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ÖRJAN EDSTRÖM

SAMVERKAN I ARBETSRÄTTEN

1.  Inledning
En vanlig utgångspunkt för synen på förhållandet arbetsgivare och arbetstagare
i arbetslivet är dels att förhållandet är konfliktfyllt och präglat av intresse-
konflikter, dels att arbetstagaren är den svagare parten i anställnings-
förhållandet. Arbetsrätten präglas av ett sådant synsätt och fyller i hög grad en
funktion som skyddslagstiftning för arbetstagare.

Ett konfliktperspektiv i synen på förhållandet mellan arbetsmarknadens
parter kan emellertid skymma sikten för det grundläggande och ömsesidiga
beroende som finns mellan parterna och som också är en utgångspunkt för
arbetsrätten. På flera områden finns förutsättningar för samverkan mellan
parterna. Grunden för en sådan samverkan kan emanera ur samhällets struktur
eller vara rättsligt reglerad.

Syftet med mitt bidrag är att undersöka hur förutsättningar och handlings-
mönster som innebär samverkan regleras i arbetsrättslig lagstiftning och
kollektivavtal samt hur sanktioner mot vägran att samverka normativt kan
verka för ett ömsesidigt handlande i en sådan riktning.

Särskilt kommer samverkan som regleras i medbestämmandelagens
(1976:106, MBL) regler om medbestämmande och reglerna om aktiva
åtgärder i arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) respektive diskriminerings-
slagen (2008:567, DiskrL) att studeras. De mest övergripande avtalen om
medbestämmande kommer också att omfattas av analysen. Jag kommer
särskilt att ta sikte på målet för samverkan, metoden för samverkan samt
sanktioner som riktas mot den som inte samverkar.

En begränsning är att jag enbart kommer att diskutera samverkan mellan
arbetsgivare och fackliga organisationer på kollektiv nivå och inte den direkta
samverkan mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare. Vidare behandlas
enbart vissa grundläggande regler och principer i de lagar och regler som
behandlas och deras betydelse för samverkan mellan parterna.

Förutom utgångspunkter för samverkan kommer jag inledningsvis be-
handla begreppet reciprocitet och olika former av reciprokt handlande. En
utgångspunkt för ett sådant handlande är att parterna agerar med utgångspunkt
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1 R Axelrod, Från konflikt till samverkan. Varför egoister samarbetar (Stockholm, SNS Förlag, 1987)
57 ff.

i sina egoistiska intressen som utgår från ett arbetsgivar- respektive
arbetstagarintresse.

2.  Utgångspunkter för samverkan
Samverkan mellan arbetsmarknadens parter kan bedrivas från i princip två
utgångspunkter. Den första är att parterna samverkar därför att de har mål som
emanerar ur samhällets organisation och som från den utgångspunkten mer
eller mindre sammanfaller. Den andra är att parternas mål inte direkt
sammanfaller men att det finns någon form av tvång, etik eller andra
förhållanden som ger incitament för samverkan.

En viktig förutsättning för en fungerande samverkan är att relationen mellan
parterna inte är av engångskaraktär utan är återkommande och att det därmed
finns en stabilitet i förhållandet mellan parterna. På arbetsmarknaden är
kollektivavtalen viktiga för att åstadkomma sådana förutsättningar. I avtalen
regleras även den ömsesidighet som finns mellan parterna på individuell och
kollektiv nivå i utbytet av prestationer.

Denna ömsesidighet framträder redan i arbetsrättens grundläggande be-
grepp. En arbetsgivare är arbetsgivare i förhållande till arbetstagaren som står
i ett anställningsförhållande till den förstnämnde. Enligt anställningsskydd-
slagens huvudregel gäller dessutom anställningsavtalet tillsvidare.

En facklig organisation är en organisation som är part i kollektivavtal. Den
kännetecknas av att dess syfte är att tillvarata arbetstagarnas gemensamma
intressen i förhållande till arbetsgivaren eller en arbetsgivarorganisation (6 §
MBL).

Utgår vi från ett samhällsintresse kan det för samhället på en kollektiv nivå
vara gynnsamt att parterna i arbetslivet samverkar, exempelvis genom att en
ökad samverkan kan bidra till en ökad tillväxt, minimering av olika för
samhället kostsamma skadeverkningar och liknande.

3.  Reciprocitetsprincipen och rättslig reglering
Ett begrepp för att beskriva ett handlande mellan olika parter är reciprocitet.
Ett reciprokt handlande bygger på principen att bemöta en positiv handling
med en positiv handling och en negativ handling med en negativ sådan.
Axelrod beskriver ett sådant handlande som uttryck för en ”lika för lika
strategi”.1 Reciprocitetsprincipen är inte normativ i den meningen att den
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2 I Axelrod, Från konflikt till samverkan ges ett flertal exempel på detta. Se även R Axelrod och W
D Hamilton, ”The Evolution of Cooperation” (1981), Science, Vol 211, 1390.

föreskriver hur någon ska handla utan den betecknar bara en viss typ av
handlingsmönster.

I teorin gynnar typiskt sett ett reciprokt handlande samarbete (eller
samverkan) mellan parter.2 Ett klassiskt exempel inom spelteorin, som bland
annat behandlar denna typ av frågeställningar, är spelet Fångarnas dilemma.
Det konstruerades på 1950-talet av Merrill Flood och Melvin Dresher vid den
amerikanska tankesmedjan RAND Corporation.

I fångarnas dilemma får två fångar som handlar från egoistiska utgångspunk-
ter var för sig och ovetande om vad den andre gör, välja mellan att erkänna eller
att inte erkänna ett brott som de gemensamt har begått. Det gynnsammaste
alternativet för den enskilde från rent egoistiska utgångspunkter är att inte
samarbeta och neka till brottet, men dilemmat är att detta utfall bara realiseras
om den andre inte erkänner. Om en fånge erkänner men den andre inte gör
det blir priset högt för den senare.

I spelet överväger således två fångar, som är misstänkta för att gemensamt
ha begått brott, olika alternativ när de förhörs. Håller bägge fångarna tyst får
de korta fängelsestraff (6 månader). Vittnar en fånge blir denne frigiven som
belöning medan den andre, som håller tyst, får ett tioårigt fängelsestraff.
Vittnar bägge fångarna får bägge relativt korta straff (2 år) men ingen av dem
blir frigiven.

