tal år 2002 



 

 
 

242

5.4 Sammanfattning 

Då koncernsamarbetet uppstod utökades arbetsgivarens informationsplikt i 
samarbetsförfarandet. Koncernsamarbetet indelas i nationellt och internationellt 
koncernsamarbete. Koncernsamarbetet innehåller ingen förhandlingsskyldighet och det 
bakomliggande syftet är att utöka växelverkan mellan koncernledningen och koncernens 
personal (eng. information and consultation). Växelverkan innebär diskussion och utbyte av 
åsikter utan en direkt strävan efter att nå ett avtal eller en överenskommelse.1041  SamarbetsL 
stadganden om koncernsamarbete tillämpas även på företag som bedriver affärsverksamhet 
genom administrativt självständiga verksamhetsenheter som är belägna i olika stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.   

Koncernsamarbetet ordnas i första hand genom avtal mellan företaget och personalen.1042 
Dessa parter skulle ej normalt vara parter enligt samarbetsförfarandet. Enligt SamarbetsL sker 
samarbetsförfarandet vanligen mellan dotterbolagets representanter och personalens 
representanter. Här träder koncernledningen fram.1043 För samarbetet skall företrädare för 
personalen i regel väljas vid alla de företag som hör till koncernen så att alla personalgrupper 
blir representerade i koncernsamarbetet.1044 Här tillämpas två grundprinciper: varje företag i 
koncernen skall vara representerad av en företrädare och representanterna skall väljas så att 
koncernens samtliga personalgrupper blir representerade.1045 Även här betonas den interna 
växelverkan mellan personalgrupper. 

Målet med det internationella koncernsamarbetet att säkerställa att företag som är verksamma 
i flera av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater åläggs att införa ett 
förfarande för information till och samråd med arbetstagare, för att arbetstagarnas möjligheter 
att få information och att påverka skall förbättras i dessa företag. Verksamheten på den inre 
marknaden är förknippad med företagskoncentrationer, gränsöverskridande fusioner, 
företagskapningar och bildandet av samföretag. För att säkerställa en gynnsam utveckling av 
den ekonomiska verksamheten är det därför nödvändigt att företag och grupper av företag 
som är verksamma i flera medlemsländer informerar och samråder med företrädare för de 
arbetstagare som berörs av besluten. Vid internationellt koncernsamarbete avses med 
växelverkan mellan koncernens ledning och personalen information och samråd med 
personalen i form av utbyte av åsikter och upprättande av en dialog. 

                                                 
1041 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 268-269, ref. RP 101/90, SamarbetsL 11 d §, 
Saarinen Mauri, Työsuhdeasioiden käsikirja, s. 85, Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1997), s. 
131-132, Huhtala Seppo, Osallistuminen ja muuttuva työelämä, s. 296 
1042 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1990/101), 
propositionens huvudsakliga innehåll  
1043 Ibid, detaljmotivering, 1 §, s.5  
1044 Ibid, propositionens huvudsakliga innehåll  
1045 Laatunen m.fl. 2002, s. 141 
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6 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING  

6.1 Undersökningens resultat 

6.1.1 Generellt 

Avslutningsvis sammanfattar jag de slutsatser som forskningen kommit fram till inom 
respektive del i avhandlingen avseende hur samarbetsförfarandet fungerar enligt SamarbetsL. 
Detsamma gäller koncernsamarbetet. Summeringen utgår från lagstiftarens, den empiriska 
undersökningens, aktörernas på arbetsmarknaden och personalledarskapsforskningens 
(SHRM) perspektiv.  

Forskningens slutsats är att vissa regelverk behövs för att samarbetsförfarandet skall fungera. 
Däremot kan ingen lagstiftning tvinga arbetsgivaren att ge personalen reellt inflytande om 
vilja saknas hos arbetsgivaren. Ett framgångsrikt samarbetsklimat är beroende av 
företagskulturen och ledarskapet inom företaget. Ur personaledarskapssynvinkel kan 
konstateras att varje framgångsrikt företag behöver en motiverad personal och att det interna 
samröret bör fungera. Enligt resonemanget ligger det i arbetsgivarens intresse att sköta 
samarbetsförfarandet väl. Personaledarskapsforskning bekräftar att välskötta 
personalrelationer ger högre lönsamhet. 

Det finns ett minimikrav i samarbetsförfarandet: avsikten är att arbetsgivaren när han fattar 
sitt beslut så väl som möjligt skall känna till vilka verkningar det beslut som bereds kommer 
att ha inte bara för företaget utan också för personalen och att arbetsgivarens beslut skall 
påverkas av även personalens åsikter och de lösningsalternativ som de föreslår.1046 

Den empiriska undersökningen visar att endast 49 % av arbetsgivarna anser att 
samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen har ett reellt inflytande.1047 Enligt Kairinen 
- Uhmavaara - Finnes undersökning anser 84 % av personalens representanter att deras 
möjlighet till inflytande är rätt så begränsad eller dålig. Personalrepresentanterna upplever att 
besluten är fattade på förhand och att reellt inflytande saknas. Hela 70 % av personalens 
representanter och 46 % av arbetsgivarens representanter bedömer att arbetsgivarens beslut i 
praktiken var fattat på förhand före samarbetsförhandlingarnas inledande. En tredjedel av 
personalens representanter och 57 % av arbetsgivarens representanter anser att 
samarbetsförhandlingarna till någon mån har haft inflytande på arbetsgivarens beslut.1048 År 
2004 ansåg 58 % av arbetsgivarna (74 % år 1993) och 41 % av personalens representanter (76 
% år 1993) att samarbetsförhandlandet är av reell betydelse för skötseln av 
personalärenden.1049 Här har skett en betydande försämring både bland arbetsgivarens och 
personalens representanter jämfört med 1993 års undersökning. Speciellt bland personalens 
representanter har tron på samarbetsförfarandet försämrats. Forskningsresultatet visar att 
klimatet har skärpts och att motsättningarna har ökat på arbetsmarknaden. 
Forskningsresultatet betonar att det är viktigare att en attitydförändring sker hos arbetsgivarna 

                                                 
1046 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, 2. Nuläge, 2.1. lagstiftning och praxis, s. 5-6 
1047 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1048 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, 
sammanfattningen, s. 21 
1049 Ibid, s. 70.  
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än att lagen görs striktare. I en idealsituation sköts samarbetet med personalen som en 
konsekvent handlingslinje och sker fortgående.  

Det framgår ur Kairinens - Uhmavaara - Finnes undersökning att 53 % av arbetsgivarnas 
representanter (65 % år 1993) och 58 % av personalens representanter (77 % år 1993) anser 
att samarbetsförfarandet utgör en betydande nytta för arbetsgivaren. 65 % av arbetsgivarna 
(71 % år 1993) och 56 % av personalens representanter (78 % år 1993) anser att 
samarbetsförfarandet är av betydande nytta även för personalen. Forskningsresultatet stöder 
att det är ändamålsenligt med samarbetsförfarandet trots att man anser att personalens reella 
inflytande minskat.1050  

I den undersökning som gjordes av Åbo universitet (1992) lämpar sig samarbetsförfarandet 
väl som förhandlingsforum för lokala förhandlingar. Förhandlingarna gäller då ärenden som 
berör semestrar, permitteringar, uppsägningar, effektivitetsförbättringar samt ärenden 
gällande flexibilitet mellan olika funktioner. Personalens representanter skulle även gärna 
omfatta investeringarna, lönedelen som överstiger minimivillkoren i kollektivavtalen, 
miljöfrågor och jämnställdhetsfrågor i samarbetsförfarandet. Arbetsgivarnas representanter 
motsätter sig dessa förändringar.1051 I den tidigare undersökningen som gjorts 1980 framgår 
att arbetsgivarnas representanter anser att SamarbetsL fört samarbetet framåt. Personalens 
representanter är försiktigare men dock positiva.1052 Parterna är eniga om att 
samarbetsförfarandet lämpar sig väl som forum för lokala förhandlingar. 

I samma undersökning konstateras att parterna i huvudsak haft positiva erfarenheter av 
samarbetsförfarandet och att förfarandet leder till utökat inflytande för personalen. En 
majoritet av de svarande, gäller bägge parter, anser att samarbetsförfarandet lett till att 
effektiviteten åtminstone i viss mån har förbättrats, samma gäller personalens välbefinnande, 
behärskande av förändringar och gällande  verksamhetens flexibilitet.1053 Trots att 
motsättningarna ser ut att ha ökat mellan parterna sen år 1993 ser man samarbetsförfarandet 
som ett användbart verktyg även framledes.  

Figur 28: Hur fungerar samarbetsförfarandet enligt SamarbetsL? 
 

                                                 
1050 Ibid  
1051 Kairinen Martti (sammanställare), Seurantatietoja osallistumisjärjestelmästä, s. 87. Delen av Uhmavaara 
Heikki, Yhteistoiminta 90-luvulla. Forskningen gjord år 1992 av Åbo universitet under projektnamnet 
"Osallistuminen Suomen Työelämässä". 
1052 Kauppinen - Mikola-Lahnalammi, Yhteistoiminta työpaikoilla, kyselytutkimus I, s. 361-362 
1053 Ibid, s. 90 
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6.1.2 Organisation 

Det finns en rätt stor enighet bland arbetsmarknadsparterna för kollektivavtalssystemet trots 
att en majoritet av arbetsgivarna anser att flere ärenden bör förhandlas med den enskilde 
arbetstagaren. Systemet med personalrepresentanterna bygger rätt långt på den existerande 
arbetsmarknadskutymen där förtroendemannasystemet sätts i första rummet. 
Personalgrupperna definieras även i första hand enligt kollektivavtalspraxis. En princip som 
tillämpas är att parterna bör stå i arbetsförhållande till företaget. Arbetsmarknadsparterna 
finns dock med i bakgrunden.  

Förmännen som representerar arbetsgivaren får en förpliktelse att verka som part i 
samarbetsförfarandet och måste beakta samarbetsförfarandet i sina beslut. Även i sådana fall 
då det är någon annan person som sköter samarbetsförfarandet bör förmannen reagera då det 
blir aktuellt att inleda samarbetsförfarandet. 

Slutsatsen blir att de individuella förhandlingarna kompletterar samarbetsförhandlingarna och 
övriga kollektiva förhandlingar. Det finns ett omfattande stöd för det finska systemet där 
arbetsgivaren hör sig för individuellt före han fattar beslut i ärendet. Stödet för att upprätthålla 
de kollektiva och de individuella förhandlingarna finns hos både arbetsgivarna och bland 
personalens representanter. Dock vill majoriteten av arbetsgivarna att flere frågor bör 
förhandlas individuellt med varje arbetstagare. Även nuvarande samarbetsförfarandesystem 
bygger på att individuella diskussioner förs i något skede av processen, t.ex. av enskilda 
förmän för att höra sig för om de ärenden som behandlas.  

