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Sammanfattning  

Kollektivavtalet innehåller många viktiga bestämmelser som rör förhållandet mellan arbets-

givare och arbetstagare. När ett kollektivavtal gäller på en arbetsplats, är både arbetsgivare 

och arbetstagare bundna av det. Det är dock endast arbetsgivare av dem två som kan vara 

part i kollektivavtalet, och således var med och förhandla fram innehållet till det. 

Syftet med denna uppsats är att besvara följande fråga: Varför uttrycks inte regler skriftligt 

som intolkats i kollektivavtal? Därmed ska det svenska kollektivavtalssystemets uppbygg-

nad granskas, samt en distinktion mellan typer av tysta regleringar göras för att finna orsa-

ker. Möjligheterna för en arbetstagare att handla utifrån ett kollektivavtal med tysta regle-

ringar ska även undersökas. 

Kollektivavtal sluts på tre nivåer; central nivå, förbunds nivå och lokal nivå. Att uttrycka in-

tolkade regler skriftligt i kollektivavtal på alla nivåer skulle kräva mycket tid och pengar. 

Men en regel som syftar till att ålägga arbetstagaren skyldighet, och som inte uttrycks i 

skrift, kan leda till att arbetstagaren begår ett kollektivavtalsbrott. Ett kollektivavtalsbrott 

kan aktualisera skadeståndsskyldighet.  

Intolkning av tysta regleringar har främst betydelse för fredsplikten. Att företa stridsåtgärd 

är parternas sätt att tvinga fram ett resultat de vill ha hos motparten. Om parterna detaljre-

glerar alla sina inbördes förhållanden för att öka förutsebarhet och stadga i kollektivavtals-

förhållanden, kan anledningarna till att vidta stridsåtgärd bli färre och fredsplikten ges 

större omfattning. Att fredsplikten ges större omfattning är således en anledning till varför 

intolkade regler inte uttryckts skriftligt. 

Tysta regleringar är till viss del så pass uppenbara och vedertagna ålägganden att man kan 

förutsätta att arbetstagare har ett sunt förnuft att inse rättigheter och skyldigheter denne 

har. Någon anledning att föra in intolkade regler i kollektivavtal skriftligt finns således inte. 
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Abstract 

The collective agreement contains many important provisions concerning the rela-

tionship between employers and employees. When a collective agreement applies 

in the workplace, both employers and employees are bound by it. However, only 

employers of those two, can take part in the collective agreement, and therefore ne-

gotiate the content of it. 

The purpose of this study is to answer the following question: Why are rules that has 

been interpreted in collective agreements not expressed in writing? Therefore, the 

Swedish collective agreement system will be examined, and a distinction between 

types of silent regulations will be made to find causes. The potential for workers to 

act on a collective agreement with quiet regulations will also be examined. 

Collective agreements are signed on three levels: central, union and local levels. Ex-

pressing interpreted rules in writing in collective agreements at all levels would re-

quire much time and money. But a rule that seeks to require the employee obliga-

tions, and that is not expressed in writing, may result in the employee commits a col-

lective crime. A collective crime may raise liability to the counterparty. 

Interpretation of silent regulations is mainly relevant for the peace obligation. To 

commence action of conflict is the parties' way to force the result they want of the 

counterparty. If the parties control all the relations between them in detail to increase 

the predictability and stability in collective agreement relationships, the reasons for 

taking actions of conflict are to be fewer and the peace obligation is given greater ex-

tent. That the peace obligation is given greater extent is therefore a reason why inter-

preted rules are not expressed in writing. Silent regulations are to some extent so ob-



 

 

vious and accepted obligations that one can assume that the worker has a good sense 

to recognize the rights and responsibilities he or she has. A reason to bring interpret-

ed rules in collective agreements in writing does therefore not exist. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kollektivavtal är ett avtal som sluts mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och 

arbetstagarorganisation i syfte att reglera och säkerställa arbetsvillkoren. På ett företag med 

kollektivavtal finns garantier och trygghet vad gäller lön, anställningsform, arbetstid, semes-

ter och mycket annat.1 Detta gäller för arbetstagare utöver det egna anställningsavtalet, vil-

ket kan underlätta för arbetstagare som inte är insatt i vilka rättigheter som finns för denne 

och vad som kan förhandlas fram. Kollektivavtalet innehåller även skydd för föreningsrät-

ten, om förhandlingsordning och fredsplikt. Kollektivavtal är således ett regleringsinstrument 

för anställningsförhållanden.2  

Parterna i ett kollektivavtal kan ha olika uppfattning om dess innebörd. Råder det olika 

uppfattning kring vad kollektivavtalet ska anses innehålla ska det fastställas genom tolkning. 

Många av de mål Arbetsdomstolen har att avgöra rör således avtalstolkning.3 I vissa av 

dessa mål skapar Arbetsdomstolen utfyllande rättsregler för att fastställa något som det råder 

oklarheter kring. Reglerna gäller sedan parallellt med kollektivavtalet. En sådan regel är ex-

empelvis att ett kollektivavtal medför skyldighet för arbetsgivaren att respektera förenings-

rätten.4  

Om en utfyllande rättsregel tolkas in i ett kollektivavtal utan att det uttryckligen nämns blir 

det en tyst avtalsklausul.5 Trots formkravet på skriftlighet i kollektivavtal,6 finns således be-

stämmelser, som är kopplade till rättsföljder, men som inte kan utläsas.7 Tysta avtalsklausu-

ler som bryts ger därmed upphov till rättsverkningar precis som om de inte skulle vara 

tysta. Genom att regler inte är tysta, och således är uttryckta i skrift, förebyggs kollektivav-

talsbrott.8 

                                                 
1 Adlercreutz, A, Mulder, B-J, Svensk arbetsrätt, Trettonde upplagan, Norstedts Juridik AB, Lund, 2007, s. 89. 

2 Schmidt, F, Facklig arbetsrätt, Fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1997, s. 177. 

3 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 91. 

4 AD 1930 nr 52. 

5 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 93. 

6 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 

7 Malmberg, J, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering (diss), Iustus Förlag 
AB, Uppsala, 1997, s. 131. 

8 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 132. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Ett kollektivavtal är av samma natur som lag, då det har till syfte att reglera anställningsvill-

kor på arbetsplatser. Syftet med denna uppsats är därför att besvara följande fråga: Varför 

uttrycks inte regler skriftligt som intolkats i kollektivavtal? Därmed ska det svenska kollek-

tivavtalssystemets uppbyggnad granskas, samt en distinktion mellan typer av tysta regle-

ringar göras för att utröna orsaker. Möjligheterna för en arbetstagare att handla utifrån ett 

kollektivavtal med tysta regleringar ska även undersökas. 

Uppsatsen fokuserar i huvudsak både på tysta regleringar som har till syfte att ålägga skyl-

digheter för arbetstagaren och bestämmelser som har till syfte att skydda arbetstagare mot 

sämre förhållanden.  

Kollektivavtal tillämpas inte bara inom den privata sektorn, utan även inom den offentliga 

sektorn. Den offentliga verksamhetens utmärkande drag har motiverat en del bestämmelser 

som sammanförts i bl.a.; lagen (1994:260) om offentlig anställning. Uppsatsen riktar sig 

dock till kollektivavtal inom den privata sektorn av utrymmesskäl.  

I uppsatsen redogörs för kollektivavtalets verkan för arbetstagare. Med arbetstagare i den 

bemärkelsen avses huvudsakligen till arbetstagare som är fackligt organiserade. Mellan kol-

lektivavtalsbunden arbetsgivare och oorganiserad arbetstagare råder nämligen avtalsfrihet, 

vilket innebär att kollektivavtalets normer får vika för personliga avtal. Hur kollektivavtalets 

verkan ter sig för oorganiserade lämnas därmed utanför uppsatsen. 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet ligger utgångspunkten i en redogörelse av hur kollektivavtalet fungerar 

som ett regleringsinstrument i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De pri-

mära rättskällor som används i denna framställning är lag och förarbete. Dock beskrivs det 

svenska kollektivavtalssystemet näst intill uteslutande i doktrin, vilket föranleder att doktrin 

tillmäts stor betydelse. Vad gäller den doktrin som här används innefattar det böcker. Dock 

har även två av Sveriges största centralorganisationers redogörelser för dess verksamheter 

och syften tagits till hjälp i viss mån.  

I kapitlet kollektivavtalstolkning beskrivs vägen till hur utfyllande rättsregler skapas och hur 

dessa kan intolkas i kollektivavtal och gälla som tysta avtalsklausuler. Här används primär 

rättskälla, lag, som utgångspunkt i beskrivningen av Arbetsdomstolens tolkning och till-

lämpning av kollektivavtal. I denna del är praxis av vikt för att belysa hur Arbetsdomstolen 
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går till väga när den tolkar. Men Arbetsdomstolens tolkningsverksamhet diskuteras främst i 

doktrin, varför doktrin återigen tillmäts stor betydelse och således används till övervägande 

del även i detta kapitel. Praxis används även för att peka på några utfyllande rättsregler och 

tysta avtalsklausuler som har ansetts ligga i kollektivavtalet. Framställningen av praxis i 

denna del är dock inte en uttömmande kartläggning av vilka utfyllande rättsregler och tysta 

avtalsklausuler som finns på kollektivavtalsområdet. Framställningen avser främst att ge lä-

saren en uppfattning av vad utfyllande rättsregler och tysta avtalsklausuler kan innehålla, 

men även för att urskilja någon distinktion mellan dem. I de delar uppsatsen åsyftar både 

utfyllande rättsregler och tysta avtalsklausuler används ett gemensamt begrepp; tysta regle-

ringar. 

1.4 Disposition 

I bakgrunden i inledningskapitlet konstateras att kollektivavtal är ett regleringsinstrument. 

Hur det är ett regleringsinstrument beskrivs i andra kapitlet. Andra kapitlet beskriver hur 

kollektivavtalet är ett regleringsinstrument, reglerna i MBL om slutande av kollektivavtal 

och dess rättsverkan och hur kollektivavtalet fungerar och dess förhållande till MBL. Den 

fortsatta delen i kapitel två avser att beskriva hur det svenska kollektivavtalssystemet är 

uppbyggt samt hur kollektivavtalet verkar och vilka påföljder som kan bli aktuella vid kol-

lektivavtalsbrott.  

Kapitel tre avser att beskriva varför Arbetsdomstolen tolkar kollektivavtal samt hur den går 

tillväga. För att få fram utfyllande rättsregler som kan ligga knutna till kollektivavtalet har 

det genom praxis arbetats fram vissa principer. Ett rättsfall har använts för att belysa prin-

ciperna som kan användas. Det görs sedan en framställning av de två typerna av tysta regle-

ringar som är för handen i uppsatsens frågeställning. Avslutningsvis redogörs för praxis på 

området.  