Det optimala utfallet för bägge gemensamt är att båda fångarna håller tyst,
men det förutsätter att bägge kan lita på att den andre också kommer att tiga.
Ingen av fångarna kan dock lita på att den andre inte kommer att försöka
maximera utfallet för egen del genom att vittna och bli frisläppt i förhoppning
om att den andre ska tiga.

Det mest rationella alternativet och som förenar maximalt utfall med minst
risk för respektive fånge, är att vittna mot den andre. Det ger bägge fångarna
ett kort fängelsestraff, vilket minimerar den sammanlagda strafftiden. Slutsat-
sen är att strategin att samarbeta lönar sig när målet för bägge parter är att
minska den egna strafftiden. Detta handlande måste vägas mot den risk en
fånge tar genom att hålla tyst och lita på att den andre fången också gör det,
när båda vet att den andre kommer att agera utifrån sina egoistiska intressen.

Att ”hålla tyst” innebär att den fånge som gör det hoppar av från
samarbetsstrategin. Axelrod & Hamilton påpekar i samband därmed att ”the
selfish choice of defection yields a higher payoff than cooperation. But if both defect,
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3 Axelrod och W D Hamilton, ”The Evolution of Cooperation”, 1391.
4 Axelrod Från konflikt till samverkan, 141 f.
5 K Tuori, Critical Legal Positivism (Aldershot, Ashgate Publishing, 2002); i a.a., se särskilt. kap.
6 The Levels of the Law.

both do worse than if both had cooperated”.3 Häri ligger den rationella slutsatsen
som talar för samarbete när detta vägs mot risken att hoppa av när man inte
är säker på att den andre kommer att göra detsamma.

Axelrod med flera har testat sina teser empiriskt och menar att
samarbetsstrategin är en kollektivt (eller evolutionsmässigt) stabil strategi.4

Samtidigt kan emellertid en avhopparstrategi vara strategiskt riktig. Parter kan
inte alltid vara överens eller ha ett gemensamt mål att inrikta samarbetet mot.
Särskilt när parterna inte fortsättningsvis ska ha med varandra att göra kan det
effektivaste sättet att tillgodose sina egna intressen vara att inte samarbeta.

En sådan strategi är också kollektivt stabil om alla aktörer tillämpar den, men
i många sammanhang och särskilt på sikt kan den bidra till problem. Den kan
på olika sätt vara kostsam och etablerade mönster är svåra att bryta. En
avhoppar- eller konfliktstrategi kan emellertid i vissa lägen bidra till utveckling
genom att spelplanen ändras; nya förutsättningar för samverkan kan skapas när
betingelserna omdanas.

Dilemmat kan översättas till olika områden där parter samarbetar. Finns ett
gemensamt mål får varje part ta ställning till om det finns förutsättningar att
samverka och om bägge parter tjänar på det. Alternativet att inte samverka får
bedömas mot de risker ett sådant val kan innebära om motparten väljer att vilja
samverka.

Rätten kan tjäna som ett instrument för att skapa stabilitet och förutsebarhet
genom regler som uppmuntrar till samverkan eller bestraffar den som inte
samarbetar. Lagar, regler, kollektivavtal – men också olika etisk-moraliska
föreställningar – kan följaktligen bidra till att upprätthålla eller kulturellt
normativt tygla ett utpräglat reciprokt handlande som äventyrar en
samarbetsstrategi.

Dylika föreställningar kan sägas vara djupt rotade och kan – med Tuoris
terminologi – sägas ingå i samhällets djupstruktur.5 Ett exempel på en sådan
normativ föreställning är filosofen Immanuel Kants kategoriska imperativ,
som formulerades 1785 i hans Grundläggning av sedernas metafysik.
Imperativet som Kant sedan formulerade på varierande sätt låg till grund för
hans pliktetik som innebar att man ska handla ”bara enligt en maxim som är
sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle upphöjas till allmän lag”.

Ett annat välkänt exempel på en liknande föreställning i form av ett moraliskt
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6 Se exempelvis förutom regler om fredsplikt och varsel i MBL även reglerna i MBL om
Medlingsinstitutets verksamhet och befogenheter. Dessutom finns i kollektivavtalens förhandlings-
ordningar talrika bestämmelser om procedurer m.m. som verkar i samma riktning.

påbud för handlande är Matteus 7:12 och ” Allt vad ni vill att människorna skall
göra för er, det skall ni också göra för dem”.

Talet om gemensamma värderingar och betoningen av en gemensam
värdegrund i olika verksamheter syftar på samma sätt till att etablera
dominerande diskurser, synsätt och mål som leder till förutsebarhet och
stabilitet. Det handlar i princip om att etablera en viss strategi för handlandet
som kollektivt stabil och att motverka alternativa strategier och värderingar.

På arbetsmarknaden räcker det som på många andra områden måhända inte
att hänvisa till Kants pliktmoral, bibelord eller annat. Arbetsrättsliga lagar,
regler och kollektivavtal bidrar här till att skapa förutsebarhet och stabilisera
förväntningar på att respektive part kommer att handla i enlighet samhällets
och motpartens förväntningar.

Det kan vara regler om former för parternas interaktion, syftet med denna
och sanktioner som ska begränsa utrymmet och skadeverkningarna av
negativa reciproka handlingar. Exempel på mer grundläggande ingredienser
inom rätten, som också ligger till grund för arbetsrättslig reglering, är
principen att ”avtal ska hållas” och regler om skadestånd, som innebär den som
orsakar en skada också ska ersätta den drabbade.

Arbetsrättslig lagstiftning och särskilt regler om kollektivavtal fyller således
en funktion för att begränsa negativa effekter av ett reciprokt handlande som
kan innebära mer eller mindre stora risker. I den lagstiftning jag kommer att
behandla i det följande går man i ett par fall ett steg längre genom att lagen
definierar gemensamma mål som parterna ska samverka mot.

