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Summary 
My main intention with this thesis has been to examine the European Social 
Dialogue interacting with Swedish Labour Law. This will be done with the 
help of the use of a power perspective, allowing us to see the European 
Social Dialogue, and the way that Swedish Labour Law embraces it, from a 
perspective that gives us an important insight in underlying power 
strategies. It also gives us insight and knowledge about the problems and 
challenges the European Social Dialogue faces, both now and in the future. 
To be able to do this it has been necessary to first examine the European 
Social Dialogue as it is, and the social partners acting within it. The 
European Social Dialogue is a cooperation between the social partners at a 
European level, who after negotiations, reach different types of agreements. 
The agreements reached can be either in forms of directives or as 
autonomous agreements. These shall then, under certain circumstances, be 
implemented in each Member State. The social partners which are the main 
actors in the social dialogue consists of the intersectoral organisations 
ETUC, CEEP and Businesseurope. They, on the other hand, are 
representing national organisations from the Member States. 
 
The European Social Dialogue has given raise to a number of directives and  
autonomous agreements, which will be presented in this thesis. Some of 
them have been chosen to further examine their interaction with the Swedish 
Labour Law. A characteristic feature of Swedish Labour Law is a high 
amount of workers organization, negotiations and a strong will between the 
social partners to reach agreements. This thesis will then closer examine the 
implementation of the Council Directive on the framework agreement on 
parental leave, the Council Directive concerning the framework agreement 
on fixed-term work, the European Framework Agreement on telework and 
the European Framework Agreement on work-related stress, and what 
measures that have been taken to guarantee a sufficient implementation of 
these. 
 
To a large extent the European Social Dialogue is indeed successful, but it 
will also be made clear that there are difficulties and problems connected to 
it. The challenges that the European Social Dialogue will be facing consists 
of addressing implementation of both directives and autonomous 
agreements but also the question of how effective the Dialogue will be, 
considering  the frequent use of autonomous agreements. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka den europeiska sociala 
dialogens samspel med den svenska arbetsrätten. Detta analyseras sedan, 
bl.a. med hjälp av ett maktperspektiv vilket tillåter oss att se den europeiska 
sociala dialogen, och hur den svenska arbetsrätten emottager denna, ur ett 
perspektiv som ger oss en värdefull inblick i bakomliggande makthierarkier. 
Detta ger oss även inblick och kunskap i de problem och de utmaningar som 
den europeiska sociala dialogen står inför, både i dagsläget och i framtiden. 
För att komma dithän har det varit nödvändigt att först undersöka den 
europeiska sociala dialogen som sådan och vilka som verkar i denna. Den 
europeiska sociala dialogen är ett samarbete mellan arbetsmarknadens 
parter, på europeisk nivå, vilka efter förhandlingar når avtal och 
överenskommelser. Avtal och överenskommelserna kan ta sig formen av 
direktiv eller autonoma avtal, vilka sedan under olika premisser, skall 
implementeras i varje medlemsstat. De arbetsmarknadsparter som är 
huvudaktörer i den europeiska sociala dialogen, är de branschövergripande 
organisationerna ETUC, CEEP och Businesseurope. De i sin tur, 
representerar mindre nationella organisationer från medlemsländerna. 
 
Den europeiska sociala dialogen har således givit upphov till ett antal 
direktiv och autonoma avtal, vilka presenteras närmare i uppsatsen. Ett antal 
av dessa har sedan valts ut för att sättas i relation till den svenska 
arbetsrätten. Den svenska arbetsrätten har vissa utmärkande drag, 
exempelvis den höga graden av arbetstagarorganisation och förhandlingar 
parter emellan, och inte minst en stark partsvilja att komma överens. 
Uppsatsen undersöker hur implementeringen av Föräldraledighetsdirektivet, 
Visstidsdirektivet, Distansarbetsavtalet och Avtalet om arbetsrelaterad 
stress, har mottagits i den svenska arbetsrätten och vilka åtgärder som 
vidtagits för att säkerställa en implementering av dessa. 
 
Den europeiska sociala dialogen framstår i flera bemärkelser som 
framgångsrik, men det blir även tydligt att det föreligger svårigheter och 
problem. De utmaningar som den europeiska sociala dialogen står inför 
innefattar allt från hur implementeringen av direktiv och avtal bör ske, till 
hur verkningsfull dialogen i praktiken blir med, det allt vanligare, 
upprättandet av autonoma avtal. 
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Förord 
Min studietid på Juridicum är till ända. Äntligen kanske jag borde säga men 
det finns även en mängd roliga minnen förknippade med mina studier, 
varför det är med något blandade känslor jag lämnar studentlivet. En ljuvlig 
son anlände även mitt i mina studier, vilket gjorde att de drog ut på tiden, 
men som naturligtvis givit mig ovärderliga erfarenheter. Sammantaget skall 
det bli spännande att ta del av ett väntande arbetsliv och se vad det för med 
sig. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till min handledare Mia Rönnmar 
för din vägledning under arbetets gång men också för att du höll i den första 
fördjupningskursen som presenterade arbetsrätten på ett intresseväckande 
och relevant sätt, och som därmed fick mig att vilja veta mer om detta 
område. Tack Arne för att du finns och för att du stöttat mig under min 
utbildning. 
 
Lund, i maj 2009 
Anna E. Hjalmarsson 
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Förkortningar 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160)  
CEEP European Centre of Enterprises with Public Participation and 

of Enterprises of General Economic Interest  
Ds Departementsserie 
EG Europeiska Gemenskapen 
ETUC European Trade Union Confederation
EMU Europeiska Monetära Unionen 
EU Europeiska Unionen 
HTF Tjänstemannaförbundet för handel, transport och service 

(numera Unionen) 
KFS Kommunala Företagens Samorganisation 
LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
LO Landsorganisationen 
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet  
OFR Offentliganställdas Riksförbund 
Prop. Proposition 
RF Regeringsformen 
SAF Svenska Arbetsgivarföreningen 
SACO Sveriges akademikers centralorganisation 
SEKO Facket för Service och kommunikation  
Sif Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Unionen) 
SKL Sveriges kommuner och Landsting 
SKTF Svenska Kommunaltjänstmannaförbund numera fackförbundet 

för offentligt och privat anställda med anknytning till 
kommun, landsting och kyrka.

SOU Statens offentliga utredningar 
SRAO Sveriges Radios Arbetsgivarförening 
TCO Tjänstemännens Centralorganisation 
UNICE Union of Industrial and Employers’ Confederation of Europe 
UEAPME European Association of Craft, Small and Medium-sized 

Enterprises 
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1 Inledning  
På det arbetsrättsliga området är den europeiska sociala dialogen ett 
betydelsefullt samarbete mellan parter på arbetsmarknaden på europeisk 
nivå. Parterna på arbetsmarknaden består av representanter från 
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan vilka alla är representerade genom 
olika organisationer. Detta samarbete har givit upphov till ett antal direktiv, 
ramlagar och andra överenskommelser vilka förhandlats fram i mer eller 
mindre hårda förhandlingar. Vad som sedan förhandlats fram skall 
implementeras i de olika medlemsstaterna vilket inte alltid förefaller helt lätt 
då medlemsstaterna bär på olika arbetsrättstraditioner och därmed 
implementerar dessa direktiv och avtal på olika vis. 
 
Svensk rätt skall harmonisera med EG-rätt varför den svenska arbetsrätten 
måste stå i överensstämmelse med det som beslutats om på EG-nivå. 
Implementering har alltså skett av det som är resultatet av de europeiska 
arbetsmarknadsparternas förhandlingar. Implementeringen av detta arbete 
har sett olika ut beroende på vilket direktiv eller ramavtal det rör sig om. 
När det gäller att sätta den europeiska sociala dialogen i relation till svensk 
arbetsrätt behandlas i huvudsak föräldraledighetsdirektivet1, 
visstidsdirektivet2, distansarbetsavtalet3 och avtalet om arbetsrelaterad 
stress4. Den svenska arbetsrättsmodellen utmärks av starka parter på 
arbetsmarknaden vilka i sin tur bär på en stark tradition av förhandlingar 
och partsvilja sinsemellan. Vidare har kollektivavtal en framträdande roll på 
arbetsrättens område, och därmed på arbetsmarknaden; i princip allt av 
värde för arbetsgivare och arbetstagare regleras numera genom 
kollektivavtal. Detta får även betydelse vid implementering av direktiv och 
avtal. 
 
Den sociala dialogen har alltså påverkat den svenska arbetsrätten på mer 
eller mindre betydande vis, och detta samarbete och förhållande mellan 
parterna kan analyseras på olika vis, och genom olika perspektiv, för att 
bringa djup i diskussionen. Jag har funnit det intressant att analysera sociala 
dialogen ur ett maktperspektiv då flertalet relationer och åtgärder på 
arbetsmarknaden är ett resultat av olika maktförhållanden och 
maktutjämningar. Inte att förglömma är arbetet för att öka jämställdheten, 
som även den innebär en maktutjämning, som länge präglat arbetet på EG-
nivå inom den sociala dimensionen men även på svensk nationell nivå. 
Arbetet med att införa en social dimension inom EG och därmed 
upprättandet av en social dialog mellan arbetsmarknadsparterna visar på en 

                                                 
1 Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (ETUC). 
2 Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS 
(ETUC), UNICE och CEEP. 
3 Avtal om distansarbete upprättat i juli 2002. 
4 Avtal om arbetsrelaterad stress upprättat i oktober 2004. 
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vilja att utjämna det tidigare obalanserade förhållandet mellan 
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte med förevarande uppsats är att undersöka hur den 
europeiska sociala dialogen samspelar och har samspelat med den svenska 
arbetsrätten. För att besvara detta syfte blir det nödvändigt att först 
undersöka hur den sociala dialogen fungerar på EU/EG-nivå, att vidare 
undersöka hur initiering och implementering av avtal mellan 
arbetsmarknadsparterna går till för att sedan närmare titta på de avtal som i 
dagsläget är ett resultat av den sociala dialogen. För att vidare anknyta till 
den svenska arbetsrätten skall jag undersöka hur några av de här avtalen 
implementerats i vårt nationella rättsystem. För detta syfte har jag valt att 
särskilt undersöka föräldraledighetsdirektivet vilket var det första avtalet de 
sociala parterna enades om, visstidsdirektivet som har fått tämligen stor 
effekt för svensk lagstiftning, distansavtalet vilket är det första autonoma 
branschöverskridande avtalet samt avtalet om arbetsrelaterad stress vilket är 
ett annat autonomt avtal.  
 
Implementeringsprocessen är intressant ur flera aspekter; dels skall 
bindande direktiv genomföras i den nationella lagstiftningen, dels skall 
arbetsmarknadens parter implementera icke-bindande dokument, dvs. 
autonoma avtal. Hur implementeringsprocessen ter sig kan ge en bra bild 
över vilka svårigheter den sociala dialogen stöter på när det kommer till att 
få effekter i praktiken. Andra frågeställningar som ryms inom detta syfte är 
även vilken betydelse den sociala dialogen kan få för svensk arbetsrätt i 
framtiden, men även om dialogen ur ett generellt perspektiv kan anses gå en 
ljus framtid till mötes. I detta ingår att undersöka utvecklingen på området 
och att titta på den kritik som förknippas med sociala dialogen; riskerar 
övergången till en alltmer tillämpning av soft law att bli verkningslöst eller 
är det en nödvändig förutsättning för att arbetet inom den sociala dialogen 
även skall kunna tillämpas på den framtida arbetsrätten och arbetsrätten i 
tex. nya medlemsländer? Att se till den framgång, men även de 
misslyckanden, som präglat den sociala dialogens arbete hittills är en 
nödvändighet för att överhuvudtaget sia om dialogens roll, och därmed 
arbetsmarknadsparternas roll, i framtiden. 

1.2 Teori 

1.2.1 Inledning 
För att ge uppsatsen ytterligare djup är min avsikt att även använda mig av 
en teori som ett kompletterande angreppssätt till den traditionellt 
rättsdogmatiska metoden i uppsatsen. Detta kommer främst till uttryck i 
analysen och avslutande reflektioner. Det som framkommer i min uppsats 
om den sociala dialogen och främst dennes samspel med svensk arbetsrätt, 
vill jag således analysera med hjälp av en maktteori eller ett 
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maktperspektiv.5 Att använda ett maktperspektiv när det gäller sociala 
dialogen anser jag kan vara synnerligen fruktbart då det finns mer eller 
mindre uppenbara maktrelationer på arbetsrättens område och därmed på 
arbetsmarknaden. Olika länder representerar även olika 
arbetsmarknadsmodeller, sk industrial relations modeller6, och här kan 
maktrelationer se olika ut, beroende på vad som är tongivande för 
arbetsrätten i respektive land. Hur maktrelationerna på arbetsmarknaden i 
olika länder ser ut, exempelvis den mellan arbetsmarknadens parter, kan 
visa på en arbetsrättsmodell som antingen präglas av starka och etablerade 
fackföreningar och ett stort arbetstagarinflytande men även 
arbetsrättsmodeller som utmärks av ett svagt anställningsskydd och stora 
motsättningar och konflikter mellan arbetsmarknadsparter. 

1.2.2 Olika maktperspektiv på arbetsrätten 
Makt kan diskuteras på olika nivåer. På EG-nivå står förhållandet mellan 
arbetsmarknadsparterna i form av organisationer i fokus. En annan 
maktrelation eller maktbalans som framstår som särskilt intressant på den 
här nivån är den mellan de sociala parterna och Kommissionen. Även 
förhållandet mellan olika medlemsstater och därmed arbetsmarknadsparter 
från olika medlemsstater, som i sin tur sammanstrålar och förväntas 
samarbeta i den sociala dialogen, rymmer perspektiv på makt. På nationell 
nivå finns återigen maktförhållandet mellan arbetsmarknadsparterna, men 
här i form av mindre organisationer på nationell nivå. En annan 
maktrelation är den mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i ett 
anställningsförhållande. Vidare innebär jämställdhetsfrågor, vilka tenderar 
att vara starkt kopplade till arbetsliv och arbetsrätt, att maktfrågor och 
perspektiv på makt återigen hamnar i fokus.  
 
Gällande relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, har det i Sverige 
och i många andra länder, för att utjämna det ojämna maktförhållandet 
mellan dessa båda, utvecklats organisationer, inte minst i form av fackliga 
sådana, för att ta tillvara på arbetstagarens intressen.7 Detta maktperspektiv 
anser jag även kan sättas i nära relation till det som inom arbetsrätten brukar 
benämnas normativa grundmönster, där arbetsrätten och arbetsmarknaden 
ofta präglas av flera motstridiga mönster. Teorin om normativa 
grundmönster kan användas för att utröna vilken tradition arbetsrätten i ett 
visst land har; är det arbetsgivarsidan som konsekvent har starkast 
genomslagskraft och som utan undantag sätter spelreglerna eller kan man se 
att arbetsrätten istället präglas av ett förhållandevis starkt 
arbetstagar/anställningsskydd? De motstridiga mönster man kan se i 
arbetsrättens normativa fält består av rättvis fördelning vs avtalsfrihet och 

                                                 
5 Engdahl & Larsson, s. 96 ff. 
6 Rönnmar, s. 25, 31. 
7 Se även resonemanget i Schmidt, Folke, s. 18, om att de grundläggande syftena för den 
kollektiva arbetsrätten brukar beskrivas ur ett maktperspektiv. Arbetstagaren har i 
förhållande till arbetsgivaren bl.a. en svagare förhandlingsposition och genom att 
organisera sig som kollektiv kan arbetstagarna motverka detta överläge. 
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arbetsgivarprerogativet vs anställningsskyddet.8 Vad gäller exempelvis 
maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan detta således 
illustreras av arbetsgivarprerogativet (arbetsgivarens arbetsledningsrätt) och 
anställningsskyddet för arbetstagaren och beroende på arbetsrättstraditionen 
i varje land, får de olika genomslagskraft. I Sverige, som har ett 
förhållandevis starkt anställningsskydd, kan således maktbalansen i detta 
fall sägas vara balanserad i den mån att arbetsgivarprerogativet inte tillåts 
dominera alltför mycket. Jag har inte för avsikt att närmare använda mig av 
teorin om normativa grundmönster som teoretisk utgångspunkt i min analys 
men anser det vara viktigt att åtminstone nämna denna då den många gånger 
är en viktig utgångspunkt i arbetsrättslig forskning. Den är således viktig att 
känna till då den på ett bra sätt kan beskriva arbetsrättsförhållanden i olika 
länder, genom att se till hur vissa moment eller grundmönster förhåller sig 
till varandra.  
 
Innan de fackliga organisationerna upprättades präglades maktförhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare av en exploatering9 där den 
resursstarke, dvs. arbetsgivaren, satte spelreglerna i samhället och där de här 
spelreglerna ofta kom att verka till fördel för dem själva och till nackdel för 
arbetstagarna. Trots att arbetsgivarprerogativet även idag är en viktig del 
inom arbetsrätten, har maktförhållandet med råge utjämnats, både på 
europeisk och på nationell nivå. I den svenska arbetsrätten har vi en stark 
kollektivavtalsreglering och en stor del av arbetstagarskyddet finns 
dessutom reglerat i lag, och kan inte avtalas bort, ens med kollektivavtal. 
 
Ett annat perspektiv på makt är det förhållandet som råder mellan könen, 
mellan män och kvinnor. Frågor om jämställdhet fortsätter att vara aktuella 
på arbetsrättens område i dagsläget, både på EG-nivå och på nationell nivå. 
Arbetet för att öka jämställdheten och att därmed utjämna maktförhållandet 
mellan könen kan direkt kopplas till den sociala dialogen då ett av syftena 
med själva dialogen är att upprätta en social balans och att stärka den sociala 
utvecklingen. De som ofta tenderar att vinna på att den sociala standarden 
stärks är kvinnor; upprättandet av ett deltids-och visstidsdirektiv10 och 
föräldraledighetsdirektivet11 visar inte minst på den jämställdhetsaspekt och 
därmed maktrelationer mellan könen, som står att finna i arbetet inom den 
sociala dialogen. Viktigt att påpeka är även att maktstrategier inte alltid tar 
formen av uttalade bestämmelser som på ett direkt sätt missgynnar en 
särskild grupp utan ett maktöverläge kan även visa sig i osynliggörandet av 
en viss grupp. Makt kan således innebära att man väljer att inte definiera 
exempelvis en viss grupp; det som inte definieras förefaller inte existera 
vilket leder till att vissa frågor inte tas upp på agendan. Detta resonemang 

                                                 
8 Christensen, s. 527. Rönnmar, s. 33. 
9 Engdahl & Larsson, s. 98 f. 
10 Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (ETUC) och Rådets direktiv 1999/70/EG om 
ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS (ETUC), UNICE och CEEP. 
11 Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (ETUC). 

8 



tenderar att särskilt applicera på jämställdhetsfrågor.12 Den sociala dialogen 
torde i detta avseende inneburit vissa förändringar, vilket närmare kommer 
att diskuteras i min uppsats. 
 
Att sätta ett maktperspektiv på arbetsrätten och den sociala dialogen anser 
jag visar på ett tydligt exempel där maktunderläget13 tidigare hindrat vissa 
parter från att påverka, arbetstagare generellt, och fortfarande idag hindrar 
vissa grupper, i synnerhet kvinnor, från att påverka politiken och de med 
ekonomisk makt i samhället. En tydlig utveckling har skett men det innebär 
inte att arbetet för att utjämna maktbalanser på arbetsrättens område och i 
och med detta även verka för en ökad jämställdhet mellan könen, har 
avstannat. 

1.3 Metod och material 
Den metod som utgör grunden för uppsatsen är den rättsdogmatiska 
metoden vilken innebär att utgångspunkten tas i lag, förarbeten, rättspraxis 
och doktrin. Viktigt att poängtera är även betydelsen av kollektivavtal i den 
europeiska sociala dialogen men även kollektivavtals betydelse när det 
gäller dialogens förhållande till den svenska rätten. Som ett komplement till 
denna metod använder jag mig även, som ovan sagts, av ett maktperspektiv. 
Att sätta den sociala dialogen i ett maktperspektiv anser jag kan ge en något 
annorlunda bild av den sociala dialogen, som inte framkommer med enbart 
en juridisk rättsdogmatisk metod. Ett alternativt perspektiv anser jag även 
ger författaren ett ökat utrymme till reflektion som tar sin utgångspunkt i 
samhällsförhållanden. Juridiken får som bekant verkningar och effekter i 
samhället och dessa två bör inte vara två åtskilda system; genom att sätta 
juridiken i ett sammanhang och diskutera den ur ett samhällsperspektiv, 
anser jag ger de juridiska reglerna större tyngd varför ett maktperspektiv kan 
vara synnerligen användbart i frågor och resonemang av analyserande 
karaktär. 
 
Lagtext har givetvis en framträdande roll i min uppsats men det är i 
förarbetena, i doktrinen och i rättspraxis som man hittar intressanta 
motiveringar, kommentarer osv. till varför lagtexten ser ut som den gör. I 
den svenska rätten spelar förarbetena en betydligt mera framträdande roll, 
jämfört med EG-rätten där främsta rättskällan består av lag, dvs. i form av 
bl.a. fördrag, direktiv och ramavtal. Även rättsfall från EG-domstolen 
behandlas i uppsatsen. Romfördraget, med aktuella artiklar, utgör grunden 
för den sociala dialogen och vidare på EG-nivå står även att finna de 
direktiv och ramavtal som intar en central roll i min uppsats. Av dessa kan 
särskilt nämnas Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet 
om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (ETUC) men 
även Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om 
deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (ETUC), Rådets 

                                                 
12 Se Jenny Juléns resonemang i ”Ett välsignat tillstånd? Om diskriminering av gravida 
arbetstagare,” ur ”Perspektiv på likabehandling och diskriminering”, s. 138. 
13 Engdahl & Larsson, s. 101. 
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direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS 
(ETUC), UNICE och CEEP samt avtalet om distansarbete från 2002, som 
förvisso inte antar formen av ett direktiv, men där implementering istället 
sker genom arbetsmarknadsparter i respektive medlemsland. På nationell 
nivå utgör Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och Lag (1976:580) 
om medbestämmande i arbetslivet (MBL) de grundläggande svenska 
arbetsrättsliga lagarna. Vidare finns det ytterligare lagar och bestämmelser 
som är av intresse och, som ett resultat av implementeringsprocessen och 
därmed harmoniseringen, knyter an till ovan nämnda direktiv. Även 
intressanta artiklar kan ge uppslag till aktuella frågeställningar och de kan 
även ge en god bild av vilka problem och möjligheter som anses vara 
synnerligen aktuella inom den sociala dialogen. 
 
Det finns en ansenlig mängd litteratur att använda sig av vid författandet av 
ett examensarbete men för att ge läsaren en överblick över det mest 
framträdande materialet följer nedan en kort beskrivning. ”The European 
Social Dialogue under Articles 138 and 139 of the EC Treaty: Actors, 
Processes, Outcomes” av Christian Welz ger en tämligen heltäckande och 
strukturerad bild av sociala dialogen. Författaren använder Industrial 
relations, EC law och European Integration Theory för att skildra sociala 
dialogen från dessa olika perspektiv. Vad den sociala dialogen innebär och 
de sociala parternas roll finns även beskrivet i ”EC employment law” av 
Catherine Barnard. Här finns även tämligen omfattande information att hitta 
vad gäller den lagstiftning som är resultatet av den sociala dialogen, 
exempelvis deltids-och visstidsanställningar. Givetvis är även aktuella 
direktiv och ramavtal av framträdande karaktär och inte minst de svenska 
förarbetena, vid undersökningen av den europeiska sociala dialogens 
samspel med den svenska arbetsrätten. 