I kapitel fyra förs först en diskussion huruvida tysta regleringar inte uttrycks skriftligen i 

kollektivavtal beror på kollektivavtalssystemets uppbyggnad. Därefter förs en diskussion 

huruvida att tysta regleringar inte uttrycks skriftligen i kollektivavtal beror på om de anses 

vedertagna och uppenbara med den praxis som redogörs för i kapitel tre som grund. 
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1.5 Tidigare forskning 

Jonas Malmberg använder sig av begreppen dolda klausuler och tysta utfyllnadsregler i sin 

avhandling9 som publicerades år 1997 och indikerar att skillnaden mellan dessa är inte sär-

skilt stor. Det förekommer att författare som Tore Sigeman och Håkan Gabinus Görans-

son använder sig endast av det ena eller andra begreppet.10 Jonas Malmberg menar även att 

genom att dolda klausuler intolkas i kollektivavtalet kan särskilda rättsverkningar aktuali-

seras vilket må vara bestämmelsernas mest viktiga syfte.11 Vad gäller hans framställning av 

dolda klausuler i avhandlingen avsåg han att undersöka huruvida avvikelse från dolda klau-

suler kunde göras, detta har dock inte lett till något svar på frågan varför dolda klausuler 

inte intolkats skriftligt i kollektivavtal, vilket ska göras i förevarande uppsats. 

År 1998 publicerade Olle Rimsten sin avhandling Arbetsdomstolen och lagstiftaren; om värderingar 

i rättsligt beslutsfattande. I den tar han upp fyra typer av beslutsfattande i Arbetsdomstolen; 

lagtolkning, precisering och avvägningsnormer, laganalogi och nyskapande.12 De tre första 

typerna avser hur domstolen ibland får ta ställning till hur långt man ska gå när det gäller att 

korrigera, komplettera eller till och med negligera lagstiftaren. Termen nyskapande är vad 

han kortfattat kallar situationer där domstolen inte funnit någon lagregel som varit direkt 

tillämplig på fallet och där heller inte laganalogi använts.13 Exempelvis var intolkning av en 

klausul om prövningsrätt i kollektivavtal en teknik för nyskapande i Bastubadarmålet14, som 

således blev en tyst avtalsklausul.15 I den del avhandlingen behandlar nyskapande och hur 

intolkning av tysta klausuler kan vara en typ av nyskapande, ges dock inte något svar på 

frågan varför intolkade tysta klausuler i kollektivavtal inte uttrycks i skrift. 

                                                 
9
 Malmberg, J, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering (diss), Iustus Förlag 

AB, Uppsala, 1997 

10 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 131. 

11 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 132. 

12 Rimsten, O, Arbetsdomstolen och lagstiftaren; Om värderingar i rättsligt beslutsfattande (diss), Iustus För-

lag AB, Uppsala, 1998, s. 41. 

13 Rimsten, Arbetsdomstolen och lagstiftaren; Om värderingar i rättsligt beslutsfattande, s. 235. 

14 AD 1978 nr 89. 

15 Rimsten, Arbetsdomstolen och lagstiftaren; Om värderingar i rättsligt beslutsfattande, s. 240. 
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2 Kollektivavtalet som regleringsinstrument 

2.1 Inledning 

Kapitel två avser att ge en bild av hur kollektivavtalet fungerar som ett regleringsinstru-

ment. För att förstå varför det ser ut som det gör idag, är det viktigt att undersöka hur det 

har varit. Därmed redogörs det först för kollektivavtalets framväxt. Förhållandet mellan 

kollektivavtalet och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska beskri-

vas. Därefter redogörs för hur kollektivavtalet är uppbyggt på arbetsmarknaden, hur det 

verkar för arbetstagare, hur innehållet ges tvingande verkan, samt vilka sanktioner som kan 

göras gällande vid kollektivavtalsbrott. Kapitlet ämnar ge svar på varför ett kollektivavtal 

kan innehålla regler som inte uttrycks i skrift.  

2.2 Historik 

Kollektivavtalet härstammar från 1800-talets första år, då man sedan medeltiden bevarade 

näringsregleringen. Arbetsvillkoren reglerades då dels i mera allmänna författningar, dels i 

särskilda av myndigheter utfärdade taxor och reglementen och dels genom avtal mellan de 

enskilda parterna i avtalsförhållandet. Offentligrättslig reglering av arbetsvillkoren var i viss 

mån huvudprincipen, även om enskild avtalsreglering eller arbetsgivarreglering i praktiken 

blev allt betydelsefullare.16  

Kollektivavtalet växte fram utan något tydligt samband med lagstiftning och rättsskipning. 

Till en början var det ett helt självstyrande institut som de agerande parterna på arbets-

marknaden hade att disponera. De regler de satte upp blev därmed av en utomrättslig regle-

ringsform. Kollektivavtalet erkändes inte i samband med detta till en början såsom rättsligt 

bindande och hade en begränsad juridisk betydelse. Kollektivavtalet infogades sedan i rätts-

systemet i och med 1928 års lagar om kollektivavtal och om arbetsdomstol. Den utomrätts-

liga ordningen konstruerades till stor del med rättsordningen som mall. Intentionen var att 

på arbetslivets område skapa en slags rättsordning som kunde ersätta arbetsgivarnas god-

tycke med fasta regler. Organ tillsattes i arbetet med rättsordningen som opartiskt skulle 

avgöra tvister om tolkning och tillämpning av de uppställda reglerna.17 

Kollektivavtalsformen utvecklades från olika håll som kom att leda till ett enhetligt resultat. 

Det kan förklaras med att vad fackföreningsrörelsen eftersträvade var, enligt Adlercreutz, 

                                                 
16 Adlercreutz, A, Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria, CWK Gleerup, Lund, 1954, s. 2. 

17 Adlercreutz, Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria, s. 2 ff. 
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”fixa bestämmelser”, som styrde arbetsvillkoren. Fackföreningsrörelsen önskade även 

medbestämmande vid fixeringen av bestämmelserna, detta innebar att den enda form som 

låg till hands för uppställandet av bindande regler mellan enskilda parter var avtalet. Ville ar-

betarna få till stånd ändringar i arbetsvillkoren var det endast genom en organisation som 

förhandlings- och avtalspart de kunde uppnå ändringarna de önskade. Genom att låta en 

organisation sköta förhandlingarna åt den enskilde undveks risker såsom att förlora upp-

nådda positioner i fråga om arbetsvillkoren samt att det kunde ske utan rättsliga sanktion-

er.18  

Avtalets benämning, kollektivavtal, uppkom genom en sammanställning av det av Beatrice 

Potter19 år 1891 lanserade uttrycket ”collective bargaining” som beteckning för metoden att 

föra förhandlingar kollektivt angående arbetsvillkor. Termen kollektivavtal användes trolig-

en första gången 1903 i Sverige.20 

2.3 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

MBL har huvudsakligen till syfte att ingripa i arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela 

arbetet,21 men även att på den kollektiva arbetsrättens grund bygga vidare med en utökad 

och förstärkt förhandlingsrätt för arbetstagarorganisationerna. MBL har även till syfte att 

tillförsäkra arbetstagarna vidgade möjligheter att nå inflytande på arbets- och företagsled-

ningen.22 

Huvudsakligen är reglerna i MBL tvingande,23 men i 4 § 2 st. MBL kan utläsas att lagen är 

semidispositiv, alltså att den delvis går att avtal bort. Det innebär att när kollektivavtalet 

upprättas så kan parterna i viss mån frångå vad som sägs i MBL och avtala om att annat ska 

gälla. Kollektivavtalet är ett avtal som binder arbetstagare och arbetsgivare som är med-

lemmar i avtalsslutande organisation enligt 26 § 1 st. MBL. Formkraven för ett kollektivav-

tal nämns i 23 § MBL som uttrycker att det ska vara ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaror-

ganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetsta-

                                                 
18 Adlercreutz, Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria, s. 32. 

19 Beatrice Potter var en brittisk sociolog och ekonom. 

20 Adlercreutz, Kollektivavtalet: studier över dess tillkomsthistoria, s. 35 ff. 

21 Om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet se AD 1930 nr 52 i kapitel 3.4. 

22
Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 23. 

23 4 § 1 st. MBL. 
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gare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Enligt 41 § MBL 

får inte stridsåtgärder vidtas så länge ett kollektivavtal är i kraft mellan parterna. 23, 26 och 

41 §§ MBL är tvingande regler och omfattas således av den del av MBL som inte går att av-

tala bort genom ett kollektivavtal. 23 § och 26 § MBL är regler som gäller kollektivavtalet, 

medan 41 § MBL reglerar fredsplikten som gäller när det föreligger ett kollektivavtal. MBL 

reglerar även frågor om bl.a. föreningsrätt, förhandlingsrätt samt medbestämmande genom 

kollektivavtal.  

MBL ger inte arbetstagarna medbestämmandebefogenheter, utan tanken är att MBL ska 

gälla parallellt med ett kollektivavtal. MBL öppnar således den möjligheten till inflytande 

genom att ge arbetstagarnas organisationer befogenheter att kunna framtvinga medbe-

stämmande i olika frågor. MBL säkerställer endast medbestämmande i viktiga frågor så 

som förhandlings- och informationsskyldighet för arbetsgivaren. Närmare reglering av vilka 

andra frågor som ska vara föremål för medbestämmande och i vilka former medbestäm-

mande ska utövas lämnar MBL öppen för reglering i kollektivavtal.24 

2.4 Kollektivavtalets funktion 

Den primära tanken med kollektivavtalet är att det ska ha en normerande verkan. Detta in-

nebär att det skall ge innehåll åt det enskilda anställningsavtalet. När en arbetstagares en-

skilda anställningsavtal upprättas utgår arbetsgivaren främst från kollektivavtalet som gäller 

på företaget. Skulle ett kollektivavtal ändras på något sätt får det direkt verkan i det enskilda 

anställningsavtalet. Även för oorganiserad arbetstagare, som faller under kollektivavtalets 

sakliga tillämpningsområde, anses kollektivavtalet i regel bestämma innehållet i anställ-

ningsavtalet. Med dessa kvalifikationer sammantaget är kollektivavtalet ett effektivt regle-

ringsinstrument för att genomföra ändringar i de enskilda anställningsavtalen.25 

2.4.1 Kollektivavtal på olika nivåer 

Regelsystemet som består av kollektivavtal är uppbyggt på flera nivåer. På arbetsmark-

nadens privata sektor har kollektivavtal slutits på tre olika nivåer sedan 1950-talet; central 

nivå, förbundsnivå och lokal nivå.26 

                                                 
24 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 53. 

25 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 53. 

26 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 83. 
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Regelsystemet kan ses som en pyramid där avtal på central nivå ligger i den breda grunden. 