Även i situationer präglade av djupa intressekonflikter mellan parterna på
arbetsmarknaden finns i ”den svenska modellen” regler som syftar till fredliga
förhandlingslösningar och samförstånd och som i praktiken bidrar till att
fördröja och begränsa möjligheterna att reciprokt tillgripa stridsåtgärder.6

En viktig förutsättning för att befästa en samarbetsstrategi är vidare att det
finns en tillit mellan parterna. En part måste kunna lita på att en positiv
handling kommer – eller åtminstone sannolikt kommer – att bemötas med ett
positivt handlande från den andra parten.

Uppbyggandet av en sådan tillit mellan parter gynnas av varaktiga relationer
där parterna får erfarenhet av varandras handlande och båda vet att de även
framgent kommer att ha med varandra att göra. I bägge fallen kan rätten tjäna
som ett instrument för att understödja en sådan utveckling.
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7 Proposition 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. Bilaga 1. Arbetsrättsreform:
Lag om medbestämmande i arbetslivet. För en utförlig kommentar till MBL, se Ö Edström, Lagen
om medbestämmande i arbetslivet (Stockholm, Karnov Group, under utgivning).

4.  Samverkan i arbetslivet – tre exempel
I det följande kommer jag att behandla regler om samverkan i MBL, regler om
aktiva åtgärder i AML samt DiskrL:ns regler om samverkan kring lönefrågor.
Analysen inriktas som nämnts ovan mot mål och former för samverkan samt
sanktioner knutna till dessa regler.

4.1  Medbestämmandelagen (MBL)

Arbetsmarknadens parter förhandlar och sluter kollektivavtal om anställnings-
villkor och löner. Genom medbestämmandereformen i mitten av 1970-talet
infördes nya regler om primärförhandlingar (eller samverkansförhandlingar).7

Innan arbetsgivaren fattade beslut som innebar en ”viktigare förändring” i
verksamheten eller arbetstagares arbetsförhållandena, skulle arbetsgivaren nu
ta initiativ till förhandlingar med i första hand den kollektivavtalsbärande
fackliga organisationen (11 § MBL).

Arbetstagarsidan fick genom de fackliga organisationerna därigenom rätt till
ökad information och insyn i arbetsgivarens verksamhet och att förhandla
inför beslut som arbetsgivaren dessförinnan utan hörande av facket hade
kunnat fatta i kraft av sin företags- och arbetsledningsrätt.

Dessutom infördes bland annat regler om medbestämmandeavtal (32 §),
fackligt tolkningsföreträde i vissa rättstvister (33–35 §§ MBL) och en facklig
vetorätt i entreprenadfrågor (39 § MBL).

Lagens regler på dessa punkter var en nyhet även om det redan dessförinnan
hade funnits kollektivavtal och regleringar som givit facket möjlighet till insyn
och rätt att ge synpunkter i motsvarande frågor.

4.1.1  Mål för samverkan
I MBL går inte att utläsa någon tvingande målsättning som ska eftersträvas,
utöver vad som kan beskrivas som det övergripande målet att ge
arbetstagarsidan möjlighet till inflytande i arbetsgivarens verksamhet. Lagen
ger inget underlag för ett direkt ingrepp som korrigerar för ett handlande som
är ekonomiskt motiverat men som från andra utgångspunkter kan anses strida
mot värderingar som står i konflikt med det ekonomiska systemet.

Ett sådant synsätt präglar även skrivningarna i utvecklingsavtalet (UVA),
som sedan 1982 är det dominerande samverkansavtalet på den privata
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8 Se proposition 1975/76:105. Bilaga 2. Arbetsrättsreform: Lag om offentlig anställning, 151 ff.
Angående vissa begränsningar av partssamverkan på det kommunala området, se även 7 kap. 20–
22 §§ kommunallagen (2017:725).

sektorn. I UVA integrerar parterna sina respektive intresserelaterade målsätt-
ningar och binder dem samman. Parterna sitter i samma båt och överenskom-
melsen gör det ömsesidiga beroendet tydligt.

Parterna är exempelvis ense om viljeinriktningen att ”utveckla företagens
effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för
sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet”. Vidare är de eniga om att
”Utveckling och effektivisering av företagen är jämte tryggad sysselsättning
frågor av gemensamt intresse för företag och anställda”.

På den offentliga sektorn finns samverkansavtal på såväl den statliga som den
kommunala sektorn.  Här begränsas området för samverkan av grundläggande
regler som innebär att verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
samt myndighetsutövning inte ska bli föremål för förhandlingar eller samver-
kan med stöd av MBL:s regler.8 Dessa regler och förutsättningar har ett stort
genomslag på samverkansavtalens utformning.

Inom staten gäller sedan den 1 januari 2017 Ramavtal om samverkan för
framtiden. Avtalet syftar till att skapa en plattform för lokala överenskommel-
ser om medbestämmande och samverkan. Det betonas också i förhandlings-
protokollet att lokala avtal inte får kränka den politiska demokratin eller leda
till att en myndighets befogenhet att fatta beslut inskränks. Samspelet mellan
chef, medarbetare och fackliga organisationer understryks.

På det kommunala området gäller sedan den 1 november 2017 Avtal om
samverkan och arbetsmiljö. Avtalet ersatte det tidigare samverkansavtalet FAS
05 som gällt sedan 2005. I 2017 års avtal betonas i likhet med i tidigare avtal
att samverkan inte får kränka den politiska demokratin. Ett allmänt mål är att
göra anställda och lokala parter delaktiga och få inflytande, vilket enligt avtalet
ska skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet och god arbets-
miljö.

4.1.2  Former för samverkan
Den metod som MBL anvisar för hur parterna ska diskutera lämpligheten av
ett visst beslut, förändring och så vidare är förhandlingen. Traditionellt har
förhandlingen använts för att lösa intressekonflikter mellan parterna och att
reglera dem i kollektivavtal. Det är mot den bakgrunden inte förvånande att
parterna när de slutit avtal om medbestämmande och samverkan har priori-
terat mer integrerande former för samarbetet.
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Genom MBL infördes även en regel i 32 § om att parterna på begäran av
arbetstagarsidan bör sluta kollektivavtal om medbestämmanderätt. Sådana
avtal tar sikte på att ge arbetstagarsidan en möjlighet till inflytande och
eventuell rätt att delta i beslut i sådana frågor som annars ryms inom området
för arbetsgivarens ensidiga beslutsrätt.