I Kairinen - Uhmavaara - Finnes undersökning framgår att två tredjedelar av de svarande har 
deltagit i mötestillfällen för den egna gruppen där förhandlingarnas framskridande redogörs. 
Under dessa tillfällen framgick personalgruppens åsikter i de flesta fall. Enligt 42 % av 
arbetsgivarna och 32 % av personalens representanter har de personer som berörs av åtgärden 
möjlighet att delta i behandlingen av de ärenden som de berörs av under 
samarbetsförfarandets gång. 78 % av arbetsgivarna (55 % bland personalens representanter) 
meddelade i undersökningen att man under processens gång kartlade de alternativ som finns 
för att sysselsätta de berörda personerna hos den egna arbetsgivaren och 34 % av 
arbetsgivarna (21 % av personalens representanter) meddelade att man kartlagt möjligheten 
att sysselsätta personen hos någon annan arbetsgivare.1054 

Vid diskussionen om personalens inflytande ökar företagsdemokratin bör man konstatera att 
man inte kan vänta sig att företagsdemokratin plötsligt förverkligas bara för att man börjat 
tillämpa SamarbetsL om inte företagskulturen tillåter det. Företagsdemokratin bör också 
förverkligas inom företaget överlag och gäller inte endast i samarbetsförfarandet. Endast då 
sker utvecklingen på ett naturligt sätt och företagsdemokratin kompletterar lagen.   

Systemet med kollektiva samarbetsförhandlingar fungerar, vilket försiktigt kan stödas av 
undersökningen, dock så att även individuella diskussioner behövs. Ärendena som behandlas i 
samarbetsförfarandet utgör företagets interna, varför parterna bör vara de interna, dock med 
det stöd som finns från arbetsmarknadsparternas sida. Samarbetsförfarandet utgör en del av 
den normala verksamheten varför den normala organisationen bör utgöra grunden för 
samarbetsorganisationen.  

                                                 
1054 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 73, 
35 
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Samarbetsförfarandet utgör en naturlig del av arbetsmarknadens institutioner och är även 
sammanbundet till kollektivavtalssystemet och förtroendemannasystemet, trots att 
förhandlingarna är lokala och att kollektivavtalsparterna ej direkt deltar i 
samarbetsförfarandet. Arbetsmarknadsorganisationerna finns dock med i bakgrunden, inte 
minst genom att de varit med om att skapa organisationen och spelreglerna via 
lagstiftningsarbetet. Förbindelsen till arbetsmarknadssystemet existerar främst via 
lagstiftningen, de allmänna avtalen och via kollektivavtalen. Man bör understryka att 
arbetsmarknadsparterna aktivt deltar i lagstiftningsarbetet. Lagstiftaren har gett omfattande 
möjligheter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande förbund, att genom avtal 
avvika från SamarbetsL.1055 Därmed har man möjliggjort branschvisa tillämpningar och 
arbetsmarknadsparterna har inflytande på systemet. De avtal som avses får samma 
rättsverkningar som ett kollektivavtal.1056  

Vidare diskuterades personalrepresentantens självständighet i förhållande till personalen. 39 
% av arbetsgivarens representanter och 86 % av personalens representanter ansåg att 
personalens representanter är kapabla att fatta självständiga beslut.1057 Från arbetsgivarsidan 
anser man att personalrepresentanten kunde verka mera självständigt i förhållande till 
personalen. Det finns ett önskemål att uppgöra överenskommelser med personalens 
representanter men arbetsgivaren anser att personalrepresentanten gömmer sig bakom 
personalen/facket. Enligt undersökningen är arbetsgivarna emot att förstärka 
personalrepresentantens roll.1058  

Enligt Kairinen - Uhmavaaras undersökning meddelar ca. hälften av de svarande bland bägge 
parter att de användt sig av expertishjälp under förhandlingarnas gång. Normalt erhålles 
rådgivningen från respektive förbund, med till en del även från jurister och myndigheter.1059 
Undersökningsresultatet visar förbundenas betydelse fastän de ej direkt deltar i 
förhandlingarna.  

Enligt 1 § i SamarbetsL är ett av lagens syften att personalens interna samarbete ökas. Om 
denna verksamhet finns även överenskommet i det allmänna avtalet. I avtalet finns 
stadganden om rätten att arrangera möten, om rätten att ge ut information till 
fackmedlemmarna, om rätten att informera i personaltidningen eller i dylika informationsblad 
samt användningen av anslagstavlor.1060 Rätten till användningen av arbetsgivarens utrymmen 
bör ske kostnadsfritt. Vidare kan överenskommas lokalt om övriga former.1061 Det blir allt 
viktigare att använda sig av företagets elpost och intranet för spridande av information i den 
interna växelverkan. Ur personalledarskapssynvinkel är stadgandet i enlighet med företagets 
intresse och bör stödas. 

Personalledarskapsforskning betonar förtroendet i samverkan på arbetsplatsen. Speciella 
spelregler existerar på arbetsplatsen. De kan vara formella eller informella och indelas i två 
grupper beroende av människosynen: 1) Att man litar på sina medmänniskor (tror på att 
människan till grund och botten är god) och 2) Att man inte litar på människan (tror att 
människan till grunden är ond).1062  Enligt Becker - Huselid - Ulrich:s forskning klarar sig de 

                                                 
1055 Se SamarbetsL 14 § 1 mom.  
1056 SamarbetsL 14 § 2 mom.  
1057 Empirisk undersökning, fråga nr 4 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1058 Ibid, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1059 Kairinen - Uhmavaara, Yhteistoimintakysely, Tuloksia yhteistoimintalakikomitealle 29.4.2005, s. 12 
1060 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 6 kapitlet om 
informationsverksamheten mellan personalen internt och arrangerandet av möten, 1-3 stycket, s. 10 
1061 Rusanen, s. 79-80 
1062 Holmberg Roger, Työniloa visioiden avulla, s. 41 
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organisationer bättre där man har förverkligat ett utökat personalinflytande. De företag som 
betonat personalinflytande når en bättre lönsamhet och konkurrenskraft.  

Forskningen visar att de kvalitetsfaktorer som blir avgörande är t.ex. omfattningen av till 
vilken del strategin är klar och uppfattad inom hela företaget, hur stor del av ledningsgruppen 
som är visionärer och till vilken del företaget erbjuder anställningstrygghet även i tider med 
sämre ekonomiskt resultat.1063 Det krävs dock att arbetsgivaren anser att välskötta 
samarbetsrelationer (här samarbetsförfarandet) ger ett mervärde för företaget och leder till 
förbättrad lönsamhet och resultat.  

Finns det en vilja hos arbetsgivaren att ge personalen inflytande i beslutsfattandet så finns det 
även en väg. För att samarbetsförfarandet skall skötas ”korrekt” i organisationen krävs att 
arbetsgivaren uppgör en plan för hur samarbetsförfarandet skall skötas och att 
personalstrategierna utgör en del av verksamhetsstrategierna. Samarbetet bör då skötas 
systematiskt och utgöra en del av företagets ledningssystem - en del av sättet att verka - och 
vara fortgående. 

En balans behövs mellan de olika parterna i samarbetsförfarandet för att en växelverkan skall 
ske. Organisationen har vunnit erkännande bland arbetsmarknadens parter och fungerar väl. 
Det finns inget behov av att lagstiftningsvägen skapa nya organisationer. SamarbetsL utgör en 
ramlag där förverkligandet kan ske på basen av de lokala behoven. I vissa företag kan t.ex. det 
vara en bra lösning att ha en delegation medan det inte fungerar i andra. 
Samarbetsorganisationen är beroende av traditioner, företagskulturer och graden av 
facktillhörighet.  

6.1.3  Procedurregler  

Samarbetsförfarandet tvingar arbetsgivaren att lyssna till personalens åsikter före beslut 
fattas. SamarbetsL fungerar genom att ”bromsa upp” beslutsfattandet med de tidsregler som 
finns avseende förhandlingsframställningen och förhandlingstider. 

Anser arbetsgivarna att det finns ett mervärde i att sköta personalärendena väl? Utgående från 
resultatet i undersökningen har vi en lång väg att gå innan en överväldigande majoritet skulle 
vara för att personalen skall ha inflytande på förhandlingsresultatet och att samröret blir en 
konsekvent handlingslinje och ett sätt att verka. I samarbetsförfarandet vägs arbetsgivarens 
inställning till skötseln av personalärenden i praktiken. För att personalen skall ha ett reellt 
inflytande krävs att samarbetsförfarandet blir fortgående och någonting som utgör en del av 
den normala verksamheten.1064  

Enligt fackförbunden bör det ställas större krav på arbetsgivarna att undersöka alternativ till 
uppsägningar i en situation där företaget står inför sparåtgärder. En möjlighet är att 
arbetsgivaren förbinds att göra upp omskolningsprogram, omplaceringar eller någon typ av 
sysselsättningsprogram. Ingenting hindrar att be om hjälp av tredje part som konsulter eller 
arbetskraftsmyndigheter. Detta förverkligades delvis inom ramen för ändringen av 
SamarbetsL år 2005.  

I Kairinen - Uhmavaara - Finnes undersökning framgår att det vanligaste alternativet till 
nedskärningar är användningen av arbetslöshetspensionsalternativet. Andra alternativ till 

                                                 
1063 Becker m.fl., s. 16-17 
1064 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Nykyinen yt-laki sallisi monipuolisemman käsittelyn. 
Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” samt ”Saloniuksen mukaan yt-laki 
mielletään irtisanomislaiksi” 
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uppsägningar är permitteringar, att ej förlänga tidsbundna avtal, personalutbildning, övriga 
pensionsarrangemang, omskolning samt använding av omplaceringstjänster, 
arbetstidsflexibilitet samt deltidsarrangemang. Ur undersökningen framgår att man ytterst 
sällan användt alternativet att försämra löne- och övriga avtalsvillkor. Undersökningen visar 
att man inte ser försämringen av avtalsvillkoren som ett realistiskt alternativ.1065 

Lagstiftaren har skapat en viss formalia kring proceduren i samarbetsförfarandet. Proceduren 
fungerar väl om parterna har en vilja att göra beslutet i samförstånd. Om vilja saknas riskerar 
proceduren att bli ett tomt skal där formalian endast uppfylls för att undvika sanktioner och 
där alla beslut är fattade på förhand. Informationsskyldigheten leder till att arbetsgivaren 
bättre beaktar personalens synpunkter. Hotet om sanktioner från lagstiftningen leder också till 
att personalen bättre följer regelverket.  

Personalledarskapsperspektiv bygger på att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet bidrar 
till företagets framgång och lönsamhet. Resonemanget stöds även av den empiriska 
undersökningen.1066 Becker - Huselid - Ulrich:s forskning visar att de bolag som har ett större 
personalinflytande i beslutsfattandet har bättre framgång även ekonomiskt.1067 Samtidigt är 
långt ifrån alla arbetsgivare övertygade om att personalen skall ha inflytande på besluten. 
Slutsatsen i avhandlingen blir att det inte räcker med att skärpa reglerna i 
samarbetsförfarandet om det är fel på kulturen och ledningssystemet. Trots allt möjliggör den 
nuvarande SamarbetsL växelverkan och samröre enligt målsättningarna om det finns vilja.1068  

Forskningens slutsats är att samarbetsförfarandet är ett användbart verktyg för ledningen och 
utökar växelverkan mellan parterna. Det är logiskt ur arbetsgivarens synvinkel att använda det 
regelverk som finns som forum eftersom arbetsgivaren i vilket fall som helst måste följa 
lagstiftningen. Samarbetsförfarandet är till nytta för bägge parter, som är beroende av 
varandra. Personalen får inflytande på beslutsfattandet i företaget och företaget behöver en 
motiverad personal och ta tillvara den kunskap som finns hos personalen. Slutsatsen blir 
också att den modell som lagstiftaren byggt upp är rationell och relativt fungerande. 
Processen - samarbetsförfarandet - är till nytta för bägge parter. Det är inte heller processens 
fel att företagen sanerar och verkställer nedskärningar.   