Dessa avtal tecknas av huvudorganisationerna (centralorganisationerna) som på arbetsta-

garsidan utgörs av LO, TCO och SACO och på arbetsgivarsidan Svenskt Näringsliv, KFO, 

KFS, Arbetsgivarverket och SKL. Centrala avtal är dock i princip bara rekommendationer 

att anta överenskommelsen som kollektivavtal på förbunds- eller kommunalnivå.27  

Utöver rekommendationerna sluts ibland en viss form av avtal på central nivå, nämligen de 

s.k. samarbetsavtalen. I samarbetsavtalen avses att lösa vissa frågor i samverkan i stället för ge-

nom lagstiftning. Man har då slutit ett antal huvudavtal, både på den privata sektorn och på 

den offentliga sektorn. Mönsterbildande här blev det inom juridiken berömda Saltsjöbad-

savtalet som slöts mellan SAF och LO år 1938. Ett huvudavtal gäller för större delen av ar-

betsmarknaden och innehåller i allmänhet regler kring förhandling och långtgående freds-

plikt. För att huvudavtalen ska gälla måste de antas på förbundsnivå. På den privata sektorn 

finns även ett avtal som kommit att kallas utvecklingsavtalet. När avtal antas på förbunds-

nivå görs det på olika sätt beroende på vilken typ av avtal som antas. Huvudavtalet brukade 

antas oförändrat genom att förbundet hänvisade till det i kollektivavtalet på förbundsnivå. 

Utvecklingsavtalet däremot antas mera anpassat för branschen eller företaget. Centrala avtal 

kan därmed antas oförändrat eller utgöra ett typ av ramavtal som ger riktlinjer till förbun-

den.28 

I det mittersta partiet på pyramiden finns avtalen som sluts på förbundsnivå. Dessa kallas 

även riksavtal eller branschavtal. På den här nivån är avtalen att betrakta som den grundläg-

gande formen för reglering av anställningsvillkoren. Avtalen träffas mellan parterna för pe-

rioder på tre år ungefär. När en period är slut ska ett nytt avtal träffas mellan parterna och 

då bibehålls strukturen på avtalet, men delar som påverkas mycket av samhället såsom lön, 

arbetstid och semester ses över och förhandlas om.29 

Avtal på central- och förbundsnivå bör oftast anpassas till verksamheten genom att lokala 

kollektivavtal sluts. Lokala avtal reglerar tillämpningen av förbundsavtalen och ingås mellan 

ett enskilt företag och lokal avdelning eller klubb30. Det lokala avtalet gäller sekundärt i för-

                                                 
27 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 83 ff. 

28 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 84. 

29 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 84. 

30 Se Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 53. Schmidt menar att klubben och avdelningen visserligen, i arbetsrätts-
ligt hänseende, är att räkna som fackliga organisationer och att de är att uppfatta som juridiska personer, 
men av betydelse är att förbundet har sammanfört medlemmarna i dessa underorganisationer. 
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Kollektivavtal på  

förbundsnivå 

Kollektivavtal  

på lokal nivå 

hållande till ett centralt avtal om det inte angetts annat i det centrala avtalet. De s.k. hängav-

talen, som träffas mellan oorganiserad arbetsgivare och facklig organisation, sluts på lokal 

nivå. Ett hängavtal binder arbetsgivare att tillämpa det vid varje period gällande riksavtalet. 

Riktlinjer kring fredsplikt under förhandlingar till ett avtal på lokal nivå medges i det cen-

trala avtalet. Det centrala avtalet kan dock medge kvardröjande konflikträtt.31 Den lokala 

nivån är vad som kan motsvara spetsen längst upp på pyramiden. 

Ovan beskrivna nivåer som kollektivavtal är indelade i beskriver hur kollektivavtalssystemet 

är uppbyggt. Syftet med systemet att reglera arbetsvillkor i kollektivavtal är att uppnå enhet-

lighet.32 På den statliga sektorn är kollektivavtalssystemet något annorlunda dock. Det beror 

på att det bara finns en arbetsgivare, staten. Enligt en förordning33 som ska tillämpas på ”.. 

kollektivavtal och andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller avtalsvillkor för arbets-

tagare hos myndigheterna under regeringen”,34 ska kollektivavtal på statens vägnar slutas av 

Arbetsgivarverket enligt 2 § förordningen om statliga kollektivavtal.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Pyramid 

 

                                                 
31 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 85. 

32 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 83. 

33 Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal. 

34 1 § Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal. 

35 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 85. 

Kollektivavtal på central nivå 
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2.4.2 Kollektivavtal i olika branscher 

Fackförbunden i Sverige har varit organiserade efter två skilda principer. Den äldre princi-

pen var att alla arbetare inom samma yrke bildade ett fackförbund, ett s.k. yrkesförbund. 

Denna princip kom dock att brytas ner och den senare principen blev att fackförbunden 

omsluter alla arbetare inom samma industri oavsett yrkesutbildning och sysselsättning. 

LO:s största förbund, SEKO, organiserar LO-medlemmar inom bl.a. kommunikations- 

transport- och servicesektorn. Merparten av SEKO:s medlemmar är statsanställda, men de 

har även till syfte att organisera arbetstagare när verksamheter bryts ut ur statsförvaltningen 

genom bolagisering eller läggs ut på entreprenad.36 SEKO organiserar således i princip 

medlemmar i en viss bransch oavsett om verksamheten bedrivs inom den statliga eller pri-

vata sektorn.37 TCO organiserar sina medlemmar i 15 olika fackförbund.38 De organiserade 

liksom LO sina tjänstemän inom sitt rekryteringsområde.39 

Vid tillkomsten av ett riksavtal för en viss bransch är det vanligt att båda parter under för-

handlingarna är verksamma för att bidra med material till den slutliga produkten.40 Om det 

inte finns ett kollektivavtal på en arbetsplats kan arbetstagaren bli medlemmar i ett fackför-

bund. Då kan fackförbundet förhandla med arbetsgivaren och ta fram ett avtal som passar 

just den arbetsplatsen.41  

Exempel på branscher som ett förbund kan skapa kollektivavtal inom är handelsbranschen, 

transportbranschen och olika typer av industribranscher så som tillverknings- och livsme-

delindustri.42 

2.5 Kollektivavtalets verkan för arbetstagare 

Arbetstagare som är medlem i en organisation som är part i ett kollektivavtal, är bunden av 

kollektivavtalet.43 Organisationen fungerar som medlemmens ställföreträdare samtidigt som 

                                                 
36 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 47. 

37 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 46 ff. 

38 TCO, TCOs medlemsförbund, (2012-04-19), http://www.tco.se 

39 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 47. 

40 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 182. 

41
 Facket Förändras, Hur får jag ett kollektivavtal?, 2010-04-22 (2012-04-19), http://www.facketforandras.nu 

42 LO, Hitta ditt förbund, 2011-04-12 (2012-05-10), http://www.lo.se och TCO, TCOs medlemsförbund, 
(2012-04-19), http://www.tco.se 

43 26 § 1 st. MBL. 

http://www.tco.se/
http://www.facketforandras.nu/
http://www.lo.se/
http://www.tco.se/
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organisationen är avtalspart för egen räkning gentemot arbetsgivaren. Därmed kan sägas att 

kollektivavalet har kombinerad effekt. En svaghet med denna idé är att någon anvisning 

inte ges om de villkor som gäller för den som inte är medlem i organisationen, men som är 

verksam inom kollektivavtalets tillämpningsområde.44  

Sedvanliga avtalsregler gäller vid ingående av kollektivavtal, parterna måste ha såväl behö-

righet som befogenhet. En organisations behörighet att rättshandla framgår av dess stadgar 

när de däri redogör för organisationens verksamhet och syfte. Överskrider organisationen 

sin befogenhet binder rättshandlingen dock ej medlem.45  

Kollektivavtalet blir inte bindande bara för medlemmar i organisationen som är avtalspart, 

utan det blir även bindande för medlemmar som inträtt i organisationen efter avtalslutan-

det.46 Utifrån praxis47 kan även dras slutsatsen att arbetsgivaren tillämpar kollektivavtalet 

likartat på alla sina arbetstagare, även arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslu-

tande organisationen. Dock är arbetstagare som byter facklig organisation, bunden av det 

tidigare kollektivavtalet trots inträdet i en ny organisation.48  

Till kollektivavtalet är kopplat en del rättsverkningar. Reglerna om tolkningsföreträde i 33-

35 §§ MBL följer redan av att ett kollektivavtal existrerar.49 Tolkningsföreträdet innebär att 

om det råder olika uppfattningar från arbetsgivarens respektive arbetstagarens sida om hur 

en bestämmelse om arbetsskyldighet i kollektivavtalet ska tolkas, gäller arbetsgivarens upp-

fattning i avbidan på domstolsprövning.50 

2.6 Kollektivavtalets tvingande verkan 

Att kollektivavtalets bestämmelser om anställningsvillkor övergår i de enskilda medlem-

marnas anställningsavtal är huvudregeln.51 Det är vad som avses med avtalets normerande 

                                                 
44 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 195. 

45 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 196. 

46 26 § 1 st. MBL. 

47 AD 1977 nr 49. 

48 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 199 ff. 

49 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 53. 

50 SOU 1975:1 – Demokrati på arbetsplatsen, s. 330 ff. 

51 Prop. 1928:39 med förslag till lag om kollektivavtal och till lag om arbetsdomstol, s. 74. 
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verkan.52 Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan således inte 

med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet.53 Detta stadgande är av 

tvingande verkan. De normer som görs tvingande genom 27 § MBL framgår av kollektiv-

avtal och inte av MBL. Kollektivavtalet som norm kan således jämföras med lag. I avtalstill-

fället ligger det därför i händerna på avtalsparterna att avgöra om en viss kollektivavtalsbe-

stämmelse är tvingande eller dispositiv. För att avgöra om ett enskilt anställningsavtal står i 

strid med kollektivavtalet är en tolkning av kollektivavtalet nödvändig i varje enskilt fall. 54  I 

förarbetena55 till lagen (1928) om kollektivavtal sägs angående frågan om en kollektivavtals-

bestämmelse är tvingande eller dispositiv, att ledning vid tolkningen bör kunna erhållas av 

”sakens natur och förutvarande praxis”. 

Syftet med att kollektivavtalet har tvingande verkan förefaller främst vara att skydda kollek-

tivavtalsparterna mot att kollektivavtalet åsidosätts i allför grova drag genom enskilda över-

enskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.56 En anledning till att ge kollektivavta-

let tvingande verkan har även varit att kollektivavtalets förmåga att skapa enhetliga anställ-

ningsvillkor skulle stärkas.57 Avtalsparternas intresse av ordning och reda i avtalsförhållan-

det har även bidragit till kollektivavtalets tvingande verkan. Av det följer även en större 

möjlighet till kontroll för organisationerna av kollektivavtalets efterlevnad. Kontrollen ska 

leda till att arbetstagarna får ut så mycket som möjligt ur kollektivavtalets förmåner.58  

Tysta avtalsklausuler och utfyllande rättsregler som Arbetsdomstolen lagt till kollektivavta-

let anses reglerade i kollektivavtalet, även om de inte uttryckligen sägs.59 Det är dock inte 

nödvändigt att en fråga uttryckligen angivitis i avtalstexten för att ett kollektivavtals sär-

skilda rättsverkningar ska bli tillämpliga.60 

                                                 
52 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 201. 