Därigenom fästs uppmärksamheten på att det när det handlar om området
för samverkansförhandlingar enbart är fråga om att arbetstagarsidan enligt
lagen får ge synpunkter på kommande arbetsgivarbeslut. Rätten att fatta beslut
tillkommer efter förhandlingens avslutande fortfarande arbetsgivaren, såvida
inte parterna i kollektivavtal kommit överens om något annat.

I UVA regleras även formerna för medbestämmandet. Möjligheten till
förhandlingar enligt MBL:s regler finns kvar, men i huvudsak ska arbetstagarnas
delaktighet och inflytande tillgodoses i integrerade partsgemensamma former,
genom deltagande i projektgrupper, representation i linjeorganisationen och
vid arbetsplatsträffar.

Det nya samverkansavtalet från 2017 inom staten knyter an till 1997 års avtal
Samverkan för utveckling, bland annat vad gäller formerna för partssamverkan.
De former som enligt det den tidigare överenskommelsen fortfarande används
ska fortsätta att gälla och anses som ingångna med stöd av det nya avtalet, dvs.
planerings- och utvecklingssamtal på individnivå, arbetsplatsträffar och
samverkansgrupper för partsgemensamt arbete. Samtidigt kvarstår möjlighe-
ten att vid behov tillämpa MBL:s regler.

På den kommunala sektorn ska likaså, enligt 2017 års samverkansavtal, de
former för medbestämmande och samverkan som fanns sedan tidigare även
fortsättningsvis kunna tillämpas. Det innebär att formerna för medbestäm-
mandet bland annat utgörs av arbetsplatsträffar och samverkansgrupper.
Samråd i en samverkansgrupp ersätter information och förhandling i enlighet
med MBL:s regler såvida inte facket vill begära förhandlingar enligt MBL:s
regler.

4.1.3  Sanktioner
Det är arbetsgivaren som har att ta initiativ till förhandlingar enligt 11 § MBL.
Den rättsliga sanktionen för brott mot denna regel är enligt 64 § MBL
skadestånd för brott mot MBL. Regeln är tillämplig även vid brott mot
kollektivavtal. Huruvida ett brott mot ett samverkansavtal föreligger prövas
således som en rättstvist, eventuellt efter utnyttjande av det fackliga tolknings-
företrädet enligt 33 § MBL vid oenighet om tolkningen av avtalet.
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Därutöver kan brott mot reglerna innebära sanktioner som inte direkt följer
av rätten.  Det kan vara försämrade partsrelationer om tilliten mellan parterna
får sig en törn, risk för fördröjningar i beslutsfattandet och liknande problem.

4.2  Arbetsmiljölagen (AML)

Frågan om arbetsmiljön på svenska arbetsplatser regleras främst genom AML.
Regler finns om ansvar för arbetsmiljön, skyldigheter för parterna att
samverka, att den enskilde arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet
med mera.

Den allmänna skyldigheten för arbetsgivare och arbetstagare att samverka
för aen god arbetsmiljö slås fast i 3 kap. 1a § AML.

4.2.1  Mål för samverkan
Syftet med lagen är, enligt 1 kap. 1 § AML, att ”förebygga ohälsa och olycksfall
i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. För realiserandet
av denna målsättning finns emellertid vissa legitima restriktioner, nämligen att
arbetsmiljön ska vara tillfredsställande ”med hänsyn till arbetets natur och den
sociala och tekniska utvecklingen i samhället” (2 kap. 1 §). En av de ytterligare
och flera riktlinjer som anvisas i lagen är att arbetet ska planeras och anordnas
så att arbetsmiljön ska vara sund och säker (2 kap. 2 §).

4.2.2  Former för samverkan
Formerna för samverkan på arbetsmiljöområdet är förhållandevis detalj-
reglerade.  Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön men arbetsgivare och
arbetstagare ska gemensamt bidra till arbetsmiljöarbetet.

Arbetstagarnas inflytande över arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats ska
säkerställas främst genom bestämmelserna i 6 kapitlet AML om skyddskom-
mitté och skyddsombud.

Skyddsombud ska, enligt 6 kap. 2 § AML, utses bland arbetstagarna på
arbetsställen med minst fem anställda eller i övrigt om arbetsförhållandena så
kräver. Skyddsombud ska utses i första hand av den kollektivavtalsbärande
fackliga organisationen. Vid arbetsställen som sysselsätter minst 50 anställda
ska det finnas en partssammansatt skyddskommitté (6 kap. 8 §).

Arbetet i skyddskommittén är framförallt inriktat på planeringen av
arbetsmiljöarbetet (6 kapitlet 9 § AML). Kommittén ska också vaka över
utvecklingen gällande skyddet mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och
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9  Det är, enligt 6 kap. 9 § AML, frågor om företagshälsovård, handlingsplaner för arbetsmiljö-
arbetet, planering av verksamhetsförändringar som exempelvis ändringar av lokaler, anordningar,
arbetsprocesser eller metoder och arbetsorganisation, planering och användning av farliga ämnen,
arbetsmiljöutbildning samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
10 Se proposition 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering, 53 f. För att ändå understryka
samverkan mellan ändrades formuleringen i 6 kap. 9 § AML på ett sätt som innebar att
skyddskommittén från att övervaka ska delta i planeringen arbetsmiljöarbetet. Ytterligare regler om
samverkan finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS); av 4 § AFS 2001:1, Systematiskt
arbetsmiljöarbete, där det framgår att arbetstagarna och skyddsombuden ska ha möjlighet att delta
i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
11 Proposition 2010/11:89 Ändrade regler om arbetstid och skyddskommitté, 52.

verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Detaljerade regler finns om vad som
ska  behandlas av skyddskommittén.9

Ansvaret för genomförandet av åtgärder på arbetsmiljöområdet ligger dock
på arbetsgivaren.10 Är arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter
inte eniga i skyddskommittén, kan frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket
som kan avge ett yttrande (arbetsmiljöförordningen [1977:1166] 9 §).