Rättigheterna och skyldigheternas uppgift är att skapa förutsättningar för samarbetet och att 
göra samarbetsförfarandet mer innehållsmässigt relevant. Den transparens som systemet för 
med sig kan även skapa vi-anda. Rättigheterna och skyldigheterna i SamarbetsL och i avtalen 
mellan arbetsmarknadsorganisationerna garanterar att det finns förutsättningar för ett gott 
samarbete vilket ger insyn och inflytande för personalen. Parterna i det allmänna avtalet 
poängterar principen i avtalet genom att nämna att personalen och dess representanter skall 
kunna ha inflytande på arbetsorganisationen, teknologin, arbetsförhållandena och vid 
utvecklandet av arbetsuppgifterna och förverkligande av förändringar.1069Parterna – 
arbetsgivaren och personalens representanter – ges en möjlighet att komma överens om ett 
beslut i samförstånd. Detta i och med att arbetsgivaren har beslutanderätten och ansvaret vad 
gäller största delen av ärendena. Fördelen är dock att växelverkan mellan parterna ökar och 
arbetsgivaren förhoppningsvis beaktar personalens åsikter i beslutsfattandet.  

                                                 
1065 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 74-
76 
1066 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1067 Becker m.fl., s. 16-17 
1068 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” 
1069 Se TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002), det allmänna avtalet, 2 kapitlet om 
samarbetet på arbetsplatserna, utvecklingsverksamhet, 1 stycket, s. 2 
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I den empiriska undersökningen granskas samarbetsförfarandet som medel i personalärenden. 
Av arbetsgivarens representanter ansåg 43 % och av personalens representanter ansåg 81 % 
att samarbetsförfarandet underlättar möjligheten att verkställa svåra beslut.1070 Resultatet är ej 
övertygande bland arbetsgivarna. Resultatet kan tolkas så att arbetsgivarna inte fullt ut 
använder samarbetsförfarandet som det hjälpmedel som lagstiftaren utgick ifrån då lagen 
formulerades. Enligt resultat i personalledarskapsforskningen underlättas beslutsfattandet och 
skapar bättre resultat om personalen involveras i beslutsfattandet. Resultatet följer samma 
linje som i frågan om samarbetsförfarandet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt 
inflytande.1071  

Proceduren är det mest centrala inom samarbetsförfarandet. Den består av tvingande regler 
om tågordning, tidsfrister och övriga ramar. Regelverket innehåller stadganden om 
information från arbetsgivaren till personalen, diskussioner och förhandlingar före beslut 
fattas. I bästa fall skapas en fungerande växelverkan. I sämsta fall utgör proceduren bara ett 
tomt skal där formalian uppfylls av arbetsgivaren för att undvika sanktioner och där inga 
reella förhandlingar sker. Proceduren kan utgöra ett viktigt och användbart verktyg för 
ledningen i samröret med personalen om växelverkan fås att fungera vilket är motiverat ur 
personalledarskapssynvinkel. Proceduren stöds av organisationen som ger ramar för hur 
proceduren är organiserad. Därtill kan nämnas rättigheterna och skyldigheterna som skapar 
förutsättningar för förfarandet. Enligt indelningen i avhandlingen presenteras rättigheterna i 
samband med organisationen och skyldigheterna en del av proceduren. Även 
personalrepresentationen i företagets förvaltning och koncernsamarbetet stöder proceduren. 
Följande figur illustrerar den inbördes relationen där de olika elementen i 
samarbetsförfarandet (samt därtill rättigheterna och skyldigheterna) och i samarbetet mellan 
arbetsgivare och personal skapar förutsättningar för proceduren.  

Figur 29: Förutsättningar för proceduren (själva förfarandet) 

RÄTTIGHETER & >>> <<< RÄTTIGHETER &
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Enligt Kairinen - Uhmavaaras undersökning anser 85 % av arbetsgivarna och 66 % av 
personalens representanter att reglerna är klara. 24 % av personalens representanter anser 
dock att reglerna inte är klara. Personer med längre erfarenhet uppfattade reglerna som 
klarare. Av de personalrepresentanter som hade över tio års erfarenhet ansåg 78 % att 
regelverket var klart. Slutsatsen blir att det finns ett visst behov att göra regelverket klarare 
trots att kännedomen blir bättre då erfarenhet erhålles. De regelverk som varit mest oklara är 
om ett ärende är frågan om en väsentlig förändring. Här har över hälften av arbetsgivar- och 
personalrepresentanterna tolkningssvårigheter. Trots att tolkningsproblematiken minskar då 

                                                 
1070 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1071 Ibid, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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en längre erfarenhet erhållits uppfattar majoriteten av de svarande att det finns problem vid 
tolkningen av huruvida en förändring omfattas av lagen.1072 

70 % av arbetsgivarna och 92 % av personalens representanter anser att ett positivt klimat i 
samarbetsförfarandet bidrar till företagets framgång och lönsamhet.1073 Det finns en 
inkonsekvens i resultatet då samtidigt "endast" 49 % av arbetsgivarna anser att personalen har 
rätt till inflytande på slutresultatet i beslutsfattandet. Eller är det så att arbetsgivaren vet att 
det vore bra att åstadkomma ett positivt förhandlingsklimat men att det är svårt att förverkliga 
i praktiken? Hela 92 % av personalens representanter anser att ett positivt förhandlingsklimat 
är viktigt och förstärker företaget. 83 % av arbetsgivarna och 94 % av personalens 
representanter i undersökningen anser att samarbetsförfarandet bör användas som medel även 
då det inte förutsätts i lagen.1074 Man kan dra den slutsatsen att samarbetsförfarandet vunnit 
erkännande som verktyg vid skötseln av personalärenden även i situationer då det inte 
uttryckligen krävs av lagen. Samtidigt motsätter sig arbetsgivarna en skärpning av lagen. 
Endast 30 % av arbetsgivarna och 67 % av personalens representanter anser att 
personalrepresentantens roll bör förstärkas.1075 Det frågades i undersökningen huruvida 
personalrepresentanten i din förhandlingsgrupp påverkar beslutsfattandet. 87 % av 
arbetsgivarna och 71 % av personalens representanter anser att personalrepresentanten i 
förhandlingsgruppen har inflytande på beslutsfattandet.1076 Det höga procenttalet hos både 
arbetsgivare och personalens representanter vittnar om att det är någon idé med 
samarbetsförfarandet och att syftet härtill uppfylls. Det är dock inte ovanligt att chefer och 
anställda står långt ifrån varandra. I en undersökning som gjorts av Centralhandelskammaren 
anser 97 % av cheferna och endast 31 % av personalen att företagskulturen präglas av 
öppenhet. Klyftan i chefernas och de anställdas uppfattningar är t.o.m. häpnadsväckande 
stor.1077  

Arbetsgivaren har en omfattande informationsskyldighet vid sidan om den 
förhandlingsskyldighet som finns stadgad i SamarbetsL och det allmänna avtalet samt i 
kollektivavtalen. Stadgandena innebär att arbetsgivaren inte kan fatta beslut i den operativa 
verksamheten utan att beakta informationsskyldigheten. Liksom förhandlingsskyldigheten har 
informationsskyldigheten en bromsande effekt på arbetsgivarens framfart. Till sina mest 
centrala delar omfattar informationsskyldigheten ekonomiska redogörelser (bokslut och 
rapporter), planer, personal- och utbildningsplaner samt program, principer och 
linjedragningar.  

Ur personalledarskapssynvinkel kan konstateras att arbetsgivaren bör slå vakt om att 
personalen är informerad i vilket fall som helst och att informationen inte endast riktar sig till 
personalens representanter utan till personalen överlag. I dagens informationssamhälle där 
informationen kan spridas snabbt och effektivt via t.ex. intranet innebär det att samtliga 
medarbetare samtidigt kan mottaga aktuell information. Personalplaner finns i de flesta 
företagen och utgör ofta en viktig del av budgetprocessen för företagsledningen. Det är därför 
naturligt att personalplanen används som ett verktyg i växelverkan med 
personalrepresentanterna. Frågan om det bör införas sanktioner i det fall att 
personalrepresentanten ej erhåller planerna kan diskuteras. Normalt har hot om sanktioner lett 

                                                 
1072 Kairinen - Uhmavaara, Yhteistoimintakysely, Tuloksia yhteistoimintalakikomitealle 29.4.2005, s. 5 
1073 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1074 Ibid, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1075 Ibid, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1076 Ibid, fråga nr 12 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1077 HBL 28.01.2004, ledaren "Chefer och personal talar olika språk, samt artikeln "Anställda önskar mer 
information", baserat på Centralhandelskammarens undersökningar om företagskultur som bygger på frågor till 
200 företagsledare och 500 arbetstagare i november-december 2003 
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till att arbetsgivarna bättre följt regelverket. Samtidigt är planernas använding beroende av 
personalrepresentanternas aktivitet. Att SamarbetsL utgör en ramlag där tillämpningen 
förverkligas lokalt utgående från de lokala behoven talar även emot nya sanktioner.    

För att riktig växelverkan skall kunna ske bör ledningen och ägarna se mervärdet i att sköta 
samarbetet med personalen väl. Då bör samarbetsförfarandet införas i sättet att verka, i 
verksamhetsstrategin. Med tanke på att göra samarbetsförfarandet och välskötta 
personalrelationer till en konsekvent handlingslinje är det även av vikt att följa upp hur 
samarbetsförfarandet fungerar i personalundersökningar eller interna klimatundersökningar 
med jämna mellanrum.  

Lagstiftaren har reglerat rättigheterna och skyldigheterna i SamarbetsL vad gäller samröret 
mellan arbetsgivare och personal. Aktörerna på arbetsmarknaden har kompletterat 
rättigheterna och skyldigheterna i lagstiftningen via stadganden om information, 
verksamhetsrättigheter och -skyldigheter samt om utbildningsfrågor. Rättigheterna och 
skyldigheterna stöder grundproceduren i samarbetsförfarandet och skapar förutsättningar för 
en reell växelverkan.  

En investering i form av alternativa lösningar för personalen vid t.ex. 
nedskärningsförhandlingar skulle underlätta beslutsfattandet och ge avkastning på sikt. 
Parterna anser att samarbetsförfarandet underlättar informationsgången till personalen.1078 Det 
intressanta är skillnaden i arbetsgivarens inställning vad gäller beslutsfattandet och 
information.  Undersökningen visar dock klart att samarbetsförfarandet kan fungera som ett 
verktyg för att underlätta informationsgången. I det fall att en personalrepresentation finns 
ordnad i företagets förvaltning torde informationsgången ytterligare förbättras.  