1.4 Disposition och avgränsningar 
Avseende dispositionen för uppsatsen har jag valt att lägga upp den enligt 
följande: efter inledningskapitlet följer ett kapitel om den svenska 
arbetsrättsmodellen och vad som utmärker denna. Detta är nödvändigt för 
att ge en rättvis bild av vad den sociala dialogen innebär för Sveriges del 
men även för att på ett givande sätt kunna analysera den sociala dialogens 
roll i och för Sverige ur ett maktperspektiv. Sedan följer ett kapitel som ger 
en bakgrundsbeskrivning och en historisk tillbakablick av den sociala 
dialogen och en introduktion till vad den innebär. Det blir då nödvändigt att 
redogöra för historiken bakom den sociala dialogen som sådan och att ge en 
kort introduktion till framväxandet av den sociala dimensionen inom EG 
och det arbete som har bedrivits inom ramen för denna, där ju den sociala 
dialogen är en viktig del. Vidare presenteras arbetsmarknadens parter och 
vilka organisationer detta rör sig om. En viktig punkt för att beskriva den 
sociala dialogens arbete är på vilket sätt kommissionen och de sociala 
parterna kan ta initiativ till förhandlingar, lagstiftning och 
överenskommelser och i och med detta, hur de sociala parterna förhåller sig 
till kommissionen. 
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Ett avsnitt följer sedan om de avtal och överenskommelser som är resultatet 
av den sociala dialogen, där samtliga avtal av betydande karaktär 
presenteras. Ett antal av dessa används sedan i nästföljande kapitel för en 
fördjupande studie av vad de närmare inneburit för Sveriges del. I och med 
detta redogörs för den implementeringsprocess som vidtagits för att 
införliva de olika direktiven, ramavtalen och överenskommelserna med den 
svenska arbetsrätten. Efter detta följer den avslutande analysen där 
avslutande kommentarer ges och där den sociala dialogen bl.a. sätts i 
relation till ett maktperspektiv mot bakgrund av det som framkommit i 
teoriavsnittet. 
 
Som alltid när det gäller uppsatser krävs det att avgränsningar görs. För min 
uppsats del har detta inneburit att jag till att börja med har begränsat 
uppsatsen till att behandla den sociala dialogen i förhållande till den svenska 
arbetsrätten, även om läsaren ofrånkomligen måste ges en bild av hur 
dialogen först fungerar på den europeiska nivån. Den sociala dialogen på 
europeisk nivå är ett gigantiskt område som kan analyseras ur flera olika 
perspektiv vilket bl.a. görs i ”The European Social Dialogue under Articles 
138 and 139 of the EC Treaty: Actors, Processes, Outcomes” av Christian 
Welz. Läsaren får således en introduktion till arbetet inom ramen för den 
sociala dialogen på europeisk nivå, vilka parterna är, hur initiativ tas osv. 
Viktigt att påpeka i sammanhanget är att den sociala dialogen utspelar sig på 
såväl branschövergripande nivå som på branschspecifik nivå. 
Utgångspunkten i min uppsats är att redogöra för den sociala dialogen på 
branschövergripande nivå, inte minst för att det ger, i mitt tycke, en mera 
heltäckande bild av vad den sociala dialogen egentligen innebär samtidigt 
som det finns möjligheter att närmare analysera uppkomsten av avtal och 
vad dessa innebär för svensk rätt. Som ovan presenterats under syfte och 
frågeställningar sker avgränsningar även när avtalen och 
överenskommelserna presenteras; några har valts ut för att närmare studeras 
i förhållande till svensk arbetsrätt och de här valen har gjorts för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt av den sociala dialogens arbete och dess 
samspel med svensk arbetsrätt. När det gäller implementeringen av avtalen 
har det på EU-nivå upprättats en eller flera gemensamma rapporter för varje 
avtal. Här väljer jag att titta närmare på vissa av dem, däribland de som 
behandlar implementeringen av distansarbete och avtalet om arbetsrelaterad 
stress. 
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2 Den svenska 
arbetsrättsmodellen 
Något gemensamt system för hur arbetsrättsliga frågor skall lösas finns inte 
på EU-nivå utan medlemsländerna präglas i mångt och mycket av en egen 
särpräglad arbetsrätt. Stora skillnader kan därför finnas bl.a. beträffande i 
vilken utsträckning den arbetsrättsliga regleringen sker genom kollektivavtal 
eller genom lag, vilken ställning arbetsmarknadsparterna har; har de en 
tämligen likartad ställning eller präglas det arbetsrättsliga området av 
exempelvis en svag fackföreningsrörelse? I detta ligger även frågor om i 
vilken grad arbetstagare är organiserade i fackföreningsrörelser i de olika 
medlemsstaterna. Inom EU finns tre arbetsrättsliga modeller representerade, 
alla med olika särskiljande drag; den kontinentala, den anglosachsiska och 
den nordiska.14 Sverige, tillhörande den nordiska modellen, anses vara unikt 
i tillämpandet av sin arbetsrättsliga modellen, vilken brukar benämnas som 
den ”svenska modellen”.15 Den svenska modellen har blivit erkänd som en 
väl fungerande arbetsrättsmodell där en framgångsrik maktbalans mellan 
arbete och kapital råder.16 Vad denna närmare innebär skall redogöras för 
nedan. 
 
Till att börja med kan sägas att den nordiska modellen, och därmed den 
svenska, kännetecknas av att statens inblandning i arbetsrätten varit 
tämligen liten och att tanken istället varit att den arbetsrättsliga regleringen i 
så stor utsträckning som möjligt skal överlåtas till arbetsmarknadsparterna 
själva, dvs. arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 
Kollektivavtalsreglering har traditionellt getts en framträdande roll och 
organisationsgraden i våra fackföreningsrörelser tenderar att vara hög.17 
Fackföreningarna åtnjuter alltså hög status på arbetsplatsen, de är 
välorganiserade och den enskildes rättigheter garanteras ofta genom dessa 
starka organisationer.18

 
Den svenska arbetsrätten har genomgått ett antal stora förändringar under 
det senaste århundradet, inte minst pga. av politiska skiftningar. Tidigare i 
historien dominerade arbetsgivarprerogativet totalt, dvs. arbetsgivarens fria 
arbetsledningsrätt, och det fanns få eller inga lagregler som skyddade 
arbetstagarna. Allteftersom, med start i början av 1900-talet i och med 
decemberkompromissen,19 kom arbetstagarnas ställning att successivt 

                                                 
14 Nyström, s. 60 ff. 
15 Glavå, s. 73. Här talar Glavå om att ”kollektivavtalets centrala position i det svenska 
arbetsrättsliga systemet kan svårligen överdrivas” och att det ”torde vara unikt i världen”. 
16 Rönnmar, s. 52 f. 
17 Glavå, s. 69. 
18 Nyström, s. 62 f. 
19 Ett avtal slöts mellan SAF (numera Svenskt Näringsliv) och LO, vilket erkände 
arbetstagarnas föreningsrätt. Avtalet blev starten på den svenska fackföreningsrörelsen och 
därmed den kollektiva arbetsrätten. 
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förbättras.20 Liksom i många andra arbetsrättssystem är ett grunddrag i den 
svenska modellen, fortfarande idag, arbetsgivarens arbetsledningsrätt, eller 
arbetsgivarprerogativet. Även om arbetsgivarens ”fria” arbetsledningsrätt 
således generellt gäller som en oskriven regel har detta prerogativ på olika 
sätt inskränkts genom lag och avtal, exempelvis genom att det krävs en 
saklig grund för att uppsägning av arbetstagare skall vara giltig. Utan att 
närmare gå in på specifika materiella regler skall det sägas att det i 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt bl.a. ingår att fritt och ensidigt besluta över 
arbetsorganisationen, arbetsmetoder, produktionssätt och att omplacera 
arbetstagare. Det kan tyckas som om arbetsgivarens arbetsledningsrätt är 
tämligen långtgående, men det finns även vissa krav och regler som 
omgärdar arbetsgivarens rätt, exempelvis det faktum att en omplacering av 
en arbetstagare enbart kan ske om arbetsuppgifterna ryms inom ramen för 
arbetsskyldigheten. Arbetstagarens lydnadsplikt och därmed 
arbetsskyldigheten kan även givetvis begränsas av andra orsaker.21

 
Så som den arbetsrättsliga situationen ser ut i dagsläget har vi en tämligen 
omfattande reglering av arbetsrätten, både genom lag och kollektivavtal, där 
de mest framträdande lagarna är Lag 1982 om anställningsskydd (LAS) och 
Lag 1976 om medbestämmande i arbetslivet (MBL). De arbetsrättsliga 
regler som rör arbetstagares förhållanden är tvingande till arbetstagarens 
förmån. Vissa lagregler, exempelvis regler om turordning i samband med 
uppsägning, är även av semidispositiv karaktär vilket innebär att de kan 
avtalas bort genom kollektivavtal men inte genom ett enskilt avtal mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. På de områden där den svenska lagstiftningen 
innebär en implementering av ett EG-direktiv får avvikelser inte heller 
innebära en försämring i förhållande till vad som anges i 
minimibestämmelserna i det aktuella direktivet; detta kallas för 
semidisposivitet med EG-spärr.22  
 
Som tidigare nämnts, är ett utmärkande drag för den svenska arbetsrätten 
den starka ställning som arbetsmarknadsorganisationerna innehar. På 
arbetstagarsidan utgörs parterna av tre huvudorganisationer: LO, TCO och 
SACO, och på (den privata) arbetsgivarsidan är Svenskt Näringsliv den 
dominerande aktören. Fackföreningsrörelsen i Sverige är centraliserad och 
präglas inte av någon uttalad splittring pga. av politik, ideologi eller 
religion.23 Den höga organisationsgraden, numera ligger den på lite över 
70% både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan,24 präglar det svenska 
systemet men det har även diskuterats om medlemstalen i fackföreningarna 
sjunker i takt med samhällsförändringarna. Generellt sett tenderar 
organisationsgraden inom EU att minska.25 Klart är dock att kollektivavtalet 
                                                 
20 Glavå, s. 26 ff. & Schmidt, s. 23. 
21 Rönnmar, s. 45 ff. 
22 Glavå, s. 63 f., Rönnmar, s. 54 f. 
23 Galvå, s. 67 ff. Rönnmar, s. 53. 
24 Den fackliga organisationsgraden har de senaste åren sjunkit i Sverige, från att ha legat 
på 82 % i slutet av 90-talet. Detta förklaras av att kostnaderna för att organisera sig ökade 
och att det rått en lågkonjunktur.  Se Anders Kellbergs uttalande i artikeln ”Rekordmånga 
flyr facket”. Dagens Nyheter, publicerad 2007-12-13. 
25 Welz, s. 195. 
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fortsätter att inneha en stark ställning då så pass många arbetstagare 
omfattas av kollektivavtal omedelbart vid tillträdet till en anställning. En 
stor andel av de materiella kollektiva spelreglerna definieras i MBL men 
ofta är det enbart frågan om en kodifiering av sådant som redan är reglerat i 
kollektivavtal. Kollektivavtalet som sådant har en rad olika funktioner, dels 
i form av ett alternativ till tvingande lag och i detta ligger således även den 
reglerande funktionen, dels i funktionen av ett fredsdokument och sist men  
inte minst är det ett instrument till medbestämmande.26 Den kollektiva 
arbetsrätten innehåller alltså bl.a. spelregler om föreningsrätt (positiv och 
negativ), förhandlingar, fredsplikt och informationsskyldighet. Gällande 
kollektivavtalets bindande verkan skall sägas att den binder den som är 
medlem i avtalsslutande organisation och den som arbetar eller utövar 
verksamhet inom avtalets tillämpningsområde. Man får heller inte vara 
bunden av ett annat kollektivavtal med samma tillämpningsområde.27 Att 
komma ihåg är dock att kollektivavtal kan få verkningar även för 
arbetstagare och arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal, dvs. 
utomstående arbetstagare. En arbetsgivare som är bunden av ett 
kollektivavtal är i regel skyldig att tillämpa bestämmelser om 
anställningsvillkor även på en utomstående arbetstagare.28  
 
Om föreningsrätten, som av naturliga skäl utgör en grund till den höga 
organisationsgraden och fackföreningarnas starka ställning, kan särskilt 
sägas att den skyddas både av MBL och Regeringsformen (RF). 
Huvuddragen är där att föreningsrätten skall lämnas okränkt, dvs. ingen får 
utsättas för åtgärder som grundar sig på att denne utnyttjar sin 
föreningsrätt.29  Att kollektivavtalet har en sådan mängd viktiga funktioner 
förklarar varför det är av intresse för samtliga av de stora parterna på 
arbetsmarknaden att sluta avtal av sådan här karaktär. Således präglas den 
svenska modellen av en stark vilja från parternas sida att faktiskt komma 
överens i arbetsrättsliga frågor, varför förhandlingar och förhandlingsfrågor 
även har en stark ställning i svensk arbetsrätt.30 Arbetstagares rättigheter, 
den starka fackföreningsrörelsen och kollektivavtalens ställning kopplas 
även ofta samman med den välfärdspolitik som förs i Sverige.31

 
I takt med den ökade globaliseringen ökar även utmaningarna för den 
svenska arbetsrätten och hur den skall förhålla sig till de snabbt skiftande 
förändringarna men även i förhållande till EU:s arbetsrättsliga regleringen. 
Exempelvis det faktum att vissa semidispositiva regler i LAS och MBL fått 
förses med en EG-spärr, just för att bestämmelser i kollektivavtal som har 
en stor täckningsgrad och inte är individbaserade, inte skall avvika från de 
individuella rättigheter som stadgas i direktiven, visar på att den EG-
rättsliga modellen inte alltid är konform med den svenska.32 På ett generellt 

                                                 
26 Glavå, s. 67 ff. 
27 Glavå, s. 397. 
28 Källström & Malmberg, s. 169, 179. 
29 Glavå, s. 70, 109. 
30 Glavå, s. 67 ff., 73 ff. Rönnmar, s. 53. 
31 Glavå, s. 67 f. 
32 Rönnmar, s. 54 f. 

14 



plan kan det sägas att globaliseringen fört med sig ökade krav på flexibilitet 
inom arbetsrätten för de allra flesta länder. Denna flexibilitet i arbetsrättsliga 
sammanhang kan diskuteras från olika perspektiv. Dels talar man om 
kvalitativ flexibilitet, dvs. flexibilitet som består i att förändra arbetets 
innehåll inom ramen för en tillsvidareanställning och dels om kvantitativ 
flexibilitet som oftast avser flexibilitet inom ramen för arbetsavtalets form 
och arbetstiden.33 Den svenska modellen kan sägas lägga fokus på den 
kvalitativa flexibiliteten34 men förändringar har skett och sker ständigt, med 
exempelvis en ökad tendens till att allt fler arbetstagare omfattas av atypiska 
anställningsformer. Ur flexibilitetsbegreppet härstammar även ett annat 
begrepp, flexicurity, som i kanske högre utsträckning speglar var 
arbetsrätten befinner sig idag och vilka frågor och utmaningar som står 
högst på agendan. Att uppnå en hög grad av flexicurity inom arbetsrätten 
innebär att det strävas efter att uppnå en balans mellan flexibilitet 
(effektivitet) och anställningstrygghet, således en balans mellan de 
karaktäristiska drag som brukar känneteckna kvalitativ respektive 
kvantitativ flexibilitet. 

                                                 
33 Rönnmar, s. 343 f. 
34 Rönnmar, s. 347 ff. 
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3 Den europeiska sociala 
dialogen 

3.1 Bakgrund till den sociala dialogen 
För att ge en korrekt beskrivning av den europeiska sociala dialogen blir det 
nödvändigt att först beskriva utvecklingen av den sociala dimensionen inom 
EG-rätten. Under 70-talet påbörjades diskussionerna om en gemensam 
grundtrygghet inom EG, från att det sociala området hade varit ett tämligen 
eftersatt område. Först då gjordes vissa insikter om att den tillväxtbaserade 
neo-liberala ideologin inte levde upp till förväntningarna och att 
upprättandet av en social dimension var nödvändig för att komma tillrätta 
med de problem och konsekvenser som den ekonomiska integrationen givit 
upphov till. För att bibehålla och stärka den sociala ordningen och det 
sociala systemet var det därför nödvändigt med en socialpolitik, vilket 
skulle komma ”förlorarna” till gagn, både individer och företag.35  
 
Romfördraget upprättades med främst ekonomiska motiv och även om det 
fanns en avdelning för sociala frågor var det inte detta som var huvudsyftet. 
Tanken var att den fria rörligheten av varor, arbetskraft och kapital skulle 
leda till ökad ekonomisk tillväxt och därmed, i sinom tid, ett ökat socialt 
välstånd. Den rådande synen och uppfattningen sa att ekonomisk effektivitet 
skulle betala sig i bl.a. höga sociala standarder och därför fanns det inget 
behov av en särskild europeisk social dimension.36 Det var först genom 
upprättandet av Enhetsakten, med bl.a. ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, 
som arbetsmarknadens parter och därmed förhandlingar och kollektivavtal 
började ägnas någon större uppmärksamhet och själva grunden för 
genomförandet av den sociala dimensionen lades i och med upprättandet av 
den sociala stadgan37 1989, som undertecknades av samtliga medlemsstater 
utom Storbritannien. I och med att denna stadga upprättades fördes frågor 
om arbetstagares sociala rättigheter upp i ljuset. I Enhetsakten, vilken trädde 
ikraft 1987, infördes även en artikel som kommissionens skyldighet att 
uppmuntra den sociala dialogen mellan arbetsmarknadsparter på europeisk 
nivå.38 Den sociala dialogen har till stor del kommissionens dåvarande 
ordförande Jacques Delors att tacka för sin tillkomst. Första initiativet till 
den europeiska sociala dialogen togs av honom i samband med ett historiskt 
möte i Val Duchesse i januari 1985 där han bjöd in arbetsmarknadsparterna 
UNICE (nuvarande Buisnesseurope), CEEP och ETUC att deltaga. Vid 
detta möte kom arbetsmarknadens parter överens om att vidare utveckla den 
sociala dialogen.39 Även om mötet i Val Duchesse innebar att den 
europeiska sociala dialogen etablerades och bidrog till att åter föra samman 
                                                 
35 Nyström, s. 76, Barnard, s. 9. 
36 Barnard, s. 4 ff. 
37 Stadgan om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare inom gemenskapen, 
38 Nyström, s. 28, 57 ff., 76 ff.  
39 Franssen, s. 59 ff,. Nyström, s. 78. 
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arbetsmarknadsparterna, fortskred inte utvecklingen i den grad som 
kommissionen hade hoppats på. Dialogen förhöll sig till Bryssel bl.a. 
UNICE insisterade på att förhandlingarna vid Val Duchesse inte skulle leda 
till några bindande dokument. Delors ville se ett medborgarnas Europa; ett 
Europa som finns till för sina medborgare och inte tvärtom.40 Över åren har 
dialogen också gradvis förstärkts och kommit att bli alltmer viktig och 
betydelsefull.41  
 
Den sociala dimensionens utveckling hade dock till viss del stagnerat vid 
tiden för upprättandet av EU-fördraget.42 Detta trädde ikraft 1 november 
1993. I EG-fördraget, dvs. Romfördraget, talades det visserligen om olika 
mål vad gäller den sociala agendan och den sociala dimensionen; målen 
sades vara full sysselsättning och social solidaritet. Toppmötet i Maastricht 
innebar dock tyvärr att medlemsstaterna inte kunde enas om några 
gemensamma riktlinjer på arbetsmarknadens område eller hur man skulle 
vidare utveckla den sociala dimensionen.43 Trots detta visade sig en 
öppning då man valde att tillfoga ett protokoll till Maastrichtfördraget, där 
Storbritannien medgav att övriga elva medlemsländer fick fördjupa 
samarbetet på det sociala området med utnyttjande av de institutioner och 
procedurer som fanns att tillgå inom gemenskapen.44 Ett mellanstatligt avtal 
om socialpolitik slöts också sedan av dessa medlemsländer och i detta kom 
de överens om att gå vidare på olika vis för att genomföra den sociala 
stadgan. Vad Maastrichtfördraget däremot innebar var bl.a. att den 
europeiska unionen upprättades, vilket ju sedermera gav upphov till ökat 
samarbete inom stora delar av unionen.45 Maastrichtfördraget har sedan 
upprättandet reviderats ett flertal gånger, dels genom 
Amsterdamfördraget,46 i vilket bestämmelserna i avtalet om socialpolitik 
integrerades, och senare Nicefördraget.47 Amsterdamfördraget innebar en 
slags upprättelse för den sociala dimensionen inom EU och är i jämförelse 
med Nicefördraget av större betydelse för arbetsrättsliga och sociala frågor; 
genom avtalet fick de sociala frågorna om arbetsmiljö, arbetsrätt, 
socialpolitik och jämställdhet en starkare ställning. Detta innebar bl.a. att 
EU kunde fatta fler beslut inom det socialpolitiska området jämfört med 
tidigare och fler av besluten kan dessutom fattas av kvalificerad majoritet i 
ministerrådet. Likaså utvecklades riktlinjer för att medlemsstaterna 
tillsammans skall utveckla sysselsättningsstrategier inom EU, även om 
huvudansvaret för sysselsättningspolitiken fortfarande ligger hos de enskilda 
medlemsländerna.48  
 

                                                 
40 Barnard, s. 13. 
41 Franssen, s. 61,. Nyström, s. 78. 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/valduchess
e.htm 
42 Även kallat Maastrichtfördraget. 
43 Nyström, s. 83 f. 
44 Bruun & Malmberg, s. 7. 
45 Nyström, s. 83 f. 
46 Ikraftträdande skedde 1 maj 1999. 
47 Ikraftträdande skedde 1 februari 2003. 
48 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-fordragen/Amsterdamfordraget/ 
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Den sociala dialogen har även en tydlig koppling till det som går under 
benämningen Lissabonstrategin. Redan år 2000 enades stats-och 
regeringschefer om ett samarbete för att på bred front ta sig an de 
utmaningar som den ökade globaliseringen för med sig. Detta innefattar en 
rad gemensamma mål för att stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxt, öka 
sysselsättningen och den sociala sammanhållningen samt säkra en hållbar 
utveckling. Svenska prioriteringar i detta samarbete innefattar bl.a. att öka 
arbetskraftutbudet, att se en ökad ekonomisk öppenhet mellan EU och 
omvärlden och ett bättre företagsklimat och regelförbättringar.49 Målen och 
riktlinjerna i strategin står även i centrum för den sociala agendan och även 
om huvudansvaret för politiken ligger hos de nationella myndigheterna slår 
man fast att arbetsmarknadens parter på EU-nivå kommer att uppmanas att 
spela en viktig roll.50 Kommissionen meddelar alltså att dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter skall, tillsammans med andra, användas som ett 
medel för att genomföra den socialpolitiska agendan och partnerskapet 
mellan dessa parter anges vara viktigt för att skapa förändring. Vidare anges 
i kommissionens uttalande att den(kommissionen) avser att ta fram en 
strategi som bl.a. kretsar kring att skapa en starkare koppling mellan den 
europeiska sysselsättningsstrategin och utformningen av regelverk och 
överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Dialogen mellan 
parterna skall främjas av kommissionen även i fortsättningen samtidigt som 
parternas oberoende kvarstår. Kommissionen anger även att genom att 
erbjuda möjligheten till frivilliga kollektivavtalsförhandlingar över 
gränserna kan utmaningar som bl.a. rör arbetsmarknadsorganisation och 
arbetsvillkor, lättare hanteras och arbetsmarknadens parter får genom detta 
även ett ökat utrymme att verka över nationsgränserna.51  
 
Ovan presenterade uttalanden gjordes sålunda år 2005 och sedan dess har 
inte bara Lissabonstrategin utvecklats och uppdaterats, utan även den 
sociala dialogens arbete har fortskridit, vilket lett till nya överenskommelser 
men även nya utmaningar som hör samman med tex. expanderandet av EU. 