Reglerna om skyddskommitté i AML är tvingande och kan inte avtalas bort.
I arbetsmiljöförordningen finns ytterligare detaljerade bestämmelser om den
lokala skyddsverksamheten, bland annat rörande hur ofta skyddskommittén
ska sammanträda, ledamöternas mandatperioder m.m.

Genom en ny bestämmelse 2011 i 6 kap. 9a § AML bekräftades explicit att
parterna i kollektivavtal får komma överens om att skyddskommitténs
uppgifter ska utföras av ett organ som också behandlar andra frågor än
arbetsmiljöfrågor. Syftet med denna lagändring var att underlätta samord-
ningen med samverkansorgan som inrättats med stöd av MBL.11

På den privata sektorn avvecklades på 1980-talet – med hänvisning till
arbetsmiljöregleringen – det arbetsmiljöavtal som slutits 1976.  De centrala
avtalen på området sades upp år 1992 och nya förhandlingar har inte resulterat
i något nytt övergripande arbetsmiljöavtal, även om flera avtal på förbundsnivå
har ingåtts.

Saknas avtal om en annan ordning innebär det att MBL och AML ska
tillämpas parallellt (AD 1980 nr 63). Parterna ska i så fall eventuellt förhandla
både enligt MBL:s regler och samverka i den aktuella frågan inom ramen för
skyddsverksamheten.

I samverkansavtalen på den offentliga sektorn – som primärt ingås inom
ramen för MBL – har parterna på central nivå till skillnad mot vad som är fallet
på större delen av den privata sektorn ingått överenskommelser om former för
samverkan på ett sätt som är av betydelse för arbetsmiljöarbetet.

På det statliga området framhölls i 1997 års avtal Samverkan för utveckling
att en strävan på lokal nivå skulle vara att integrera olika former för inflytande
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12 Redan i det allmänna arbetsmiljöavtalet från 1989 (AMLA-89) hade parterna varit överens om
att frågor som hörde hemma under skyddskommittéernas kompetensområde och som behandlats
i en sådan kommitté dels inte skulle omfattas av arbetsgivarens skyldigheter att förhandla eller
informera enligt MBL, dels inte skulle behandlas inom ramen för det dåvarande medbestämmande-
avtalet. Enligt en protokollsanteckning till AMLA-89 på denna punkt noterades att alla väsentliga
arbetsmiljöfrågor därmed skulle behandlas i skyddskommittén, dock utan att detta skulle hindra
facket från att påkalla förhandling enligt 12 § MBL.
13 Medbestämmandet och arbetsmiljöarbetet fördes samman redan i samverkansavtalet Utveckling-
92 och fullföljdes genom 2005 års samverkansavtal FAS-05.

enligt MBL och AML. Innebörden var att medbestämmande- och arbetsmiljö-
frågor delvis skulle kunna behandlas i ett sammanhang och att en samverkans-
grupp skulle kunna utgöra en skyddskommitté enligt AML:s regler (jfr 9 kap.
9a § AML).12

Med hänsyn till att tidigare avtal på lokal nivå ska tillämpas även under 2017
års ramavtal, kan man på goda grunder anta, att vad gäller arbetsmiljöfrågorna
i relation till förhandlingar och information enligt MBL, så kommer det inte
att inträffa några större förändringar på lokal nivå med anledning av det nya
avtalet.

På det kommunala området ska en samverkansgrupp sedan 1992 enligt
samverkansavtalen kunna vara skyddskommitté.13 Förutom övriga sam-
verkansfrågor ska samverkansgruppen hantera information och utbildning
kring bland annat arbetsmiljö med mera. På lokal kommunal- och landstings-
nivå finns i flera fall samverkansavtal som innebär en ytterligare anpassning av
hur samverkan ska genomföras.

4.2.3  Sanktioner
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över lagens efterlevnad (7 kap. AML).
Myndigheten har rätt att få upplysningar och handlingar, undersöka förhållan-
den m.m. som faller inom lagens tillämpningsområde. Verket kan också utse
en arbetsmiljöansvarig för samordningen av en verksamhet på ett gemensamt
arbetsställe om en sådan person saknas.

Arbetsmiljöverket kan som tillsynsmyndighet fatta beslut om sanktioner om
lagen inte efterlevs. Sådana kan meddelas i form av förelägganden eller förbud
som också kan förenas med vite (se 7 kap. 7 §). Myndigheten kan dessutom
under vissa förutsättningar utfärda förbud m.m. som kan röra olika missför-
hållanden (7 kap. 8 §).

Särskilda påföljder kan bli aktuella vid olika typer av brott mot AML eller
Arbetsmiljöverkets beslut. En sådan påföljd som regleras i 8 kap. AML är
sanktionsavgifter. Den vars verksamhet varit föremål för tillsyn ska vidare –
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14 Proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering.
15 Se exempelvis S Fransson och E Stüber, Diskrimineringslagen. En kommentar (Stockholm,
Norstedts, andra upplagan, 2015) och B Nyström, EU och arbetsrätten, 5:e uppl. (Stockholm,
Wolters Kluwer, 2017).
16 Proposition 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika
rättigheter och möjligheter. Arbetsgivaren har genom 2017 års ändringar i 3 kap. DiskrL bland
annat ålagts ett utökat informationsansvar och skärpta krav på dokumentation av de aktiva åtgärderna.
Se proposition 2015/16:135, 104 ff. För en kommentar till de nya reglerna om aktiva åtgärder,
se S Fransson och E Stüber, Supplement 2017 till Diskrimineringslagen. En kommentar
(Stockholm, Wolters Kluwer, 2017).
17 Proposition 2015/16:135, 78.
18 Proposition 2015/16:135, 54.
19 Proposition 2015/16:135, 54 och 104.

enligt arbetsmiljöförordningen – ersätta myndigheten för vissa kostnader som
tillsynen har inneburit. Påföljder kan även följa av straffrättsliga regler.