53 27 § MBL. 

54 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 125. 

55 Prop. 1928:39, s. 81 ff. 

56 Se domskälen i AD 1989 nr 112. 

57 Prop. 1928:39, s. 76 och 81. 

58 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 119. 

59 Mer om tysta avtalsklausuler och utfyllande rättsregler i kapitel 3.3.  

60 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 53. 
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2.7 Påföljder vid kollektivavtalsbrott 

27 § MBL reglerar att arbetsgivare och arbetstagare inte kan träffa avtal som strider mot 

kollektivavtalet så länge de är bundna av kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan således ha 

tvingande verkan i förhållande till överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

En sådan tvingande verkan innebär enligt 54-55 §§ MBL att om de bryter mot kollektivav-

talet kan de bli skadeståndsskyldiga, både ekonomiskt och allmänt.61 54 § MBL säger nämli-

gen att ”[a]rbetsgivare, arbetstagare och organisation som bryter mot denna lag eller mot 

kollektivavtal skall ersätta uppkommen skada”.  

Bestämmelserna om skadestånd vid brott mot kollektivavtal kan ses som ett uttryck för den 

i svensk rätt sedermera vedertagna principen att påföljderna för brott mot lag och avtal på 

den kollektiva arbetsrättens område ska vara av civilrättslig natur, och således inte straff-

rättsliga sanktioner.62  

Skadeståndsreglerna på den kollektiva arbetsrättens område bygger i mångt och mycket på 

vad som gäller skadestånd i allmänhet vid kontraktsbrott. Således är utgångspunkten att 

skadeståndsskyldighet åvilar den som vållar motpart i avtalsförhållandet ekonomisk skada.63 

Ett kollektivavtalsbrott innebär oftast inte att en ekonomisk skada uppkommit som måste 

ersättas.64 Arbetsgivare, arbetstagare eller organisation som är bunden av kollektivavtal, kan 

vid underlåtenhet att följa avtalet, eller följer avtalet felaktigt bli skyldig att få betala ett s.k. 

allmänt skadestånd. Detsamma gäller vid brott mot MBL.65 55 § MBL anger att ”[v]id be-

dömande om och i vad mån skada har uppkommit för någon skall hänsyn tagas även till 

dennes intresse av att lagens eller kollektivavtalets bestämmelser iakttages och till övriga 

omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse”. Bestämmelsen innebär att skade-

stånd i sådana mål kan utdömas utan särskild bevisning om skadans storlek och utan att 

någon faktisk skada alls kan påvisas.66 Allmänt skadestånd, som också kan ses som ersätt-

ning för den kränkning som lagbrottet innebär, är den vanliga sanktionen även vid brott 
                                                 
61 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 53. 

62 SOU 1975:1, s. 493. 

63 SOU 1975:1, s. 493 ff. Med ekonomisk skada innefattas person- och sakskada samt allmän förmögenhets-
skada. Allmänna regler om bestämmande om den ekonomiska skadas storlek, om kausalitet och om inne-
börden av begreppet vållande gäller även på kollektivavtalsområdet. 

64 SOU 2005:89, s. 99. 

65 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 122. 

66 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 122. 
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mot andra arbetsrättsliga lagar. Om en av parterna i kollektivavtalet utsätts för grovt avtals-

brott av motparten, kan denne begära att avtalet ska hävas enligt allmänna civilrättsliga reg-

ler.67  

2.8 Sammanfattning 

I kapitel 2.2 kan utläsas att kollektivavtalet uppkom på arbetsmarknaden för att stå på egna 

ben. Det hade inget tydligt samband med lagstiftning eller rättsskipning. Reglerna som sat-

tes upp i kollektivavtal var en regleringsform som inte var lagenlig. Reglerna hade således 

en begränsad juridisk betydelse. För att ge kollektivavtalet mer status stiftades lagar om kol-

lektivavtal och det inrättades även en arbetsdomstol.  

Lagarna togs bort i och med införandet av MBL som ska vara en grundbult för parterna i 

ett kollektivavtal. Den form som valdes för reglering mellan parterna på arbetsmarknaden 

var avtalet. Arbetstagare som är medlemmar i en organisation omfattas av avtalet kollektivt. 

Kollektivavtalet har normerande verkan för de avtalsslutande parterna trots att MBL finns. 

MBL och kollektivavtalet riktar sig båda till arbetsmarknadens parter, men har olika syften. 

Ändamålet med MBL är att reglera medbestämmande i de mest väsentliga frågorna på ar-

betsmarknaden medan ändamålet med kollektivavtalet är att arbetstagarorganisation och 

arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation ska kunna gå på djupet i särskilda frågor och re-

glera vad som ska gälla för den aktuella branschen och arbetsplatsen. 

Kollektivavtalet är uppbyggt i olika nivåer, central nivå, förbundsnivå och lokal nivå. På 

central nivå upprättas kollektivavtal mellan centralorganisationerna. Centralorganisationer-

na består av fackliga förbund som delegerar kollektivavtalet för att ge kollektivavtalet en 

rikstäckande effekt. För att sedan anpassa kollektivavtalet till de olika verksamheter som 

bedrivs kan avtal slutas mellan arbetsgivare och lokal klubb. 

En arbetstagare är bunden av ett kollektivavtal genom att vara medlem i en arbetstagaror-

ganisation. Dock är inte arbetstagaren direkt part i kollektivavtalet, utan indirekt genom 

medlemskapet i en organisation. Således är organisationen part i avtalet för arbetstagarens 

del. Motpart i kollektivavtalet är arbetsgivaren eller den arbetsgivarorganisation som denne 

är medlem i. Uppstår delade meningar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om hur en 

bestämmelse om arbetsskyldighet i kollektivavtalet ska tolkas gäller arbetsgivarens mening 

tills något annat är fastställt. 

                                                 
67 Se exempelvis 39 § Köplagen (1990:931). 
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Kollektivavtalet är av samma natur som lag och utgångspunkten är då att kollektivavtalet 

ska följas. Huruvida bestämmelserna i kollektivavtalet ska vara tvingande eller dispositiva 

beror på parternas intressen. En tvingande regel innebär exempelvis att arbetsgivaren och 

arbetstagaren inte får träffa avtal som strider mot kollektivavtalet. Ändamålet med kollek-

tivavtalets tvingande verkan är främst att skydda kollektivavtalsparterna mot att kollektivav-

talet åsidosätts i allför grova drag genom enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare 

och arbetstagare.  

Bestämmelser i avtalet som inte uttryckts i text, s.k. tysta avtalsklausuler och utfyllande 

rättsregler, kan även de innebära att ett kollektivavtals särskilda rättsverkningar ska bli till-

lämpliga.  

Vid kollektivavtalsbrott eller brott mot MBL aktualiseras sanktioner för avtalsparterna. 

Främst är sanktionen i form av ekonomiskt eller allmänt skadestånd, men även hävning av 

avtalet kan komma ifråga. 
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3 Kollektivavtalstolkning 

3.1 Inledning 

Föreliggande kapitel ämnar att påvisa hur ett kollektivavtal behöver tolkas när det råder 

olika uppfattningar av innebörden av en bestämmelse. Regler som inte uttrycks i text och 

som anses gälla i och med ett kollektivavtal härrör från Arbetsdomstolens tolkningstvister. 

Det redogörs för principer som Arbetsdomstolen använder sig av för att lösa en tolknings-

tvist vilket illustreras med ett rättsfall där principerna används tydligt. Därefter redogörs för 

sådana regler som inte uttrycks skriftligt, vilket följs av ett antal avgöranden där sådana reg-

ler utarbetats av Arbetsdomstolen. 

3.2 Arbetsdomstolens tolkning och tillämpning av kollektivav-

tal 

2 kap. 1 § 1 st. LRA föreskriver att Arbetsdomstolen som första instans ska ta upp och av-

göra arbetstvister. Målet ska då gälla ”tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som av-

ses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet”, eller ”arbetstvist i övrigt under 

förutsättning att kollektivavtal gäller mellan parterna eller att enskild arbetstagare som be-

rörs av tvisten sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bun-

den av”.68 Paragrafen anger Arbetsdomstolens tillämpningsområde, och tvister om ett kol-

lektivavtals rätta innebörd anses vara inbegripet i ”tvist om kollektivavtal”.69 Dock finns 

inga i lag fastställda regler för hur en sådan innebörd ska tolkas när Arbetsdomstolen har 

att avgöra en tvist om innebörden av en bestämmelse i ett kollektivavtal.70 Arbetsdomstolen 

har istället fått arbeta fram principer för att nå ett avgörande i en tolkningstvist. Den le-

dande principen vid tolkning av kollektivavtal används vid tolkning av avtal i allmänhet och 

går ut på att utröna vad parterna gemensamt åsyftat med bestämmelsen som det är fråga 

om. Går det att utröna vad partsavsikten varit, är det ointressant om parterna uttryckt sig 

oklart och orden som de använt sig av indikerar närmast en annan innebörd.71 Går partsav-

sikten inte att fastställa ser Arbetsdomstolen till ordalydelsen av bestämmelsen. För de fall 

ordalydelsen inte heller ger besked använder sig Arbetsdomstolen av ett flertal tolknings-

                                                 
68 2 kap. 1 § LRA. 

69 Öman, S, Rättegången i arbetstvister; Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen, 
Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005, s. 94 f. 

70 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 91. 

71 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 187. 
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regler för att fastställa bestämmelsens innebörd. Praxis mellan avtalsparterna men även i 

någon mån även medlemmarnas praxis kan beaktas i vissa fall för att få ledning i tolknings-

frågan. En sista utväg för Arbetsdomstolen att lösa tolkningsfrågan är att göra ett allmänt 

övervägande av vad som utifrån sett verkar vara ändamålet med bestämmelsen.72 Emellanåt 

kommer Arbetsdomstolen fram till lösningar genom tolkning med hänsyn till omständig-

heterna i det särskilda fallet, men efter hand som flera mål med samma frågeställning 

kommit inför domstolen har den vågat formulera mera bestämda regler; tysta avtalsklausu-

ler.73 Ett rättsfall som avgjorts på senare tid som belyser de beskrivna principerna är AD 

2006 nr 65.  