6.1.4 Koncernsamarbete 

Som forskningsobjekt är koncernsamarbetet en intressant helhet då arbetsgivarförpliktelserna 
riktar sig till en annan part som inte utgör arbetsgivare juridiskt. Och även då till en part som 
inte utgör ett rättssubjekt.1079   Både det nationella och det internationella koncernsamarbetet 
stöder grundproceduren inom samarbetsförfarandet trots att förverkligandet sker på en annan 
nivå än inom det lokala samarbetsförfarandet. 

Koncernsamarbetet innehåller ingen förhandlingsskyldighet och det bakomliggande syftet är 
att utöka växelverkan mellan koncernledningen och koncernens personal. Man ser det även 
som tillräckligt att det sker i form av informationsplikten. Växelverkan innebär diskussion 
och utbyte av åsikter utan en direkt strävan efter att nå ett avtal eller en överenskommelse.1080  
Växelverkan av denna form behövs även inom koncernsamarbetet.  

Koncernsamarbetet betonar växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens personal 
(eller deras representanter). Enligt RP (1990/101) skall koncernsamarbetet i första hand 
ordnas genom avtal mellan företaget och personalen.1081 Dessa parter skulle ej normalt vara 
parter enligt samarbetsförfarandet. Enligt SamarbetsL sker samarbetsförfarandet vanligen 
mellan dotterbolagets representanter och personalens representanter. Här träder 

                                                 
1078 Ibid, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1079 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 264-265 
1080 Huhtala Seppo, Työnantajuus. Erityisesti konsernissa, s. 268-269, ref. RP 101/90, SamarbetsL 11 d §, 
Saarinen Mauri, Työsuhdeasioiden käsikirja, s. 85, Laatunen – Savonen – Äimälä, Yhteistoimintalaki (1997), s. 
131-132, Huhtala Seppo, Osallistuminen ja muuttuva työelämä, s. 296 
1081 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1990/101), 
propositionens huvudsakliga innehåll  
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koncernledningen fram.1082 För samarbetet skall företrädare för personalen i regel väljas vid 
alla de företag som hör till koncernen så att alla personalgrupper blir representerade i 
koncernsamarbetet.1083 Här tillämpas två grundprinciper: varje företag i koncernen skall vara 
representerad av en företrädare och representanterna skall väljas så att koncernens samtliga 
personalgrupper blir representerade.1084 Även här betonas den interna växelverkan mellan 
personalgrupper.   

Enligt RP (1990/101) hör som en viktig del av koncernsamarbetet även rätten till intern 
växelverkan mellan de till koncernens personal hörande olika företagens personal.1085 Enligt 
RP (1996/35) är målet med det internationella koncernsamarbetet att säkerställa att företag 
som är verksamma i flera av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater 
åläggs att införa ett förfarande för information till och samråd med arbetstagare, för att 
arbetstagarnas möjligheter att få information och att påverka skall förbättras i dessa företag.  

Verksamheten på den inre marknaden är förknippad med företagskoncentrationer, 
gränsöverskridande fusioner, företagskapningar och bildandet av samföretag. För att 
säkerställa en gynnsam utveckling av den ekonomiska verksamheten är det därför nödvändigt 
att företag och grupper av företag som är verksamma i flera medlemsländer informerar och 
samråder med företrädare för de arbetstagare som berörs av besluten.1086 Vid internationellt 
koncernsamarbete avses med växelverkan mellan koncernens ledning och personalen 
information och samråd med personalen i form av utbyte av åsikter och upprättande av en 
dialog.1087  

Från fackligt håll har det ställts krav på att en skärpning av ”konsulteringen" skulle ske inom 
internationellt koncernsamarbete. Enligt fackförbunden förbinder ej ”konsultering” 
arbetsgivaren att följa personalens åsikter. Detta ses som negativt ur fackförbundens 
synvinkel och ett krav på skärpta regler har ställts.1088 Internationellt koncernsamarbete 
bygger på information och samråd mera än på en riktig förhandlingsskyldighet. Det är också 
en fråga om arbetsfördelningen mellan nationellt samarbete och det internationella 
samarbetet. Fackförbunden vill samtidigt inte heller avstå den makt de har via 
kollektivavtalen på nationell nivå. Enligt rekommendationen från FFC:s sida skall avtalen på 
europeisk nivå ha karaktären av rekommendationer.1089   

Då en företagsgrupps strategier ofta finns uppgjorda på koncernnivå är det skäl att även här 
betona samröret mellan ledning (koncern) och personal på samma sätt som i ett annat företag. 
Även här bör personalstrategin (och ”samarbetsförfarandestrategin”) förenhetligas med 
verksamhetsstrategin. Ur personalledarskapssynvinkel kan konstateras att vissa strategier bör 
vara gemensamma för hela koncernen. Personalen bör vara medveten om dessa strategier och 
personalens representanter bör delta i de strategiska diskussionerna med koncernledningen.  

Personalrepresentanterna känner ofta lojalitet i dubbla eller i tre riktningar. 
Personalrepresentanterna är, nästan utan undantag, medlemmar i en facklig organisation och 

                                                 
1082 Ibid, detaljmotivering, 1 §, s.5  
1083 Ibid, propositionens huvudsakliga innehåll  
1084 Laatunen m.fl. 2002, s. 141 
1085 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1990/101), 
detaljmotivering, 1 §, s.5 
1086 Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om samarbete inom företag (1996/35), allmän 
motivering, 3. Mål och medel, s. 4 
1087 Ibid, detaljmotivering, 1. Lagförslaget, 1 §, s. 5 
1088 Se www.metalliliitto.fi , tidningen Ahjo 1/2003, Asko Laitinen, artikeln ”Yritysneuvostoilla yhteistyötä yli 
rajojen”, Luc Triangle, Europeiska metallarbetarna, EMY:s EWC-grupps ordförande 
1089 Raina Jyrki, Työn ehdot Euroopassa. Työlainsäädäntö, työehtosopimusjärjestelmät ja uuden Euroopan 
haasteet paperi-, kemian- ja energia-aloilla, s. 162, ref. FFC:s ordförande Lauri Ihalainens tal år 2002 
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dessutom medlem i en egen fackavdelning som röstat fram dem. De kan också anses vara i ett 
lojalitetsförhållande med bolaget eller ledningen.1090 Ur personalledarskapssynvinkel är det 
motiverat att personalen och personalens representanter känner lojalitet mot företaget. På 
samma sätt bör ledningen känna lojalitet gentemot personalen. 

6.2 Synpunkter på den framtida regleringen  

Forskningsresultatet stöder uppfattningen att det bör finnas vissa regelverk kring 
samarbetsförfarandet. Det är uppenbart att regelverk behövs och att samarbetsförfarandet inte 
skulle fungera i den utsträckning som det gör idag om allting skulle baseras på frivilliga 
arrangemang. Erfarenheterna visar att företagen vanligen inleder samarbetsförfarandet först 
då de är tvingade till det, speciellt vad gäller uppsägningsförfarandet och nedskärningar. Ett 
exempel där regelverken gett resultat är t.ex. de europeiska företagsråden där erfarenheterna 
är positiva. Ett dylikt samarbete skulle knappast ha uppstått utan regelverk (och under hot om 
strängare former av arrangemang än då avtalet har förhandlats fram frivilligt). Förklarar även 
det stora antalet frivilliga avtal om europeiska företagsråd som finns inom finska företag.1091   

Vissa företag sköter sin information utmärkt men långtifrån alla. I den empiriska 
undersökningen ansåg 91 % av arbetsgivarna och 89 % av personalens representanter att 
samarbetsförfarandet underlättar informationsgången.1092 Samtidigt ansåg inte arbetsgivarens 
representanter att samarbetsförfarandet underlättar verkställandet av svåra beslut.1093 Bägge 
parter anser dock att samarbetsförfarandet bör användas som medel även då det inte förutsätts 
av lagen.1094 Visar att det finns en tro på att samarbetsförfarandet kan användas som ett 
ledningsverktyg vid information till personalen och i särskilda ärenden som ej direkt är 
reglerade i SamarbetsL. Samarbetsförfarandet är ett rationellt system som är till nytta för 
bägge parter. I lagen finns bestämmelser om förhandlingsordningen i händelse av att inget 
annat har avtalats.1095 SamarbetsL har, trots kritiken, funnit sin egen plats på den finska 
arbetsmarknaden. Utan regelverk skulle knappast denna position ha uppstått.  

Enligt den undersökning som Kairinen - Uhmavaara - Finne gjort ansåg 21 % av 
arbetsgivarna år 2004 (10 % år 1993) och 5 % av personalens representanter (2 % år 1993) att 
samarbetsförfarandet är onödigt och att man helt bör avstå från samarbetsförfarandet.1096 
Uhmavaara - Kairinen - Niemelä anser att samarbetsförfarandets har en klar funktion i 
situationer där arbetsgivaren och personalens representanter kan diskutera alternativ till 
uppsägningar av produktionsorsaker och av ekonomiska orsaker. Sådana alternativ är 
omskolning och att omplacera berörda personer. Det samma gäller även diskussiner om vilka 

                                                 
1090 Knudsen – Bruun, European Work Councils in the Nordic Countries: An Opportunity and a Challenge for 
Trade Unionism 
1091 Knudsen – Bruun, European Work Councils in the Nordic Countries: An Opportunity and a Challenge for 
Trade Unionism 
1092 Ibid, fråga nr 7 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1093 Ibid, fråga nr 6 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1094 Ibid, fråga nr 8 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1095 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, allmän 
motivering, 2. Nuläge, 2.1. lagstiftning och praxis, s. 6 
1096 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 70, 
Undersökningen har även kartlagt synen på samarbetsförfarandet. Samma frågeställning gjordes år 2004 som i 
en liknande undersökning år 1993. År 2004 deltog 124 arbetsgivarrepresentanter och 285 personalrepresentanter 
och år 1993 deltog 218 arbetsgivarrepresentanter och 503 personalrepresentanter i undersökningen. 
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funktioner uppsägningarna berör och avseende uppsägningsordningen. Samarbetsförfarandet 
kompletterar sålunda kollektivavtalssystemet.1097  

I de företag som Kairinen - Uhmavaara har undersökt framgår att 75 % av uppsägningarna 
verkställs av de förslag som lagts fram i början av samarbetsförhandlingarna. Kan man då dra 
slutsatsen att uppsägningar kan undvikas på grund av samarbetsförfarandet? Till viss del är 
det så men inte alltid - i vissa företag har man beaktat en viss prutmån då man lagt ut förslaget 
vid inledandet av förhandlingarna. Undersökningen visar även att den lokala ledningen har 
allt mindre att säga till om. Besluten fattas numera på en högre nivå. Trots att SamarbetsL 
ofta uppfattas som en uppsägningslag vill en majoritet av parterna bibehålla 
samarbetsförfarandet. Det är trots allt bättre med någon form av förhandlingar än inga 
förhandlingar alls.1098  

SamarbetsL är en ramlag där lagstiftaren valt att inte detaljstyra förfarandet eftersom behoven 
är olika inom olika företag. Vid lagstiftningsarbetet drog arbetsmarknadsparterna upp 
riktlinjer där man kom överens om att ta fram en ramlag där samarbetsområdena samt 
parternas rättigheter och skyldigheter definieras. Det kan sägas höra till SamarbetsL karaktär 
att lagen utgör en ramlag som inte ger för strikta förhållningsregler och att förfaringssättet får 
avgöras från fall till fall. Däremot anger lagstiftaren i RP att det är meningen att avtal om de 
förfaringssätt som skall tillämpas i praktiken skall träffas inom företaget mellan arbetsgivaren 
och företrädare för personalen.1099 Regler för tillvägagångssättet mellan 
arbetsmarknadsparterna har ingåtts mellan parterna. Det finns skäl att bevara SamarbetsL som 
en ramlag där man bransch- och företagsvis kan reglera samarbetsförfarandet.  

