
Laval, regeringen och kollektivavtalen 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på kollektivavtal mellan fackfören-
ingar och arbetsgivare. Det är en modell som varit framgångsrik. 

Kollektivavtalen reglerar villkor för lön, arbetstider, semester och övertid. I avtalen 
ingår också viktiga försäkringar som bland annat kompletterar den allmänna pen-
sionen och ger extra skydd vid till exempel arbetsskada, sjukdom eller arbetslöshet.

Kollektivavtalet innebär trygghet för löntagarna. Avtalet är bindande för arbetsgiva-
ren som inte kan hota en anställd med lägre lön eller sämre villkor.

Kollektivavtalen skapar stabilitet för arbetsgivarna. Dels råder fredsplikt under av-
talsperioden, dels kan parterna inom en sektor eller bransch förhandla fram prak-
tiska lösningar på specifika problem för just den branschen. Kollektivavtalen är en 
bidragande orsak till att Sverige hör till de länder i Europa som har minst antal 
konfliktdagar.

Kollektivavtalen är bra för samhällsekonomin. Genom centrala, rikstäckande  
kollektivavtal tar fackföreningsrörelsen ansvar för tillväxten och jobben.  

Den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal innebär att lägre löner och 
sämre anställningsvillkor inte ska få utgöra ett konkurrensmedel på arbetsmarkna-
den. En viktig del av denna svenska modell är att facket genom blockad ska kunna 
tvinga fram kollektivavtal.

Låglönekonkurrens
När det lettiska företaget Laval 2004 fick uppdraget att rusta upp skollokaler i Vax-
holm vägrade företaget att teckna svenskt kollektivavtal, med hänvisning till att 
man redan hade ett avtal med det lettiska facket. Villkoren i det lettiska avtalet var 
dock klart sämre än vad som gäller för anställda i Sverige. De lettiska byggnadsarbe-
tarna fick cirka 35 kronor i timmen, i en del fall ännu mindre. 

Eftersom Byggnads, liksom hela LO, anser att anställda som arbetar i Sverige ska 
ha samma löner och arbetsvillkor oavsett om de är anställda av ett svenskt eller ut-
ländskt företag, eller om de befinner sig i Sverige tillfälligt eller permanent, försatte 
man arbetet i blockad. 
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Laval stämde Byggnads inför Arbetsdomstolen. AD hade inga invändningar mot 
Byggnads blockad utan menade att åtgärden stämde med svensk lagstiftning. EU-
domstolen ansåg dock att den svenska lagstiftningen på det här området inte stämde 
med EU-rätten och AD beslutade därför att facken skulle betala skadestånd. Detta 
trots att man följt svensk lag. LO har därför överklagat domen om skadestånd till 
Högsta Domstolen. 

Regeringen försvagar kollektivavtalen
Domen innebär ett allvarligt hinder för likabehandling av arbetare på den svens-
ka arbetsmarknaden. Problemet skulle delvis kunna åtgärdas genom förändringar i 
svensk lagstiftning, men några sådana förändringar vill regeringen inte göra. 

Istället har den borgerliga regeringen drivit igenom en ny lag, Lex Laval, som innebär 
en begränsning av fackets rätt att förhandla och teckna kollektivavtal med utländ-
ska företag liksom rätten att använda stridsåtgärder för att få till stånd ett avtal. 

Detta öppnar i praktiken för en låglönekonkurrens som på sikt pressar ner lönerna 
på svensk arbetsmarknad och utgör därför ett grundskott mot den svenska kollek-
tivavtalsmodellen. 

Regeringen talar gärna väl om den svenska modellen, men i praktiken agerar man 
för att underminera kollektivavtalen och försvaga facket.

Våra krav

 Arbetare ska ha lika lön för likvärdigt arbete oavsett om de är anställda av ett 
svenskt eller utländskt företag eller om de befinner sig i Sverige tillfälligt eller 
permanent.

 Den svenska arbetsmarknadsmodellen med fria parter och hög kollektivavtals-
täckning måste värnas och stärkas.

 Den nya lagen, Lex Laval, måste rivas upp och omarbetas. Det får inte råda några 
tveksamheter om löntagarnas rätt till likabehandling.

 Den fria förenings- och förhandlingsrätten, liksom rätten att vidta stridsåtgärder 
för att upprätta kollektivavtal, måste säkerställas och garanteras inom hela EU.



Fakta

– I Lex Laval likställer den borgerliga regeringen utländska anställningsavtal 
med svenska kollektivavtal. Detta innebär att facket inte får vidta stridsåt-
gärder om arbetsgivaren kan visa att de anställda har villkor som motsvarar 
kollektivavtalen. Av erfarenhet vet vi dock att de villkor som uppges ofta 
är oriktiga, men det blir i praktiken mycket svårt att kontrollera. 

– Fackliga företrädare som ska teckna kollektivavtal med gästande företag 
hamnar i en omöjlig situation. Om villkoren för arbetstagaren betvivlas 
kan stridsåtgärder vidtas, men efter arbetsdomstolens dom i Lavalmålet är 
risken stor för omfattande skadestånd.

– Vad som kan krävas av utländska bolag är minimilön, men problemet är att 
fastställa vad som menas med minimilön. Kollektivavtal innehåller lägst-
löner men glappet mellan lägstlön och utgående lön, det vill säga den lön 
som faktiskt betalas ut, kan vara stort.



Högerns politik

Lex Laval ska vara kvar.

Fackets möjligheter att 
tvinga utländska arbetsgi-
vare att teckna kollektivavtal 
begränsas.

Sverige driver inte frågan om
rätten till fackliga stridsåt-
gärder.

Det här vill LO

Lex Laval, måste rivas upp.

Facket måste ha rätt att 
sätta arbetsgivare i blockad 
för att tvinga fram kollektiv-
avtal.

Sverige måste inom EU driva 
frågan om rätten till fackliga 
stridsåtgärder.