I AD 2006 nr 65 var frågan om arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Tvis-

ten gällde om en anmälan om arbetsplats skulle skett enligt kollektivavtalets huvudregel, el-

ler om det undantag som gäller varit tillämpligt. Bestämmelsen om skyldighet för arbetsgi-

varen att skriftligen göra arbetsplatsanmälan infördes i kollektivavtalet som förelåg mellan 

parterna år 1966. Det främsta skälet bakom förbundets krav om arbetsplatsanmälan var att 

underlätta lokalavdelningarnas arbetsplatsbevakning i fråga om mätnings- och gransknings-

verksamheten av ackordsarbeten. Bakgrunden till bestämmelsen var ostridig mellan parter-

na och således såg Arbetsdomstolen till den gemensamma partsavsikten. Arbetsdomstolen in-

ledde med att säga att ”I första hand är det vad avtalsparterna gemensamt har åsyftat vid ett 

kollektivavtals tillkomst som bestämmer avtalets innehåll”. Några uppgifter om vad som 

sades mellan parterna under förhandlingarna kunde dock inte utrönas och någon gemen-

sam partsavsikt kunde därmed inte fastställas. Arbetsdomstolen gick då vidare till praxis för 

att se om man där kunde får ledning i avgörandet. Med praxis syftar Arbetsdomstolen på 

hur parterna har för vana att lösa liknande frågor sinsemellan. Enligt Arbetsdomstolens 

mening gick det inte att dra slutsatsen att det förelegat en entydig praxis som motparten 

känt till och inte invänt emot. Ett närliggande kollektivavtal än det som gällde mellan parterna 

studerades då för att se om en tolkning kunde härledas ur det. Det närliggande avtalet hade 

fram till 2005 varit identiskt med kollektivavtalet. Arbetsdomstolen började här finna viss 

ledning i frågan om hur bestämmelse skulle tolkas, men kompletterade med att se till ordaly-

delsen. Av ordalydelsen kunde Arbetsdomstolen slutligen komma fram till hur bestämmel-

sen var tänkt och att kollektivavtalsbrott inte hade begåtts då arbetsgivaren föll under un-

dantagsregeln. 

                                                 
72 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella regering, s. 125 ff. 

73 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 93. 
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Vad arbetsdomstolen kan sägas göra när den löser en tolkningstvist i det enskilda fallet ge-

nom att beskriva en s.k. utfyllande rättsregel, är att skapa rätt. När en fråga är återkom-

mande i flera mål har Arbetsdomstolen kunnat formulera s.k. tysta avtalsklausuler som ska 

gälla konstant.74 

Ett påpekande gällande tolkning är att så länge ett kollektivavtal råder följer en fredsplikt 

mellan parterna. Tvister om innebörden av kollektivavtalet får inte föranleda stridsåtgär-

der.75  

3.3 Tysta regleringar i kollektivavtal 

I vissa tvister kan det vara svårt att fastställa om den aktuella frågan har reglerats i kollek-

tivavtalet eller om den av parterna lämnats utanför avtalet och sålunda utgör en s.k. olöst 

intressefråga. Här avses sådana fall där uttryckliga avtalsbestämmelser saknas men där det 

ändå på en eller annan grund görs gällande att frågan ska anses vara innefattad i avtalet. Det 

kan vara naturligt att ett kollektivavtal i viss utsträckning ska anses reglera även andra frå-

gor än dem som uttryckligen har tagits med i avtalstexten.76 När sådana regleringar tagits 

med i avtalstexten uppstår tysta avtalsklausuler. Tysta avtalsklausuler är bestämmelser som 

är skrivna i kollektivavtalet utan bläck. Med det menas att tysta klausuler är normer som an-

ses tillhöra kollektivavtalets innehåll utan att de framgår av avtalets lydelse.77  

En utfyllande rättsregel är en annan typ av regel som inte uttrycks i text i avtalet. En rätts-

regel som föreligger i ett rättssystem avser att lämna anvisningar för mänskligt handlande.78 

Rättsregler är de regler eller rättsliga normer som gäller i ett visst rättssystem.79 De kan vara 

specifikt formulerade som en del av den skrivna rätten och kallas då lagregler eller statuter 

men de kan exempelvis också vara uttolkade av en domstol utifrån praxis.80 Ordet utfyll-

                                                 
74 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 93. 

75 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 187.  

76 SOU 1975:1, s. 393 ff. 

77 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 131. 

78 Hydén, H, Rättsregler; En introduktion till juridiken, Femte upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 114. 

79 Hydén, Rättsregler; En introduktion till juridiken, s. 9. 

80 Hydén, Rättsregler; En introduktion till juridiken, s. 120-121. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttssystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skriven_r%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Domstol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Praxis
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ning avser den ytterligare verksamhet som kompletterar tolkningsverksamheten. Utfyllning 

har nämligen för avsikt att fastställa avtalets rättsverkningar.81  

Jonas Malmberg menade i sin avhandling att skillnaden på utfyllande rättsregler och tysta 

avtalsklausuler är liten. Han menade att tysta avtalsklausuler tangerar samma innebörd som 

utfyllande rättsregler, men har ett vidare innehåll. Tysta avtalsklausuler som vanligen disku-

teras anses gälla för alla kollektivavtal. Om parterna i ett kollektivavtal har en gemensam 

uppfattning om att vissa normer är avtalsinnehåll, är även den uppfattningen att se som en 

tyst avtalsklausul.82 

Intolkning av tysta avtalsklausuler har betydelse främst för fredsplikten. En stridsåtgärd 

som avser reglering av en fråga i kollektivavtalet som omfattas av en tyst avtalsklausul är 

nämligen olovlig.83 I SOU 1975:1 ges arbetsrättskommittén i uppdrag att undersöka om det 

går att finna en form för att avgränsa de ämnen som utan uttrycklig reglering i avtalet ska 

anses omfattade av kollektivavtal. Om den uppgiften uttalade kommittén att denne dock 

ska ”beakta att en sådan avgränsning inte får leda till att parterna för att gardera sig mot 

stridsåtgärder från motpartens sida anser sig tvingade att i kollektivavtal detaljreglera alla 

sina inbördes förhållanden”. Kommittén menade att både praktiska skäl och rättssäker-

hetshänsyn talar mot ett fullständigt krav på uttrycklig reglering i varje detalj av frågor för 

vilka fredsplikt ska vara för handen. Den menade även att behovet av förutsebarhet och 

stadga i kollektivavtalsförhållanden måste föranleda, att fredsplikten inte ges större omfatt-

ning än parterna avsett vid avtalsförhandlingarna.84 

3.4 Praxis på tysta regleringar 

I detta avsnitt redogörs för några rättsfall där utfyllande rättsregler och tysta avtalsklausuler 

har ansetts ligga i kollektivavtalet. Urvalet av rättsfall har skett utifrån sådana där en utfyll-

ande rättsregel eller tyst avtalsklausul syftat till att ålägga skyldigheter för arbetstagaren och 

bestämmelser som har till syfte att skydda arbetstagare mot sämre förhållanden. Det reser-

veras för att det finns fler rättsfall än de som redogörs för här som har bidragit till tysta av-

talsklausuler och utfyllande rättsregler i kollektivavtal. 

                                                 
81 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella reglering, s. 55. 

82 Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella regering, s. 131. 

83 41 § 1 st. 2 p. MBL. Se även Malmberg, Anställningsavtalet; Om anställningsförhållandets individuella rege-
ring, s. 132. 

84 SOU 1975:1, s. 395. 



 

 
20 

I AD 1929 nr 29 utvecklades en tyst avtalsklausul som innebar att arbetsskyldighet för ar-

betstagare följde av ett kollektivavtal. Riksavtalet mellan parterna innehöll bl.a. följande be-

stämmelse: 

§ 17. Uppstår rörande tolkning eller tillämpning av gällande avtal eller av annan anledning tvist mellan 

arbetsgivaren och hans arbetare, må sådan tvist under inga omständigheter föranleda till omedelbar arbets-

inställelse från någondera sidan, utan skall därom förhandlas först mellan parterna själva och därefter, om 

enighet ej uppnås, mellan arbetsgivarens organisationer och vederbörande fackförbunds styrelse. Vid för-

handling direkt mellan parterna skola, därest av tvisten berörda organisationer ej annat i varje särskilt fall 

bestämma, ombud för samma organisationer närvara.  

Det första stämningsyrkandet var ”såvida bolaget tillämpade bestämmelserna i nu gällande 

kollektivavtal (riksavtal och lokalavtal), arbetare tillhörande pappersindustriarbetareförbun-

det äro skyldiga utföra nu ifrågavarande arbeten”. Arbetsdomstolen sa angående detta att 

kollektivavtalet måste ”anses innebära, att därav bunden arbetare är skyldig att mot de av-

talsenliga löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han är anställd, utföra allt sådant ar-

bete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes verksamhet och 

kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna yrkeskvalifikationer. De arbeten, va-

rom i målet är fråga, måste anses på angivet sätt stå i naturligt samband med bolagets verk-

samhet”. 

Genom den meningen fastslogs arbetarens näst intill obegränsade arbetsskyldighet inom 

kollektivavtalet tillämpningsområde. En arbetstagares obegränsade arbetsskyldighet innebär 

att arbetstagare är skyldig att utföra arbete för sin arbetsgivare så länge arbetsuppgifterna 

som ges arbetstagaren faller inom dennes allmänna yrkeskvalifikationer och arbetet gynnar 

verksamheten på något sätt. Frågor om arbetstagares obegränsade arbetsskyldighet kan ak-

tualiseras vid omplacering av arbetstagare.85 Uppkommer tvist vid omplacering om arbets-

skyldigheten för arbetstagare, gäller att arbetstagaren utför de uppgifter som omplaceringen 

innebär. Arbetsgivaren har nämligen en principiell rätt att leda och fördela arbetet,86 och 

har därmed även rätt att inom rimliga gränser fordra att arbetstagare vid tvist ska utföra or-

dern i avbidan på rättslig prövning i tvistefrågan.87 

                                                 
85 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 230 ff. Se även nedan AD 1978 nr 89 om omplacering. 

86 Se nedan AD 1930 nr 52. 

87 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 231. 



 

 
21 

När fackförbunden LO och SAF kom till sin första uppgörelse88 årsskiftet 1906-1907 ena-

des de om att det var arbetsgivarens sak att leda och fördela arbetet samt att anställa och 

avskeda arbetstagare. I utbyte förband sig arbetsgivarna att respektera arbetstagarnas före-

ningsrätt.89 De två rättigheterna skulle komma att bli de två mest grundläggande för 

svenska kollektivavtal och de är vad som kallas utfyllande rättsregler90.  

De två rättigheterna som LO och SAF förbundit sig på ömse sidor blev en viktig del av 

svensk arbetsrätt i AD 1930 nr 52. Parterna i målet var Östersunds åkeriägare (åkeriägarna) 

och transportarbetarförbundet (förbundet). Mellan åkeriägarna och förbundet förelåg kol-

lektivavtal. En avdelning i förbundet bestod av en sektion av förare. Förarna förklarade all 

varutransport i blockad för vissa byggmästare i syfte att nå en för dem förmånligare fördel-

ning av transporterna. Resterande del av avdelningen vidtog sympatiåtgärd91 i form av väg-

ran att utföra transporterna åt åkeriägarna.  