3.2 Den europeiska sociala dialogen enligt 
Romfördraget- initiering och 
implementering av avtal 
Den sociala dialogen möjliggör upprättandet och undertecknandet av avtal 
mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på europeisk nivå och kan 
med stöd av Romfördragets artiklar 138-139 initieras på olika vis. Enligt 
artikel 138 har kommissionen till uppgift att främja samråd mellan 
arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå och skall underlätta för 
parterna att göra detta samråd möjligt. Av nästa punkt följer att 
kommissionen, innan den lägger fram socialpolitiska förslag, skall samråda 
                                                 
49 Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/2504 
50 Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet. Gemensamma 
insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram, SEK (2005)981, s. 
9. 
51 Meddelande från Kommissionen om den socialpolitiska agendan, KOM (2005) 33 slutlig. 
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med arbetsmarknadsparterna om den möjliga inriktningen av en 
gemenskapsåtgärd. Om man sedan överenskommer om en åtgärd skall 
kommissionen samråda med parterna om åtgärdens innehåll och parterna 
kan i samband med detta ge ett yttrande eller en rekommendation till 
kommissionen. Samtidigt som ett samråd enligt artikel 138 sker kan 
arbetsmarknadens parter meddela att de önskar inleda det förfarande som 
anges i artikel 139. Artikel 139 anger således närmare förutsättningarna för 
den sociala dialogen. Här stadgas att om arbetsmarknadens parter önskar 
kan dialogen mellan dem leda till avtalsbundna relationer, inklusive 
ingående av avtal.  
 
Vidare följer av artikeln att avtal som ingås på gemenskapsnivå sedan skall 
genomföras i medlemsstaterna enligt vedertagen praxis, eller i frågor som 
omfattas av artikel 137, på gemensam begäran av de undertecknande 
parterna genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen. Rådet skall 
besluta med kvalificerad majoritet utom när avtalet ifråga innehåller en eller 
flera bestämmelser som hänför sig till något av de områden för vilka 
enhällighet krävs enligt artikel 137.2. I så fall skall rådet fatta beslut med 
enhällighet. Frågor som kan komma att omfattas av artikel 137 skall i så fall 
röra områden såsom förbättringar av arbetsmiljön för att skydda 
arbetstagares säkerhet och hälsa, arbetsvillkor, social trygghet och socialt 
skydd för arbetstagarna, information till och samråd med arbetstagarna, 
jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen och lika behandling 
av kvinnor och män på arbetsplatsen och kampen mot social utslagning. 
 
För att använda ett konsekvent språkbruk, och därmed undvika 
begreppsförvirring, är det synnerligen viktigt att i detta sammanhang 
redogöra för de begrepp jag avser att använda och vad som innefattas i de 
olika begreppen. Vad gäller de överenskommelser som träffas mellan 
parterna i den europeiska sociala dialogen väljer jag att använda begreppet 
”avtal” då detta blir ett relativt ”rent” begrepp, men även för att det är det 
språkbruk som står att finna i Romfördraget artikel 139.52 Avtal eller 
överenskommelser som träffats av de europeiska sociala parterna benämns 
även ofta för ”ramavtal”. Stundtals använder även jag mig av begreppet 
ramavtal men det skall understrykas att jag med detta avser ett avtal i den 
mening som anges i Romfördraget artikel 139. I viss litteratur och i vissa 
texter anges ”samrådet” som kommissionen för med parterna, för 
”konsultation” eller ”förhandlingar” Även i detta fall väljer jag att 
huvudsakligen hålla mig till det begrepp som används i den svenska 
versionen av Romfördraget, dvs. ”samråd” men i vissa fall används även 
”förhandlingar” då jag anser att detta begrepp på ett mera tydligt sätt visar 
på att det rör frågor där parterna inte alltid är överens. Värt att notera är 
även att i den svenska versionen av fördraget, och även på andra språk, talas 

                                                 
52 Genom att istället använda begreppet ”kollektivavtal” kan förvirring uppstå om vad som 
specifikt menas med detta då kollektivavtal är så pass intimt förknippat med vad som är 
definitionen av ett sådant avtal i varje specifik medlemsstat. Detta oaktat att det i engelsk 
text, när det talas om avtal som träffats av de europeiska sociala parterna, talas om 
”collective agreements”. Se Schiek, Dagmar, Transnational Collective Labour Agreements 
in Europe and at Euroepan level-Further Readings of Article 139 EC, s. 83. 
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det explicit om ”arbetsmarknadens parter”, medan det i den engelska 
versionen istället anges vara frågan om ”management and labour”. Med 
detta åsyftas de sociala parterna, dvs. arbetsmarknadens parter, men frågan 
om den engelska versionens eventuella otydlighet har tidigare varit uppe till 
diskussion.53 I samband med detta skall det även tilläggas att det inte finns 
någon enhetlig uppfattning av vad den sociala dialogen egentligen innebär, 
eller åtminstone vad begreppet ”dialog” innefattar, eller bör innefatta. 
Begreppet ”dialog” kan innefatta alltifrån ”diskussion” till ”förhandlingar” 
och det kan röra relationer både av tvåpartskaraktär och trepartskaraktär. 
Detta, menar vissa, visar sig inte minst i den mängd dokument som kan bli 
resultat av den sociala dialogen, däribland direktiv, ramavtal, riktlinjer, 
förslag och gemensamma överenskommelser.54 Arbetstagarrepresentanterna 
tenderar även att vilja sätta likhetstecken mellan ”dialog” och ”lagstiftning” 
medan arbetsgivarsidan generellt sätt förespråkar just en ”dialog”, som inte 
leder till några bindande dokument.55

 
Artiklarna i Romfördraget utgör således det grundläggande stödet för den 
sociala dialogen och detta samarbete kan sedan mynna ut i avtal av olika 
slag och som initierats på olika vis. För det första, kan ett avtal förhandlas 
fram av de europeiska sociala parterna men där initieringen av 
förhandlingarna och därmed upprinnelsen till avtalet helt skett på 
kommissionens initiativ Som vi sett enligt ovan, måste kommissionen 
samråda med arbetsmarknadens parter om initiativ tas till ett avtal, vilket 
sedan brukar bli startskottet för vidare förhandlingar mellan de sociala 
parterna. Om de sociala parterna sedan kommer överens, kan de be rådet att 
genom beslut anta avtalet genom att upprätta ett direktiv, genom vilket 
avtalet sedan skall implementeras. Om så sker, blir överenskommelsen 
(avtalet) bindande för alla medlemsstater och det får samma status som 
annan lagstiftning. I detta sammanhang kan det även vara värt att notera att 
användandet av termen ”beslut” som det skrivs ut i artikel 139(2) ”…. 
genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen” kan framstå som 
något missvisande. Beslut i vanliga fall riktar sig antingen till att avse 
specifika åtaganden, individer eller medlemsstater; de är individuella till sin 
karaktär och är vanligtvis inte normativa i den bemärkelsen att de innebär 
upprättandet av generellt applicerbar rätt på EG-nivå. Därför har 
kommissionen slagit fast att ”beslut” i förevarande kontext enligt artikel 
139(2) syftar till något av de bindande instrument, exempelvis direktiv, som 
listas i artikel 249 i fördraget.56 Ett förfarande enligt ovanstående modell 
innebär att medlemsstaterna kan ställas till svars inför EG-domstolen om de 
underlåter att implementera. För det andra, kan ett avtal initieras på samma 
sätt som ovan men istället för att be kommissionen och rådet att upprätta ett 
direktiv till avtalet, kan de sociala parterna själva välja att implementera 

                                                 
53 Leonard, Evelyne: European Sectoral Social Dialogue: An Analytical Framework, s. 
410. 
54 Smismans, Stijn, The European Social Dialogue in the Shadow of Hierarchy, pp. 161-
180. 
55 Leonard, Evelyne: European Sectoral Social Dialogue: An Analytical Framework, s. 
406. 
56 Barnard, s. 92 f. 
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avtalet genom att förlita sig på de nationella organisationerna, (som är 
medlemmar i organisationerna på EG-nivån) de rättsliga instrument och den 
arbetsrättsliga modellen som finns i medlemsstaterna. Om ett avtal upprättas 
på detta vis blir det inte ”del av EG-rätten” och möjligheterna att bestraffa 
icke-implementering framstår som tämligen begränsade.57

 
En tredje möjlighet att upprätta avtal är att de sociala parterna själva tar 
initiativet att påbörja förhandlingar och att underteckna avtal på områden de 
anser vara lämpliga. Här kan de även välja att enbart förlita sig på de 
nationella organisationerna vid implementeringen. Slutligen, som en fjärde 
möjlighet, finns möjligheten att upprätta avtal som visserligen är ”själv-
initierade” av arbetsmarknadens parter men som genom beslut av rådet, efter 
förfrågan från parterna om att upprätta direktiv, skall implementeras i 
medlemsstaterna.58 Denna sistnämnda möjlighet finner stöd i Romfördraget 
artikel 139.2 där de undertecknade parterna, om frågan rör något av de 
områden som anges i artikel 137, kan begära att rådet beslutar om att 
upprätta ett direktiv. 
 
Som ett resultat av den sociala dialogen kan alltså avtal ingås med stöd av 
artikel 138 och i synnerhet med stöd av artikel 139, och sedan 
implementeras genom att enbart gå via de sociala parterna men också 
genom att beslut tas av rådet, på förslag av kommissionen, att exempelvis 
upprätta ett direktiv. I de sistnämnda fallen, genom att kommissionen lägger 
fram förslag till beslut behåller den(kommissionen) en viss kontroll över 
processen. Genom sin medverkan måste kommissionen, inte bara 
kontrollera att de sociala parterna som deltagit i förhandlingarna, är 
tillräckligt representativa, men den skall även kontrollera så att inte de 
överenskomna bestämmelserna står i strid med övrig EG-rätt.59  
 
Alla tidiga avtal som involverat de sociala parterna, exempelvis 
föräldraledighetsdirektivet,60 har antagit formen av ett avtal som initierats 
av kommissionen och som sedan också, genom ett beslut av rådet, antagits i 
form av direktiv att implementeras i medlemsländerna. Avtal slöts alltså 
tidigt enbart efter initiativ av kommissionen. Detta har förklarats bero på 
maktskillnaderna mellan arbetsgivarintressen på europeisk nivå och 
arbetstagarsidans förmåga att få arbetsgivare att delta i förhandlingar om 
sådant som uppfattas som viktiga områden av arbetstagarsidan. 
Arbetstagarsidans oförmåga att (tidigare) ställa krav kan förklaras av de 
skillnader som rådde och råder på arbetsrättens område inom hela EU. 
Arbetsrätten är inte ett homogent område och arbetstagarorganisationer från 
olika medlemsländer har dessutom olika intressen av ett samarbete.61 Det 
kan alltså inte förnekas att förhållandet mellan de olika 

                                                 
57 Leonard, Evelyne: European Sectoral Social Dialogue: An Analytical Framework, s. 
410. 
58 Smismans, Stijn, The European Social Dialogue in the Shadow of Hierarchy.  
59 Barnard, s. 92. 
60 Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS. 
61 Smismans, Stijn, The European Social Dialogue in the Shadow of Hierarch. 
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arbetsmarknadsparterna inom den europeiska sociala dialogen inte är eller 
har varit helt konfliktfritt. Det råder ett maktförhållande mellan 
arbetsmarknadens parter, eller snarare en brist på makt från 
arbetstagarorganisationernas sida. Detta gör det svårt att få med 
arbetsgivarorganisationerna i förhandlingarna och här fyller kommissionen 
en viktig roll för att utjämna detta förhållande.62 Generellt kan det sägas att 
arbetstagarorganisationer har tenderat att ställa sig bakom kommissionens 
påtryckningar till att initiera förhandlingar medan 
arbetsgivarorganisationerna varit betydligt mera motsträviga. Dock har de i 
de flesta fall samtyckt till dessa (kollektiv)avtalsförhandlingar eftersom 
alternativet, dvs. lagstiftning utan möjlighet till förhandling, har framstått 
som ett mindre lockande alternativ.63 Från kommissionens sida finns alltså 
en möjlighet till påtryckning för att få till stånd förhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter, man brukar tala om ”bargaining in the shadow of 
law”.64

 
Viktigt att poängtera är även att den sociala dialogens arbete och 
förhandlingar inte alltid har resulterat i framgångsrikt ingångna avtal, och 
även om flera framgångsrika avtal träffats har vägen dit många gånger varit 
lång och hårda förhandlingar har krävts från alla parter. Inte minst frågan 
om bemanningsarbete har varit en synnerligen omtvistad fråga där 
förhandlingar om uthyrda arbetstagare påbörjades redan år 2000. Parterna 
kom inte överens i frågan och 2002 la kommissionen fram ett nytt förslag 
till direktiv om bemanningsarbete varefter ytterligare förhandlingar 
påbörjades.65 Förhandlingarna om bemanningsarbete pågick under flera år 
och först år 2008, upprättades ett direktiv om bemanningsarbete. De centrala 
bestämmelserna i direktivet rymmer bl.a. en likabehandlingsprincip som 
innebär att arbetstagare som hyrs ut skall ha minst den lön och andra villkor 
som de skulle haft om de varit anställda direkt av kundföretaget. Tidigare 
under förhandlingarna, motsatte sig ett flertal medlemsländer, däribland 
Storbritannien och Danmark den här likabehandlingsprincipen och menade 
på att den inte skulle omfatta arbetstagare som var anställda för uppdrag 
kortare än sex månader.66 Medlemsstaterna får dock lov att göra avvikelser 
från den här likabehandlingsprincipen i kollektivavtal under förutsättning att 
det övergripande skyddet för uthyrda arbetstagare fortfarande respekteras 
och att kollektivavtalsbestämmelserna inte bryter mot EG-rätten. 
Arbetstagarsidan var nöjd med att skyddet för arbetstagarna gäller från 
första dagen och inte efter en viss kvalifikationstid som inledningsvis 
hävdades av arbetsgivarsidan.67 Detta direktiv skall vara genomfört i 

                                                 
62 Blanpain, s. 699. 
63 Franssen, s. 71. 
64 Bercusson, s. 541. 
65 Arbetstagarsidans mål var bl.a. att begränsa användningen av uthyrd arbetskraft, att dessa 
arbetstagare skulle få samma villkor som anställda inom användarföretagen samt att 
arbetstagarna skulle få vissa rättigheter i förhållande till sitt uthyrningsföretag. 
Arbetsgivarsidan, å andra sidan, ansåg inte att användandet av uthyrda arbetstagare skulle 
begränsas. 
66 EU och arbetsrätt, nordiskt nyhetsbrev nr 2, 2008: ”Kohandel om bemanningsarbete och 
arbetstider banar väg för direktiv”. Se även http://www.lag-avtal.se/art/8105 
67 http://www.lag-avtal.se/art/8271 
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medlemsstaterna senast 5 december 2011.68 På samma sätt gav frågan om 
europeiska företagsråd och bevisbördan i jämställdhetsmål upphov till 
förhandlingar som inte ledde någon vart. Gällande bevisbördan i 
jämställdhetsmål var arbetsgivarsidan, närmare bestämt arbetsgivarna i 
dåvarande UNICE, ovillig att överhuvudtaget inleda förhandlingar om detta. 
Direktiv om dessa båda frågor har dock så småningom upprättats,69 men 
inte som ett resultat av förhandlingar och slutligen överenskommelser 
mellan arbetsmarknadens parter i den sociala dialogen. Direktiven 
upprättades helt enkelt ”lagstiftningsvägen”, dvs. med stöd av avtalet om 
socialpolitik som bl.a. stadgar att beslut kan fattas med hjälp av kvalificerad 
majoritet.70 Exempel som dessa visar på de problem som den sociala 
dialogen kan ha att tampas med; vilka svårigheter som föreligger när 
parterna skall komma överens i frågor som av en eller annan anledning är av 
kontroversiell natur, både för arbetsgivar- och arbetstagarsidan. 

3.3 Europeiska arbetsmarknadsparter 
I den europeiska sociala dialogen är det de sociala 
parterna/arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå, dvs. organisationer som 
representerar parterna, som är huvudaktörerna. Det är alltså enbart de 
europeiska arbetsmarknadsparterna som kan konsulteras av kommissionen 
till att påbörja förhandlingar eller själva ta initiativ till detta, och således inte 
nationella organisationer.71 Parternas direkta normgivningskompetens följer 
av Romfördraget artikel 139, vilket visades i avsnittet ovan. Även om 
arbetsmarknadens parter har en normgivningskompetens skall det också 
poängteras att det ytterst är medlemsstaterna som är fördragsslutande parter 
och som skall se till att gemenskapsrätten efterlevs och harmoniseras med 
nationell rätt, och inte arbetsmarknadsparterna.72  
 
De sociala parterna innebär alltså alla de europeiska intresseorganisationer 
som deltar i den sociala dialogen med stöd av artiklarna 138 och 139 i 
Romfördraget. I och med att den sociala dialogen fått en ökad betydelse för 
beslutsfattandet i sociala frågor har det även varit en ytterst kontroversiell 
fråga vilka organisationer som skall anses vara part och därmed ingå i den 
sociala dialogen. Kommissionen har uttalat sig om vilka sociala parter som 
skall ingå i den sociala dialogen och har i och med detta uppställt vissa krav, 
bl.a. skall organisationen vara en erkänd del av dialogen mellan 
arbetsmarknadsparterna i berörd medlemsstat och ha kapacitet att förhandla 
fram avtal.73 Kontroversen kring parternas representativitet har även lett till 

                                                 
68 Se direktiv om bemanningsarbete. 
69 Direktiv 94/45/EEG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i 
gemenskapföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med 
arbetstagare & direktiv 97/80/EG om bevisbördan i jämställdhetsmål. 
70 Nyström, s. 79, 87, 175, 238. 
71 Franssen, s. 83. 
72 Maier, s. 60 f. 
73 Nyström, s. 79 ff. 
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ett uppmärksammat rättsfall, det sk. UEAPME-målet,74 där bakgrunden var 
den att UEAPME inte ansåg sig vara representerade, främst i form av 
småföretagare, vid förhandlingarna till föräldraledighetsdirektivet och därför 
ville att det skulle ogiltigförklaras. Så skedde inte och kommissionen 
förklarade att UEAPME fick anses vara tillräckligt respresenterade genom 
UNICE. UEAPME-målet väckte viktiga frågor om styrelseskick och 
demokratiska processer inom EU. Det har bl.a. sagts att den sociala dialogen 
med sin möjlighet att upprätta kollektivavtal, legitimerar EU för sina 
medborgare, just pga. av det alternativa sättet att representera genom 
arbetsmarknadsparter och att därmed upprätthålla den demokratiska 
processen. Dock har det vis som domstolen resonerade på i UEAPME-målet 
även väckt en viss kritik, för även om de redan etablerade sociala parterna 
på ett effektivt sätt fick sin representativitet erkänd, antog inte domstolen 
möjligheten att göra en vidare tolkning av representativitet gällande de 
sociala parterna. Kommissionen och rådet fick snarare minsta möjliga krav 
på sig vad gäller deras skyldighet till konsultation och samråd.75 Vilket 
tidigare påpekats råder ett maktförhållande mellan de olika 
arbetsmarknadsparterna, vilket ovanstående rättsfall delvis även visar. 
  
Nedan följer en närmare presentation av de arbetsmarknadsorganisationer 
vilka anses vara en del av den europeiska sociala dialogen. ETUC, 
Buisnesseurope och CEEP är alla branschövergripande organisationer som 
alltså representerar samtliga kategorier av arbetstagare och arbetsgivare. 
UEAPME, å andra sidan, är en branschspecifik organisation som 
representerar små och medelstora företag. Organisationen anses även den 
vara part i den europeiska sociala dialogen sedan den 1998 ingick ett 
samarbetsavtal med dåvarande UNICE, numera Buinesseurope.76

 
ETUC (Europafacket) är den största organisationen som representerar 
arbetstagarsidan, dvs. en facklig organisation. ETUC grundades 1973 och 
representerar idag 82 nationella fackliga organisationer i 36 europeiska 
länder samt 12 europeiska branschsammanslutningar (European Industry 
Federations). Sammanlagt organiserar ETUC 60 miljoner medlemmar.77 
Organisationens främsta mål är att verka för den europeiska sociala 
modellen och man anser bl.a. att kollektivavtalsförhandlingar i form av den 
sociala dialogen är en av nycklarna till ett effektivt, kompetenskraftigt och 
produktivt Europa.78 ETUC representerar således fackliga intressen i de 
europeiska institutionerna såsom kommissionen, parlamentet och rådet och 
är ansedd som en part i den sociala dialogen. Som ett led i detta har ETUC 
deltagit i branschövergripande förhandlingar och således undertecknat 
avtalen om föräldraledighet, visstids- och deltidsarbete, distansarbete, 
arbetsrelaterad stress och trakasserier på arbetsplatsen.79 När den sociala 
                                                 
74 Mål T-135/96 European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises 
against the Council of the European Union. 
75 Barnard, s. 99 f. 
76 Franssen, s. 29 ff. 
77 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Sysselsattning-och-
socialpolitik/Arbetsmarknadens-parter-och-den-sociala-dialogen/ 
78 ETUC:s hemsida: http://www.etuc.org/r/2 
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dialogen först initierades i mitten på 80-talet, i Val Duchesse, var ETUC i 
mångt och mycket en svagare organisation jämfört med idag och därmed 
mer beroende av kommissionen. I och med Maastrichtfördraget, främst 
genom ändringsfördraget Amsterdamfördraget, som innebar ett uppsving för 
den sociala dimensionen som helhet, ökade betydelsen av organisationerna. 
ETUC fick en högre status och är numera en av huvudaktörerna i den 
sociala dialogen. Det kan med bakgrund av detta sägas att facklig 
organisering främjats på EU nivå i en tid när facklig organisering minskat i 
många medlemsländer och där omständigheter på nationell nivå försvårat 
för fackliga organisationer.80

 
Businesseurope (europeiska industri-och 
arbetsgivarorganisationen/Europaarbetsgivarna) är den organisation som 
representerar de privata arbetsgivarna på EU-nivå. Organisationen, som 
tidigare hette UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederation of 
Europe), bildades 1958 i efterdyningarna av andra världskriget och består 
idag av 40 medlemmar (organisationer) från 34 olika länder både inom och 
utanför EU.81 Sammanlagt representerar organisationen 20 miljoner 
företag.82 Huvudprioriteringarna för organisationen är att uppmuntra 
entreprenörskap, att öppna upp för företagsamhet, att öka flexibiliteten på 
arbetsmarknaden och att verka för en balanserad och hållbar 
utvecklingspolitik. Dessa huvudpunkter innebär närmare bl.a. att deras 
arbete består i att stödja en långvarig stabilitet för den europeiska monetära 
unionen (EMU), att verka för bättre men mindre lagstiftning och en fortsatt 
liberalisering av handel och liberalisering  världen över.83 Liksom ETUC 
betraktas Businesseurope som en självklar part i den sociala dialogen. 
 