4.3  Diskrimineringslagen (DiskrL)

Den svenska lagstiftningen mot diskriminering har sitt ursprung i tidigare
diskrimineringslagar kring jämställdhet mellan könen, etnisk diskriminering
med flera lagar. Den nuvarande diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009
innebar ett sammanförande av sju tidigare lagar om diskriminering.14

Lagstiftningen har en nära koppling till mänskliga rättigheter och interna-
tionell rätt. Särskilt olika EU-regleringar, direktiv med mmera har haft en stor
inverkan på diskrimineringsrätten.15

Den 1 januari 2017 ersattes tidigare regler om aktiva åtgärder i DiskrL av
ett nytt kapitel om aktiva åtgärder.16 Det är i likhet med äldre lagstiftning
arbetsgivaren som har ansvaret för arbetet med aktiva åtgärder i verksamheten
(utbildningsanordnares skyldigheter behandlas inte i den fortsatta framställ-
ningen).

Motivet för de nya reglerna var att tidigare bestämmelser om aktiva åtgärder
ansågs vara för allmänt hållna och opreciserade.17 Avsikten med de nya reglerna
var att få en ökad tydlighet avseende vilka krav som riktas mot arbetsgivare
samt att underlätta myndigheten Diskrimineringsombudsmannens (DO)
tillsyn.

Arbetsgivare och arbetstagare ska, enligt 3 kap. 11 § DiskrL, uttryckligen
samverka i arbetet med de aktiva åtgärderna.18 Detta krav omfattar hela
arbetet med de aktiva åtgärderna, det vill säga från undersökning, analys och
åtgärder till uppföljning och utvärdering.19

Lönesättningen är ett av de områden som omfattas av bestämmelserna om
aktiva åtgärder. Alla åtgärder som rör lönefrågor berör enbart diskriminerings-
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20 De nya reglerna innebar till skillnad mot tidigare regler att en lönekartläggning ska göras årligen
(3 kap. 8 §); proposition 2015/16:135, 49 f.
21 Proposition 2015/16:135, 106. Arbetsgivare som har 10–24 anställda har en mer begränsad
skyldighet att dokumentera arbetet men omfattas av kravet såvitt avser arbetet med lönekartläggning
(3 kap. 14 § DiskrL). För arbetsgivare med färre än 10 anställda uppställs i lagen inga krav på
dokumentation.
22 Proposition 2015/16:135, 14.

grunden kön. Här behandlas särskilt partssamverkan kring aktiva åtgärder och
lönekartläggning, som regleras i 3 kap. 8–10 §§ DiskrL.20

Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska under respektive år dokumentera
arbetet med de aktiva åtgärderna däribland lönefrågorna (3 kap. 13 §). Kraven
på vad som ska dokumenteras är detaljerade och omfattar även en redogörelse
för hur skyldigheten att samverka enligt 3 kap. 11 § har fullgjorts, vilka
synpunkter som framförts och hur dessa synpunkter har beaktats.21

4.3.1  Mål
Målet för lagstiftningen och arbetet med aktiva åtgärder är, enligt 1 kap. 1 §
DiskrL, att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder”.

Syftet med den årliga lönekartläggningen är, enligt 3 kap. 8 §, att ”upptäcka,
åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor
mellan kvinnor och män”. Jämförelsen och analysen ska ta sikte på skillnader
mellan kvinnor och män som utför arbete som betraktas som lika eller
likvärdigt. Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska dessutom vart tredje år
upprätta en handlingsplan för jämställda löner (3 kap. 10 §).

Arbetsgivaren ska även analysera om löneskillnader har ett direkt eller
indirekt samband med kön. En undersökning ska – förutom att avse skillnader
på individnivå – även omfatta skillnader på gruppnivå och mellan arbeten som
brukar anses vara kvinnodominerade eller inte.

4.3.2  Former
Kravet på samverkan är allmänt hållet och lagen anvisar – till skillnad mot vad
som gäller i arbetsmiljöfrågor – ingen särskild procedur eller form för
parternas samverkan. I förarbetena sägs att begreppet samverkan på området
ska ha samma innebörd som inom arbetsrätten i övrigt utan att detta närmare
utvecklas.22

Det överlämnas i stället till parterna att närmare komma överens om
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23 Proposition 2015/16:135, 54 och 104. I äldre förarbeten nämns också att en möjlighet att
organisera samverkan i lönefrågor, är att arbetstagarna utser sina representanter till en särskild
samverkansgrupp, se proposition 2007/08:95, 534. Av formuleringarna kan slutsatsen dras att
en sådan lösning kan vara ett alternativ till samverkan genom en facklig organisation.
24 Proposition 2007/08:95, 325.
25 Proposition 2007/08:95, 324.

formerna för samverkan som kan anpassas till respektive bransch eller lokal
nivå. Man utgår i förarbetena från att arbetstagarna normalt representeras av
fackliga organisationer och att fack som har kollektivavtal med arbetsgivaren
har ett särskilt ansvar.23

Att lagstiftaren förutsätter att samverkan genomförs mellan parter som är
bundna av kollektivavtal understryks av att arbetsgivarens skyldighet att lämna
den information som behövs för samverkan enbart gäller i förhållande till
organisationer som är bundna av kollektivavtal med arbetsgivaren (3 kap. 12 §
DiskrL).

Då DiskrL inte föreskriver några särskilda former för samverkan utan
lagstiftaren hänvisar till parter som i första hand är bundna av kollektivavtal,
är en rimlig slutsats att MBL:s regler om medbestämmandeavtal i praktiken
torde komma till användning. En möjlighet är givetvis också att parterna
reglerar dessa frågor inom ramen för ett kollektivavtal som inte faller under
32 § MBL.

I förarbetena till diskrimineringslagen 2007 pekade man på att befintliga
former för arbetstagarinflytande på arbetsplatserna torde vara lämpliga att
använda också i arbetet med jämställda löner.24 Som tidigare nämnts innebär
medbestämmandeavtalen på den offentliga sektorn att medbestämmandet
integreras med arbetsmiljöfrågorna. Uttalandet inför 2007 års lag kan tas till
intäkt för att även integrera arbetet med aktiva åtgärder i lönefrågor med
medbestämmande- och arbetsmiljöfrågorna.

