
Bakgrund 

LO och TCO har anmält den svenska regeringen till ILOs expertkommitté och till 

Europarådets kommitté för sociala rättigheter (EKSR). LO och TCO anser att den 

svenska lagstiftningen numera inte uppfyller ens vissa grundläggande krav när det 

gäller att skydda förenings- och förhandlingsrätten som Sverige åtagit sig att följa.  

Föreningsrätten och förhandlingsrätten skyddas av flera internationella konventioner. 

Bland dessa märks ILOs konventioner nummer 87 och 98. De är så kallade 

kärnkonventioner som alla ILOs medlemsländer är skyldiga att respektera. ILO är ett 

FN-organ där nästan alla världens länder är medlemmar. Även Europarådets sociala 

stadga skyddar förenings- och förhandlingsrätten. Rätten att vidta fackliga 

stridåtgärder ingår enligt fast praxis som en del av dessa rättigheter. ILOs 

expertkommitté och EKSR består av jurister som har till uppgift att pröva om ett 

medlemsland bryter mot ILOs konventioner respektive mot den sociala stadgan. 

LO och TCO menar att de ändringar som skett i den svenska arbetsrättsliga 

lagstiftningen när det gäller utländska företag som kommer till Sverige med sina 

anställda för att arbeta här är en otillåten inskränkning av rätten att vidta 

stridsåtgärder. Enligt den svenska lagstiftning som tillkommit efter den så kallade 

Laval-domen i EU-domstolen får en facklig organisation inte vidta stridsåtgärder för 

att träffa lika bra avtal för dessa utländska arbetstagare som för svenska. Man får bara 

kräva avtal i vissa särskilt angivna frågor och inte kräva mer än miniminivåer. I vissa 

fall får fackliga stridsåtgärder överhuvudtaget inte vidtas. Lagstiftningen innebär då 

att det blir omöjligt att träffa kollektivavtal med utländska företag om dessa motsätter 

sig det. Det blir därmed också omöjligt att garantera likabehandling mellan svenska 

och utländska arbetstagare och företag. Bakgrunden till att rätten att vidta 

stridsåtgärder har begränsats är att EU-domstolen tolkat EU-rätten så att 

arbetsgivarens ekonomiska intresse kan utgöra skäl att begränsa rätten att vidta 

fackliga stridsåtgärder. Detta strider dock klart mot ILO-rätten och mot den sociala 

stadgan anser LO och TCO. 

LO och TCO har också pekat på att regeringen tagit bort skyldigheten för utländska 

företag att ha en representant i Sverige när de är verksamma här. Det innebär att det 

blivit svårare att förhandla och träffa kollektivavtal med sådana företag eftersom man 

inte har någon att förhandla med. På den punkten har dock regeringen nyligen lagt 

fram ett lagförslag som är ett steg i rätt riktning. Utländska företag föreslås bli 

skyldiga att ha en representant i Sverige som kan motta delgivning av handlingar men 

personen behöver fortfarande inte ha behörighet att förhandla och träffa 

kollektivavtal.  

ILOs expertkommitté har tvingats skjuta upp sin prövning av frågeställningarna i två 

år på grund av att den svenska regeringen valt att inte yttra sig över LO och TCOs 

synpunkter. Under hösten har dock regeringen kortfattat bemött vad LO och TCO 

framfört. Regeringen har då inte påstått att LO och TCOs beskrivning av rättsläget är 



fel i sak. Man menar dock att EU-rätten innebär att man varit tvungen att ändra 

lagstiftningen och att lagstiftningen fortfarande är förenlig med ILO-rätten och den 

sociala stadgan. Ett slutligt besked från de två expertorganen kan förväntas under 

2013. 

 
 