CEEP (The European Centre of Employers and Enterprises providing public 
services) företräder offentliga arbetsgivare i den sociala dialogen. 
Huvudpunkterna inom CEEP består i att stärka offentlighetens roll och 
offentliga tjänster till medborgarna, att deltaga i den sociala dialogen för att 
uppfylla de mål som satts enligt Lissabonstrategin samt att verka för en 
hållbar utveckling.84  
 
UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized 
Enterprises) grundades 1979 och representerar små och medelstora företag. 
Organisationen består av 83 medlemmar och representerar i hela Europa 
över 12 miljoner små och medelstora företag.85 Den svenska 
medlemsorganisationen i UEAPME är Företagarna.86 Vilket nämnts tidigare 
i uppsatsen ansågs inte organisationen till en början vara en fullvärdig part i 
                                                 
80 Welz, s. 146. 
81 Businesseurope:s hemsida: 
http://www.businesseurope.eu/content/Default.asp?PageID=416 
82 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Sysselsattning-och-
socialpolitik/Arbetsmarknadens-parter-och-den-sociala-dialogen/ 
83 Welz, s. 150 f. 
84 CEEP: s hemsida: 
http://www.ceep.eu/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=56 
85 UEAPME:s hemsida: http://www.ueapme.com/ 
86 Företagarna består av ca 55 000 direktanslutna företagare. 
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den sociala dialogen och föräldraledighetsdirektivet förhandlades fram utan 
deras deltagande, vilket ledde till protester som kommissionen sedermera 
avslog.87

 
Inom ramen för den sociala dialogens arbete verkar de nationella sociala 
parterna på två olika nivåer, dels på EU-nivån som medlemmar i de stora 
huvudorganisationerna såsom ETUC, UEAPME, CEEP och 
Businesseurope, dels på den nationella nivån genom de nationella 
organisationerna. För de europeiska sociala parterna blir det flera intressen 
att ta hänsyn till; de måste se till att de nationella organisationernas intressen 
tas tillvara genom att de får göra sina röster hörda, men de måste även, för 
att vara effektiva parter att räkna med i förhandlingar inom den sociala 
dialogen, framstå som starka och enade aktörer.88 Vad gäller representation 
av nationella intressen på arbetstagarsidan är följande svenska 
organisationer medlemmar i ETUC: LO, SACO och TCO. På 
arbetsgivarsidan är Svenskt Näringsliv representerat genom Businesseurope 
och Företagarna genom UEAPME.89 I Sverige finns en nationell sektion av 
CEEP som representerar sina medlemmar, dvs. kommuner och landsting, 
regioner, myndigheter, verk och företag. I den här sektionen ingår således 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarverket, Kommunala 
Företagens Samorganisation (KFS), Fastigo och Arbetsgivarförbundet 
Pacta.90

3.4 Ingångna avtal 

3.4.1 Föräldraledighetsdirektivet 
Avseende föräldraledighetsdirektivets91 materiella innehåll kan till att börja 
med sägas att syftet med själva direktivet är att ange minimiföreskrifter 
vilka avser att underlätta för arbetande föräldrar att förena arbetsliv och 
familjeliv. Vidare stadgas att avtalet ger alla arbetstagare, kvinnor och män, 
en individuell rätt till föräldraledighet med anledning av ett barns födelse 
eller vid adoption av ett barn, under minst tre månader. Denna rätt kvarstår 
fram till en bestämd ålder på barnet, som får vara upp till åtta år. Rätten bör 
beviljas så att den inte kan överlåtas på någon annan, allt för att främja 
principen om likabehandling. Sedan följer enligt avtalet ett antal punkter om 
de kvalifikationskrav och tillämpningsföreskrifter som medlemsstaterna 
och/eller arbetsmarknadens parter skall besluta om. Detta innebär 
exempelvis att beslut får tas om föräldraledighet skall beviljas på heltid, 
deltid, uppdelad eller i form av sparade dagar och göra rätten till 
föräldraledighet beroende av en kvalifikationsperiod i arbete och/eller 
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89 Se hemsidor för ETUC, BUSINESSEUROPE och UEAPME. 
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anställningstid, som dock inte får överskrida ett år. Medlemstaterna skall 
bl.a. även vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda de arbetstagare som 
utnyttjar, eller begär att utnyttja, sin rätt till föräldraledighet. Vidare i avtalet 
följer bestämmelser om rätt till frånvaro från arbetet pga. av force majeur, 
dvs. medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att ge en 
arbetstagare rätt till ledighet som har samband med trängande familjeskäl. I 
slutet av avtalet stadgas ett antal slutbestämmelser, bl.a. om att 
medlemsstaterna får införa bestämmelser som är förmånligare än de som 
föreskrivs i avtalet men också att medlemsstaterna skall ha implementerat 
avtalet senast två år efter rådets beslut. 
 
Föräldraledighetsdirektivet var det allra första avtalet som framförhandlades 
av de sociala parterna inom ramen för den sociala dialogen. Det 
framförhandlades alltså med stöd av Romfördraget artikel 138 och 139, där 
kommissionen var den som tog initiativet men efter samråd med 
arbetsmarknadsparterna påbörjades förhandlingar mellan dessa. Avtalet 
mellan arbetsmarknadsparterna lämnades sedan inte därhän utan ett direktiv 
upprättades av rådet genom vilket avtalet skulle implementeras i 
medlemsstaterna. De första förhandlingarna mellan arbetsmarknadsparterna 
startade i februari 1995 och till att börja med var en majoritet av 
arbetsgivarorganisationerna negativa till förslaget och menade på att det inte 
var nödvändigt med lagstiftning på europeisk nivå för detta ämne. 
Arbetstagarsidan, ETUC, var däremot positiva till förslaget om bindande 
lagstiftning. I juli 1995 påbörjades förhandlingar mellan de sociala parterna. 
Även representanter för brittiska arbetsgivare och arbetstagare deltog i 
förhandlingar, detta trots att Storbritannien motsatte sig den sociala 
dialogen. När förhandlingarna väl startat låg de största svårigheterna i att 
träffa överenskommelse om de grunder och motiv till när föräldraledighet 
skall vara berättigat att ta. Arbetsgivarsidan ville begränsa möjligheterna till 
ett barns födelse och vid adoption. Arbetstagarsidan, å andra sidan, ville 
utvidga detta till att även omfatta rätt att ta ut föräldraledighet om det råder 
force majeur. I november, efter halvår av förhandlingar, nåddes den första 
överenskommelsen, och avtalet undertecknades 14 december, och 
upprättades slutligen som ett direktiv i juni 1996.92 Direktivet fick olika 
effekter för de länder som var medlemmar i EU vid den aktuella tidpunkten. 
Exempelvis upprättades helt ny lagstiftning i åtta av medlemsländerna 
medan det i flertalet andra medlemsländer redan fanns lagstiftning på 
området som ”enbart” skulle harmonisera med direktivet. I ytterligare andra 
påvisades ingen effekt av direktivet då landet i fråga redan hade adekvat 
lagstiftning på området som låg i linje med det som stadgades i direktivet, 
detta gällde i Sverige men även i Danmark, Finland och Frankrike.93  
 
Det är tydligt att resultatet av förhandlingarna i den sociala dialogen om 
föräldraledighet, dvs. direktivet som sådant, till stor del karaktäriseras av 
den höga andelen icke-bindande rekommendationer. Detta innebär att en 
stor del av detaljregleringen lämnades till medlemsländerna att besluta om 
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själva.94 Detta medför givetvis att resultatet av direktivet, exempelvis hur 
långtgående rätten till föräldraledighet sträcker sig, kan skilja sig åt 
beroende på vilket medlemsland man undersöker. I ett stort antal 
medlemsländer är dock arbetstagare, under vissa förutsättningar, berättigade 
till betald föräldraledighet.95

3.4.2 Direktiv om deltidsarbete 
Avseende direktivets96 materiella innehåll stadgas att syftet bl.a. är att 
säkerställa att all diskriminering av deltidsarbetande upphör och att förbättra 
kvaliteten på deltidsarbete. Vidare följer en undantagsbestämmelse om att 
medlemsstaterna kan undantaga deltidsarbetande arbetstagare som innehar 
en tillfällig anställning, från avtalets bestämmelser och sedan ett antal 
definitioner. Efter detta följer bestämmelser om att deltidsarbetande 
arbetstagare inte får behandlas mindre förmånligt än jämförbara 
heltidsarbetande enbart på den grunden att de arbetar deltid. Vidare skall det 
underlättas för övriga arbetstagare att arbeta deltid, genom att bl.a. 
upplysningar om tillgängliga deltidsarbeten och heltidsarbeten inom 
företaget skall lämnas i god tid, och det utgör inte i sig en giltig grund för 
uppsägning om en arbetstagare vägrar att övergå från heltidsarbete till 
deltidsarbete eller omvänt. Medlemsstaterna skall undersöka om det finns 
rättsliga eller administrativa hinder som kan begränsa möjligheterna att 
arbeta deltid, och om det är lämpligt, undanröja dessa hinder. Likaså skall 
arbetsmarknadens parter, så långt deras befogenheter sträcker sig, identifiera 
och undersöka hinder och om det är lämpligt, undanröja dem. 
 
Gällande själva processen att söka upprätta avtal om deltidsarbete skall det 
sägas att tidiga försök från kommissionens sida gjordes redan i början av 
1980-talet att försöka lagstifta om detta. Frågan var dock oerhört 
kontroversiell och stötte på hårt motstånd från ett flertal medlemsländer. 
Även efter upprättandet av den sociala stadgan 1989, som öppnade upp för 
sociala frågor på ett generellt plan, var det svårt att få något gehör för frågor 
rörande icke-diskriminering av arbetstagare med atypiska 
anställningsformer. Trots att det redan förelåg en möjlighet, visserligen inte 
heltäckande, att komma åt diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare 
genom att åberopa principen om indirekt diskriminering, väckte frågan om 
ytterligare reglering av deltidsarbete inte något större gehör. Efter dessa 
tidiga misslyckanden startade kommissionen 1995 sin första runda av 
samråd för att utröna åsikterna hos arbetsmarknadens parter, dvs. de sociala 
parterna inom den sociala dialogen. Till skillnad från tidigare försök 
fokuserade kommissionen den här gången inte enbart på icke-
diskrimineringsprincipen gällande deltidsarbete och heltidsarbete utan att 
även framhålla deltidsarbete som mer attraktivt och att därigenom öka 
antalet arbetstillfällen. I oktober 1996 påbörjades förhandlingarna om 
lagreglering av deltidsarbete. Diskussionerna under förhandlingarna rörde 
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frågor om att heltidsarbete skall ses som norm och att andra 
anställningsformer skall utgöra undantag, samtidigt som den här typen av 
arbetsformer måste stödjas för att öka antalet arbetstillfällen.97 Att främja 
flexibiliteten i anställningsförhållanden var kommissionens målsättning och 
slutligen framförhandlades en lösning som innebar att öka flexibiliteten 
genom bättre villkor för atypiska anställningsformer och att samtidigt lyckas 
behålla en hög skyddsnivå.98 Slutligen lyckades således parterna enas och 
ett ramavtal upprättades den 6 juni 1997. Enligt proceduren som beskrivs i 
artikel 139 (2) Romfördraget, tog avtalet sedan formen av ett direktiv, 
Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om 
deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (ETUC), att 
implementera i medlemsstaterna.99

 
Implementeringen av deltidsdirektivet i sig ansågs vara tämligen problemfri 
och effektiv i de allra flesta medlemsstater; i flertalet av länderna innebar 
direktivet enbart ändringar i redan befintlig lagstiftning. I exempelvis 
Tyskland ledde icke-obligatoriska regleringar i direktivet till bindande 
nationell lagstiftning med stor effekt på arbetsrätten. I sju av femton 
medlemsstater var dock principen om icke-diskriminering av 
deltidsanställda ett nytt element i lagstiftningen.100 Orsaken till den i princip 
problemfria implementeringen av deltidsdirektivet, när direktivet som 
sådant väl var ett faktum, ligger kanske till stor del i att det, innan 
direktivets uppkomst, var möjligt att komma åt diskriminering av 
deltidsarbetande arbetstagare genom att åberopa indirekt diskriminering 
pga. kön. Att anse att annorlunda behandling av deltidsarbetande 
arbetstagare var frågan om indirekt diskriminering, fann sitt stöd i bl.a. fallet 
Bilka-Kaufhaus.101 Här var frågan huruvida det var tillåtet att ge en avtalad 
pensionsförsäkring enbart till heltidsanställda arbetstagare och inte till 
deltidsanställda. Domstolen fann att det förelåg indirekt diskriminering om 
en könsneutralt formulerad regel i praktiken medförde att ena könet 
missgynnas. Arbetsgivaren var tvungen att uppvisa vissa sakliga skäl för att 
det inte skulle vara frågan om indirekt diskriminering. Att man valde att 
frångå att enbart förlita sig på den här principen om icke-diskriminering, 
ansågs vara ett viktigt steg i utvecklingen. Tidigare låg det på de 
deltidsarbetande arbetstagarna, som i de flesta fall var kvinnor, att visa på 
att en särskild regel i arbetslivet i större utsträckning missgynnade kvinnor 
jämfört med män. Deltidsarbetande män hade således ingen möjlighet att 
göra gällande indirekt diskriminering.102 Denna begränsning föreligger inte 
med förevarande direktiv, vilket ger kvinnor och män i lika hög grad att 
göra gällande principen om icke-diskriminering.  
 
Precis som föräldraledighetsdirektivet präglas även detta direktiv av icke-
bindande rekommendationer/föreskrifter och där således en hel del lämnas 
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till medlemsstaterna att själva besluta om. Då direktivet endast innehar en 
bindande regel om icke-diskriminering anses det av många vara av en 
betydligt större frivillig karaktär än tidigare direktiv på det sociala området. 
Direktivet strävar dock efter att etablera generella principer och 
minimiregler relaterade till deltidsarbete, för att minska diskriminering i 
dessa frågor. Direktivet stötte även på kritik från Parlamentet där kritiken 
bl.a. bestod av att direktivet gav medlemsstaterna och de sociala parterna 
rätten till att göra alltför många undantag till icke-diskrimineringsprincipen 
och att direktivet inte täckte in alla former av atypiska 
anställningsformer.103  

3.4.3 Direktiv om visstidsarbete 
I inledningen till det avtal som direktivet har för avsikt att implementera 
anges att genom upprättandet av avtalet tas ytterligare ett steg mot en bättre 
balans mellan ”flexibel arbetstid och arbetstagarnas trygghet”. Ett 
decennium efter detta påstående är diskussionen alltjämt aktuell; att upprätta 
en balans på arbetsmarknaden är den främsta utmaningen som förknippas 
med begreppet flexicurity och beskriver det som står på dagordningen i det 
arbete och de förhandlingar som idag bedrivs på arbetsrättens område, både 
inom EU och på nationell nivå.104 Vidare anges att i avtalet fastställs 
allmänna principer och minimikrav för visstidsarbete och att det är 
nödvändigt att vid den detaljerade tillämpningen av bestämmelserna ta 
hänsyn till specifika nationella, bransch- och säsongsförhållanden. Precis 
som med övriga direktiv är det således en stor del av regleringen som 
lämnas över till medlemsstaterna att besluta om och det är givetvis tillåtet 
för länderna att besluta om förmånligare regler. Avtalets huvudsyften är 
enligt klausul 1 att förbättra kvaliteten på visstidsarbete genom att garantera 
att principen om icke-diskriminering tillämpas och att upprätta ett ramverk 
för att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra 
följande anställningskontrakt eller anställningsförhållanden. Sedan följer 
bestämmelser om att medlemsstaterna kan besluta om vissa undantag när de 
föreskrivna reglerna inte skall gälla. Efter begreppsdefinitionerna följer 
närmare bestämmelser om principen om icke-diskriminering och 
bestämmelser för att förhindra missbruk genom användandet av flera på 
varandra följande visstidsanställningskontrakt eller 
visstidsanställningsförhållanden. För att förhindra sådant missbruk skall 
medlemsstaterna införa en eller flera av följande regler: bestämmelser om 
objektiva grunder för förnyad visstidsanställning, bestämmelser om hur 
många gånger en sådan anställning får förnyas och bestämmelser om en 
övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande 
visstidsanställningar. 
 
Frågan om visstidsanställningar väcktes även den i början av 1980-talet och 
flera initiativ togs från kommissionens sida för att reglera området. Alla 
försök avvisades dock av medlemsstaterna vilket sedermera ledde till att den 
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sociala dialogens arbete kom in i bilden. De sociala parterna valde dessutom 
att hålla isär de olika formerna av atypiska anställningar vilket innebär att 
arbetet med deltidsställningar avslutades innan förhandlingar om 
visstidsarbete kunde påbörjas.105 I ingressen till direktivet anges att målet 
för direktivet, dvs. icke-diskriminering av visstidsanställda arbetstagare, inte 
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan kan uppnås 
bättre på gemenskapsnivå, givetvis i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen106 och proportionalitetsprincipen107 vilka kommer 
till uttryck i Romfördraget. Förhandlingarna påbörjades alltså i mars 1998, 
drog ut på tiden tre månader och avslutades slutligen i januari 1999. 
Ramavtalet om visstidsarbete undertecknades slutligen och parterna 
överlämnade en gemensam begäran till kommissionen om att ramavtalet 
skulle genomföras enligt beslut av rådet på förslag av kommissionen. 
Genom detta upprättades Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS (ETUC), UNICE och CEEP. Intressant i 
sammanhanget är också att inte enbart de sociala parterna hade åsikter att 
framföra utan också att Europeiska Rådet på eget initiativ framlade åsikter 
om förslaget, utan att formellt vara involverad i processen genom 
Romfördraget artikel 138 och 139. Vad gäller implementeringen av 
direktivet innebar det för de flesta medlemsstaterna att tillägg gjordes till 
redan befintlig lagstiftning eftersom en majoritet av länderna redan hade 
lagstiftning på området. 

3.4.4 Distansarbetsavtal 
Till att börja med, avseende materiella bestämmelser i 
distansarbetsavtalet108 anges bl.a. distansarbetaren åtnjuter samma 
rättigheter (anställningsvillkor), som jämförbara arbetstagare i 
arbetsgivarens lokaler. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att lämpliga 
åtgärder vidtas för att skydda arbetstagarens programvara och de uppgifter 
som distansarbetaren använder och bearbetar i sitt arbete. Som en allmän 
regel är även arbetsgivaren skyldig att tillhandhålla, installera och 
underhålla den utrustning som behövs för regelbundet distansarbete, om inte 
distansarbetaren använder egen utrustning. Likaså ansvarar arbetsgivaren 
för skyddet av distansarbetarens säkerhet och hälsa i arbetet i enlighet med 
vad som gäller enligt direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder 
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 
Distansarbetaren har även samma rätt som övriga arbetstagare som arbetar i 
arbetsgivarens lokaler till utbildning och karriärmöjligheter. På samma sätt 

                                                 
105 Welz, s. 404. 
106 Subsidiaritetsprincipen innebär att gemenskapen endast skall agera om och i den mån 
som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan pga. åtgärdens omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå. 
107 Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder EU:s institutioner använder sig av för 
att uppnå ett visst syfte inte får vara mer ingripande än vad som anses nödvändigt för att 
uppnå detta syfte. 
108 Ramavtal om distansarbete, undertecknat av UNICE/UEAPME, CEEP och ETUC. 
Preliminärt avtal upprättades 23 maj 2002 för att den 16 juli anta formen av ett definitivt 
avtal efter undertecknandet av de avtalsslutande parterna. 
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har distansarbetaren samma kollektiva rättigheter som övriga arbetstagare 
och hinder får inte ställas upp för kommunikation med 
arbetstagarrepresentanter.109 Värt att nämna är att avtalet tar sikte på 
arbetstagare som innehar ett anställningskontrakt, och inte egenföretagare. 
 
Diskussionen om ett eventuellt reglerande av distansarbete påbörjades 1999 
och märkbart intresse visades från arbetsmarknadens parter, både från 
arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Riktlinjer angående distansarbete fanns år 
2001 varefter diskussionerna mellan parterna så småningom påbörjades, 
enligt kommissionen för att “modernisera och förbättra arbetsrelationer”.110 
Efter att ett preliminärt avtal träffats mellan parterna, UNICE/UEAPME och 
CEEP på arbetsgivarsidan och ETUC på arbetstagarsidan, undertecknades 
alltså ett slutligt avtal om distansarbete i juli 2002. Detta var det första 
avtalet som upprättades och implementerades som ett autonomt avtal, och 
som därmed inte tog vägen genom kommissionen och rådet i form av ett 
direktiv. Detta autonoma avtal skulle sedan implementeras i 
medlemsländerna enligt där gällande regler för kollektivavtalsförhandlingar 
och avtal.111 Upprättandet av avtalet får ses som synnerligen framgångsrikt 
beträffande de sociala parternas samarbete och vissa menar även att det kan 
vara ett första steg mot ett system som kännetecknas av mera självständiga 
relationer mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå.112

 
Genomförandet av avtalet skulle ske inom tre år efter undertecknandet av 
avtalet och för att göra det möjligt att följa upp implementeringen skulle 
medlemsorganisationerna rapportera om detta till en ad hoc grupp som 
bildats av de avtalsslutande parterna, under den sociala dialogkommitténs 
ansvar. En gemensam rapport författades sedan av ad hoc gruppen om hur 
lyckad implementeringen varit.113 En rapport av det här slaget författades år 
2006, i vilken man börjar med att redogöra för hur implementeringsarbetet 
startade; originalspråket för avtalet var engelska, varefter översättningar i 
medlemsstaterna tog vid för att sedan påbörja informationskampanjer om att 
avtalet faktiskt hade upprättats. Både fackföreningar och 
arbetsgivarföreningar stod för denna informationsspridning. I rapporten 
anges exempelvis specifikt att implementeringen i Sverige tog form såväl på 
nationell som mer branschspecifik nivå, med målsättningen att informera 
arbetsgivare så att hänsyn kunde tas till avtalet när individuella 
anställningskontrakt upprättades. Arbetsmarknadsparter i olika 
medlemsländer gick även samman och anordnade en konferens för att 
närmare diskutera distansarbete och implementeringen av avtal.114 I 
rapporten konstateras även att de instrument som valdes i de olika länderna 
                                                 
109 Efter svensk översättning av avtalet: 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/62830436B5342BB7C12571CA002EC92C
110 Welz, s. 410 f. 
111 Franssen, s. 69. Barnard, s. 90, 484. 
112 Barnard, s. 484. Ahlberg, Första ”frivilliga” europeiska avtalet ny norm för umgänget 
mellan parterna? EU & arbetsrätt 2 2002, http://arbetsratt.juridicum.su.se/EUarb/02-2/. 
113 Efter svensk översättning av avtalet: 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/62830436B5342BB7C12571CA002EC92C
114 Rapporten ”Implementation of the European Framework Agreement on Telework”, s 5 
ff. 