Frågorna i målet var vilka som omfattades av kollektivavtalet och om det därmed förelåg 

fredsplikt parterna emellan. Fråga var även om den vidtagna sympatiåtgärden var lovlig. 

Arbetsdomstolen sa att kollektivavtalet inte omfattade förarna och någon fredsplikt förelåg 

inte. Men sympatiåtgärden var olovlig med anledning av att den resterande delen av avdel-

ningen var part i avtalet. Sympatiåtgärden innebar en konkurrensåtgärd mot åkeriägarna 

som således måste innebära ett intrång i den för arbetsgivaren tillförsäkrade ensamrätten till 

affärsledning. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet var nämligen tillförsäkrat 

dessa i och med organisationernas kompromiss. Prejudicerande i målet var Arbetsdomsto-

lens resonemang om rättigheterna som är tillförsäkrade en part genom kompromissen (som 

förelåg mellan LO och SAF). Arbetsdomstolen menade att rättigheterna kan ”härflyta ur 

avtalets förutsättningar utan att behöva vara särskilt omnämnda i avtalet”. Arbetsdomstolen 

såg sympatiåtgärden som en konkurrensåtgärd mot åkeriägarna. Målet var det första preju-

dicerande målet inom kollektivavtalstolkning där Arbetsdomstolen pekade på att tysta klau-

suler fanns i parternas kollektivavtal och som hade brutits mot.  

                                                 
88 Den kom att kallas decemberkompromissen. 

89 SOU 2005:85, s. 95. 

90 Utfyllande rättsregler beskrivs vidare under 3.3. 

91 Sympatiåtgärd är en form av påtryckningsmedel på arbetsmarknaden i syfte att ekonomiskt skada motpar-
ten. 
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AD 1929 nr 29 tillsammans med AD 1930 nr 52, AD 1933 nr 159 och AD 1934 nr 179 

formade arbetsrätten med det som brukar kallas arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt eller 

arbetsgivarens § 32 befogenheter.92  

Bastubadarmålet93 är inom svensk juridik ett berömt mål och är en förlängning av arbetsgi-

varens fria arbetsledningsrätt. Målet berör en sådan situation som innebär att det rättsliga 

materialet resulterar i att domstolen ges viss frihet att välja lösning och att själv frambringa 

en rättsregel.94 Målet handlar om en anställd, Mats Å., som sedan en kortare tid haft kvalifi-

cerade uppgifter som sulfitoperatör på Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA i Sundsvall 

(SCA). Mats hade under ett kvällsskift haft att ensam ansvara och övervaka en syrabered-

ning och ångpanna på företaget. En driftsingenjör på SCA vid namn Blixt hade hjälpt till 

vid inledningsprocessen av syraberedningen denna kväll och lämnat Mats kl. 18 då han an-

såg att Mats skulle klara resterande delen av övervakningen själv. När Blixt kommit hem 

började han oroa sig för vad som hände på arbetsplatsen och med tanke på Mats oerfaren-

het gick han tillbaka till fabriken kl. 19.30. När Blixt anlände fann han att syraberedningsan-

läggningen och ångpannan var lämnad utan tillsyn och Mats befann sig i en bastu som låg i 

anslutning till arbetsplatsen. Personalavdelningen ansåg att Mats gjort sig skyldig till en all-

varlig överträdelse av säkerhetsföreskrifterna genom att lämna anläggningen utan tillsyn. 

Mats omplacerades pga. av händelsen till arbete vid fabrikens renseri. Omplaceringen inne-

bar en rad förändringar för Mats. Hans ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter ersat-

tes med okvalificerade, arbetstiderna ändrades och lönen sjönk kraftigt. 

Utifrån hur Arbetsdomstolen tillämpade det mellan parterna föreliggande kollektivavtalet i 

bastubadarmålet, indikerar att målet är en viktig del av praxis inom området av kollektivav-

talstolkning. Vad som gör domen märklig och viktig är att domstolen utan direkt stöd i lag 

eller lagmotiv uppställde en ny rättsregel om generell begränsning av arbetsgivarens rätt att 

omplacera arbetstagare.95 I fallet som redogjorts för ovan96 visades på hur det inom 

SAF/LO-området etablerades en grundläggande princip om att det var arbetsgivarens sak 

                                                 
92 Kurt Junesjö, Klassiker från Arbetsdomstolen, (2012-04-25), http://www.kurt.nu 

93 AD 1978 nr 89. 

94 Den bastubadande sulfitoperatören, AD 1978 nr 89. I: Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober 

1997, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998, s. 265. 

95 Sigeman, Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober 1997, s. 252. 

96 AD 1930 nr. 52. 

http://www.kurt.nu/
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att leda och fördela arbetet samt att anställa och avskeda arbetstagare. Den nya rättsregelns 

huvudsakliga innehåll var: Om en omplacering sker av skäl som är hänförliga till den enskilde arbets-

tagaren personligen samt omplaceringen får särskilt ingripande verkningar med hänsyn till såväl arbetsupp-

gifter som anställningsförmåner och anställningsförhållanden i övrigt, så måste arbetsgivaren kunna visa 

godtagbara skäl för omplaceringen.97  

Den nya rättsregelns karaktär aktualiserades när Arbetsdomstolen hade att besvara yrkan-

den om rättsföljderna av bolagets överträdelser av den nya rättsregeln om begränsning av ar-

betsgivarens omplaceringsrätt. Arbetsdomstolen ansåg att SCA inte uppfyllt kravet på god-

tagbara skäl när de som åtgärd omplacerade Mats. Den enda sanktion som kunde komma 

ifråga var skadestånd, även om Mats hade rätt att få sina gamla arbetsuppgifter tillbaka. Då 

SCA skulle sanktioneras med skadestånd om de underlåter att återinsätta Mats i sina gamla 

arbetsuppgifter, menade Arbetsdomstolen att åtgärden hade utgjort ett kollektivavtalsbrott. 

Arbetsdomstolens ställningstagande i frågan om rättsföljden måste anses innebära att den 

nya rättsregeln ges karaktär av tyst klausul i kollektivavtalet.98 

Omplacering var en i rättspraxis förhållandevis sällan behandlad företeelse vilket var en vä-

sentlig anledning till att Arbetsdomstolen arbetade fram en rättsregel om omplaceringsrät-

ten i bastubadarmålet.99 Fram till år 1978 hade huvudregeln varit att arbetsgivaren hade rätt 

att omplacera en arbetstagare, och denna rätt innefattades i arbetsgivarens rätt att leda och 

fördela arbetet som etablerades i AD 1930 nr 52. De omplaceringar som ska falla under 

den nya regeln ska vara sådana att de till sina verkningar för den enskilda arbetstagaren är 

jämförliga med en uppsägning.100  

Lojalitetsplikt har i praxis ansetts vara ett vedertaget åtagande för arbetstagare i och med 

dess anställning. I den lojalitetsplikt som arbetstagare anses ha gentemot sin arbetsgivare ta-

lar man om två olika typer; att arbetstagaren har att iaktta tystnad och diskretion om sådana 

förhållanden inom företaget, vilkas yppande skulle kunna skada arbetsgivaren och att ar-

                                                 
97 Ur domskälen i AD 1978 nr 89. 

98 Sigeman, Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober 1997, s. 260 ff. 

99 Detta tog Arbetsdomstolen upp i domskälen när de utredde frågan huruvida det ”krävdes godtagbara skäl 
för omplaceringen av Mats”. 

100 Ur domskälen i AD 1978 nr 89. 
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betstagaren inte får driva verksamhet för egen räkning eller hos ett annat företag som kon-

kurrerar med arbetsgivarens, inte heller förbereda konkurrerande verksamhet.101 

I förarbetet102 till lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter sägs att lojalitetsplik-

ten får anses innefatta att den anställde i sin anställning inte medvetet får handla på ett sätt 

som skadar arbetsgivaren. Har en arbetstagare tillgång till hemliga uppgifter i sin anställning 

eller delges han sådana utan att det uttryckligen klargörs att uppgifterna lämnas i förtro-

ende, får dessa inte föras vidare, om en sådan åtgärd skulle skada arbetsgivaren.103 

AD 1994 nr 79 belyser vad som innefattas i en arbetstagares lojalitetsplikt som denne anses 

ha gentemot dess arbetsgivare samt hur det kan vara en skyldighet som tillkommer anställ-

ningen. Målet rörde en arbetstagare vid ett industriföretag som sagts upp från sin anställ-

ning på grund av att han enligt arbetsgivarens mening varit illojal mot arbetsgivaren. Ar-

betsgivaren gjorde bl.a. gällande att arbetstagaren i olika sammanhang brutit mot sin tyst-

nadsplikt. 

I domskälen inledde Arbetsdomstolen att uttala speciellt om lojalitetskravet samt tystnads-

plikt och kritikrätt i anställningsförhållanden, att ”[e]n sedan länge dominerande uppfatt-

ning är att det i ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot ar-

betsgivaren och att detta lojalitetskrav ingår som ett led i anställningsavtalet”. Angående 

tystnadsplikt menade Arbetsdomstolen att en åtskillnad i lag bör göras mellan å ena sidan 

sådana arbetstagare för vilka tystnadsplikten är reglerad i lag, dvs. arbetstagare hos myndig-

heter och vissa andra, t.ex. advokater och läkare, och å andra sidan arbetstagare för vilka 

någon lagreglerad tystnadsplikt inte föreligger. I målet bortsågs från det fall att arbetstaga-

rens tystnadsplikt är reglerad i lag då målet rörde ett förhållande på den privata sektorn. 

Arbetsdomstolen menade att det även är en allmän rättsgrundsats att en tystnadsplikt före-

kommer i avtal som en tyst avtalsklausul och har sin grund i den allmänna lojalitetsplikten 

som anses vara förenad med ett anställningsförhållande. 

De hänvisade även till AD 1961 nr 27 där det enligt kollektivavtalet för flygmaskinister var 

den anställde förbjuden att till personer utanför företaget lämna uppgifter av konfidentiell 

                                                 
101 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 235. 

102 Prop. 1987/88:155 med förslag till lag om företagshemligheter. 

103 Prop. 1987/88:155, s. 19. 
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natur, såsom uppgifter rörande företagets ekonomi, organisation och driftserfarenheter och 

till detta var kopplat rättsverkningar som disciplinära åtgärder.  