Proceduren utgör det grundläggande inom samarbetsförfarandet. Lagstiftaren har skapat en 
viss procedur bestående av tågordning, tidsfrister och ramar som är tvingande. Proceduren för 
med sig information, diskussioner och förhandlingar före beslut fattas. Proceduren fungerar 
väl om det finns vilja hos parterna och då speciellt hos arbetsgivaren att ge personalen ett 
reellt inflytande i förhandlingarna. Om vilja saknas riskerar proceduren att bli ett tomt skal 
där formalian endast uppfylls för att undvika sanktioner och där besluten är fattade på 
förhand. Om viljan finns hos företagsledningen utgör proceduren ett användbart 
ledningsverktyg. Dessa procedurregler skapar en viss trygghet och förutsägbarhet för 
personalen. Organisationen har skapats av lagstiftaren och arbetsmarknadens parter stöder 
proceduren. De rättigheter och skyldigheter som finns skapar förutsättningar. Även 
personalrepresentationen i företagens förvaltning och koncernsamarbete verkar i enlighet med 
samma målsättning: att utöka personalens inflytande i beslutsprocessen inom företagen.  

Enligt Edström är demokratins spelregler i huvudsak inriktade på procedurer för att skapa 
förutsättningar för dialog och fattandet av beslut som speglar uppfattningen hos majoriteten. 
Det strukturella förutsättningarna för handlandet i ett företag innebär att det finns en ram som 
påverkar vilka beslut som fattas och som aktörerna (arbetsgivaren särskilt) inte kan bortse 
från.1100   

De tvingande regler som finns är nödvändiga för att ge förutsättningar för ett samarbete. 
Samtidigt utgör SamarbetsL en ramlag där man gett utrymme för förverkligandet beroende på 
de behov som finns inom företagen. Vissa felaktigheter i proceduren, i samband med 
uppsägningsförfarandet, leder till sanktioner för arbetsgivaren. Andra ärenden leder ej till 
sanktioner om stadgandena inte uppfylls. Hit hör t.ex. en situation där arbetsgivaren inte låter 
personalrepresentanten ta del av personalplanen. Skulle då tvingande regler leda till en bättre 
                                                 
1097 Uhmavaara - Kairinen - Niemelä, Paikallinen sopiminen työelämässä, s. 294 
1098 HS 30.9.2005, "Tutkimus: Potkut arvioidaan yt-neuvottelujen aluksi yläkanttiin" 
1099 Se RP 1978/39 SamarbetsL, detaljerad motivering, 3 § samarbetsparter, s. 7 
1100 Edström Örjan, MBL och utvecklingsavtalet, s. 293 
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växelverkan? Tankesättet i avhandlingen bygger på att det är i företagets och ledningens 
intresse att använda personalplanen och övriga planer som verktyg i växelverkan med 
personalen och tankesättet stöds av personalledarskapsforskning. Samtidigt är det svårt att 
lagstiftningsvägen tvinga parterna till ett gott samarbete om viljan saknas. 
Personalrepresentantens aktivitet är också av betydelse.  

Samarbetsförfarandet utgör en förhandlingsordning som utgör ett viktigt komplement till  
kollektivavtalssystemet, där behandlingen av företagets produktionsärenden och ekonomiska 
situation sker. Samarbetsförfarandet fungerar som förhandlings- och avtalsordning i sådana 
sammanhang då arbetsgivaren och personalens representanter söker alternativ till 
uppsägningar av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Enligt 
förhandlingsordningen i samarbetsförfarandet kan man komma överens om hur 
uppsägningarna skall förverkligas och om uppsägningsordningen.1101  Under den senaste tiden 
har det i debatten förekommit förslag att flytta de s.k. uppsägningsärendena från SamarbetsL 
till t.ex. ArbetsavtalsL.1102  

Enligt synsättet i avhandlingen bör SamarbetsL även framgent innehålla regler om behandling 
av orsaker, verkan och alternativ. Nedskärningsdiskussionerna utgör oundvikligen en del av 
samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen varför det är naturligt att reglerna blir kvar i 
SamarbetsL. Detta förutsätter att betoning sker på att få till stånd reella förhandlingar mellan 
parterna och där personalen har inflytande på besluten. Av vikt är att det även finns ”tyngre” 
frågor inom samarbetsförfarandet och i SamarbetsL, varför det inte är ändamålsenligt att 
förflytta en så central del som uppsägningsförfarandet.  

Enligt den empiriska undersökningen ansåg en majoritet av arbetsgivarna att flere frågor bör 
förhandlas individuellt med varje arbetstagare.1103 Det finns en rätt stor enighet om att det 
kollektiva förhandlingssystemet är bra trots att 52 % av arbetsgivarna anser att det vore bra att 
flere ärenden skulle förhandlas med den enskilde arbetstagaren. Detta betyder dock inte att 
det skulle finnas ett motstånd mot det kollektiva systemet som skulle vara av avgörande 
betydelse. Det individuella förhandlandet skulle eventuellt skapa en möjlighet till större 
demokrati på arbetsplatserna men kan också leda till tunga och långa förhandlingar.  

Slutsatsen blir att de individuella förhandlingarna kompletterar samarbetsförhandlingarna och 
övriga kollektiva förhandlingar. Det finns ett omfattande stöd för det finska systemet där 
arbetsgivaren hör sig för hos den enskilde personen före han fattar beslut i ärendet. Stödet för 
både de kollektiva och individuella förhandlingarna finns hos arbetsgivarna och bland 
personalens representanter. Dock så att majoriteten av arbetsgivarna vill att flere frågor bör 
förhandlas individuellt med varje arbetstagare. Även nuvarande samarbetsförfarandesystem 
bygger på att individuella diskussioner förs i något skede av processen, t.ex. av enskilda 
förmän för att höra sig för om de ärenden som behandlas. De enskilda förhandlingarna på 
individnivå är av vikt och bör kvarstå vid utvecklandet av SamarbetsL.  

Enligt den empiriska undersökningen motsätter sig arbetsgivarna att personalrepresentantens 
roll bör förstärkas lagstiftnings- eller avtalsvägen.1104 Detta visar att det finns motstånd bland 
arbetsgivarna att förstärka personalrepresentanternas roll trots att det kunde underlätta 
förhandlingssituationen. Frågan är om det finns skäl att förstärka personalrepresentantens 
möjlighet att ingå krisavtal med arbetsgivaren där personalrepresentanten kan ingå 
försämringar i villkoren i situationer då uppsägningsgrunder av ekonomiska orsaker eller 
                                                 
1101 Nieminen Kimmo, Työsuhteen ehtojen sopiminen yhetistoimintamenettelyssä, s. 380 
1102 Turun Sanomat 2.11.2003, artikeln ”Valtakunnansovittelija kannattaa jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluja” 
1103 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 10 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1104 Ibid, fråga nr 9 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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produktionsorsaker uppfylls. Det är möjligt att antalet uppsägningar denna väg kunde minska. 
Med tanke på svårigheten i genomförandet finns det knappast realistiska möjligheter till en 
förändring att förstärka personalrepresentantens mandat i avseendet.  

Bör SamarbetsL skärpas för att tvinga arbetsgivaren att bättre söka alternativ till uppsägningar 
och höja tröskeln för uppsägningar. I inpo-lösningen 2004 förhandlades fram ett paket som 
går under namnet omställningsskydd, vilket innebär att SamarbetsL utvecklas i en rikting som 
tillfredställer fackförbundena. Kommittén för utvecklandet av SamarbetsL (som tillsattes 
2003) har till denna del kommit med ett förslag som ledde till lagändringar. Ändringen i 
SamarbetsL gäller en åtgärdsplan, som skall utarbetas tillsammans med personalen och 
beredas när samarbetsförfarandet inleds. Syftet med planen är att samarbetet på arbetsplatsen 
skall utvecklas till en logisk serie uppbyggd av utredningar, information, gemensam planering 
av verksamhetsprinciper och förhandlingar, vilken stöder arbetstagarnas möjligheter till ny 
sysselsättning och i vilken deltar företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna och 
dessutom arbetskraftsmyndigheterna.1105 1106 Ändringen har varit på fackförbundenas 
önskelista en längre tid och kommittén lyckades få till stånd en snabb lösning efter att inpo 
förhandlingarna var avklarade. Ändringen kan välkomnas och förstärker SamarbetsL:s 
funktion som verktyg i växelverkan mellan arbetsgivare och personal.   

I Kairinen - Uhmavaara - Finnes undersökning framgår av 7 % av de svarande arbetsgivarna 
och 12 % av personalens representanter att arbetsgivarens beslut i ett ärende lett till att 
ärendet blivit en tvistefråga. Gottgörelse krävdes i 38 fall. Av de svar som redogörs i 
undersökningen kan man dra slutsatsen att man i de flesta fall kommit till en uppgörelse 
gällande gottgörelsen. Tvistefrågorna i samarbetsärenden blir sällan domstolsfrågor. Enligt 
samma undersökning (som gjordes både år 1993 och 2004) ansåg 66 % av arbetsgivarna (75 
% år 1993) och endast 23 % av personalens representanter (25 % år 1993) att 
samarbetsförfarandet inte främjas av hot om bötesstraff och hot om höga gottgörelser. 
Förmodligen är det dock så att stränga straff leder till att regelverket bättre efterföljs. 1107  

I juni 2006 kom kommittén för förnyandet av samarbetslagen med ett betänkande som skulle 
innebära en uppspjälkning i två lagar: den ena lagen berör samarbetsförfarandet i företagen 
och den andra lagen det nationella och internationella koncernsamarbetet i europeiska och 
finska företagsgrupper. Spjälkningen kan ses som naturlig där den nya samarbetslagen betstår 
av de delar som berör samarbetsförfarandet och lagstiftningen om koncernsamarbetet de delar 
som berör koncernsamarbetet. Parterna i samarbetsförfarandet är arbetsgivaren och 
personalen medan det i koncernsamarbetet är koncernledningen  och personalen.  