32 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/62830436B5342BB7C12571CA002EC92C
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/62830436B5342BB7C12571CA002EC92C


för implementering, skiljde sig åt och kunde variera med allt från 
kollektivavtal och gemensamma rekommendationer till förändringar i lag. 
En närmare undersökning görs sedan av flertalet medlemsstater för att 
redogöra för hur implementeringen gått till i respektive land. I bl.a. Belgien, 
Frankrike, Danmark och Sverige valde arbetsmarknadsparterna att 
implementera genom kollektivavtal, i vissa fall skedde detta genom 
nationellt övergripande kollektivavtal och i andra fall genom 
branschspecifika avtal, beroende på hur arbetsrättstraditionen såg ut i varje 
medlemsstat. I andra länder, däribland Polen, Ungern och Tjeckien skedde 
implementering genom nationell lagstiftning och i exempelvis Belgien 
upprättades även lagstiftning trots implementering i kollektivavtal. I vissa 
länder, som Litauen, skedde implementering genom överenskommelser med 
offentliga/statliga myndigheter, genom sk trepartsöverenskommelser.115 
Nyckelfrågorna i implementeringsprocessen angavs bl.a. vara definitionen 
av distansarbete och vad detta kan anses omfatta. Flertalet länder antog 
definitionen som beslutats på EU-nivå eller åtminstone en nära definition, 
medan några andra valde att ändra definitionen. En annan fråga har varit 
huvudregeln om att arbetsgivaren skall stå för materialet och utrustningen 
som krävs för distansarbete. Vissa länder har här valt att vara mer specifika 
än vad direktivet stadgar för att klargöra ansvaret för båda 
parter.116Avslutningsvis sägs det i rapporten att implementering och 
rapporteringen angående distansarbete har varit lyckad och visar på viljan 
från arbetsmarknadsparterna att samarbeta och en förståelse för betydelsen 
av autonoma avtal.117

 
Viktigt att nämna är även att distansarbete som arbetsform har ökat i hela 
EU de senaste åren och det uppskattas att antalet arbetstagare med denna 
arbetsform kommer att uppgå till mer än 17 miljoner år 2010. Enligt avtalet 
om distansarbete menar de sociala parterna att denna form av 
arbetsorganisation måste uppmuntras om Europa vill få ut mesta möjliga av 
informationssamhället. Flexibiliteten och tryggheten måste förenas och 
kvalitén på arbeten höjas och möjligheterna för funktionshindrade 
människor måste förbättras på arbetsmarknaden. Detta skall uppnås genom 
den mängd rättigheter för arbetstagare som arbetar i form av distansarbete 
och en rad skyldigheter för berörda arbetsgivare, som återfinns i avtalet.118  

3.4.5 Avtal om arbetsrelaterad stress 
Avtalet om arbetsrelaterad stress träffades den 8 oktober 2004 av UNICE, 
UEAPME, CEEP och EFS (ETUC) och är det andra frivilliga, eller 
autonoma, avtalet som undertecknats av de sociala parterna. I inledningen 
till avtalet om arbetsrelaterad stress stadgas att detta område är en viktig 

                                                 
115 Rapporten ”Implementation of the European Framework Agreement on Telework”, s 7 
ff. 
116 Rapporten ” Implementation of the European Framework Agreement on Telework”, s 15 
ff. 
117 Rapporten ” Implementation of the Euroepan Framework Agreement on Telework”, s. 
29. 
118 Barnard, s. 484. 
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angelägenhet för såväl arbetsgivare och arbetstagare. Genom att ta itu med 
stress i arbetet kan större effektivitet och förbättrad arbetsrelaterad hälsa och 
säkerhet uppnås vilket sedan kan få positiva ekonomiska och sociala 
effekter på flertalet områden. Vidare anges att syftet med avtalet är att, 
bland samtliga berörda parter, öka medvetenheten om stress och att göra 
dem uppmärksamma på tecken som kan tyda på arbetsrelaterad stress. Målet 
för avtalet är att ge arbetsgivare och arbetstagare en struktur för att 
identifiera och förebygga eller hantera problem med arbetsrelaterad stress. 
Efter detta klargörande av syftet följer en beskrivning av stress och 
arbetsrelaterad stress för att sedan ge en bild av hur man kan identifiera 
problem med arbetsrelaterad stress. Detta kan bl.a. innebära att en analys 
sker av faktorer som tex. arbetsorganisation och arbetsprocesser, vilket 
närmare kan innebära arbetstider, arbetsbelastning och överensstämmelse 
med arbetstagarens färdigheter och arbetets krav. Även faktorer som 
kommunikation, anställningstrygghet, arbetsmiljö och arbetsvillkor, men 
även rent subjektiva faktorer kan ge en bild av arbetsrelaterad stress på en 
arbetsplats. Om problem med arbetsrelaterad stress identifieras har 
arbetsgivaren ansvar för att besluta om lämpliga åtgärder. Precis som med 
distansarbetsavtalet har arbetsgivaren en lagstadgad skyldighet enligt 
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, att skydda 
arbetstagare även vid problem med arbetsrelaterad stress.119

 
Även när det gäller detta avtal har rapporter om implementeringen 
upprättats, den första kom 2006 varefter rapporter även upprättats år 2007 
och 2008. I den slutliga rapporten från 2008 ges exempel på hur 
implementeringen gått till i de olika medlemsstaterna, och med vilka 
instrument. Det diskuteras även vilka särskilda utmaningar som uppstått i 
implementeringsprocessen. Arbetsrelaterad stress är ett vidsträckt område i 
sig och det angavs att det i vissa länder uppstod svårigheter när det 
exempelvis kom till att definiera och utvärdera nivåer av stress och 
arbetsmiljö i praktiken. Vissa länder, däribland Polen, rapporterade även om 
den bristande insikten i samhället och på arbetsmarknaden för de negativa 
effekter som kan uppstå vad gäller arbetsrelaterad stress.120

 
En skillnad gentemot distansarbetsavtalet är att bestämmelserna om hur 
avtalet skall genomföras i medlemsländerna skärpts något; i 
distansarbetsavtalet talas det om att avtalet ”skall genomföras” av 
medlemmarna i de avtalsslutande organisationerna medan detta avtal 
”förpliktar” parterna att genomföra avtalet. En annan skillnad är att man i 
detta avtal överenskommer om uppföljning av hur implementeringen gått, 
en gång om året, ända tills avtalet är slutligt genomfört i varje medlemsland. 
Även om det i distansarbetsavtalet stadgas att en rapport angående 

                                                 
119 Efter svensk översättning av avtalet: 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/AE930DBFE8EC30DCC12571CB003F73E
8
120 Rapporten ”Implementation of the European autonomous framework agreement on 
work- related stress”, s. 32 ff. 
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implementeringen skall upprättas, följs inte implementeringen på samma 
noggranna sätt.121

3.4.6 Avtal om trakasserier och våld i arbetet 
Det europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet träffades 
mellan de europeiska arbetsmarknadsparterna Businesseurope/UEAPME, 
CEEP och ETUC den 26 april 2007. Även detta avtal antar formen av ett 
autonomt avtal. I inledningen till ramavtalet slår parterna fast att trakasserier 
och våld på arbetsplatsen är oacceptabelt, varför samtliga av parterna 
fördömer detta på alla nivåer och menar även att det är en ömsesidig 
angelägenhet för såväl arbetsgivare och arbetstagare att hantera frågan som 
kan annars kan få allvarliga konsekvenser. Vidare säga att trakasserier och 
våld på arbetsplatsen kan utgöras av olika företeelser, bl.a. kan det vara av 
fysisk, psykisk eller sexuell natur och det kan även förekomma i samtliga 
grupperingar och i alla led på arbetsplatsen. Trakasserier och våld kan 
påverka vilken arbetsplats och vilka arbetstagare och arbetsgivare som helst 
men vissa grupper och sektorer tenderar att vara mer utsatta. Syftet med 
avtalet sägs vara att öka medvetenheten bland arbetsgivare, arbetstagare och 
deras företrädare och därmed även förståelsen för trakasserier och våld på 
arbetsplatsen. Syftet är även att förse arbetsgivare, arbetstagare och deras 
företrädare med ett handlingsinriktat ramverk för att identifiera, förebygga 
och hantera problem som rör trakasserier och våld på arbetsplatsen. När det 
gäller beskrivningen av trakasserier och våld på arbetsplatsen sägs det bl.a. 
att arbetsmiljön kan inverka på hur utsatta människor är för den här typen av 
beteende. Trakasserier anses föreligga när en eller flera arbetstagare eller 
chefer upprepat och avsiktligt skymfas, hotas och/eller förnedras i 
situationer relaterade till arbetet. Med våld avses när en eller flera 
arbetstagare eller chefer angrips i situationer relaterade till arbetet. För att 
förhindra och förebygga förekomsten av trakasserier och våld på 
arbetsplatsen behöver företagen ha en tydligt klarläggande som innebär att 
den här typen av beteende inte accepteras. Detta innebär att riktlinjer måste 
finnas vilka innehåller förfaranden som skall följas när det uppstår sådana 
fall. Ett sådant förfarande skall stödjas men inte begränsas av följande: det 
ligger i allas intresse att frågan hanteras med nödvändig diskretion av 
respekt för allas privatliv och värdighet, ingen information skall delges 
parter som inte är inblandade i frågan, klagomål skall utredas och hanteras 
utan onödigt dröjsmål, alla inblandade parter skall höras opartiskt och 
behandlas rättvist, klagomål skall stödjas av utförliga upplysningar, falska 
anklagelser skall inte tolereras och kan resultera i disciplinära åtgärder samt 
att externt stöd kan vara till hjälp. 
 
Vad gäller genomförande och uppföljning sägs att ramavtalet, inom ramen 
för artikel 139 i Romfördraget, skall genomföras av medlemmarna i de 
avtalsslutande organisationerna i enlighet med de förfaranden och den 
praxis som tillämpas av arbetsgivare och arbetstagare i medlemsstaterna och 

                                                 
121 Se respektive avtal & EU och arbetsrätt 3-4 2004 på hemsidan: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/04-3-4/22.asp
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länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avtalet skall 
genomföras inom tre år efter datumet för undertecknandet av avtalet. Fram 
till april 2010 har alltså medlemsstaterna på sig att implementera avtalet. 
Rapporter angående genomförandet skall ske till kommittén för den sociala 
dialogen och under de första tre åren efter undertecknandet sammanställer 
kommittén en årlig förteckning som sammanfattar det pågående arbetet för 
att genomföra avtalet. Ramavtalet innehåller minimibestämmelser och det 
finns inget som hindrar att arbetsmarknadsparterna träffar avtal som 
anpassar eller kompletterar detta ramavtal, på ett sätt som tar hänsyn till de 
berörda arbetsmarknadsparternas särskilda behov.122

 
 
 

                                                 
122http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/052914F758096902C1257546002CF5C6/
$file/EUavtal%20Trakasserier%20vald.pdf 
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4 Implementering av den 
europeiska sociala dialogen i 
svensk arbetsrätt 

4.1 Allmänt om implementering 
Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har frågor om implementering av EG-rätt 
varit aktuella. Den sociala dimensionen och därmed också arbetsrättens 
område på EG-nivå, var tämligen outvecklad vid den här tidpunkten jämfört 
med idag, även om det fanns viss reglering på arbetsmiljöområdet och ett 
antal övriga direktiv att tillämpa, såsom likabehandlingsdirektivet.123 En 
fråga som var oerhört aktuell och viktig för Sveriges del var givetvis 
bevarandet av den svenska modellen i förhållande till den EG-rätt som 
komma skulle; regeringen väntade sig inte att medlemskapet i EU skulle 
medföra annat än marginella förändringar av den befintliga svenska 
arbetsrättsliga lagstiftningen.124 I samband med sin medlemsansökan till 
Europeiska Unionen uttalade även Sverige att man förutsatte att de svenska 
kollektivavtalen skulle respekteras.125 Från regeringens håll vid tidpunkten 
för inträdet i EU, angavs som ett huvudsakligt mål att Sverige skulle verka 
för bevarandet av den svenska modellen på arbetsmarknaden. Detta var en 
del av Sveriges EU-strategi, att bl.a. föra fram parternas och 
kollektivavtalens betydelsefulla roll på arbetsrättens område, och att även 
verka för att det i direktiv skulle skrivas in semidispositiva regler. Varje 
land skulle ha möjlighet att implementera direktiv på ett sätt som 
överensstämde med den aktuella arbetsrättstraditionen i det aktuella 
landet.126 Viktigt att påpeka här är att direktiv, vilket utgör en av alla de 
rättsakter som står till kommissionens och rådets förfogande enligt 
Romfördraget artikel 249, är bindande för medlemsstaterna vad gäller det 
resultat som skall uppnås, men det är upp till medlemsstaterna att själva 
besluta om de medel som skall användas för att uppnå det önskade 
resultatet.127 Att man dock inte kan använda vilka medel som helst, hur som 
helst, visas i diskussionen framöver. 
 
Den arbetsrätt från EG-håll som varit aktuell för Sverige att implementera 
har i huvudsak kommit i form av direktiv. Medlemsstaterna har alltså sedan 
haft till uppgift att implementera detta, ofta har detta skett genom 
lagstiftning för att säkerställa att direktivets bestämmelser genomförts i den 
nationella rätten.128 Detta i sig föranleder diskussionen om implementering 

                                                 
123 Rådets direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning av tidigare direktiv). 
124 Bruun & Malmberg, s. 7 ff 
125 Nyström, s. 67. 
126 Bruun & Malmberg, s. 7 ff. 
127 Nyström, s. 38. 
128 Nyström, s. 38. 
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gällande direktiv. Möjligheten att genomföra EG-direktiv genom 
kollektivavtal diskuterades inför Sveriges inträde i EU, samma frågor 
berörde även Danmark som ju har en stark tradition av 
kollektivavtalsreglering. Danmark har en hög organisationsgrad, ca 90 % av 
arbetstagarna är organiserade och den offentliga sektorn i något högre grad 
än den privata. Men även om organisationsgraden är hög, binder inte 
kollektivavtalen alla arbetstagare varför implementering enbart genom 
kollektivavtalsreglering inte kunde anses vara tillräckligt. En lösning på 
detta har varit att upprätta en kompletterande lag vid sidan om 
implementering i kollektivavtalen,129 vilket exempelvis skedde med 
deltidsdirektivet.130 Lagen innebar då att de kollektivavtal som 
implementerade direktivet utsträcktes till att även omfatta de arbetstagare 
som inte omfattades av kollektivavtal.131 Problemet med implementering av 
direktiv enbart genom kollektivavtal är således att kravet föreligger att 
kollektivavtalen då måste omfatta samtliga arbetstagare i landet, och den 
situationen föreligger varken i Sverige eller Danmark, även om största delen 
av arbetstagarna faktiskt omfattas av kollektivavtalen.132 Att traditionella 
kollektivavtal inte räcker för att genomföra direktiv visade EG-domstolen 
dessutom i ett par tidiga mål, som visserligen inte rörde Sverige men där 
domstolens ställningstagande ändå kunde appliceras på de svenska 
kollektivavtalen.133 Att däremot införa bestämmelser enbart i kollektivavtal 
som ett resultat av implementering av de autonoma avtalen, är ett alternativ 
som utnyttjats vid flera tillfällen, i flera kollektivavtal. En närmare 
presentation om hur detta kan gå till finns i avsnitten om distansarbete och 
avtalet om arbetsrelaterad stress.  
 
Trots regeringens förväntningar för arbetsrättens område vid tidpunkten för 
inträdet i EU, har direktiv från EG-rättsligt håll givit upphov till omfattande 
förändringar för Sveriges del, både i form av upprättandet av nya lagar men 
även genom ändringar i redan befintlig lag. Kort sagt, EG-baserad 
lagstiftning har varit den dominerande faktorn vid förändringar i den 
nationella rätten. Även om stora förändringar skett innebär detta dock inte 
att den svenska modellen inte har kunnat värnas om, direktiven ger som 
bekant ofta ett tämligen vidsträckt utrymme för medlemsländerna att själva 
bestämma hur direktiven skall implementeras. För Sveriges del har EG-
direktiv, och även sådana vars tillblivelse ligger utanför den sociala 
dialogen, främst inneburit förändringar inom den individuella arbetsrätten 
och inte i lika hög grad på kollektiva arbetsrättens område. Även om EG-
rätten på ett sådant sätt direkt påverkat Sveriges lagstiftning kan det även 
hävdas att det föreligger en indirekt påverkan på arbetsrätten från EG-håll 

                                                 
129 Nielsen, s. 121, 146 ff. 
130 Lag nr. 443 7 juni 2001 om genomförande av deltidsdirektivet. 
131 Nielsen, Implementation of EC Directives in Denmark, s. 473. Den kompletterande 
lagen innebar alltså även att arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal som 
implementerar direktivet, ändå är skyldiga att följa kollektivavtal ingångna av andra 
arbetsgivare. 
132 Bruun & Malmberg, s. 27 f. 
133 Mål 91/81 (1982) ECR 2133 Kommissionen mot Italien & Mål 143/83 (1985) ECR 427 
Kommissionen mot Danmark. 
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genom att lagstiftningsåtgärder exempelvis även motiverats som 
konsekvenser av en integrerad europeisk marknad.134

 
Vad gäller EG-rättens påverkan på vårt kollektivavtalssystem, har de 
förändringar som där skett, exempelvis i form av en ökad decentralisering 
av kollektivavtalen, inte kunnat sättas i direkt samband med Sveriges inträde 
i EU och den påverkan som fås därigenom. Kollektivavtalens innehåll som 
sådant har främst förändrats till följd av de direktiv som förbjuder 
diskriminering av deltidsarbetande och visstidsarbetande arbetstagare, men i 
övrigt har kollektivavtalens innehåll inte i någon större utsträckning kommit 
att påverkas pga. av EG-rättsliga direktiv.  

4.2 Föräldraledighetsdirektivet 
Utvecklingen på nationell nivå vad gäller föräldraskap och arbetsliv, och 
därmed föräldrars rättigheter i arbetslivet, har inte sett likadan ut som den 
utveckling som skett inom det sociala området på EG-rättslig nivå. Det kan 
sägas att Sverige legat i framkant när det gäller att ta tillvara på 
yrkesarbetande föräldrars rättigheter och det är även anledningen till varför 
föräldraledighetsdirektivet i sak inte innebar särskilt stora eller omvälvande 
förändringar i den svenska arbetsrätten, vilket visas längre fram i detta 
avsnitt. Det som av Julén Votinius benämns föräldraskapsnormen, dvs. att 
föräldraskap angår både kvinnan och mannen, har varit den rådande normen 
i svensk arbetsrätt ända sedan rätten till föräldraförsäkringen infördes 1974. 
Inom EG har inte samma norm varit rådande, inte bara var det sociala 
området som helhet tämligen eftersatt under lång tid, utan det kan även 
sägas att det inom EU rådde, och fortfarande råder, det som brukar 
benämnas moderskapsnormen, att föräldraskap är något som i första hand 
angår kvinnan. Föräldraskapsnormen är den norm som idag ligger till grund 
för den svenska lagstiftningen angående föräldrar och arbetsliv, men är även 
den norm som genomsyrar Sveriges jämställdhetsarbete. Även om 
moderskapsnormen fortfarande idag är den dominerande normen inom EG-
rätten, påverkar detta troligtvis inte den svenska lagregleringen i praktiken. 
Dock finns det “risk” för att den är normen till viss del kan påverka vid 
utformning och tolkning av svenska lagregler som är tänkta skall ge uttryck 
för föräldraskapsnormen.135

 
Vilket visades i tidigare avsnitt om föräldraledighetsdirektivet136 innehåller 
detta minimibestämmelser om rätt till föräldraledighet; föräldrar har rätt att 
vara lediga i minst tre månader och denna rätt kvarstår fram tills barnet 
fyller åtta år. Vid tidpunkten för direktivets upprättande och genomförande 
gjordes bedömningen av regeringen att Sverige uppfyllde direktivets 
bestämmelser om föräldraledighet genom föräldraledighetslagen och att 
detta uppfylls genom rätten till hel ledighet fram till dess barnet fyller 18 

                                                 
134 Bruun & Malmberg, s. 7 ff. 
135 Julén Votinius, s. 103 f. 
136 Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS. 
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månader. Vidare ansåg regeringen att även direktivets minimiföreskrifter 
om kvalifikationskrav och tillämpningsföreskrifter uppfylldes genom den 
dåvarande föräldraledighetslagen.137 För att utreda huruvida den svenska 
lagstiftningen uppfyllde direktivets bestämmelser upprättades en 
departementspromemoria138 inom Arbetsmarknadsdepartementet där frågan 
behandlades och där även olika remissinstanser gav sin syn på saken. 
Remissinstanserna var i huvudsak samstämmiga med regeringens 
bedömning men bl.a. Arbetslivsinstitutet ställde sig tveksam till om 
regeringens hänvisning till rätten till ledighet under 18 månader fick anses 
vara tillräckligt för att motsvara direktivets krav på mer aktiva åtgärder för 
att förstärka jämställdheten.139 Upprättandet av föräldraledighetsdirektivet 
föranledde således inga lagstiftningsåtgärder i svensk rätt så vitt avser den 
allmänna rätten till föräldraledighet. 
 
Den svenska föräldraledighetslagstiftningen lever fortfarande idag upp till 
detta med råge, även om reglerna under årens lopp har kommit att förbättras 
och förändras, till förmån för förvärvsarbetande föräldrar. Så som 
föräldraledighetslagstiftningen ser ut idag föreligger enligt 
Föräldraledighetslagen (1995:584) ett antal olika former av föräldraledighet, 
däribland rätten till hel ledighet fram tills barnet blivit 18 månader, ledighet 
för förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en 
fjärdedel fram tills barnet fyllt åtta år och hel ledighet för en kvinnlig 
arbetstagare i samband med hennes barns födelse. Föräldraledighetslagen 
ger alltså arbetstagare rätt att vara föräldralediga på heltid, på deltid, med 
och utan ersättning och dessutom ges även rätt till ledighet med tillfällig 
föräldrapenning. Vissa rättigheter gäller oavsett om föräldern uppbär 
föräldrapenning eller inte, men om föräldern skall uppbära föräldrapenning 
är vissa kvalifikationskrav dock förenade med rätten till föräldraledighet. 
Däribland att den förälder som skall ta ut föräldraledighet med 
föräldrapenning de första 180 dagarna måste ha varit försäkrad enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring under åtta månader innan barnets födelse, 
vilket i praktiken innebär att personen måste haft en anställning under åtta 
månader innan barnets födelse. 
 
Värt att nämna i sammanhanget är att det i föräldraledighetslagen 16 § 
relativt nyligen har införts ett missgynnandeförbud, vilket förbjuder en 
arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande av skäl som 
har samband med föräldraledighet enligt lagen. Genom införandet av denna 
bestämmelse ansågs likabehandlingsdirektivet fullt ut vara implementerat i 
svensk rätt.140 Genom införandet av denna bestämmelse ser vi även att 
Sverige tar frågan om föräldraledighet på allvar, och att frågan om 
föräldraledighet får en hög skyddsnivå i den nationella rätten som sträcker 
sig över de minimibestämmelser som föreskrivs från EG-rättsligt håll. 
 

                                                 
137 Prop. 1997/98:81, s. 1, 10. 
138 Ds 1997:69 Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige. 
139 Prop. 1997/98:81, s. 10. 
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Vad som däremot stadgades i direktivet och vars motsvarighet inte stod att 
finna i den svenska lagstiftningen var rätt till ledighet pga. av force majeur. 
Dvs. ledighet som har samband med trängande familjeskäl vid sjukdom eller 
olycksfall som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. 
Vad gäller implementeringsprocessen för den här specifika bestämmelsen 
skall det till att börja med sägas att regeringen här gjorde bedömningen att 
lagstiftning krävdes141 vilket sedermera gav upphov till den numera 
gällande Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, 
vilken trädde ikraft 3 juni 1998. Departementspromemorian slog fast att, om 
ytterligare reglering behövdes i denna fråga, utöver vad som redan fanns, 
skulle genomförande i första hand ske genom kollektivavtalsreglering, men 
om det visade sig att genomförande inte kunde eller borde ske genom 
kollektivavtal skulle ny lag införas. En majoritet av remissinstanserna ansåg 
att ny reglering, antingen i form av kollektivavtal eller genom ny lag var 
nödvändigt för att uppfylla direktivets bestämmelser medan däremot de 
flesta arbetsgivarorganisationerna inte ansåg att ytterligare reglering i 
svensk rätt var nödvändigt. Arbetstagarorganisationerna, å andra sidan, 
förordade att en ny lag infördes. 
 
Direktivet gav som sagt arbetstagare rätt till ledighet pga. av force majeur. 
som har samband med trängande familjeskäl vid sjukdom eller olycksfall 
som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.142 Vid den 
här tidpunkten fanns i nationell rätt visserligen lagstöd för arbetstagare att 
vara ledig vid annans sjukdom. Bl.a. rätt till ledighet enligt 
föräldraledighetslagen och därmed även rätt till ersättning enligt lag om 
allmän försäkring och dessutom fanns enligt lagen (1988:1465) om 
ersättning och ledighet för närståendevård möjlighet till ledighet och 
ersättning samt en viss kollektivavtalsreglering och praxis vid sådana 
situationer som avsågs i direktivet. Den här regleringen ansågs dock inte 
vara tillräcklig för att uppfylla direktivets bestämmelser, exempelvis täckte 
inte närståendevårdslagen annan sjukdom än svåra sjukdomar och inte heller 
sådana sjukdomar som typiskt sett uppkommer i samband med olycksfall, 
exempelvis brutna ben eller brännskador. Vidare gjorde regeringen 
bedömningen att genomförande av direktivet borde ske genom införandet av 
en ny lag; visserligen gav direktivet möjligheter till genomförande genom 
avtal mellan arbetsmarknadens parter, dvs. genom kollektivavtal, men det 
fordrade att det fanns en vilja bland parterna att förhandla om frågan. 
Regeringen uppfattade av remissvaren att en sådan vilja att förhandla inte 
fanns varför den ansåg att lagstiftningsvägen var den rimliga lösningen.143

 
Gällande det materiella innehållet i Lag (1998:209) om rätt till ledighet av 
trängande familjeskäl innehåller den bestämmelser och villkor som i 
huvudsak överensstämmer med hur de är formulerade i direktivet. 1 § i 
lagen ger således en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning av 
trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och 
som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Rätten till 
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ledighet kvarstår så länge som arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut 
nödvändig, och det sägs att det förmodligen är fråga om ett mindre antal 
arbetsdagar och att ordalydelsen talar för att det behöver göras en 
bedömning i varje enskilt fall.144 Lagen är även i princip tvingande till 
arbetstagarens förmån, men i 2 § 2 st anges att den här rätten får begränsas 
genom ingångna kollektivavtal där vissa kvalifikationskrav uppställs, 
exempelvis att ledigheten begränsas till att avse ett visst antal dagar på ett 
år, ett visst antal dagar vid varje tillfälle, eller bådadera. Ett sådant 
kollektivavtal innehållande kvalifikationskrav gäller även arbetstagare som 
inte är medlem i den avtalsslutande organisationen. Att uppställa den här 
typen av kvalifikationskrav är helt i enlighet med de möjligheter som 
direktivet ger och även i exempelvis föräldraledighetslagen uppställs 
kvalifikationskrav för ledighet. Att i situationer som rör ledighet pga. av 
trängande familjeskäl uppställa krav på att arbetstagaren skall ha arbetat en 
viss tid hos arbetstagaren för rätt till ledighet, anses inte vara lämpligt. På 
samma sätt sägs, enligt propositionen, att någon anmälningsplikt till 
arbetsgivaren inte kan krävas, då situationen uppstår akut.145 I lagens tredje 
paragraf anges vidare att en arbetstagare är skyddad mot uppsägning och 
avskedande som enbart har sin grund i att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till 
ledighet. En arbetstagare är inte heller, enligt 4 §, skyldig att godta 
minskade anställningsförmåner, försämrade anställningsvillkor eller 
omplacering pga. av ledigheten, annat än det som är en naturlig följd av 
ledigheten. 