Med anledning av det sagda i målet sa Arbetsdomstolen att det inte är nödvändigt att i ett 

anställningsavtal uttryckligen reglera tystnadsplikten; den gäller ändå som en bland flera 

grundläggande regler i avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Ett exempel på hur en utfyllande rättsregel kan tolkas fram av Arbetsdomstolen finns i AD 

2011 nr 3. Tre arbetstagare hade sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist med 

en uppsägningstid på sex månader. De var anställda på en skola som fram till år 2002 hade 

drivits av Landstinget Kronoberg. År 2002 överlät Landstinget Kronoberg verksamheten 

till Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg. Skolan blev då en friskola och var medlem i 

organisationen Almega. Arbetstagarna var sedan tidigare medlemmar i Svenska Kommu-

nalarbetareförbundet. Mellan Almega och Svenska Kommunalarbetareförbundet förelåg 

det s.k. friskoleavtalet. I friskoleavtalet fanns en bestämmelse om förlängd uppsägningstid 

som sa att ”[f]ör den som fyllt 55 år och har en sammanhängande anställningstid vid före-

taget av minst 10 år är uppsägningstiden vid arbetsbrist 1 år”. Anställningarna upphörde ef-

ter sex månaders uppsägningstid och det blev tvistigt om arbetstagarna hade haft rätt till yt-

terligare sex månader uppsägningstid enligt bestämmelsen i friskoleavtalet.  

Tvisten kom således att gälla hur arbetstagarnas anställningstid ska räknas vid tillämpning 

av regeln om förlängd uppsägningstid och närmare bestämt om de i sina anställningar hos 

friskolan ska få tillgodoräkna sig även sådan tid som hänför sig till anställningarna hos 

Landstinget och således före verksamhetsövergången ägde rum. Arbetsdomstolen hade att 

tolka bestämmelsen och döma huruvida friskolan gjort sig skyldig till brott mot kollektivav-

talet. Arbetstagarna hade alla tre vid tidpunkten för uppsägningen varit anställda i verksam-

heten i en sammanhängande tid som överskred 10 år och hade uppnått 55 års ålder. 

Varken bakgrunden till bestämmelsen eller vad parterna gemensamt avsett med bestämmel-

sen gav stöd för hur bestämmelsen skulle tolkas. Angående ordalydelsen menade Arbets-

domstolen att den inte gav ”stöd för att en arbetstagare kan tillgodoräkna sig anställningstid 

hos en tidigare arbetsgivare när den anställning som han eller hon sägs upp ifrån har upp-

kommit som en följd av en övergång av verksamhet från en arbetsgivare till en annan”. 

Den utfyllande rättsregeln i detta fall gav att arbetstagarna inte har rätt enligt den omtvis-

tade bestämmelsen att tillgodoräkna sig anställningstiden hos den överlåtande arbetsgiva-

ren.  
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3.5 Sammanfattning 

Arbetsdomstolen ska som första instans ta upp och avgöra arbetstvister. Inom Arbetsdom-

stolens tillämpningsområde innefattas att avgöra tvister om ett kollektivavtals rätta inne-

börd. Hur tolkning av ett kollektivavtal ska gå till är inte lagstadgat, utan Arbetsdomstolen 

använder sig av olika principer i dessa frågor för att komma till en lösning. Principerna be-

står i grova drag av att utröna partsavsikten till det omtvistade, dess ordalydelse samt praxis 

mellan parterna eller i branschen.104 

Utfyllande rättsregler och tysta avtalsklausuler är bestämmelser som är skrivna i kollektivav-

talet utan bläck. Reglerna har samma syfte; att lösa en olöst intressefråga mellan parterna. 

Det kan göra att det är svårt att urskilja olikheten mellan reglerna. Jonas Malmbergs di-

stinktion mellan utfyllande rättsregler och tysta avtalsklausuler innebär att tysta avtalsklau-

suler har ett vidare innehåll än utfyllande rättsregler. Tysta avtalsklausuler som vanligen dis-

kuteras anses gälla för alla kollektivavtal.105 Rättsfallen som tas upp i kapitel 3.4 är exempel 

på icke uttryckliga regler utifrån den distinktion Jonas Malmberg gör mellan utfyllande 

rättsregler och tysta avtalsklausuler. 

AD 1929 nr 29, AD 1930 nr 52 och AD 1978 nr 89 redogörs för ovan. De är tre grundläg-

gande avgöranden inom svensk arbetsrätt och ledde till tysta avtalsklausuler kollektivavtal 

framöver. AD 1929 nr 29 fastslog att arbetstagare har en näst intill obegränsad arbetsskyl-

dighet inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Det lade grunden för arbetsgivarens rätt 

att ensam leda och fördela arbetet samt att anställa och avskeda arbetstagare. I denna rätt 

ansågs det innefatta en rätt för arbetsgivaren att omplacera arbetstagare vid behov, så länge 

de nya arbetsuppgifterna faller inom en arbetstagares allmänna yrkeskvalifikationer och 

inom kollektivavtalets tillämpningsområde.106 

Tätt inpå AD 1929 nr 29 avgjordes AD 1930 nr 52 som etablerade rättigheterna för arbets-

tagare och arbetsgivare. Arbetstagares rätt att vara fackligt organiserad skulle lämnas 

okränkt och på motsvarande sätt skulle arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbe-

tet respekteras. Föreningsrätten kom senare att föras in i 7-8 § MBL. Arbetsgivarens fria 

arbetsledningsrätt som förekom i organisationen SAF:s stadgar och således gällde som tysta 

                                                 
104 Se ovan kapitel 3.2. 

105 Se ovan kapitel 3.3. 

106 Se ovan kapitel 3.4. 
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avtalsklausuler i och med de kollektivavtal SAF tecknade. Numera gäller arbetsgivarens fria 

arbetsledningsrätt för alla kollektivavtal, även om det inte skriftligen uttrycks.107 

Den fria arbetsledningsrätten kom dock att inskränkas genom avgörandet AD 1978 nr 89. 

Arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet inskränktes som ett skydd för arbets-

tagare mot sämre förhållanden. Nämligen i de fall då en omplacering fått särskilt ingripande 

verkningar med hänsyn till arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållan-

den i övrigt, måste arbetsgivaren kunna visa godtagbara skäl för omplaceringen.108 

I AD 1994 nr 79 menade Arbetsdomstolen att lojalitetsplikt är ett åtagande som en arbets-

tagare har följer med anställningen hos arbetsgivaren. Lojalitetsplikten är även den en tyst 

avtalsklausul som innebär två saker; en tystnadsplikt om företagets ekonomi och organisat-

ion och andra uppgifter av konfidentiell natur,109 samt ett förbud driva verksamhet för egen 

räkning eller hos ett annat företag som konkurrerar med arbetsgivarens.110 

AD 2011 nr 3 är ett exempel på hur en utfyllande rättsregel gör sig till känna. Målet avser 

en situation där det skett en verksamhetsövergång, och det gällande friskoleavtalet blev fö-

remål för tolkning av hur uppsägningstiden skulle tillämpas på arbetstagare som varit an-

ställda sedan innan verksamhetsövergången. Den olösta intressefrågan i målet var riktad 

särskilt till kollektivavtalet som förelåg mellan parterna.111 

 

                                                 
107 Se ovan kapitel 3.4. 

108 Se ovan kapitel 34. 

109 Se ovan AD 1961 nr 27. 

110 Se ovan kapitel 3.4. 

111 Se ovan kapitel 3.4. 
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4 Analys och slutsatser 

4.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats är att besvara följande fråga: Varför uttrycks inte regler skriftligt 

som intolkats i kollektivavtal? Det svenska kollektivavtalssystemets uppbyggnad har grans-

kats och en distinktion mellan typer av tysta regleringar har gjorts för att utröna orsaker. 

Möjligheterna för en arbetstagare att handla utifrån ett kollektivavtal med tysta regleringar 

har även undersökts. 

4.2 Det svenska kollektivavtalssystemet 

Kollektivavtal börjar på central nivå mellan huvudorganisationer på arbetstagarsidan och 

arbetsgivarsidan. Huvudorganisationerna förhandlar fram överenskommelser och rekom-

menderar sedan förbund att anta överenskommelsen som ett kollektivavtal. Emellanåt sluts 

ett s.k. huvudavtal utöver rekommendationerna. Det är dock först på förbundsnivå, mellan 

fackliga förbund, som de grundläggande reglerna om anställningsvillkoren börjar ta form i 

kollektivavtalen. Det är nämligen här man kan börja anpassa villkoren till de branscher 

medlemmarna arbetar inom. För varje bransch som medlemmar organiseras i sluts ett kol-

lektivavtal.  

Ska de tysta regleringarna föras in skriftligt i kollektivavtalen på den svenska arbetsmark-

naden krävs först en kartläggning av dessa. En kartläggning kan kräva en omfattande 

undersökning av praxis, både domstolspraxis och branschpraxis. Därefter ska de föras in på 

ett lämpligt sätt så att alla kollektivavtal innehåller dessa regler skriftligt. Det kan bli en stor 

arbetsbörda, tidsmässigt och ekonomiskt, för de fackliga organisationerna och förbunden. 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att det inte är nödvändigt att en fråga uttryckligen an-

givits i avtalstexten för att ett kollektivavtals särskilda rättsverkningar ska bli tillämpliga. 

Det innebär att exempelvis skadestånd kan aktualiseras vid brott mot en tyst reglering som 

anses ligga i ett kollektivavtal. Att en regel är kopplad till sanktion indikerar att regeln har 

ett syfte av vikt för någon av parterna. 

Kollektivavtalet är ett avtal som binder arbetstagare som är medlem i arbetstagarorganisat-

ion genom 26 § MBL. Bestämmelserna som kollektivavtalet innehåller övergår i de enskilda 

anställningsavtalen genom kollektivavtalets normerande verkan. I och med ett anställnings-

avtal med arbetsvillkor såsom anställningsform, gäller även arbetsvillkor i ett kollektivavtal. 

Formkraven för ett kollektivavtal är att det ska vara ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaror-

ganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetsta-
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gare enligt 23 § MBL. I avtalstillfället kan avtalsparterna, arbetstagarorganisation och ar-

betsgivarorganisation eller arbetsgivare, avgöra om en viss kollektivavtalsbestämmelse är 

tvingande eller inte. Vad gäller tysta avtalsklausuler kan sådana anses tillhöra kollektivavta-

lets innehåll, utan att framgå skriftligt. Således kan även tysta avtalsklausuler ges tvingande 

verkan av avtalsparterna. 54-55 §§ MBL innebär att arbetsgivare och arbetstagare som är 

bundna av kollektivavtalet kan bli skyldiga att utge skadestånd.  

41 § MBL förbjuder stridsåtgärder under tiden ett kollektivavtal löper mellan parterna. Om 

en bestämmelse blir föremål för tolkning får detta således inte föranleda stridsåtgärder. In-

tolkning av tysta regleringar har främst betydelse för fredsplikten. En stridsåtgärd som av-

ser reglering av en fråga i kollektivavtalet som omfattas av en tyst reglering är olovlig.   