Lagens tillämpningsområde skulle även ändras: tidigare berördes företag med en personal 
över 30 personer och nu skulle lagen beröra företag med en personal över 20 personer. 
Kommitténs förslag att samarbetslagen även skulle omfatta mindre företag (med vissa 
undantag) ledde till en protest speciellt från arbetsgivarlägret (Företagarna i Finlands 
medlemsföretag). Enligt FFC:s beräkningar skulle förslaget omfatta omkring 66.000 nya 
arbetstagare och 2.800 nya företag. Lagen skulle även omfatta föreningar och stiftelser. 
Förslaget kritiseras för att kunna vara ett hinder för företagens tillväxt. Om dessa företag har 
ett fungerande förtroendemannasystem redan idag åstadkommer förändringen knappast 

                                                 
1105 Kauppalehti 18.05.2005, artikeln "Ryvettyneen yt-lain uudistus etenee keskellä työruuhkaa", s. 28 
1106 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning 
och omställningsskydd (RP 48/2005), med förslag till ändring i lag om samarbete inom företag, propositionens 
huvudsakliga innehåll 
1107 Kairinen - Uhmavaara - Finne, Yhteistoiminta yrityksissä erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa, s. 99, 
Undersökningen har även kartlagt synen på samarbetsförfarandet. Samma frågeställning gjordes år 2004 som i 
en liknande undersökning år 1993. År 2004 deltog 124 arbetsgivarrepresentanter och 285 personalrepresentanter 
och år 1993 deltog 218 arbetsgivarrepresentanter och 503 personalrepresentanter i undersökningen. 
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utökad byråkrati men för företag som saknar förhandlingstraditioner kan det leda till 
ändringar i ledarskapssättet.1108 Om frågeställningen granskas ur 
personalledarskapsperspektiv bör företagsledningen diskutera förändringsärendena med 
personalen i vilket fall som helst, då spelar förändringen ingen större roll.  

Enligt kommittéförslaget förlängs förhandlingstiden för uppsägningar, permitteringar och 
deltidsarrangemang som berör mindre än 10 personer från 7 dagar till 14 dagar. Ändringen 
leder knappast till större besvär för företagen. Samtidigt tas minimitiden bort för 
förhandlingsframställan om 3 dagar i andra ärenden än uppsägningsärenden. Enligt förslaget 
skall framställan göras i så god tid att personalens representanter skall kunna förbereda sig för 
förhandlingarna. Vid uppsägningssituationer kvarstår tiden på 5 dagar. Förslaget innebär en 
förenkling av regelverket där en betoning sker på att förberedelserna görs på rätt sätt i stället 
för att inrikta sig på att uppfylla formaliakrav. En förlängning av förhandlingstiden från 7 
dagar till 14 dagar torde inte innebära någon större nackdel för företagen, förutsatt att 
arbetsgivaren gått in för att skapa riktig växelverkan. I det fall att nedskärningsåtgärdena 
berör minst 10 personer bibehålls förhandlingstiden om 6 veckor.   

Gällande regelverket avseende nationellt koncernsamarbete tillämpas de på företag med mera 
än 500 personer anställda i Finland om de till koncernen hörande finska företagen eller 
självständiga verksamhetsenheterna normalt har minst 20 arbetstagare (tidigare 30 
arbetstagare). Till övriga delar motsvarar förslaget de nuvarande reglerna om 
koncernsamarbete inom SamarbetsL.  

Kommittéförslaget innebär ett utökat tillämpningsområde för lagen. Till lagens 
tillämpningsområde skulle höra samtliga företag och samfund samt stiftelser oberoende om 
deras verksamhet strävar efter vinst eller inte och oberoende av vem som finansierar 
verksamheten. Lagen gäller dock ej statens eller kommunernas inrättningar. Även denna 
utökning av lagens tillämpningsområde är naturlig, samma behov av växelverkan finns 
oberoende av verksamhetens art och oberoende av hur verksamheten finansieras.  

Samarbetsförfarandets organisation ändras inte, parterna i samarbetsförfarandet är 
arbetsgivaren och företagets personal. Även förslaget baseras på linjeorganisationen som 
organisation för samarbetet. Som part för personalen verkar arbetstagarens själv eller 
personalens representant. Inga särskilda samarbetsorgan behöver grundas för 
samarbetsförfarandet. Att inga större ändringar sker gällande organisationen vittnar om att 
organisationen har fungerat rätt väl sedan lagstiftningen trädde i kraft. Som personalens 
representanter verkar liksom tidigare i första hand företroendemännen enligt 
kollektivavtalspraxis eller förtroendeombud enligt ArbetsavtalsL. I särskilda fall kan en 
särskild representant för samarbetsförfarandet väljas. 

Som en nyhet i kommittéförslaget bör arbetsgivaren ge en utredning avseende 
underleverantörsarbeten som görs inom företagets utrymmen eller inom enheten. I det fall att 
användingen av utomstående arbetskraft i form av underleverantörsarbete eller som 
hyrespersonal  leder till personalminskningar skall ärendet behandlas i samarbetsförfarandet. 
Avseende hyrespersonal sker inga större ändringar i förslaget. Då användingen av 
utomstående personal blir allt vanligare inom arbetsmarknaden är det naturligt att det finns 
klarare spelregler.  

                                                 
1108 Se även YT-komitean lakiehdotukset uudeksi yhteistoimintalaiksi ja laiksi konserniyhteistoiminnasta 
13.6.2006, YT-lakikomitean mietintö/Työministeriö 12.6.2006. Se även HS 14.6.2006 i artikeln ”Uuden yt-lain 
piiriin tulossa 2800 yritystä ja ainakin 66000 työntekijää lisää”, samt KL 15.6.2006 i ledaren ”Vuorovaikutusta – 
Uuden yt-lain on tarkoitus parantaa yhteistyötä. Se ei saa heikentää yritysten reagointikykyä.”, 
Arbetskraftsministeriets internetsida www.mol.fi, 13.6.2006: uutiset: ”Yhä useampi työntekijä yt-lain piiriin”, 
”Yt-lain soveltamisalaksi 20 työntekijää ja hyvityksen enimmäismääräksi 30000 euroa”. 
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Enligt förslaget är arbetsgivaren skyldig att ge en kvartalsrapport avseende den tidsbundna 
personalen och antalet deltidsanställda. Arbetsgivaren bör även uppgöra och redogöra för en 
personalplan och för målsättningarna inom utbildningsverksamheten. Det finns även en 
skyldighet i förslaget att följa upp förverkligandet av planer och målsättningar. Förändringen 
är märkbar eftersom förslaget strävar efter en fortgående process. Det är en betydande 
skillnad om företaget endast är skyldig att redogöra för planer men inte deras förverkligande. 
Ur personalledarskapssynvinkel är förslaget välkommet och torde leda till en utökad 
växelverkan om förslaget följs. I det fall att arbetsgivaren ej följer regelverket kan 
arbetsgivaren dömas till böter. Förslaget innebär härvidlag en skärpning. Kommittén tror på 
ett förslag där hot om böter leder till att regelverk bättre efterföljs. De undersökningar som 
redogjorts i avhandlingen visar att hot om böter (om de ej efterföljs) leder till att 
arbetsgivaren bättre följer regelverket. Sålunda kan förslaget motiveras. Från arbetsgivarhåll 
finns dock kritik mot förslaget med en rädsla om att företagande försvåras och byråkratiseras. 
Förslaget är dock lindrigare för mindre företag: vissa regler avseende uppgörande av planer 
och principer gäller ej företag med mindre än 30 arbetstagare. En annan förändring enligt 
förslaget är om företagets ägarstruktur ändras. Arbetsgivaren är då skyldig att ordna ett 
tillfälle där ägarbytets inverkan på personalen redogörs och där personalen får ställa frågor 
som även måste svaras.  

Förslaget strävar efter att man i ett större antal beslut än tidigare skulle komma överens och 
att skapa en god anda i växelverkan mellan arbetsgivaren och personalen. Tanken i 
kommitténs förslag är att ytterligare utöka växelverkan i företagen. En klarare modell för 
personalplaneringen och planerna för det framtida utbildningsbehovet tillsammans med 
redogörelserna för användingen av utomstående arbetskraft är lagstiftarens redskap för utökad 
växelverkan. Enligt kommitténs ordförande Tiitinen utgör enigheten ett syfte men om man 
inte lyckas nå en överenskommelse är arbetsgivaren den som i sista hand fattar besluten i de 
flesta fall.  

Gällande ersättningen för brott mot förhandlingsskyldigheten i samband med uppsägningar, 
permitteringar och deltidsarrangemang skulle även en ändring ske. Enligt förslaget skulle 
ersättningen vara en klumpsumma, vilket maximum utgör 30.000 EUR. Därmed innebär 
ersättningen en minskning från nuvarande regelverk där ersättningen kan uppgå till 20 
månadslöner, vilket enligt genomsnittslönen innebär ca. 52.000 EUR i ersättning. Förslaget 
strävar efter att jämna ut ersättningarna så att samma situation ger samma ersättning 
oberoende av inkomstnivå. Det är ett klart ställningstagande från kommitténs sida för att 
jämna ut ersättningarna att bli oberoende av inkomstnivån för den berörda. Därtill tillkommer 
eventuell ersättning för olaglig uppsägning.  

En omstrukturering av lagen skulle ske enligt förslaget. För att klarare dela upp regelverket 
skulle en indelning ske i följande kapitel: information som ges till personalens representanter, 
företagets allmänna planer, principer och målsättningar, överenskommandet och beslut som 
fattas av personalen, de personalkonsekvenser och ändringar som åstadkoms av ändringar i 
verksamheten, samarbetsförfarandet i samband med överlåtelse av rörelse samt  minskningar 
av personalstyrkan. Ett klarläggande av strukturen av lagen är välkommet då samma typ av 
ärende funnits stadgade på ett flertal ställen tidigare. Här kan man nämna t.ex. 
informationsplikten som funnits stadgad i ett flertal paragrafer.  

Kommitténs förslag berör ej arbetsgivarens direktionsrätt. Arbetsgivaren behöver ej förhandla 
med personalen om inskaffning av maskiner och anläggningar, en utökning eller minskning 
av företagsverksamheten eller motsvarande förändringar i företagsverksamheten. Endast i 
sådana fall då förändringarna leder till att på personalens ställning inverkande väsentliga 
förändringar i arbetsuppgifter sker blir det frågan om förhandlingar. Det samma gäller 
förändringar i arbetsmetoder eller arbetsarrangemang samt förflyttningar från en uppgift till 
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en annan eller då övriga motsvarande åtgärder med personalkonsekvenser sker. I sådana fall 
bör arbetsgivaren som tidigare förhandla med personalen före beslut fattas.  

Lagförslaget torde komma till riksdagens behandling under hösten 2006. Kommitténs förslag 
stöds arbetsmarknadens parter, trots att Företagarna i Finland inlämnade en avvikande 
ståndpunkt. Enligt synsättet i avhandlingen är det nödvändigt med tvingande regelverk 
samtidigt som SamarbetsL utgör en fungerande ramlag. Den nuvarande lagstiftningen, före 
och efter de förändringar som skett, möjliggör växelverkan och samröre om det finns vilja. 
Samarbete inom företagen förbättras ej via striktare regelverk. Ett framgångsrikt 
samarbetsklimat är beroende av företagskulturen och ledarskapssystemet i företaget.  