4.3 Visstidsdirektivet 
Visstidsdirektivet146 gav, tillsammans med deltidsdirektivet147, upphov till 
en ny lag i Sverige, nämligen Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering 
av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 
anställning. Lagens syfte är att motverka diskriminering av deltidsarbetande 
arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning vad gäller löne-
och andra anställningsvillkor och att därmed genomföra direktiven. Nedan 
behandlar jag i huvudsak implementeringen av visstidsdirektivet. I samband 
med detta måste sägas att frågan om tidsbegränsade anställningar länge 
diskuterats i den svenska arbetsrätten, och var således inget nytt fenomen i 
och med att visstidsdirektivet upprättades. Olika hållningar gentemot 
tidsbegränsade anställningar har kunnat skönjas, från tämligen strikta krav 
på exempelvis vikariat på 1970-talet till en alltmer liberal hållning från 
Arbetsdomstolens sida till att villkoren för att få ingå tidsbegränsade 
anställningar återigen stramats åt. Initiativ till att komma tillrätta med 
missbruk av upprepade visstidsanställningar i form av exempelvis vikariat 
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146 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. 
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togs redan 1997 för att sedan utvecklas genom att en yttersta tidsgräns sattes 
i de därpå följande lagförändringarna.148  
 
I ramavtalet om visstidsarbete anges bl.a. av parterna att avtalet syftar till att 
förbättra kvalitén på visstidsarbete genom att garantera att principen om 
icke-diskriminering tillämpas. I förarbetena, till upprättandet av den nya 
lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 
arbetstagare med tidsbegränsad anställning, konstaterades även från 
regeringens sida att parternas uttalanden i ramavtalet gav uttryck för 
strävanden som regeringen i allt väsentligt kunde ställa sig bakom.149 Vad 
gäller frågan om visstidsarbete angavs även särskilt att det fanns flera 
intressen att ta hänsyn till och att tillsvidareanställning var den normala 
anställningsformen i svensk nationell rätt, vilket det också angavs vara 
fortsättningsvis enligt direktivet och ramavtalet. Det faktum att hänsyn 
måste tas till flera olika intressen när det gällde olika anställningsformer, 
diskuterades alltså av regeringen och man sade att kontinuitet och trygghet i 
anställningen måste vägas mot intresset av flexibilitet och utrymmet av att 
det skall finnas möjlighet att tillämpa olika lösningar i olika fall. Därmed 
var de nationella reglernas utformning, som också skulle stå i 
överensstämmelse med direktivet, beroende av avvägningar.150

 
De nationella regler som reglerade området vid tidpunkten för 
genomförandet av direktivet stod främst att finna i Lag (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS). Så som den svenska lagstiftningen såg ut vid 
tidpunkten för direktivets genomförande fanns det relativt små möjligheter 
att avtala om tidsbegränsade anställningar: avtal om tidsbegränsad 
anställning fick träffas i sju fall, exempelvis om det var frågan om avtal för 
viss tid, viss säsong eller visst arbete, avtal för viss tid som avsåg vikariat, 
praktikarbete eller feriearbete, avtal om sk överenskommen 
visstidsanställning som fick omfatta sammanlagt tolv månader under tre år 
och avtal om tidsbegränsad provanställning om prövotiden var högst sex 
månader. Utöver detta fanns även en möjlighet att träffa avtal om 
visstidsarbete genom kollektivavtal och förutom i kollektiv avtalsreglering 
kunde man finna bestämmelser om visstidsanställningar i ett antal andra 
lagar och förordningar, exempelvis högskoleförordningen. Om 
diskriminering ansågs föreligga fanns det även möjlighet att åberopa “god 
sed” på arbetsmarknaden.151

 
Efter undersökningen av gällande rätt visade det sig att det inte fanns 
särskilt många bestämmelser i lag eller annan författning som 
diskriminerade deltids-eller visstidsarbetande arbetstagare men när det kom 
till kollektivavtalsregleringen blev bilden inte lika självklar. Det visade sig 
att vissa kollektivavtal gjorde skillnad mellan anställda med olika 
anställningsformer när det gällde exempelvis pensions- och andra 
avtalsförmåner. Arbetsmarknadens parter var inte helt ense om huruvida 
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diskriminerande bestämmelser ansågs finnas i avtalen varför det inte gick att 
få en entydig bild över huruvida sådan diskriminering förelåg eller inte. Det 
kunde alltså inte uteslutas att diskriminerande bestämmelser fanns i enskilda 
anställningsavtal, dels pga. av att mängden kollektivavtal som fanns var svår 
att överblicka samt att parterna på arbetsmarknaden kunde ha olika 
uppfattningar om vad som var diskriminering, även om den generella viljan 
var att inte diskriminera arbetstagare. Vidare konstaterades att det 
visserligen fanns vissa möjligheter att komma tillrätta med diskriminerande 
bestämmelser genom de regler som redan finns, exempelvis genom 
åberopandet av god sed på arbetsmarknaden, men att det var tveksamt om 
det kunde anses vara tillräckligt för att uppfylla vad direktiven sade.152

 
Vid den aktuella tidpunkten fanns i svensk lagstiftning redan ett antal lagar 
rörande icke-diskriminering i arbetslivet, däribland dåvarande 
Jämställdhetslagen (1991:433), Lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet och Lagen (1999:133) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Förslaget till den 
nya lagen om deltidsarbete och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 
innebar även att förslag lades om att den lagen skulle innehålla samma 
begrepp och struktur som redan var välkända i och med de övriga lagarna. 
Samtliga av diskrimineringslagarna byggde på begrepp och utformning från 
EG-rätten, såsom begreppen direkt och indirekt diskriminering, varför det 
skulle underlätta om även den här nya lagen gjorde det. Några 
remissinstanser framhöll dock att den här nya lagen inte vidare kunde 
infogas med samma begrepp och struktur som i övriga diskrimineringslagar; 
i de båda direktiven talades det inte om direkt och indirekt diskriminering 
och inte heller fanns där den bevisbörderegel som stod att finna i övriga 
direktiv som de svenska diskrimineringslagarna byggde på. Därför menade 
de remissinstanser som var kritiska till detta att den svenska lagen borde 
utformas på ett sådant sätt som mera liknade det ursprungliga ramavtalet, 
inte minst för att i framtiden kunna anpassas på ett smidigt sätt vid 
uttolkningar från EG-domstolen. Det sades dock att även om viss skillnad 
förekom i ordalydelsen, innebar detta inte med säkerhet att det var fråga om 
skillnad i sak.  
 
Vad flera remissinstanser även framhöll, däribland Lagrådet, var att 
ramavtalet om deltids-och visstidsarbete visade skillnader gentemot övriga 
direktiv och därmed också den svenska diskrimineringslagstiftningen på så 
sätt att här var kravet på likabehandling kopplat till själva 
anställningsavtalet och dess innehåll. Kravet på likabehandling var inte 
kopplat till diskriminering av själva personen som sådan och hans eller 
hennes egenskaper, vilket exempelvis frågan om diskriminering pga. av 
könstillhörighet var på ett helt annat vis. Regeringen å sin sida menade att 
det vore orimligt om inte principen om icke-diskriminering även skulle 
omfatta indirekt diskriminering; att använda detta språkbruk i den svenska 
lagen skulle därför innebära ett starkare skydd för arbetstagare med dessa 
anställningsformer, än om lagen skrevs i en närmare anslutning till 
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ramavtalet, just vad gäller språkbruket. Nämnas i sammanhanget kan att 
Lagrådet förordade att man använde begreppet “särbehandling” istället för 
“diskriminering” man ansåg att det fanns en risk för att 
diskrimineringsbegreppet skulle komma att förlora i betydelse.153 Huruvida 
detta antagande stämde kan kanske bäst utvärderas nu när lagen har några år 
på nacken, och det dessutom har tillkommit annan 
diskrimineringslagstiftning.154

 
Avseende implementeringen kan det till att börja med sägas att regeringens 
samlade bedömning var att det krävdes lagstiftning för att genomföra det 
aktuella direktivet. De allra flesta remissinstanserna var enligt promemorian 
även eniga med regeringen, men några organisationer på arbetstagarsidan 
ville helst se ett genomförande genom kollektivavtal men angav att de inte 
hade sett någon vilja från arbetsgivarsidan till att förhandla fram ett sådant 
avtal. Några arbetsgivarorganisationer motsatte sig lagstiftning, Svenskt 
Näringsliv menade bl.a. att lag och avtalsförhållanden på arbetsmarknaden 
inte gav för handen att osaklig särbehandling förekom vad gällde 
anställningsvillkor. Vidare ansåg bl.a. Svenska Kommunförbundet och 
Kommunala företagens samorganisation att det inte var nödvändigt med 
genomförande via lag. Regeringen motiverade sin ståndpunkt med att mot 
bakgrund av de bestämmelser som stod att finna i direktivet, fanns det inte 
vid den här tidpunkten i nationell rätt inga sådana regler som uttryckligen 
förbjöd diskriminering av deltids-och visstidsanställda arbetstagare. Vidare 
ansåg regeringen att det även hade betydelse vilka möjligheter gällande rätt 
uppställde för att komma tillrätta med sådan diskriminering av 
visstidsanställda. 
 
Sedan införandet av Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av 
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 
anställning har ytterligare förändringar gjorts i den svenska lagstiftningen, 
med bl.a. hänvisning till att visstidsdirektivet då införlivats på ett tydligare 
sätt. Både tidigare och senare ändringar har vidtagits,155 och en stor del av 
de snabbt skiftande förändringarna kan förklaras med det regeringsskifte 
som följde av riksdagsvalet 2006. Till att börja med kom den 
socialdemokratiska regeringen 2006 med förslag om ändringar i LAS som 
innebar att avtal om tidsbegränsad anställning skulle få träffas för fri 
visstidsanställning samt att om en arbetstagare varit anställd, under en 
femårsperiod hos samma arbetstagare, i fri visstidsanställning i sammanlagt 
mer än 14 månader, skulle anställningen övergå till en tillsvidareanställning. 
Även tid som arbetstagaren varit anställd inom ramen för provanställning 
skulle inräknas i kvalifikationstiden. Vidare föreslogs att det skulle införas 
en skyldighet för arbetsgivare att i vissa fall informera om lediga 
                                                 
153 Prop. 2001/2002:97 s. 30 ff. 
154 Ett flertal av de äldre diskrimineringslagarna, däribland Jämställdhetslagen, slogs 
samman till en enda diskrimineringslag (2008:567). Här har man även infört en ny 
diskrimineringsgrund, förbud mot diskriminering pga. av könsöverskridande identitet eller 
uttryck. 
155 Se prop. 2005/2006 185 Förstärkning och förenkling i anställningsskyddslagen och 
föräldraledighetslagen & prop. 2006/2007:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad 
anställning mm. 
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anställningar.156 Vid tidpunkten för detta förslag till ändring i LAS gällde 
följande avseende tidsbegränsade anställningar: enligt 4 § gällde, precis som 
idag, att huvudregeln är den att anställningsavtal gäller tills vidare. Dock 
fick man lov att träffa avtal om tidsbegränsad anställning: 1) för viss tid, 
viss säsong eller visst arbete om det föranleddes av arbetets särskilda 
beskaffenhet 2) för viss tid som avsåg vikariat, visst praktikarbete eller 
feriearbete 3) för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, 
om det föranleddes av tillfällig arbetsanhopning 4) för tiden till dess 
arbetstagaren skall börja sådan tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt, som skall pågå i mer än tre månader 5) för viss tid, när en 
arbetstagare har fyllt 67 år 6) vid överenskommen visstidsanställning, dvs. 
för en och samma arbetstagare enligt huvudregeln sammanlagt högst tolv 
månader under tre år. Samma arbetsgivare fick ha högst fem sådana 
arbetstagare anställda vid en och samma tidpunkt. Utöver detta var det även 
tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad anställning vid provanställning samt 
att det fanns en möjlighet att avtala om tidsbegränsad anställning även i 
andra fall, genom kollektivavtal som slutits och godkänts av en central 
arbetstagarorganisation.157

 
I förarbetena motiverar regeringen, med hänvisning till vad 
Arbetslivsinstitutet fört fram redan 2002 i promemorian Hållfast arbetsrätt - 
för ett föränderligt arbetsliv,158 de ovan föreslagna ändringarna med att 
andelen människor som innehar tidsbegränsade anställningar har ökat 
markant och att det är grupper som av olika skäl innehar en svagare 
ställning på arbetsmarknaden såsom kvinnor, ungdomar och personer med 
utländsk härkomst. Vidare konstaterades att även om tillsvidareanställning 
även i fortsättningen utgör huvudregeln vad gäller anställningsformer 
kommer sannolikt betydelsen av tidsbegränsade anställningar att öka. Den 
dåvarande regleringen ansågs bl.a. vara krånglig och omfattande och den 
ansågs även göra det möjligt för arbetsgivare att stapla flera tidsbegränsade 
anställningar på varandra under lång tid. Därför ansågs LAS vara i behov av 
ny och förenklad reglering av tidsbegränsade anställningar.159 De nya 
reglerna ansågs innebära dels en förstärkning för den enskilda arbetstagaren 
och dels förenklingar både för arbetsgivare och arbetstagare. Med mer 
enhetliga regler blir dessa lättare att tillämpa och förutsägbarheten av 
konsekvenserna ökar för båda parter på arbetsmarknaden.160 Flertalet 
remissinstanser var positiva till att införa en regel om att fritt träffa avtal om 
tidsbegränsad anställning, dvs. för fri visstidsanställning, och regeringen 
ansåg att en sådan regel skulle vara lätt att förstå och tillämpa för samtliga 
parter. Vidare ansåg dock regeringen att någon form av begränsning av 
regeln om fri visstidsanställning måste införas för att otryggheten som detta 
innebär för arbetstagaren inte skulle bli alltför omfattande. Ett tidsmått, i 
detta fall på 14 månader, ansågs av regeringen utgöra den mest lämpliga 
begränsningen. Att därmed ange hur länge fri visstidsanställning gäller för 

                                                 
156 Prop. 2005/2006:185, s. 1-2. 
157 Prop. 2005/2006:185, s. 4 ff. 
158 Ds 2002:56 
159 Prop. 2005/2006:185, s. 39. 
160 Prop. 2005/2006:185, s. 108. 
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en enskild arbetstagare snarare än att brottas med gränsdragningsproblem 
ansågs vara det mest lämpliga. Remissinstanserna anförde angående detta 
bl.a. förslag på 18 månader av fri visstidsanställning och det uttalades även 
att det för arbetsgivarnas del fanns ett behov av ytterligare undantag från 
huvudregeln om tillsvidareanställning; att det fanns ett behov av relativt 
långa tidsbegränsade anställningar. Dock, vilket regeringen påpekade, 
kvarstod möjligheten att träffa kollektivavtal för de fall där arbetsgivare har 
ett legitimt behov av utökade möjligheter till tidsbegränsade 
anställningar.161 I förarbetena diskuterades även behovet av att särskilja 
vikariat från de föreslagna reglerna samt när situationen är sådan att 
arbetstagaren fyllt 67 år. Slutsatserna blev således bl.a. att det var tillåtet att 
träffa avtal om fri visstidsanställning upp till 14 månader under en 
femårsperiod, avtal för vikariatsanställningar upp till sammanlagt 36 
månader samt att det blev tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsade 
anställningar för arbetstagare som fyllt 67 år.162  
 
Vad gäller information till visstidsanställda ansåg den socialdemokratiska 
regeringen att det var nödvändigt att införa en regel om skyldighet för 
arbetsgivare att lämna information till visstidsanställda om lediga 
anställningar. Detta för att tydligt genomföra bestämmelsen i 
visstidsdirektivet163 som stadgar att arbetsgivare skall informera 
arbetstagare med visstidsanställning om lediga tjänster på företaget eller på 
arbetsplatsen för att garantera att dessa arbetstagare har samma möjligheter 
som arbetstagare med tillsvidareanställning. Vidare anges att bestämmelsen 
i direktivet endast tar sikte på visstidsanställdas möjlighet att också få en 
tillsvidareanställning varför skyldigheten bör gälla enbart 
tillsvidareanställningar men dock alla nyanställningar oavsett om det var 
fråga om att öka antalet anställda eller att återbesätta en befattning. Enligt 
regeringens bedömning omfattar denna bestämmelse även provanställda 
arbetstagare.164

 
Även efter dessa ändringar om visstidsanställningar/tidsbegränsade 
anställningar som var tänkta att träda ikraft 1 juli 2007, uppstod behov av 
ytterligare förändring i LAS och detta enligt den nytillträdde borgerliga 
regeringen. Att man valde att ändra vissa av de av riksdagen redan antagna 
reglerna om bl.a. tidsbegränsade anställningar angavs vara i syfte att 
ytterligare förbättra möjligheterna till tidsbegränsade anställningar.165 Den 
nu föreslagna lydelsen av 5 § LAS innebar att avtal om tidsbegränsad 
anställning skulle få träffas för 1) allmän visstidsanställning 2) för vikariat 
3) för säsongsarbete 4) när arbetstagaren fyllt 67 år. Vidare angavs att om en 
arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen 
i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i 
sammanlagt mer än två år, övergick anställningen till en 
tillsvidareanställning. Det förslogs bl.a. även att arbetsgivare skulle vara 

                                                 
161 Prop. 2005/2006:185, s 45 ff. 
162 Prop. 2005/2006:185, s 48 f. 
163 Se klausul 6.1 i ramavtalet om visstidsarbete. 
164 Prop. 2005/2006:185, s. 66 f. 
165 Prop. 2006/2007:111, s. 21. 
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skyldiga att lämna information om lediga tillsvidareanställningar och 
provanställningar direkt till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad 
anställning endast om arbetstagaren begärt det. Ändringarna föreslogs träda 
i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när en tidsbegränsad anställning 
som vikarie övergår till en tillsvidareanställning föreslogs dock träda i kraft 
den 1 januari 2008.166

 
Angående hanteringen och beredningen av de här senaste föreslagna 
ändringarna skall det sägas att en stor del av remissinstanserna167 visserligen 
var positiva till förslaget om ändrade villkor för visstidsanställningar medan 
ett antal andra, däribland LO och Svenska Kommunalarbetarförbundet var 
kritiska. De menade bl.a. att förändringarna innebar utökade möjligheter för 
arbetsgivarna och därmed försämringar för arbetstagarna och LO menade 
även att reglerna om tidsbegränsad anställning måste vara ett effektivt 
hinder mot att arbetsgivarna fyller behovet av permanent arbetskraft med 
tidsbegränsade anställningar.168 Skilda åsikter fanns även, föga förvånande 
bland arbetsgivar-och arbetstagarförbund beträffande den föreslagna 
tidsgränsen på två år för när en visstidsanställning bör övergå till en 
tillsvidareanställning. De remissinstanser som var negativa till den 
föreslagna tidsgränsen på två år, var det av två olika anledningar, dels ansåg 
vissa att den var för kort, däribland Svenskt Näringsliv och Kommunala 
Företagens Samorganisation medan andra, däribland LO, SACO, Svenska 
Kommunalarbetarförbundet och Jämställdhetsombudsmannen, ansåg att den 
var för lång. På förslag av arbetsgivarföreningen SRAO,169 vars mening 
regeringen delade, ansågs det även att fri visstidsanställning istället skulle 
benämnas allmän visstidsanställning, detta för att undvika felaktig 
tillämpning då det kan uppfattas som om anställningsformen inte har några 
begränsningar alls.170 För att få träffa avtal om allmän visstidsanställning 
krävs alltså ingen objektiv konstaterbar grund, som vid vikariatsanställning. 
För vissa arbetstagare blir det alltså möjligt att vara anställd hos samma 
arbetsgivare i fyra år, under en femårsperiod, dvs. två års anställning som 
vikarie och två års anställning med allmän visstidsanställning. Även om det 
enligt lagens utformning blev möjligt för arbetsgivare att kombinera 
tidsbegränsade anställningar på olika sätt, genom säsongsarbete, vikariat 
och allmän visstidsanställning, ansåg regeringen vid den rådande tidpunkten 
att det inte var nödvändigt att införa någon yttersta gräns för hur länge en 
arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd.171

 
Vad gäller arbetsgivarens informationsskyldighet föreslogs inga ändringar i 
förhållande till vad som redan sades i prop. 2005/2006:185, förutom det att 
arbetsgivaren skulle lämna information till föräldralediga arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning endast om arbetstagaren själv begär detta. 
                                                 
166 Prop. 2006/2007:111, s. 1 ff. 
167 För fullständig förteckning över remissinstanserna se promemorian Bättre möjligheter 
till tidsbegränsad anställning mm. 
168 Prop. 2006/2007:111, s. 21. 
169 Sveriges Radios Arbetsgivarorganisation. Organisationer kommer att avvecklas den 30 
juni 2009. 
170 Prop. 2006/2007:111, s. 25 ff. 
171 Prop. 2006/2007:111, s. 32. 
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Förslaget väckte dock en viss kritik och vissa remissinstanser menade att 
detta kunde komma att drabba särskilt utsatta grupper hårt, däribland 
kvinnor, som ofta tenderar att ta ut mest föräldraledighet och personer av 
utländsk härkomst som kanske inte alltid är insatta i den svenska 
lagstiftningen och därför kan få svårt att hävda sin rätt. Arbetsgivare bör 
därför alltid åläggas en skyldighet att lämna sådan information. Regeringen 
menade dock att det bör räcka för arbetsgivaren att lämna besked endast om 
arbetstagaren begär detta, eftersom den svenska lagstiftningen redan går 
längre än vad visstidsdirektivet säger, i det att arbetsgivaren åläggs att 
lämna informationen direkt till arbetstagaren. Arbetsgivaren har därför 
redan en omfattande skyldighet att lämna information till föräldralediga 
arbetstagare med tidsbegränsad anställning.172 Konsekvenserna av de 
föreslagna ändringarna sägs i förarbetena innebära förenklingar som i sin tur 
underlättar rekryteringar och nyanställningar vilket i sin tur innebär att fler 
arbetstillfällen skapas. Vidare sades reglerna ge arbetsgivare en ökad 
valfrihet och flexibilitet att anställa personer efter vad som krävs för den 
aktuella verksamhetens behov, och att även begränsningen av arbetsgivarens 
informationsskyldighet innebär en förenkling för arbetsgivarna.173 Samtliga 
av de av den borgerliga regeringen föreslagna bestämmelserna trädde ikraft 
som det var tänkt och gäller således i skrivandets stund. 
 