4.3.3  Sanktioner
Brott mot diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder kan resultera i
föreläggande och utdömande av vite. Dessa åtgärder riktas mot arbetsgivaren
och kan tillgripas om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter att arbeta med
aktiva åtgärder enligt lagen. Det allmänna kravet i 4 kap. 11 § på att
arbetsgivare och arbetstagare ska samverka omfattas dock inte av några
sanktioner, även om det gemensamma ansvaret betonades i förarbetena till
diskrimineringslagen när den infördes.25

Saknas en facklig organisation i verksamheten är det arbetsgivaren som har
det yttersta ansvaret för att samverkan med arbetstagarsidan kommer till stånd
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26 Proposition 2015/16:135, s. 54 och 104. Jfr proposition 2007/08:95, 324.
27 Proposition 2015/16:135, 54.
28 Proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m., 96 ff. (Ändringarna 2017
i diskrimineringslagen på denna punkt var enbart av redaktionell karaktär; se proposition 2015/
16:135, 109 f.)
29 Proposition 1999/2000:143, 95 f.
30 Proposition 1999/2000:143, 96 f.

i diskrimineringsfrågor.26 En arbetsgivare kan inte frånsäga sig detta ansvar
med hänvisning till att arbetstagarsidan intar ett passivt förhållningssätt.27

Föreläggande och vite meddelas, enligt 4 kap. 5 § DiskrL, av Nämnden mot
diskriminering efter framställan av diskrimineringsombudsmannen.28 Fack-
liga organisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren har på central
nivå också möjlighet att direkt göra en framställning hos nämnden om
vitesföreläggande om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter att bedriva
aktiva åtgärder inklusive att informera facket och att dokumentera arbetet. En
förutsättning är dock att diskrimineringsombudsmannen förklarat sig inte
vilja göra en sådan framställning.

Regeln motiverades i förarbetena bland annat med att det genom den skulle
bli svårare för den fackliga organisationen att rättfärdiga sin egen passivitet i
de fall då arbetsgivaren inte tagit nödvändiga initiativ.29 Den skulle samtidigt
ge en ökad tyngd i fackets förhandlingar med arbetsgivaren om arbetet med
aktiva åtgärder.

I samband därmed diskuterades även lämpligheten i att facket härigenom
fick en myndighetsliknande roll och att detta skulle kunna skapa en obalans
mellan parterna. Detta argument fick dock vika för behovet att få ett mer aktivt
arbete för jämställdhet och etnisk mångfald.30

Avser den information som arbetsgivaren ska delge den fackliga organisa-
tionen uppgifter om lön eller andra förhållanden som rör enskilda arbetstagare,
gäller, enligt 3 kap. 12 § DiskrL, MBL:s regler om tystnadsplikt och
skadestånd respektive för den offentliga sektorn bestämmelserna i offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

5.  Arbetsrättslig reglering av reciproka handlingsmönster för
samverkan
Parterna i arbetslivet har olika intressen som bildar utgångspunkten för deras
ställningstaganden och leder till intressekonflikter dem emellan. En konflikt-
syn på arbetsrätten utgår från att en viktig roll för rätten är att normativt
föreskriva hur sådana intressekonflikter ska kunna kontrolleras och lösas för
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31 H Hydén, Arbetslivets reglering (Malmö Liber 1985) 33.

att undvika reciproka handlingsmönster som kan ge upphov till problem i
samhället.

De arbetsrättsliga förutsättningarna för ett reciprokt handlande inriktat på
att skapa samverkan mellan parterna vidgar rättens roll jämfört med dess mer
traditionella uppgifter som bland annat består i att fördela rättigheter och
skyldigheter, ligga till grund för konfliktlösning samt underlätta och sätta ramar
för självreglering.

Regler om samverkan i arbetslivet utgår från den ömsesidighet och det
beroende som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa regler och
föreställningar utgår från att det finns gemensamma intressen och mål. Även
härvidlag intar de fackliga organisationerna en särskild roll som företrädare för
det kollektiva arbetstagarintresset.

I den här artikeln har jag uppmärksammat hur rätten i ett normativt
perspektiv särskilt syftar till att realisera och skapa förutsättningar för
samarbete och samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Det handlar om
att uppmuntra stabilitet och reciproka handlingsmönster som gynnar samar-
bete i relationen mellan parterna.

5.1  En gemensam motivationsstruktur

Gemensamma motiv och mål är centrala för att utveckla ett reciprokt
handlande som är inriktat på samarbete. MBL:s regler om samverkans-
förhandlingar och kollektivavtal om medbestämmande utgår liksom reglerna
om samverkan och aktiva åtgärder i AML och DiskrL från parternas
gemensamma intressen.

Den gemensamma motivationsstrukturen för att koordinera parternas
handlande mot samverkan och intressegemenskap konstrueras dock på i
princip två olika sätt. På den privata sektorn utgörs den yttre ramen bör
medbestämmandet av marknadsekonomins förutsättningar. Den innebär –
för att anknyta till Hydéns terminologi – att starka strukturella normer skapar
ett strukturellt tryck som begränsar och samtidigt tillhandahåller gemensamma
motiv för handlandet.31

På den privata sektorn är följaktligen utrymmet för självreglering om
vägledande mål för samverkan genom civilrättslig avtalsbildning störst.
Parterna har i medbestämmandeavtalen också manifesterat en samsyn i
grundläggande frågor (exempelvis i UVA:s avsnitt om ”gemensamma värde-
ringar”), där det är marknadsekonomins principer som bestämmer de
strukturella ramarna för verksamheten.
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På den politiskt styrda offentliga sektorn är motivationsstrukturen annor-
lunda konstruerad. Även om man på olika sätt försökt bygga in ekonomiska
motiv är dock verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
politiskt formulerade. Detta skapar här den yttre ramen för verksamheten och
vad parterna kan eller inte får avtala om följer i första hand av rättsregler.

Detsamma gäller de mål som ska styra arbetet med arbetsmiljöfrågorna och
motverka diskriminering på både privat och offentlig sektor. De marknads-
ekonomiska incitamenten gör sig här inte gällande med samma styrka.
Frånvaron av starka strukturella normer som skapar tydliga ekonomiska
incitament har gjort det nödvändigt att i stället formulera målbilden normativt
genom lagstiftning.