Samarbetsförfarandet – som procedur och verktyg – behövs inom varje företag där ett 
samröre och växelverkan sker mellan arbetsgivare och personal. Den interna dialogen bör 
fungera inom ett framgångsrikt företag och en kanal behövs. Endast om arbetsgivaren ser 
mervärdet i goda relationer till personalen kan samarbetet utvecklas. Resultatet av de 
granskade undersökningarna ger vid handen att både arbetsgivarna och personalens 
representanter anser att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet bidrar till företagets 
framgång och lönsamhet.1109 Undersökningen visar också att endast 49 % av arbetsgivarna 
och hela 94 % av personalens representanter ansåg att samarbetsförfarandet skall skötas så att 
personalen har ett reellt inflytande.1110 Forskningsresultatet visar att det är viktigt att en 
attitydförändring sker hos arbetsgivarna.  

Det är motiverat att man gör samarbetet med personalen till en konskevent handlingslinje som 
sker fortgående. Däremot bör man inte till denna del göra lagen striktare. Enligt 
resonemangen vinner de företag som insett mervärdet med ett gott samarbete vilket skapar 
konkurrensfördelar och förbättrad lönsamhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1109 Empirisk undersökning som gjordes till Branschförbundet för servicebranschens medlemsföretag 2002 
avseende samarbetsförfarandet, fråga nr 2 till arbetsgivarens och personalens representanter 
1110 Ibid, fråga nr 1 till arbetsgivarens och personalens representanter 
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Rådets direktiv 92/56/EEG om ändring av direktiv 75/129/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar 24.6.1992 

Rådets direktiv 94/45/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett 
förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information 
till och samråd med arbetstagare 22.9.1994 
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Rådets direktiv 97/74/EG om utvidgning av tillämpningsområdet för 
företagsrådsdirektivet till att omfatta även Förenade kungariket Storbritannien och 
Nordirland 15.12.1997 

Rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
kollektiva uppsägningar 20.7.1998 

Rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar 
av företag eller verksamheter 12.3.2001 

Rådets direktiv 2001/86/EG om komplettering av stadgan  för europabolag vad gäller 
arbetstagarinflytande 8.10.2001 

Rådets förordning (EG) 2157/2001 om stadga  för europabolag 8.10.2001 

Rådets direktiv 2002/14/EG om generell information till arbetstagare och hörande  
av dem   inom den Europeiska Unionen 23.3.2002 

Avtal mellan arbetsmarknadsparterna 

Avtal mellan centralorganisationerna 

Protokoll avseende förhandlingsresultatet till nytt inkomstpolitiskt helhetsavtal åren 
2003-2004 per 18.11.2002 mellan Kirkon sopimusvaltuuskunta, Kunnallinen 
työmarkkinalaitos, Palvelutyönantajat ry, TT, Valtion työmarkkinalaitos och Akava 
ry, FFC, FTFC 

 STK:n ja SAK:n yleiset sopimukset. Jyväskylä 1991.  

 TT:n ja SAK:n yleiset sopimukset (painettu keväällä 2002). EK – SAK 2002.  

Kollektivavtal 

Kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen r.f. och Bil- och 
transportarbetarförbundet AKT r.f. för Viking Line Marketing Ab Oy 1.2.2001-
28.02.2003   

Kollektivavtalet mellan Branschförbundet för servicebranschen r.f. och Finlands 
Sjömans-Union r.f. för Viking Line Marketing Ab Oy 1.2.2001-28.02.2003   

Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välinen 
Yleisradion autonkuljattajia koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.01.2003 

Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Finnair Tekniset ry:n sekä Toimihenkilöunioni TU 
ry:n välinen Finnair Oyj:tä koskeva työehtosopimus 1.2.2003-15.2.2005  

Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välinen säännöllistä 
reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä (Finnair) koskeva työehtosopimus 
20.3.2000-28.02.2003  
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Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
Consta Oy:n ja Consta Group Oy:n työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2001-31-
01.2003 

 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
erityisteollisuutta koskeva työehtosopimus 1.2.2003-15.02.2005 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus 1.2.2003-15.02.2005 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
puhdistus- ja siivousalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.01.2003 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
proteesitehtaita koskeva työehtosopimus 1.2.2001-15.02.2005 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
toimistoteknisen alan työehtosopimus 1.2.2001-31.01.2003 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
vartioalan työehtosopimus 1.2.2003-30.04.2005 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n välinen 
Yleisradio Oy:tä koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Suomen Journalistiliitto ry:n välinen Yleisradio 
Oy:n ohjelmatyöntekijöiden koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003  
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Suomen Lentovirkailijat – Finlands 
Flygtjänstemän ry:n sekä Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL ry:n välinen 
Finnair Oyj:n lentovirkailijoita koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Suomen muusikkojen liitto ry:n välinen Radion 
sinfoniaorkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003  
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL 
ry/Teknisten  Liitto TL ry koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003 

 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n  ja Suomen Teollisuushenkilöiden Liitto STL ry:n 
sekä Teknisten Liitto TL ry:n välistä Siljan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 
1.2.2001-31.1.2003 
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen Yleisradio 
Oy:tä koskeva työehtosopimus 28.3.2000-28.2.2003  
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Teknisten Liitto TL ry:n välinen Yleisradion 
teknisten toimihenkilöiden koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003  
 
Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Teknisten Liitto ry:n välinen Digita Oy:n 
työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003  
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Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Toimihenkilöunioni TU ry:n Palvelualojen 
Toimialaliiton  toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2003-15.2.2005 

 
Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry 
työkeskuksia koskeva työehtosopimus 1.2.2003-15.2.2005 

 
 Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Yleisradion Toimihenkilöt ry:n Yleisradio Oy:n 
 toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2001-31.1.2003 

Rättsfall  

Högsta domstolen  

HD 1986 II 121 

HD 7.6.1993 S 92/865 nr 2097 

HD 1994:21 

HD 1994:118 

HD 1994:102 

HD 1997:55 

HD 1997:211 

Hovrätten  

Vasa hovrätt 5.3.1992 S 91/662 

Helsingfors hovrätt 23.9.1992 S 91/1692 

Åbo hovrätt 22.9.1992 S 92/634 

Åbo hovrätt 14.9.1992 S 91/1181 

Östra Finlands hovrätt 3.10.1991 R 89/1604 

Kouvola hovrätt 10.2.1987, R 85/1272 

Åbo hovrätt 11.1.1984 1983 R 27  

Vasa hovrätt 27.1.1984 R 82/117 

Vasa hovrätt 5.3.1992, S 91/662 

Helsingfors hovrätt 23.9.1992 S 91/1692 

Arbetsdomstolen  

AD 2001:11 



 

 
 

273

AD 1994:40 

AD 1993:46 

AD 1989:48 

AD 1987:80 

AD 1979:104 

AD 1979:66 

Arbetsrådet  

AR 15.4.1982 n:o 64/81 

AR1138-83 

Internationella avtal  

ILO:s allmänna avtal nummer 135/1971 

ILO:s avtal om organiseringsfriheten inom facklig verksamhet och skyddandet av 
facklig organiseringsrätt nummer 87 

Intervjuer 

Brännäs Östen, direktör, Branschförbundet för servicebranschen rf 

Castrén Päivi, personaldirektör, Nokia Oyj 

Forsström Peter, VD, Branschförbundet för servicebranschen rf 

Leinonen Jaakko, direktör, Branschförbundet för servicebranschen rf 

Lindström David, personaldirektör, Botnia Air Oy Ab  

Moerk Hallstein, personaldirektör och direktionsmedlem, Nokia Oyj 

Nurmi Lars, perconalchef Viking Line Marketing Ab Oy  

Palmgren Patrik, personaldirektör Silja Line Oyj  

Salovuori Eero, personaldirektör, Finnair Oyj 

Schmidt Kaj, direktör, Branschförbundet för servicebranschen rf 

Bilagor 

Bilaga 1 HPWS-index, ur Becker m.fl. The HR Scorecard, s. 16-17,  

Bilaga 2 Frågeformulär i den empiriska undersökningen  
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Bilaga 1 

Becker – Huselid – Ulrich HPWS-index (High Performance Work Systems Index eller index 
avseende ett system för hög arbetsprestation) där man jämför ett företags höga respektiva låga 
kvalitet för personalledarskapet. Becker – Huselid – Ulrich har rankat 429 företag år 1998 på 
basen av indexet. Den ena kolumnen omfattar företag som hör till de sämsta 10 %:en med låg 
kvalitet avseende personalledarskapet och den andra kolumnen omfattar företag som hör till 
den bästa 10 %:en med hög kvalitet avseende personalledarskapet. Man har kommit till bl.a. 
följande slutsatser: 

Sämsta 10 % Bästa 10 %
(42 företag) (43 

företag) 
Personalledarskapsrutiner  
Antalet kvalificerade sökande per rekrytering 8.24 36.55
Procent anställda baserat på godkända i urvalstesten 4.26 29.67
Procent funktioner som anställts denna väg 34.9 61.46
Procent som har en formell personalplan avseende 4.79 46.72
rekrytering, utveckling och turordning  
Antalet arbetstimmar för träning av nya anställda (under 1 år) 35.02 116.87
Antalet arbetstimmar för utbildning av erfaren personal 13.4 72
Procent av de anställda som erhåller en regelbunden   
resultatvärdering 41.31 95.17
Procent av de anställda som går framåt i organisationen eller  23.36 87.27
som har resultatlön bunden till resultatet  
Procent av de anställda som erhåller svar angående 
arbetsresultat 

3.9 51.67

i arbetsprestationer från en databank (360)  
Målsättning, procent för den totala ersättningen (marknads- 43.03 58.67
nivån = 50 %)  
Procent av de anställda som erhåller resultatlön 27.83 83.56
Procent av skillnaden i resultatlön mellan personer lägre eller 3.62 6.21
högre upp i organisationen   
Procent av de anställda som rutinmässigt arbetar i själv- 10.64 42.28
styrda grupper, "korsfunktioner" eller i projektteam  
Procent av personalbudgeten som används på utlokaliserade 13.46 26.24
aktiviteter (t.ex. rekrytering, förmåner, löneräkning)  
Antalet anställda per personalspecialist 253.88 139.51
Procent av de valbart anställda som omfattas av medlemskap 30 8.98
i ett fackförbund  
Resultat av personalåtgärder *)  
*) Variablerna i resultatet finns i skalan 1 till 6, där 1 utgör  
inte alls och 6 utgör "till en mycket stor omfattning"  
Omfattningen till vilken del strategin är klar och uppfattad 
genom 

3.4 4.21

hela företaget  
Omfattningen till vilken del genomsnittsanställda uppfattar 
hur 

2.8 4

hans eller hennes arbete påverkar företagets framgång  
Omfattningen av hur mellancheferna ser de anställda som en 3.31 4.21
värdefull resurs eller som en kostnad som skall minimeras  
Omfattningen av hur stor del av ledningsgruppen som är 3.02 4.33
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visionärer 
Omfattningen av till vilken del företaget erbjuder 
anställnings- 

 

trygghet, även i tider av sämre finansiellt resultat 2.71 4.11
Omfattningen av hur stor del av företagets beslutsfattande 3.02 3.81
kan anses vara involverad av personalen (personalinflytande)  
Omfattningen av hur stor del av företagets 
personalspecialister 