Sannolikt har dock inte sista ordet sagts vad gäller visstidsanställningar och 
särskilt frågan om missbruk av upprepade visstidsanställningar och andra 
negativa följder som kan förknippas med visstidsanställningar har 
diskuterats och fortsätter att diskuteras. Exempelvis anmälde TCO den 
svenska regeringen till EU-kommissionen 2007 för att man menade att LAS 
inte ger det skydd för visstidsanställda som EG-rätten föreskriver.174 I 
flertalet förarbeten har vikten av att motverka missbruk av flera på varandra 
följande anställningar poängterats samtidigt som det mer eller mindre ivrigt, 
beroende på vilken regeringen som suttit vid makten, betonats betydelsen av 
det skall finnas möjligheter till visstidsanställningar. 

4.4 Distansarbetsavtalet 
I Sverige togs initiativ till en utredning om distansarbete redan 1997 vilket 
sedermera gav upphov till Distansarbetsutredningen (SOU 1998:115) På 
EU-nivå påbörjades diskussionerna om distansarbete först år 1999, varefter 
förhandlingarna på allvar tog fart mellan arbetsmarknadens parter. I 
förevarande distansarbetsutredning föreslogs bl.a. en ändring i LAS 22§ om 
turordningsreglerna vilken sade att ”....enbart den omständigheten att en 
arbetstagare har sin arbetsplats förlagd till sin egen bostad medför inte att 
den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet.” Förslaget lades fram för att 
förtydliga lagtexten, då det bl.a. från fackligt håll framförts oro över att 
distansarbetande arbetstagare riskerade att hamna i ett sämre läge jämfört 
med övriga arbetstagare vid en uppsägningssituation. Vidare ställde sig 

                                                 
172 Prop. 2006/2007:111, s 38 f. 
173 Prop. 2006/2007:111, s 45 f. 
174 http://www.lag-avtal.se/art/8633
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utredningen även bakom ett tidigare lagt förslag om att ta bort det generella 
undantaget för hemarbete i Arbetstidslagen och Semesterlagen. Utredningen 
gjorde bedömningen att arbetstidslagens tillämplighet inte borde vara 
begränsad till var arbetet utfördes samt att de dåvarande reglerna riskerade 
att strida mot bl.a. EG:s arbetstidsdirektiv.175 I utredningen diskuterades 
även det faktum att distansarbete med största sannolikhet skulle komma att 
öka och att vi troligtvis skulle komma att se en större bredd på vilka 
arbetsuppgifter som kunde skötas på distans.176 Med facit i hand, mer än tio 
år efter påbörjandet av utredningen, ser vi att så även har varit fallet; 
distansarbete har i allt väsentligt ökat, inte bara i Sverige, utan inom hela 
EU. 
 
Distansarbete kan medföra fördelar för såväl arbetsgivare som arbetstagare 
och är ett uttryck för en flexibel arbetsform. Distansarbete är inget juridiskt 
begrepp utan används i dagligt språkbruk för att beskriva de typer av arbete 
som av olika skäl förläggs på annan plats än arbetstagarens ordinarie 
arbetsplats. En vanlig definition av distansarbete är att arbetet utförs på 
geografiskt avstånd från en huvudarbetsgivare och en normalarbetsplats 
eller från en uppdragsgivare som arbetstagaren har, att arbetet utförs med 
stöd av data-eller telekommunikationer och att arbetet på distans har en viss 
regelbundenhet och framförallt en viss omfattning. Reglerna i LAS, MBL 
och arbetsmiljölagen (AML) gäller även för arbetstagare som arbetar med 
distansarbete och övriga bestämmelser rörande distansarbete kan finnas i 
kollektivavtal.177 Så som det definieras i direktivet är distansarbete ett sätt 
att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik 
inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där 
arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs 
utanför dessa lokaler. 
 
Distansarbetsavtalet upprättades således år 2002 varefter Sverige hade att 
implementera detta avtal. Den 28 maj 2003 träffades en överenskommelse 
mellan ett antal arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, närmare bestämt 
LO, TCO, SACO, Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet, Svenska 
Kommunförbundet och Svenskt Näringsliv. Viktigt att påpeka är att det här 
var frågan om ett avtal mellan centralorganisationerna men att detta sedan 
fick effekt även på lokal nivå eftersom flera kollektivavtal sedermera slutits 
med distansarbetsavtalet för ögonen. Tidsramen var den att avtalet skulle 
vara implementerat tre år efter undertecknandet av ramavtalet, dvs. fram till 
den 16 juli 2005. Det parterna enades om 2003 var partsgemensamma 
riktlinjer för ramavtalets genomförande och man konstaterade att de här 
nationella arbetsmarknadsparterna, som alla är medlemmar i UNICE, CEEP 
och ETUC, samtliga ställde sig bakom det europeiska ramavtalet. Man 
menade att distansarbetsavtalet borde tjäna som riktlinjer då avtal om 
distansarbete träffas på den svenska arbetsmarknaden, men att givetvis 
hänsyn måste tas till skiljda förutsättningar som kan finnas i olika branscher, 
sektorer, företag och myndigheter men även hos enskilda företagare. Vidare 
                                                 
175 SOU 1998:115, s. 29 ff., 90. 
176 SOU 1998:115, s. 29. 
177 http://infobanken.nacka.se/personal/webb/verktyg/distansarbete.htm
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konstaterades i den här överenskommelsen att det fick anses vara en positiv 
utveckling av den europeiska sociala dialogen att distansarbetsavtalet var 
frivilligt och därmed lämnar stort utrymme till nationella hänsynstaganden. 
Utvecklingen sägs ligga väl i linje med den svenska utvecklingen på 
arbetsmarknaden. Det anges att distansarbetsavtalets definition och 
tillämpningsområde, väl torde motsvara vad som betraktas som 
distansarbete på den svenska arbetsmarknaden och att de områden man 
väljer att fokusera på i ramavtalet får anses vara väl avvägda för att ge 
vägledning vid distansarbete.178  
 
I december 2005 upprättades en rapport från de svenska 
arbetsmarknadsparterna att utge till den ad hoc grupp som ligger under 
sociala dialogkommittén. I rapporten konstateras att man enades om 
partsgemensamma riktlinjer 2003, vilka bl.a. säger att det europeiska 
ramavtalet bör tjäna som riktlinjer när avtal upprättas på den svenska 
arbetsmarknaden. Förutom detta anges närmare vilka åtgärder som sedan 
vidtagits inom olika sektorer. Inom den privata sektorn, i vissa branscher, 
har det gjorts skrivningar direkt i kollektivavtalen om att ramavtalets 
riktlinjer bör vara förebild när avtal om distansarbete träffas. I andra 
branscher har det istället införts bestämmelser i protokollen till 
kollektivavtalsförhandlingarna om att den aktuella 
arbetsgivarorganisationen skall informera sina medlemsföretag om 
ramavtalet så att dessa i sin tur kan ta hänsyn till detta när avtal träffas med 
enskilda medarbetare. På ytterligare områden har parterna överenskommit 
om att arbetsgivarorganisationen skriftligt skall informera sina 
medlemsföretag om vilka riktlinjer de har att ta hänsyn till. I vissa fall har 
parterna kommit överens om att det inte funnits behov av att närmare 
reglera frågan om distansarbete och i övrigt har även information 
förekommit i form av broschyrer och annat informationsmaterial. Gällande 
kommun-och landstingssektorn anges att reglering om distansarbete fanns i 
vissa kollektivavtal redan innan upprättandet av ramavtalet och att 
bestämmelserna ingår i samtliga huvudöverenskommelser mellan parterna 
inom sektorn sedan den 1 april 2005. Slutligen angavs att beträffande den 
statliga sektorn slöts ett centralt kollektivavtal om distansarbete179 den 15 
december 2005 och i detta kollektivavtal anges bl.a. att det europeiska 
ramavtalet skall tjäna som riktlinje för distansarbete på det statliga 
avtalsområdet och att det vid myndigheter som väljer att organisera arbete 
som distansarbete, skall finnas övergripande riktlinjer för detta.180

 

                                                 
178 Överenskommelsen ”Gemensamma riktlinjer Svenskt Näringsliv-Svenska 
Kommunförbundet- Landstingsförbundet-arbetsgivarverket-LO-TCO-SACO för 
genomförande av den europeiska överenskommelsen om distansarbete”, 28 maj 2003. 
179 Se avtal om distansarbete mellan å ena sidan Arbetsgivarverket och å andra sidan OFR:s 
förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, SACO och SECO, 
2005. 
180 Rapport angående genomförandet av det europeiska ramavtalet om distansarbete, 19 
december 2005. 
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Ser man till olika avtal mellan exempelvis arbetsgivarorganisationen 
Almega181 och olika fackförbund inom LO, TCO och SACO, anges det ofta 
att parterna är överens om gemensamma riktlinjer för införandet av den 
europeiska överenskommelsen om distansarbete och att parterna är ense om 
att informera om riktlinjer för distansarbete. För ett avtal inom vårdsektorn 
angavs istället att “parterna konstaterar att det för närvarande inte finns 
behov av att reglera distansarbete i avtalet”. 
 
I rapporten från 2006 från den sociala dialogkommittén anges även närmare 
från de olika medlemsstaterna vad som skett i respektive medlemsland 
avseende implementeringen av ramavtalet. För Sveriges del anges bl.a. att 
ovan redovisade överenskommelse från 2003 vidtagits och Sverige nämns, 
tillsammans med Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Grekland, Island 
och Danmark, när det kommer till att implementera via kollektivavtal. Man 
tar även särskilt upp det faktum att både Sverige och Danmark, inom den 
statliga sektorn upprättat kollektivavtal angående distansarbete.182

 
Rättsläget för Sveriges del vad gäller distansarbete ser således ut på följande 
vis. Implementering av ramavtalet har vidtagits, och detta till stor del genom 
införandet av bestämmelser i kollektivavtal men även på andra vis såsom 
genom informationsspridning till berörda parter på arbetsmarknaden. 

4.5 Avtalet om arbetsrelaterad stress 
Avtalet om arbetsrelaterad stress var det andra avtalet i sitt slag som skulle 
anpassas till de svenska kollektivavtalen, vilket skulle vara genomfört år 
2007. I en första rapport från 2005 anges från de svenska 
arbetsmarknadsparternas sida att samtliga av organisationerna ställer sig 
bakom det europeiska ramavtalet, samt att tidsramen för rapporteringen av 
hur implementeringen gått, utökades till fyra år efter datumet för 
undertecknandet av ramavtalet, dvs. fram till oktober 2008. Här anges även 
att de svenska organisationerna, i detta fall Svenskt Näringsliv, LO, TCO 
och SACO, anser att det europeiska ramavtalet bör tjäna som riktlinjer då 
initiativ tas för att identifiera och förebygga eller hantera problem med 
arbetsrelaterad stress. Vidare bör hänsyn tas till skilda förutsättningar och 
behov som kan finnas inom bl.a. olika branscher och företag. I rapporten 
anges även att det i Sverige inte finns särskilda föreskrifter om stress i 
arbetslivet men att det är viktigt att poängtera att reglerna i Arbetsmiljölagen 
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, framförallt föreskriften om 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är tillämpbara när det gäller 
arbetsrelaterad stress. De ovan presenterade reglerna och lagstödet utgör den 
legala, principiella grunden för hanteringen av arbetsrelaterad stress medan 
ramavtalet syftar till att uppmärksamma problemet och att ange 

                                                 
181 Almega består av sju arbetsgivarförbund som representerar olika branscher för 
tjänsteföretag. 
182 Rapporten ”Implementation of the European Framework Agreement on Telework, s. 9 f. 
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gemensamma värderingar och ståndpunkter, men även praktisk vägledning 
vid arbetet med detta problemområde.183

 
Implementeringen av avtalet framstår som inte helt oproblematiskt. I en 
rapport från arbetstagarorganisationen Unionen184 anges bl.a. att parterna i 
Europa och i Sverige har olika uppfattningar om stressavtalets rättsverkan, 
där de fackliga organisationerna anser att avtalet skall genomföras genom 
kollektivavtal medan arbetsgivarna anser att autonoma avtal skall ses som 
rekommendationer vid implementering i de lokala avtalen. Vidare säger 
man att avtalet om arbetsrelaterad stress inte innehåller särskilt tydliga 
hänvisningar utan i avtalet används ordvalet ”kan” istället för ”bör” eller 
”skall”. Vidare menar Unionen att om avtalet införs i kollektivavtalsform 
blir det lättare att utöva tillsyn och utfärda sanktioner om en arbetsgivare 
inte följer avtalet.185

 
I den slutliga implementeringsrapporten från 2008, från de europeiska 
sociala parterna, anges att det i Sverige upprättades överenskommelser 2005 
och 2006 i såväl privat som offentlig sektor. Överenskommelserna fungerar 
som riktlinjer när initiativ skall tas för att identifiera och undvika 
arbetsrelaterad stress. Överenskommelserna innebär dock en flexibilitet för 
arbetsmarknadens parter så till vida att det står dem fritt att implementera på 
olika vis, genom kollektivavtal, riktlinjer, utbildningsprogram etc.186 
Gällande den kommunala sektorn träffades ett kollektivavtal mellan 
parterna 2005, kallat FAS 05187, där implementeringen av ramavtalet om 
arbetsrelaterad stress anges vara ett framtida åtagande. I avtalet anges att de 
centrala parterna är överens om att planerade insatser kan bidra till att 
implementeringen av intentionerna i det europeiska ramavtalet om 
arbetsrelaterad stress och eventuellt kommande ramavtal.188 Vidare har det 
bl.a. slutits avtal mellan Fastigo189 på arbetsgivarsidan och olika 
fackförbund på andra sidan, i detta fall ett samverkansavtal, där det bl.a. 
anges i en bilaga till avtalet att parterna särskilt noterar vikten av att 
identifiera och förebygga arbetsrelaterad stress i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.190

 
 

                                                 
183 Rapporten ”Genomförande av den europeiska överenskommelsen om arbetsrelaterad 
stress för Svenskt Näringsliv-LO-TCO-SACO. 
184 Fackförbund för det privata arbetslivet, bildat av tidigare HTF och Sif. 
185 Rapport från Unionen: 
https://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och
%20ladda%20ner/Rapporter/Unionen_om_EU-rapport.pdf
186 Rapporten ”Implementation of the European autonomous framework agreement on 
work- related stress”. 
187 Förnyelse-arbetsmiljö-samverkan i kommuner, landsting och regioner. 
188 Se bilaga 1 till FAS 05. 
189 Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. 
190 Se Samverkansavtal för fastighetsbranschen på SKTF:s hemsida: 
https://www.sktf.se/Templates/Page____4034.aspx
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5 Analys 

5.1 Inledning 
Mitt syfte och mitt mål med förevarande uppsats var att undersöka den 
europeiska sociala dialogens samspel med den svenska arbetsrätten. För att 
komma dithän var det nödvändigt att först undersöka den europeiska sociala 
dialogen som sådan. Det visade sig att området var gigantiskt och att det 
fanns en hel del att säga både på strukturell, materiell och processuell nivå, 
på branschövergripande nivå och på mera branschspecifik nivå. Som 
förhoppningsvis blivit klarlagt för läsaren vid detta laget var det nödvändigt 
att här göra en hel del begränsningar vad gäller uppsatsens omfattning. Jag 
valde att skriva om upprinnelsen till den europeiska sociala dialogen och 
vilka parter som verkar i den för att sedan gå vidare och diskutera initiering 
och implementering av dialogen där det sistnämnda intar en central roll när 
det kommer till att sätta dialogen i relation till den svenska arbetsrätten. 
Därefter behandlades den europeiska sociala dialogens samspel med den 
svenska arbetsrätten, där jag valde att undersöka några av direktiven och 
avtalen för att få fram en så heltäckande bild som möjligt av området. 
 
Till att börja med kan det konstateras att den europeiska sociala dialogen 
under årens lopp har genomgått en hel del förändringar, prövningar och 
utmaningar. Från att sociala frågor och den sociala dimensionen 
överhuvudtaget knappt fanns med på agendan, har sociala frågor idag en 
självklar plats inom EU/EG-samarbetet. Vägen dit, som det visat sig, var 
dock inte helt oproblematisk utan det har funnits motstånd mot att 
överhuvudtaget diskutera sociala frågor, arbetsrättsliga frågor och därmed 
även att upprätta ett samarbete mellan arbetsmarknadsparterna. För Sveriges 
del är samråd och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter ingalunda 
en ny företeelse, utan vi har i landet en tämligen långtgående tradition av 
detta på arbetsmarknaden. Därav erkännandet av den ”svenska modellen” 
som en förebild för hur relationer på arbetsmarknaden kan se ut. Även om 
den europeiska sociala dialogen för Sveriges del således inte har framstått 
som revolutionerande i sig har det ändå funnits en del utmaningar för den 
nationella rätten. Detta har inte minst visat sig vid genomgåendet av de 
förarbeten där bl.a. implementeringen av direktiven diskuterats, och således 
vilka lagförändringar i vår svenska arbetsrätt som blivit följden därav. 

5.2 Den europeiska sociala dialogens 
samspel med svensk arbetsrätt 
Till att börja med vill jag ta upp det faktum att det synes råda en viss 
begreppsförvirring och i vissa fall en stor diskrepans när det gäller 
tolkningen av begreppet ”dialog”, men även andra begrepp förknippade med 
den sociala dialogen. Arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan tenderar att 
lägga in olika betydelser i begreppet ”dialog”, vilket sedan kan få 
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konsekvenser under exempelvis förhandlingar. Då de olika parterna i mångt 
och mycket har vitt skilda intressen kan det framstå som naturligt att 
begreppet ”dialog” vållar vissa bekymmer men givetvis hade det underlättat 
med en begreppsapparat som det rådde enighet kring. Dock visar sig en av 
den europeiska sociala dialogens utmaningar redan här, i definitionen av det 
begrepp som sedan skall ligga till grund för förhandlingar och sedermera 
överenskommelser. 
 
Vad som blir tydligt vid undersökningen av den europeiska sociala dialogen 
i sig, är det faktum att medlemsstaterna kan ha tämligen skiftande 
variationer och traditioner när det gäller den inhemska arbetsrätten. Detta 
torde oundvikligen få konsekvenser vid implementeringen. Att det 
förekommer ett vitt spektrum av arbetsrättsliga traditioner innebär alltså att 
ett direktiv eller ett överenskommet avtal kan få synnerligen skiftande 
verkningar beroende på vilken medlemsstat det rör sig om. Även om 
medlemsstaterna är representerade både på arbetsgivarsidan och 
arbetstagarsidan genom de större organisationerna på europeisk nivå, skiljer 
sig den arbetsrättsliga traditionen åt för varje land, inte minst vad gäller 
exempelvis graden av förhandlingar mellan parter på arbetsmarknaden och 
hur stor viljan generellt sett tenderar vara att faktiskt komma överens i 
arbetsrättsliga frågor. Man kan naturligtvis fråga sig om detta då utgör ett 
rättssäkert system? Miljoner arbetstagares enskilda rättigheter kan vara 
beroende av den vilja som finns inom den sociala dialogen att komma 
överens i viktiga frågor. Samtidigt är den europeiska sociala dialogen tänkt 
att vara ett komplement eller alternativ till den sedvanliga EG-
lagstiftningen. Att den europeiska sociala dialogen ständigt verkar med detta 
hot hängande över sig, att det istället för förhandlingar kan bli frågan om 
reguljär lagstiftning, visar sig inte minst i relationen med kommissionen. 
Närmare om detta under avsnittet som diskuterar maktperspektivet på den 
europeiska sociala dialogen. 
 
När det gäller den europeiska sociala dialogens samspel med den svenska 
arbetsrätten har en viktig fråga varit hur implementering skall gå till. Med 
detta avses både frågor av materiell natur och frågor av mer processuell 
karaktär, såsom huruvida implementering bör ske genom kollektivavtal eller 
inte. Frågan om implementering diskuterades redan i samband med att 
Sverige blev medlem i EU och det fanns farhågor om att Sverige skulle 
nödgas släppa den svenska modellen till viss del. Detta sågs inte med blida 
ögon på från svenskt håll utan det poängterades särskilt att vi såg det som 
självklart att den svenska modellen respekterades. Att behöva överge den 
svenska modellen i samband med EU-inträdet sågs uppenbarligen som ett 
stort hot vilket i och för sig är förståeligt då modellen under en längre tid 
varit en självklar komponent i den svenska arbetsrätten och som dessutom 
utarbetats och mejslats fram under hårda tider och hårda förhandlingar. 
Viktigt att nämna anser jag även vara det faktum att den europeiska sociala 
dialogen i mångt och mycket faktiskt innebär och innehåller en stor del av 
det som kan anses vara utmärkande för den svenska modellen, dvs. 
förhandlingar mellan arbetsmarknadsparter och, förhoppningsvis, en 
förhållandevis stark partsvilja att faktiskt komma överens. 
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Vid implementering har vi att skilja mellan implementering av direktiv och 
implementering av de autonoma avtal som varit mer frekventa under senare 
år. Implementeringen av de direktiv jag valt att fokusera på i min uppsats, 
föräldraledighetsdirektivet191 och visstidsdirektivet,192 har båda medfört 
lagändringar av olika slag i vår nationella arbetsrätt, och har alltså inte 
implementerats genom kollektivavtal. Ser man närmare på 
implementeringen av föräldraledighetsdirektivet, där det var bestämmelsen 
om ledighet pga. av trängande familjeskäl som föranledde upprättandet av 
en ny lag, verkar det som om vissa arbetsmarknadsparter ändå ansåg 
implementering enbart genom kollektivavtal vara en reell möjlighet. Detta 
trots vad EG-domstolen tidigare uttalat i denna fråga; täckningsgraden av 
kollektivavtalen måste vara fullständig för att ett direktiv skulle 
implementeras på detta vis, och så var och är inte fallet i Sverige. Berodde 
detta på att samtliga av arbetsmarknadens parter inte var införstådda med 
vad som gällde vid implementering av ett direktiv? Kanske var det 
underförstått arbetsmarknadsparterna emellan att man avsåg att följa 
Danmarks exempel om att reglera i kollektivavtal och sedan stifta en 
kompletterande lag. I Danmark lyckas man komma runt problemet med att 
kollektivavtalen inte omfattar samtliga arbetstagare genom att stifta en 
kompletterande lag, där resultatet sedan blir detsamma som för Sveriges del, 
nämligen att det aktuella direktivets bestämmelser gäller samtliga 
arbetstagare. Sverige skulle kunna, vid implementering av ett direktiv, välja 
att följa Danmarks exempel. En svårighet skulle dock kunna vara att Sverige 
inte har en lika hög organisationsgrad som Danmark, i synnerhet numera då 
den är nere på strax över 70 %. Att arbetsmarknadens parter ständigt då 
skulle behöva växla mellan att tillämpa lag och kollektivavtal, innebär att 
regelverket framstår som onödigt krångligt och svårtillgängligt. 
 
Svårigheten med att implementera direktiv enbart genom kollektivavtal 
visar sig även inte minst i det faktum att flera svenska lagregler fått förses 
med en EG-spärr, detta för att förhindra att de svenska kollektivavtalen, som 
ju förvisso ofta har en stor täckningsgrad men inte är individbaserade, 
riskerar att urholka de individuella rättigheter som ofta står att finna i 
direktiv. Hursomhelst, lagförändringarna till följd av de här båda direktiven 
har föregåtts av mer eller mindre långdragna förhandlingarna mellan 
arbetsmarknadens parter. Detta har visat sig inte minst i de remissvar och 
förarbeten som jag har tagit del av, där visstidsdirektivet är det som 
utmärker sig när det gäller svårigheten för Sverige och våra 
arbetsmarknadsparter att finna en gemensam ståndpunkt för att 
implementera direktivet. Detta blir särskilt tydligt vid det regeringsskifte 
som sker år 2006 då vi går från en socialdemokratisk regering till en 
borgerlig. 
 