Arbetsrättskommittén gjorde ett försök att hitta en form för att avgränsa de ämnen som 

utan uttrycklig reglering i kollektivavtalet ska anses omfattade av kollektivavtal. Angående 

denna uppgift menade kommittén att en sådan avgränsning inte ska få parterna att, för att 

ha ett heltäckande skydd mot stridsåtgärder, känna sig tvingade till en detaljreglering av alla 

sina inbördes förhållanden. Den menade även att behovet av förutsebarhet och stadga i 

kollektivavtalsförhållanden måste föranleda, att fredsplikten inte ges större omfattning än 

parterna avsett vid avtalsförhandlingarna. 

4.3 Slutsatser 

Kollektivavtalet binder arbetsgivare och arbetstagare, och för att dessa ska ges största möj-

lighet att ta del av allt som anses föreligga i kollektivavtalet är införande av tysta regleringar 

i skrift något kollektivavtalsparterna bör göra. Att föra in tysta regleringar skriftligt i varje 

kollektivavtal kan innebära en stor arbetsbörda som kräver mycket tid och pengar, i varje 

fall om tysta regleringar ska föras in skriftligt i kollektivavtal på alla nivåer. Visserligen kan 

en regel uttryckas skriftligt på central nivå, och således slå igenom i kollektivavtalet på för-

bundsnivå även om regeln inte uttrycks skriftligt i förbundsavtalet. Dock kvarstår ett pro-

blem med att förbundsavtalets innehåll inte kan tas del av fullt ut, eftersom förbundsavtalet 

då ska läsas parallellt med kollektivavtalet på central nivå. 

Kollektivavtalets parter kan avgöra om en viss kollektivavtalsbestämmelse ska anses tving-

ande eller inte. Vad gäller tysta avtalsklausuler kan sådana anses tillhöra kollektivavtalets in-

nehåll, utan att framgå skriftligt. Således kan även tysta avtalsklausuler ges tvingande verkan 

av avtalsparterna. En tyst avtalsbestämmelse som syftar att ålägga arbetstagaren skyldighet 

gentemot arbetsgivaren kan således ha givits tvingande verkan. Arbetstagaren blir då bun-
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den i och med 26 § MBL, att åta sig en skyldighet som denne inte vet att den har. Om ar-

betstagaren underlåter att åta sig en sådan skyldighet, innebär det att arbetstagaren bryter 

mot det gällande kollektivavtalet. 

En utfyllande rättsregel skulle då kunna ses som en regel som skapas för en viss fråga i ett 

visst kollektivavtal, som en lösning i en tolkningstvist i det särskilda fallet. Är frågan åter-

kommande i Arbetsdomstolen, kan den välja att skapa en regel som ska gälla permanent 

och således gälla för alla kollektivavtal. En tyst avtalsklausul kan då tolkas in i kollektivavta-

let för att få en permanent reglering av en fråga. Om tysta avtalsklausuler anses gälla för alla 

kollektivavtal, borde det främst vara dessa som ska uttryckas skriftligt. Om en tyst reglering 

är uppenbar och vedertagen för de som är bundna av kollektivavtalet, finns det dock inget 

behov att föra in denna i kollektivavtalet eftersom man inser konsekvenserna av att under-

låta dem. 

Att företa stridsåtgärd är parternas sätt att tvinga fram ett resultat de vill ha hos motparten. 

Parterna kan dock endast företa stridsåtgärder mot varandra när det inte finns ett gällande 

kollektivavtal, eller när ett kollektivavtal har löpt ut. Att ha den rätten, att vidta en stridsåt-

gärd, är viktigt för båda parterna. Om parterna detaljreglerar alla sina inbördes förhållanden 

för att öka förutsebarhet och stadga i kollektivavtalsförhållanden, kan anledningarna till att 

vidta stridsåtgärd bli färre. Att fredsplikten ges större omfattning är således en anledning till 

varför intolkade regler inte uttryckts skriftligt. 

4.4 Tysta regleringar i kollektivavtalet 

Med intolkade regler som inte uttryckts skriftligen,112 syftas på sådan tyst reglering som re-

dogörs för i kapitel 3.3. Att göra en tydlig distinktion mellan dessa typer av regler är svårt. 

Jonas Malmberg menade att tysta avtalsklausuler har en vidare innebörd än utfyllande rätts-

regler. Tysta avtalsklausuler som vanligen diskuteras anses gälla för alla kollektivavtal.  

En rättsregel är en rättslig regel eller norm i ett rättssystem och kan vara uttolkade av en 

domstol utifrån praxis och då bestå av den icke skrivna rätten. En tolkningstvist avser att 

fastställa avtalets rättsverkningar, vilket kan ge upphov till en utfyllande rättsregel; en rätts-

regel fylls ut. I kapitel 3.4 kartlades ett antal tysta regleringar utifrån praxis. Utifrån AD 

1929 nr 29 kan härledas att arbetstagare har en näst intill obegränsad arbetsskyldighet inom 

kollektivavtalets tillämpningsområde. Domen är så pass grundläggande i svensk arbetsrätt 

                                                 
112 Frågeställningens formulering. 
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och kan således anses uppenbar och vedertagen reglering av arbetstagarens arbetsskyldighet 

för parter i kollektivavtal idag. Dessutom har den gett innehåll till det som brukar kallas ar-

betsgivarens fria arbetsledningsrätt113 eller arbetsgivarens § 32 befogenheter.  

I AD 1930 nr 52 fastslogs rättigheter som skulle gälla för arbetsgivare och arbetstagare. 

Rättigheterna hade etablerades först i en kompromiss mellan organisationerna LO och 

SAF, vilket ledde till att rättigheterna ansågs gälla i de kollektivavtal som rådde mellan or-

ganisationernas förbund. Rättigheterna var inte klart och tydligt uttryckta i kollektivavtalet 

som var fråga om i tvisten, men ansågs av Arbetsdomstolen kunna härflyta ur kompromis-

sen mellan centralorganisationerna LO och SAF och således anses vara tysta avtalsklausu-

ler. Klausulerna var arbetstagares rätt att vara fackligt organiserad skulle lämnas okränkt 

och på motsvarande sätt skulle arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet re-

spekteras. Att arbetstagarens föreningsrätt ska lämnas okränkt innebär att en arbetsgivare 

inte får behandla fackligt organiserade arbetstagare sämre för att de väljer att bli företrädda 

av en facklig organisation vid förhandlingar eller uppträda som dess talesman. Denna be-

stämmelse har till syfte att skydda arbetstagare mot sämre förhållanden. Föreningsrätten 

finns numera reglerad i 7 § MBL, och att denna rätt ska lämnas okränkt regleras 8 § MBL. 

Att det föreligger en föreningsrätt som ska lämnas okränkt får därmed anses vara uppen-

bart och vedertaget införandet i MBL. 

I AD 1978 nr 89 inskränktes arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet genom 

en tyst avtalsklausul som avsåg att skydda arbetstagare mot sämre förhållanden. I målet 

hade en arbetstagare blivit omplacerad efter att arbetsledningen ansåg att han åsidosatt sä-

kerhetsföreskrifter på arbetsplatsen. Omplaceringen innebar stora förändringar i anställ-

ningen för arbetstagaren. Dessutom skiljde sig inte omplaceringen i väsentligt hänseende 

från en uppsägning. Arbetsdomstolen menade att om en omplacering innebär särskilt in-

gripande verkningar för arbetstagaren måste arbetsgivaren kunna visa godtagbara skäl för 

omplaceringen. Omplacering är en åtgärd som en arbetsgivare har rätt att göra vid behov i 

och med dennes rätt att leda och fördela arbetet. Samtidigt har arbetstagaren en obegränsad 

arbetsskyldighet inom kollektivavtalets tillämpningsområde så länge de nya arbetsuppgif-

terna faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Men att det finns en gräns 

för hur ingripande omplaceringen får bli kan vara svårt att inse. 

                                                 
113 Se ovan 3.4.  
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I AD 1994 nr 79 ansågs arbetstagare ha skyldighet att vara lojal gentemot sin arbetsgivare. 

Lojalitetsplikten innebär en tystnadsplikt om företagets ekonomi och organisation och 

andra uppgifter av konfidentiell natur (AD 1961 nr 27). Lojalitetsplikten innebär även att 

arbetstagare inte får driva verksamhet för egen räkning eller hos ett annat företag som kon-

kurrerar med arbetsgivarens. Inte heller förbereda konkurrerande verksamhet.  

Om tyst reglering inte har införts skriftligt på grund av att den anses vedertagen och up-

penbar av kollektivavtalets parter, förutsätts det i viss mån att arbetstagare anses ha ett sunt 

förnuft. Om arbetstagaren har ett sunt förnuft kan det rimligen antas att denne ska förstå 

att det föreligger vissa tysta regleringar i anställningsavtalet. Exempelvis kan det förutsättas 

att en arbetstagare bör förstå att det föreligger en lojalitetsplikt, som i AD 1994 nr 79, 

gentemot sin arbetsgivare, samt kunna inse dess risker som kommer med att man bryter 

mot lojalitetsplikten. 

AD 2011 nr 3 avsåg en situation där det skett en verksamhetsövergång, och det gällande 

friskoleavtalet blev föremål för tolkning av hur uppsägningstiden skulle tillämpas på arbets-

tagare som varit anställda sedan innan verksamhetsövergången. Den olösta intressefrågan i 

målet var riktad särskilt till kollektivavtalet som förelåg mellan parterna. Regeln innebar att i 

beräkningen av arbetstagarnas uppsägningstid skulle inte anställningstiden före verksam-

hetsövergången räknas in, och således skulle arbetstagarna sägas upp efter sex månader 

istället för ett år.  

4.5 Slutsatser 

Om tyst reglering inte har införts skriftligt på grund av att den anses vedertagen och up-

penbar av kollektivavtalets parter, förutsätts det i viss mån att arbetstagare anses ha ett sunt 

förnuft. Om arbetstagaren har ett sunt förnuft kan det rimligen antas att denne ska förstå 

att det föreligger vissa tysta regleringar i anställningsavtalet. Exempelvis kan det förutsättas 

att en arbetstagare bör förstå att det föreligger en lojalitetsplikt, som i AD 1994 nr 79, 

gentemot sin arbetsgivare, samt kunna inse dess risker som kommer med att man bryter 

mot lojalitetsplikten.  

Möjligheten för arbetstagarna i AD 2011 nr 3 att förutse hur bestämmelsen skulle tolkas är 

liten. Att en verksamhetsövergång även innebär att en ny anställningstid börjar löpa behö-

ver nämligen inte vara en självklarhet. Med AD 2011 nr 3 i åtanke, och med hänsyn till att 

individer ska ges möjlighet att handla utifrån sina egna rättigheter och skyldigheter, in-

skränks rättssäkerheten när en rättsregel inte kan förutses. 
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