3.76 4.56

räknas som experter i administrationen   
Omfattningen av hur stor del av företagets 
personalspecialister 

3.69 4.4

räknas som "hjältar" av personalen  
Omfattningen av hur stor del av företagets 
personalspecialister 

3.31 4.12

i allmänhet anses vara "förändringsagenter"  
Omfattningen av hur stor del av företagets 
personalspecialister 

3.19 4.30

i allmänhet utgör partners i verksamheten  
Omfattningen av hur stor del av företagets linjechefer inser att 2.45 3.65
ett effektivt avvikande ledarskap är oumbärligt ur 
verksamhetens 

 

synvinkel  
Omfattningen av hur stor del av företagets ledning visar 2.99 4.05
förpliktelse och ledarskap vad gäller kunskapsspridning  
Omfattningen av till vilken del företaget har utvecklat och 
kommuni- 

3.38 4.63

cerar mätning av finansiella resultat  
Omfattningen av till vilken del företaget har utvecklat och 
kommuni- 

3.02 4.27

cerar mätning av kundrelationer  
Omfattningen av till vilken del företaget har utvecklat och 
kommuni- 

3.09 4.13

cerar mätning av nyckelaffärsområden  
Omfattningen av till vilken del företaget har utvecklat och 
kommuni- 

2.26 3.12

cerar mätning av inlärning och tillväxt  
Företagets resultat/effektivitet   
Personalomsättning 34.09 20.87
Försäljning per anställd USD 158,101 617,576
Marknadsvärde jämfört med bokföringsvärde 3.64 11.06
 

Bilaga 2 

Frågeformulär i den empiriska undersökningen. Samma frågor skickades till arbetsgivarens 
och personalens representanter. Fritt översatt av forskaren.  
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FRÅGEFORMULÄR TILL ARBETSGIVARENS REPRESENTANTER I SAMARBETSFÖRFARANDET (PÅ FINSKA)
Funktion inom företaget Medlem av ledningsgruppen 1

Personalchef eller motsvarande 2
Personalansvarig 3
Övrig 4

Företagets omsättning 0 - 20 MEUR 1
20 -100 MEUR 2
100 - MEUR 3

Antalet anställda (manår) 30 - 49 1
50 - 99 2
100 - 499 3
500 - 4

1) Synen på samarbetsförfarandet
Anser Du som arbetsgivarens representant att samarbetsförfarandet endast är en formell plikt som bör avklaras för att uppfylla samarbets-
lagens krav eller utgör samarbetet en konsekvent handlingslinje där arbetsgivaren gått in för att låta personalen ha ett reellt inflytande? 

Anser Du att samarbetet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande? I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma  
åsikt. Om du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt välj då 1 i skalan. 

2) Synen på samarbetsförfarandet
Anser Du att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet, där personalen deltar i beslutsprocessen genom att kunna ha ett inflytande på slut-
resultatet i förhandlingarna bidrar till företagets framgång och lönsamhet? 

I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma åsikt. Om Du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt  
välj då 1 i skalan. 

3) Synen på personalrepresentantens roll
Anser Du att flexibilitet från personalrepresentantens sida, där man inriktar sig på att nå positiva resultat ur personalens synvinkel, i stället
för att inrikta sig på att föra fram rättigheter och skyldigheter enligt lagar och avtal, åstadkommer ett bättre resultat ur personalens synvinkel.

I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma åsikt. Om Du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt  
välj då 1 i skalan. 

4) Synen på personalrepresentantens roll
Anser Du att personalrepresentanten i Din förhandlingsgrupp är tillräckligt självständig i förhållande till personalen ? 

I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma åsikt. Om Du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt  
välj då 1 i skalan. 

5) Samarbetsförfarandet i en koncern 
Anser Du att besluten fattas av den "egna" arbetsgivaren i koncernen/resultatet påverkas av den egna förhandlingsgruppen i det egna 
företaget, eller sker besluten på förhand av koncernledningen där samarbetsförhandlandet i dotterbolagen endast utgör en formalitet?

Anser Du att besluten fattas av den egna arbetsgivaren/egna förhandlingsgruppen? I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma  
åsikt. Om Du är helt av samma åsikt väl då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt välj då 1 i skalan. 

ENKÄT: PERSONALREPRESENTANTENS ROLL I SAMARBETSFÖRFARANDET
- UTGÖR EN DEL AV KOMMANDE DOKTORSAVHANDLING -

Enkäten är konfidentiell. Alla som besvarar frågorna bevarar sin anonymitet om så önskas. 

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5



6) Underlättar samarbetsförfarandet möjligheten att verkställa svåra beslut? 

Nej Ja
1 

7) Underlättar samarbetsförfarandet informationsgången till personalen?

Nej Ja
1 

8) Bör samarbetsförfarandet användas som medel i situationer också då det inte förutsätts
av lagen?

Nej Ja
1 

9) Anser Du att personalrepresentantens roll i samarbetsförfarandet bör förstärkas 
lagstiftningsvägen/avtalsvägen, där personalrepresentanten mera självständigt kan  
fatta egna beslut? Nej Ja

1 

10) Anser Du att flere frågor borde förhandlas individuellt med varje arbetstagare?

Nej Ja
1 

11) Anser Du att ett effektivt samarbetsförfarande avlägsnar behovet av individuella  
förhandlingar även vad gäller arbetstid, semester, föräldraledigheter m.m. 

Nej Ja
1 

12) Anser du att personalrepresentanten i Din förhandlingsgrupp har inflytande på besluts-
fattandet? 

Nej Ja
1 

Övrigt som du vill föra fram avseende personalrepresentantens roll i samarbetsförfarandet?

 
  

  
  

Tack! Forskaren avser att återkomma till en del av de som besvarat enkäten i form av en intervju för att diskutera
svaren. Om Du vill får Du gärna lämna kontaktuppgifter för en eventuell kontakt från forskarens sida. 

Företag:  
Namn:
Adress:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Bland de som lämnat sina kontaktuppgifter 
lottar vi ut följande presentkort:
2 x kryssning Helsingfors-Tallinn med Nordic Jet Line i Business Class 
Frågeformuläret skickas till:
Branschförbundet för Servicebranschen r.f. enligt bofogat kuvert
Forskarens kontaktuppgifter: tel. Hans Jonasson +358 400 721 295

             2

             2

             2

             2

             2

             2

             2



FRÅGEFORMULÄR TILL PERSONALENS REPRESENTANTER I SAMARBETSFÖRFARANDET (PÅ FINSKA)
Typ av personalrepresentant? Huvudförtroendeman 1

Vicehuvudförtroendeman 2
Förtroendeman 3
Övrig 4

Företagets omsättning 0 - 20 MEUR 1
20 -100 MEUR 2
100 - MEUR 3

Antalet anställda (manår) 30 - 49 1
50 - 99 2
100 - 499 3
500 - 4

1) Synen på samarbetsförfarandet
Anser Du som personalens representant att samarbetsförfarandet endast är en formell plikt som bör avklaras för att uppfylla samarbets-
lagens krav eller utgör samarbetet en konsekvent handlingslinje där arbetsgivaren gått in för att låta personalen ha ett reellt inflytande? 

Anser Du att samarbetet skall skötas så att personalen kan ha ett reellt inflytande? I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma  
åsikt. Om du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt välj då 1 i skalan. 

2) Synen på samarbetsförfarandet
Anser Du att ett positivt klimat i samarbetsförfarandet, där personalen deltar i beslutsprocessen genom att kunna ha ett inflytande på slut-
resultatet i förhandlingarna bidrar till företagets framgång och lönsamhet? 

I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma åsikt. Om Du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt  
välj då 1 i skalan. 

3) Synen på personalrepresentantens roll
Anser Du att flexibilitet från personalrepresentantens sida, där man inriktar sig på att nå positiva resultat ur personalens synvinkel, i stället
för att inrikta sig på att föra fram rättigheter och skyldigheter enligt lagar och avtal, åstadkommer ett bättre resultat ur personalens synvinkel.

I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma åsikt. Om Du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt  
välj då 1 i skalan. 

4) Synen på personalrepresentantens roll
Anser Du att personalrepresentanterna i Din förhandlingsgrupp är tillräckligt självständig i förhållande till personalen ? 

I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma åsikt. Om Du är helt av samma åsikt välj då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt  
välj då 1 i skalan. 

5) Samarbetsförfarandet i en koncern 
Anser Du att besluten fattas av den "egna" arbetsgivaren i koncernen/resultatet påverkas av den egna förhandlingsgruppen i det egna 
företaget, eller sker besluten på förhand av koncernledningen där samarbetsförhandlandet i dotterbolagen endast utgör en formalitet?

Anser Du att besluten fattas av den egna arbetsgivaren/egna förhandlingsgruppen? I skala 1-5 mäts i vilken utsträckning Du är av samma  
åsikt. Om Du är helt av samma åsikt väl då 5 i skalan, om Du är helt av annan åsikt välj då 1 i skalan. 

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5

ENKÄT: PERSONALREPRESENTANTENS ROLL I SAMARBETSFÖRFARANDET
- UTGÖR EN DEL AV KOMMANDE DOKTORSAVHANDLING -

Enkäten är konfidentiell. Alla som besvarar frågorna bevarar sin anonymitet om så önskas. 

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5

                     1     2     3     4     5



6) Underlättar samarbetsförfarandet möjligheten att verkställa svåra beslut? 

Nej Ja
1 

7) Underlättar samarbetsförfarandet informationsgången till personalen?

Nej Ja
1 

8) Bör samarbetsförfarandet användas som medel i situationer också då det inte förutsätts
av lagen?

Nej Ja
1 

9) Anser Du att personalrepresentantens roll i samarbetsförfarandet bör förstärkas 
lagstiftningsvägen/avtalsvägen, där personalrepresentanten mera självständigt kan  
fatta egna beslut? Nej Ja

1 

10) Anser Du att flere frågor borde förhandlas individuellt med varje arbetstagare?

Nej Ja
1 

11) Anser Du att ett effektivt samarbetsförfarande avlägsnar behovet av individuella  
förhandlingar även vad gäller arbetstid, semester, föräldraledigheter m.m. 

Nej Ja
1 

12) Anser du att personalrepresentanten i Din förhandlingsgrupp har inflytande på besluts-
fattandet? 

Nej Ja
1 

Övrigt som du vill föra fram avseende personalrepresentantens roll i samarbetsförfarandet?

 
  

  
  

Tack! Forskaren avser att återkomma till en del av de som besvarat enkäten i form av en intervju för att diskutera
svaren. Om Du vill får Du gärna lämna kontaktuppgifter för en eventuell kontakt från forskarens sida. 

Företag:  
Namn:
Adress:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Bland de som lämnat sina kontaktuppgifter 
lottar vi ut följande presentkort:
2 x kryssning Helsingfors-Tallinn med Nordic Jet Line i Business Class 
Frågeformuläret skickas till:
Branschförbundet för Servicebranschen r.f. enligt bofogat kuvert
Forskarens kontaktuppgifter: tel. Hans Jonasson +358 400 721 295
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