De autonoma avtalen har för Sveriges del, å andra sidan, istället inneburit att 
redan befintliga kollektivavtal kompletterats med olika bestämmelser vilka 
                                                 
191 Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS. 
192 Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS 
(ETUC), UNICE och CEEP. 
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alla går ut på att parterna skall respektera de aktuella ramavtalen. I Sverige 
fungerar kollektivavtal närmast som lag och vi har en tämligen stor 
täckningsgrad jämfört med flertalet övriga medlemsländer varför jag hyser 
stor förhoppning om att det som införts i kollektivavtalen även tillämpas av 
parterna på arbetsmarknaden. Dock är de inte heltäckande, vilket i synnerhet 
påpekats när möjligheten att implementera direktiv genom kollektivavtal i 
medlemsländerna diskuterats. Detta medför att det givetvis finns en risk 
med att implementera de autonoma avtalen genom kollektivavtal; vissa 
arbetstagare på arbetsmarknaden riskerar att inte omfattas av 
bestämmelserna och överenskommelserna. Risken för detta torde dock vara 
relativt liten eftersom kollektivavtal i svensk rätt även kan binda 
arbetsgivare med utomstående arbetstagare. Vi skall dock även komma ihåg 
att utmärkande för de autonoma avtalen är just att de skall implementeras i 
varje land efter den specifika modell som där råder och med hänsyn till det 
aktuella landets rådande arbetsrätt och villkor. Detta är en form av ”frihet 
under ansvar” och ställer givetvis krav på arbetsmarknadsparterna. Det finns 
dock inget som hindrar, precis som i fråga med direktiv, medlemsstaterna 
från att gå längre än vad ramavtalen stadgar och att exempelvis utöka 
skyddsnivån till att omfatta mer än vad minimibestämmelserna stadgar. Att 
det kan vara svårt för arbetsmarknadsparterna att göra detta, att utsträcka 
sina förpliktelser till mer än vad som är absolut nödvändigt, leder oss in på 
frågan om hard-law respektive soft-law på ett mera generellt plan, vilket 
diskuteras längre fram i analyskapitlet. Ett visst kontrollsystem för de 
autonoma avtalen finns på europeisk nivå i och med de rapporter som skall 
sändas in till den sociala dialogkommittén men det kan givetvis fortfarande 
diskuteras och ifrågasättas huruvida det finns tillräckligt med incitament och 
vilja hos arbetsmarknadsparterna att faktiskt genomföra det som 
överenskommits i de autonoma ramavtalen. 

5.3 Den europeiska sociala dialogen och 
dess samspel med svensk arbetsrätt ur ett 
maktperspektiv 
Ofrånkomligen finns det ett maktperspektiv på arbetsrättens område, som på 
många andra områden i vårt samhälle. Maktskillnaderna har i viss mån 
utjämnats, inte minst under 1900-talet. Även de senaste tio åren visar på en 
rad förändringar där frågor förts upp på agendan, som tidigare hade varit 
otänkbara. Exploateringen av den resurssvage, dvs. arbetstagaren, har 
därmed med råge minskat genom framväxandet av den sociala dimensionen, 
därmed inte sagt att maktutspel fortfarande förekommer. Kanske är 
maktutspel även en nödvändighet för en väl fungerande arbetsmarknad för 
samtliga parter; genom förhandlingar, men givetvis även genom partsvilja 
att komma överens, får man fram de ”bästa” avtalen och därmed 
förhoppningsvis de ”bästa” villkoren för såväl arbetsgivare som 
arbetstagare. Det krävs alltså att båda parter försöker hävda sin makt på 
arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till förhandlingar, vilket 
förhoppningsvis leder till överenskommelser av olika slag. Maktrelationer 
på arbetsmarknaden blir tydliga, inte bara på den europeiska nivån, utan 
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även på den svenska nivån, även om den ”svenska modellen” särskilt 
utmärks av sin partsvilja att faktiskt vilja komma överens. Inte alla länders 
arbetsrätt präglas av denna partsvilja utan här är uttrycket för makt mera 
ensidigt, i vissa länder är förekomsten av arbetstagarorganisationer praktiskt 
taget minimal. Detta gäller i synnerhet många av de östeuropeiska 
länderna.193  
 
Vilket visades under teoriavsnittet i uppsatsens inledande kapitel, kan 
maktförhållanden på arbetsrättens område studeras på olika nivåer. Främst 
är det maktförhållandet mellan arbetsmarknadens parter, i den mening att 
förhandlingar förs mellan dem för att försöka komma överens i olika frågor, 
som stått i fokus i uppsatsen. Vad gäller detta maktförhållande, både på 
europeisk och nationell nivå, skall det sägas att representation ofta finns från 
samtliga sidor och intressen på arbetsmarknaden. Trots detta kanske det till 
syvende och sist ändå är en sida som oftast får genomslagskraft, 
företrädesvis arbetsgivarsidan, eftersom arbetsgivarprerogativet är ett 
genomgående tema i de allra flesta länders arbetsrätt. Förevarande uppsats 
har visat att flera av avtalen har tillkommit efter långa och utdragna 
förhandlingar och diskussioner på europeisk nivå, där parterna i många fall 
varit ovilliga att släppa på sina respektive krav. Detta återspeglas sedan på 
den nationella nivån där ytterligare diskussioner mellan 
arbetsmarknadsparterna tar vid. Självklart har arbetsgivare och arbetstagare 
i de fall då kontroversiella ämnen och områden diskuterats, haft större 
anledningar att hålla på sina krav. Om parterna inte lyckas nå en 
överenskommelse torde det oftast vara arbetsgivarsidan som tenderar att 
avgå med ”segern”. Detta blir även tydligt då en stor del av den sociala 
dialogens arbete ju går ut på att förbättra villkoren för arbetstagare på olika 
vis, vare sig det gäller att införa regler om en garanterad rätt till 
föräldraledighet eller förbättrade villkor för arbetstagare med 
visstidsanställning. I detta sammanhang har även diskuterats 
arbetstagarorganisationernas otillräckliga möjligheter att få arbetsgivarna till 
förhandlingsbordet på europeisk nivå, och att svårigheten att uppträda som 
en samlad och enhetlig styrka till stor del beror på de skillnader som råder i 
medlemsländerna vad gäller arbetsrättsliga traditioner.194 Det blir tydligt att 
arbetstagarorganisationerna, både på europeisk och på nationell nivå, 
försöker undgå den här exploateringen, vilken tenderar att bli resultatet om 
arbetsgivarprerogativet får allt för stor genomslagskraft.  
 
En stor del av den europeiska sociala dialogens arbete anser jag således utan 
tvekan har inneburit positiva förändringar men det har även funnits många 
kontroversiella ämnen som parterna haft svårt att komma överens om. 
Exempelvis frågan om bevisbördan i jämställdhetsmål väckte stora 
svårigheter att komma överens om, vilket jag även anser speglar 
maktrelationer i samhället. Föräldraledighetsdirektivet var det inte så många 
kontroverser kring, kanske för att man tog för givet att det ändå bara var till 
                                                 
193 Se resonemanget I Woolfson, Charles, Working Environment and soft-law in the post-
communist new member states s. 203. 
194 Se resonemanget i Smismans, Stijn, The European Social Dialogue in the Shadow of 
Hierarchy. 
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största delen kvinnor som skulle utnyttja rätten till ledighet? Detta kan 
jämföras med det faktum att EU många gånger sägs präglas av en 
moderskapsnorm och att den största anledningen för att förbättra villkoren 
för föräldraledighet således var den att underlätta för kvinnor att vara 
föräldralediga.  
 
Det kan även sättas ett maktperspektiv på frågan om vilka som skall ingå i 
den sociala dialogen, dvs. vilka organisationer som skall godkännas som 
parter på den branschövergripande nivån. De organisationer som ingår i den 
europeiska sociala dialogen har en möjlighet att påverka den sociala 
agendan vilket kan få stora konsekvenser för inblandade parter. Detta 
resonemang kan jämföras med UEAPME-målet195 där frågan ju var den att 
en centralorganisation inte ansåg sig vara representerad i förhandlingarna 
angående föräldraledighetsdirektivet. Att snäva in den krets som får anses 
åtnjuta representativitet väckte viss kritik men givetvis skall det även hållas 
i åtanke att ju fler parter i den sociala dialogen desto svårare att kanske 
komma överens och att nå konsensus i aktuella frågor. 
 
Ett annat maktförhållande som kunnat skönjas är det mellan kommissionen 
och de sociala parterna. De sociala parterna har visserligen friheten att 
själva initiera och upprätta en dialog för att söka överenskomma om avtal 
och dylikt, men det blir tydligt att de i mångt och mycket även framstår som 
relativt beroende av kommissionen och rådet. Om arbetsmarknadsparterna 
inte kommer överens är det upp till kommissionen att gå vidare och ta 
initiativ till lagstiftning eller fortsatta förhandlingar. Detta brukar benämnas 
som ”bargaining in the shadow of law”. I synnerhet 
arbetsgivarorganisationerna brukar föredra att förhandla tillsammans med 
arbetstagarrepresentanterna eftersom förslagen som läggs fram av 
kommissionen riskerar att bli hårdare och kräva mer (av arbetsgivarna).196 
Att den europeiska sociala dialogen på senare tid givit upphov till alltfler 
autonoma avtal kan på sätt och vis minska kommissionens makt och 
betydelse, och frågan blir då om kommissionen är villig att avstå från detta 
och om den europeiska sociala dialogen överhuvudtaget kan anses vara 
framgångsrik utan kommissionen bakom sig. Farhågor finns alltså om att 
den europeiska sociala dialogen riskerar att bli verkningslös utan 
kommissionen bakom sig.197

 
Olika intressen råder som synes på arbetsgivarsidan respektive 
arbetstagarsidan på europeisk nivå men även på nationell nivå, vilket 
illustreras nedan. Avseende den europeiska nivån har de europeiska 
organisationerna även ett stort antal nationella organisationer som 
medlemmar. Det framstår inte som särskilt förvånande att det många gånger 
är svårt att finna överenskommelser i de stora europeiska organisationerna 

                                                 
195 Mål T-135/96 European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises 
against the Council of the European Union. 
196 Bercusson, s. 541. 
197 Leonard, Evelyn, The European Social Dialogue in the Shadow of Hierarchy, s. 161 ff. 
Se även Leonard, Evelyn, European Sectoral Social Dialogue: An Analytical Framework, 
s. 407 där kommissionens roll i den sociala dialogen diskuteras. 
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som sedan givetvis har mycket att vinna på om de kan ha en enad front 
gentemot den andra parten. Även om det varit arbetsmarknadsparternas 
relation som varit framträdande i uppsatsen, får och har utan tvekan de 
ingångna avtalen effekter på enskilda anställningsförhållanden i de olika 
medlemsländerna, och därmed på maktbalansen som råder mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Avseende förhållandet mellan enskilda 
arbetstagare och arbetsgivare torde åtminstone arbetstagarna åtnjuta en 
större enskild säkerhet i att direktiv upprättas och att implementering sedan 
sker genom lag. Arbetsgivarna å andra sidan upplever troligtvis att de har en 
ökad frihet om reglering kommer i form av autonoma avtal som skall 
implementeras av arbetsmarknadens parter. 
 
För Sveriges del blir det även tydligt att det råder och rådde en maktbalans 
mellan arbetsmarknadens parter. Vissa av arbetsmarknadsparternas 
ståndpunkter blev väldigt tydliga i och med remissvaren som stod att finna i 
förarbetena. Detta visade sig särskilt tydligt vad gäller visstidsdirektivet där 
det vidtogs en hel del förändringar fram och tillbaka. Frågan om 
visstidsarbete var visserligen inte en ny fråga, och oaktat implementeringen 
av visstidsdirektivet, förekom det alltså även tidigare diskussioner angående 
inställningen till visstidsarbete. Många av de här frågorna blir även väldigt 
politiska, och även med ett politiskt perspektiv kan man alltså tydligt se 
rivaliteten mellan olika parter på arbetsmarknaden. Maktbalansen på 
arbetsmarknaden är således politisk i sig.  
 
Avseende det förhållande som råder mellan könen är det på sin plats att 
poängtera att jämställdhetsfrågor för Sveriges del länge har varit i fokus. 
Detta visar sig inte minst när det kommer till implementeringen av 
föräldraledighetsdirektivet vilket behandlas närmare nedan. Även när det 
gäller visstidsarbete påpekades vid flera tillfällen i förarbetena att det var 
viktigt att förändra reglerna vad gäller visstidsarbete för att inte ytterligare 
försvåra för marginaliserade grupper på arbetsmarknaden, dvs. kvinnor, 
unga personer och de med utländsk härkomst. Om reglerna sedan verkligen 
kan tyckas innebära en förbättring för dessa grupper beror kanske till stor 
del på den politiska åskådning läsaren har, men positivt i vart fall var att 
svårigheter som vissa grupper möter på arbetsmarknaden, erkändes och 
uppgavs vara en av orsakerna till att söka förbättra regelsystemet. Detta 
visar på en vilja att komma tillrätta med det osynliggörande som tidigare 
förelåg. Genom att upprätta en särskild lag som förbjuder diskriminering av 
arbetstagare med deltids-och visstidsanställningar, synliggörs ett faktum, 
eller ett problem om man så vill, nämligen det att det varit marginaliserade 
grupper som riskerat att diskrimineras utan en skyddande lagstiftning.  
 
Föräldraledighetsdirektivet, har å andra sidan inte givit upphov till splittring 
och skilda åsikter bland de svenska arbetsmarknadsparterna på samma sätt 
som med visstidsdirektivet. Visserligen debatterades frågan mellan 
arbetsmarknadens parter huruvida det verkligen förelåg ett behov av att i en 
särskild lag reglera frågan om ledighet pga. av trängande familjeskäl, men i 
övrigt fanns det inte splittring på samma sätt här. Frågan om 
föräldraledighet ansågs vara tillräckligt reglerad för att uppfylla direktivet. 
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Frågor om föräldraledighet förefaller inte på många år ansetts vara en 
särskilt kontroversiell fråga för Sveriges del och det har funnits en hållning 
som såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarsidan gärna vill ansluta sig till; 
frågan om jämställdhet på arbetsmarknaden. Detta torde i sin tur bero på att 
Sverige under så pass lång tid präglats av det som kallas 
föräldraskapsnormen och att det därför redan vid tidpunkten för 
implementeringen av direktivet fanns en gemensam ståndpunkt för politiker, 
arbetsmarknadens parter, och remissinstanser att ansluta sig till. Att det 
dessutom relativt nyligen införts ett missgynnandeförbud i 
föräldraledighetslagen visar även att frågan om jämställdhet fortfarande är 
aktuell för Sveriges del. Att ansluta sig till föräldraskapsnormen anser jag 
även ger bredare möjligheter, och förhoppningsvis ett mera hållbart resultat, 
när det kommer till att utjämna maktförhållanden mellan könen i arbetslivet. 

5.4 Framtida förutsättningar för den 
europeiska sociala dialogen 
Flertalet av de frågor som innebär utmaningar och/eller problem för den 
europeiska sociala dialogen, och därmed spelar roll för den avslutande 
frågan om framtida förutsättningar för dialogen, har till stor del redan 
berörts i vad som tidigare diskuterats i detta kapitel. Det kan tyckas att 
dialogen utvecklats till att bli alltmer framgångsrik över åren, från att den 
sociala dimensionen varit tämligen underutvecklad till att sociala frågor 
numera är en självklar del av diskussionen. På senare tid har den sociala 
dialogen även givit upphov till ett flertal autonoma avtal vilket måste ses 
som en framgång i sig. Arbetsmarknadsparterna initierar och implementerar 
de här avtalen själva, utan inblandning från kommissionen, men det måste 
även diskuteras den verkliga effekten av avtalen. De autonoma avtalen är 
alla relativt nya och det kan i dagsläget därför vara svårt att överblicka 
resultaten av implementeringen. Dock visar rapporterna från sociala 
dialogkommittén på vissa svårigheter när det kommer till implementeringen, 
vilket i viss mån diskuterades ovan. 
 
Även det faktum att medlemsländerna har olika arbetsrättsliga traditioner, 
kommer att bestå. Att detta ”problem”, om man så vill, har tacklats på 
förhållandevis framgångsrikt vis, anser jag har visats i och med upprättandet 
och framgångsrik implementeringen av direktiven. Att medlemsstaterna har 
olika arbetsrättsliga traditioner, torde ändock spela en betydande roll när det 
kommer till resultatet av implementering, i synnerhet vad gäller 
implementering av de autonoma avtalen. Om alltfler autonoma avtal 
upprättas föreligger även en ökad möjlighet för medlemsstaterna att göra 
avvikelser från bestämmelserna för att anpassa ramavtalen till sin egen 
rådande arbetsrätt. Det har diskuterats svårigheten med om det 
överhuvudtaget är möjligt att på nationell nivå möta de problem och 
områden som diskuteras inom den europeiska sociala dialogen, just för att 
de arbetsrättsliga strukturerna skiljer sig åt i så stor grad. Detta riskerar i sin 
tur att underminera hela existensen av den europeiska sociala dialogen, i och 
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med att själva processen då förlorar i legitimitet.198 Detta oaktat att den 
europeiska sociala dialogen, då den anses fungera på ett tillfredsställande 
sätt, legitimerar den demokratiska processen inom EU för medborgarna 
eftersom den bl.a. ger en möjlighet till representation av nationella intressen 
och nationella organisationer. 
 
Man kan även diskutera svårigheten med implementering av framtida 
autonoma avtal då begreppsdefinitioner kan skilja sig åt beroende på land. 
Avtalet om arbetsrelaterad stress förefaller givit upphov till denna 
problematik; arbetsrelaterad stress är ett diffust begrepp vilket kan medföra 
svårigheter vid implementeringen, vilket även angavs vara en av 
utmaningarna i den slutliga implementeringsrapporten från 2008. 
Differensen mellan medlemsländernas implementering av de olika avtalen 
riskerar då att bli väldigt stora. Frågan är om detta är önskvärt eller om den 
europeiska sociala dialogen riskerar att förlora i betydelse då, om 
medlemsstaterna ändå i slutändan gör vad de vill med avtalen? Samtidigt 
kan man fråga sig om det ens är önskvärt med en homogen arbetsrätt inom 
EU, även om det självklart underlättar med gemensamma riktlinjer och 
hållpunkter när man har att göra med en arbetskraft som skall kunna röra sig 
fritt inom EU. Det har argumenterats för att det är otillräckligt, avseende att 
uppnå framgångsrik social integration på europeisk nivå, att enbart förlita 
sig på de nationella systemen och därmed nationell arbetsrätt.199 Frågor som 
berör detta har varit aktuella på senare tid i och med bl.a. avgörandet i 
Laval/Vaxholm-målet.200 De uppkomna spörsmålen i detta välkända mål 
berörde bl.a. frågan om huruvida det svenska (kollektivavtals)systemet, 
däribland rätten att vidta stridsåtgärder, var förenligt med EG-rätten. I detta 
fall rörde det sig om två länder, Sverige och Lettland, med väldigt olika 
ekonomiska system och olika arbetsrättsliga traditioner.201  
 
Detta resonemang leder oss även in på en fråga som sannolikt kommer att 
spela en stor roll framöver. Frågan är den hur den europeiska sociala 
dialogens framtid ser ut i en europeisk union som består av alltfler ”nya” 
medlemsländer som inte har samma tradition av arbetsrätt som övriga 
Europa, även om det givetvis finns stora skillnader mellan gamla 
medlemsländer. Vissa menar att soft-law initiativ, dvs. upprättandet av bl.a. 
autonoma avtal, tenderar att göra det än svårare att överkomma i synnerhet 
problem relaterade till arbetsmiljö i de nya medlemsländerna. Upprättandet 
av autonoma avtal riskerar även i de nya medlemsländerna att få oönskade 
effekter när det kommer till att uppfylla de mål och riktlinjer som uttalas i 
Lissabonstrategin eller än vidare mål om att uppnå europeisk 

                                                 
198 Se bl.a. resonemanget i Gold, Cressey & Leonard, Whatever Happened to Social 
Dialogue? From Partnership to Managerialism in the EU Employment Agenda. 
199 Se resonemanget i Schiek, Dagmar, Transnational Collective Labour Agreements in 
Europe and at Euroepan level-Further Readings of Article 139 EC, s. 88. 
200 Laval un Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet and others, C-341/05. 
201 Se Schiek, Dagmar, Transnational Collective Labour Agreements in Europe and at 
Euroepan level-Further Readings of Article 139 EC, s. 84 f. Se även 
http://www.saco.se/templates/FeaturePage.aspx?id=3780&epslanguage=SV. 

62 



harmonisering.202 I sådana här situationer kan man fråga sig om den sociala 
dialogen överhuvudtaget är ett effektivt instrument, eller om den europeiska 
sociala dialogen fungerar ”bäst” i de fall där arbetsrätten i det aktuella 
landet redan ligger i linje med det som det avtalats om? Här kan dock 
påpekas att icke-bindande reglering i deltidsdirektivet exempelvis gav 
upphov till bindande reglering i Tyskland, även om den tyska arbetsrätten 
givetvis skiljer sig från den som utmärker många av de nya 
medlemsländerna. Både positiva och negativa verkningar med att fler 
autonoma avtal upprättas kan alltså skönjas. Frågor väcks oundvikligen om 
huruvida den sociala dialogen riskerar att bli verkningslös vid upprättandet 
av alltfler autonoma avtal eller är det ett nödvändigt steg i utvecklingen för 
att ”få med” samtliga medlemsländer, inte minst med tanke på inträdet av 
flera före detta kommuniststater i den europeiska unionen. Viktigt anser jag 
i vart fall vara att stärka arbetstagarrepresentanter och därmed 
organisationer som företräder dessa, inte minst i nya medlemsländer. Med 
ett starkare skydd för arbetstagare utjämnas maktförhållandet mellan 
parterna på arbetsmarknaden och med detta kan vidare utveckling komma; 
exempelvis i form av förstärkt reglering av arbetsmiljön och ett ökat intresse 
för jämställdhetsfrågor.  
 
Med beaktande av ovanstående resonemang kan det givetvis argumenteras 
om vilken väg, inom den sociala dialogen som är den mest framgångsrika, i 
den mening att implementera överenskomna avtal. Effekten blir mer eller 
mindre märkbar beroende på i vilken grad det aktuella medlemslandet valt 
att följa det som stadgas i direktiven och avtalen, men gällande direktiven 
torde de ur ett generellt perspektiv spela en större roll för varje lands 
arbetsrättsliga utformning. Troligtvis är det så att länderna tenderar att göra 
mer i den nationella lagstiftningen när bestämmelserna kommer i form av 
direktiv och inte ett frivilligt avtal. Det kan således på ett generellt plan 
diskuteras huruvida hard-law är det enda sättet att få medlemsstater att 
agera och att tillföra något till den arbetsrättsliga agendan som inte funnits 
där tidigare. 
 
Den europeiska sociala dialogens styrka men även dess svaghet får bl.a. 
anses bestå i att dialogen förs på en så pass centraliserad nivå, att det rör sig 
om stora organisationer med allt vad det innebär av hänsynstagande och 
överenskommelser mellan de nationella organisationer som tillsammans 
bildar och även skall representera de större organisationerna. Viktigt att 
komma ihåg i detta sammanhang är dock att den europeiska sociala dialogen 
även verkar på den branschspecifika nivån, vilken dock inte i närmare 
utsträckning har behandlats i den här uppsatsen. Där torde det finnas ökade 
möjligheter för parterna att överenskomma i frågor som parterna har 
specifik kunskap inom. Vi blir dessutom alltfler medlemmar i den 
Europeiska Unionen, vilket i sig är positivt men det medför även 
utmaningar och eventuellt begränsningar vad gäller den europeiska sociala 
dialogen. Det finns stora möjligheter att på ett konstruktivt sätt arbeta inom 
den europeiska sociala dialogen, vilket redan i flera fall har gjorts och att 
                                                 
202 Se resonemanget i Woolfson, Charles, Working Environment and soft-law in the post-
communist new member states, s. 196. 
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därmed arbeta fram lag, riktlinjer och gemensamma ståndpunkter som sedan 
tillämpas inom medlemsländerna. Den europeiska sociala dialogens 
betydelse torde för Sverige och övriga medlemsstater kvarstå även i 
framtiden. Detta inte minst med tanke på de mål och riktlinjer som 
utarbetats i Lissabonstrategin för att på bred front samarbeta i frågor som 
den ökade globaliseringen för med sig. Detta gäller även sociala frågor och 
det har särskilt uttalats att arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll här. 
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