5.2 Sanktioner mot icke samarbetsinriktad reciprocitet

Även om argumenten ofta hörs att det lönar sig ekonomiskt att satsa på
jämställdhet, arbetsmiljö och likabehandling, är de uppenbarligen inte tillräck-
ligt tydliga för att övertyga alla.

Följaktligen är sanktionerna mot brott mot reglerna om aktiva åtgärder
enligt AML respektive DiskrL främst av rättslig karaktär, medan de rättsliga
sanktionerna för brott mot MBL:s regler om medbestämmandet främst riktar
sig mot att regler om procedurer för förhandlingar och kollektivavtal inte har
följts.

Avvikelser från ett reciprokt handlingsmönster inriktat på samarbete och
samverkan sanktioneras därigenom på olika sätt. I frågor om arbetsmiljö,
diskriminering och likabehandling kan brott mot reglerna resultera i att
särskilda tillsynsmyndigheter tillgriper åtgärder som förelägganden och viten.

I medbestämmandefrågorna på särskilt den privata sektorn bestraffas
ekonomiskt dåliga beslut av marknaden, medan brott mot rättsligt reglerade
procedurer och civilrättsliga avtal kan leda till att domstol utdömer skadestånd.

Sanktioner kan med andra ord vara rättsligt bestämda, men de kan också
följa som en konsekvens av strukturella normer eller moralisk-etiska normer
och vara av politisk, ekonomisk eller social karaktär.

5.3  Privaträtt – offentlig rätt

I frågor där parterna samverkar kan olika rättsprinciper komma att ligga till
grund för reciproka handlingsmönster. Integrationen av samverkan enligt
olika lagar innebär en integration av förhandlingar och civilrättsliga avtal med
offentligrättslig tvingande lagstiftning.

På särskilt det offentliga arbetsmarknadsområdet innebär avtalsutvecklingen
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att arbetsmiljö- och medbestämmandefrågor behandlas i gemensamma sam-
verkansorgan, som dessutom enligt AML kan utgöra skyddskommittéer.32

I AD 1982 nr 63 som bland annat rörde förhållandet mellan MBL och AML
antydde domstolen att dylika lösningar kan innebära att arbetstagarsidan får
göra avkall på inflytande baserat på MBL med hänsyn till att 6 kap. AML är
tvingande och inte kan göras till föremål för avtalsreglering. Den regel som
2011 infördes i AML om att samverkansgrupp kan utgöra skyddskommitté
löser inte detta problem.

En tanke är att samverkan enligt diskrimineringslagstiftningen också ska
kunna hanteras i avtalsreglerade former. Här saknas emellertid i DiskrL regler
om formen för parternas samverkan och i lagens förarbeten antyds att det kan
vara lämpligt att anknyta till befintliga och avtalade former för samverkan. Det
innebär även här att offentligrättsliga regler delvis kan komma att påverka
medbestämmandet på arbetsplatserna.

En term som har använts för att karaktärisera en situation där offentlig-
rättsliga regler i tillämpningen används i kombination med civilrättsliga regler
är det är fråga om skapandet av självsanerande system.33 Även om lagstiftaren
delvis öppnat och uppmuntrat till sådana lösningar kan samtidigt konstateras
att effekterna av dem är juridiskt oklara – för att inte säga ogenomtänkta –
liksom deras praktiska betydelse för parternas samverkan.

Detta gäller exempelvis användandet av det fackliga tolkningsföreträdet vid
tillämpningen av medbestämmandeavtal som rör frågor som är offentlig-
rättsligt reglerade, avtal om fördelningen av ansvar för särskilt åtgärder rörande
arbetsmiljö, diskriminering och likabehandling, hanteringen av sekretess och
tystnadsplikt i samverkansgrupper med flera frågor.

6.  Slutord
Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter ska samverka
för att åstadkomma lösningar och regleringar genom kollektivavtal. Rätten
tillhandahåller instrument för sådana lösningar i form av fackliga grund-
rättigheter med förenings- och förhandlingsrätt.

En förutsättning för att modellen ska fungera är att parternas relationer är

32 Särskilt beträffande arbetsmiljölagstiftningen, se Ö Edström och J Holm, ”Arbetsmiljöreglering,
medbestämmande och kollektivavtal. Samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal”
i Ö Edström, J Lindholm och R Mannelqvist (red), Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40
år (Umeå, Umeå universitet, 2017) 89.
33 S Fransson och E Stüber, ”Samverkan och lönekartläggning” (2004), Arbetsmarknad & Arbetsliv,
nr 3, 147, 155. (Författarna diskuterade samspelet mellan vissa regler i den dåvarande jämställdhets-
lagen och civilrättsliga förbud mot diskriminering.)
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stabila och att en parts handlande är någorlunda möjligt att förutse för
motparten. Rättens roll är att bidra till detta och skapa förutsättningar för såväl
samverkan och samarbete som konfliktlösning i intressekonflikter.

I den lagstiftning som jag behandlat i denna artikel finns explicita regler om
samverkan. Undersökningen tyder också på att motiven för samverkan kan
utgå från samhällets grundläggande organisationsprincip, där ekonomins
spelregler skapar starka incitament.

Den övergripande målsättningen för samverkan i detta fall är följaktligen
systemrationell i den meningen att i privata företag legitimeras olika åtgärder
i huvudsak av de marknadsekonomiska förutsättningar som utgör ramen för
verksamheten.

Men målen för samverkan kan också fastställas genom normerande
lagstiftning där samhället uppställer politiskt fastslagna mål för samverkan.
Parternas handlande blir i dessa fall i första hand styrt av rättsregler och är från
den utgångspunkten normrationellt.

Rätten är också viktig för att motverka reciproka handlingsmönster som
verkar i en annan riktning än samverkan. En ökad komplexitet i samhället och
dess funktioner gör samhället mer sårbart för sådana handlingsmönster. En
konflikt som trappas upp reciprokt enligt lika för lika principen, kan lätt leda
till att skador på såväl parternas relationer som samhällets sätt att fungera.

Vi har med tiden sett en ökad strävan mot att genom reglering stödja
reciproka handlingsmönster som innebär samverkan och motverkande av
reciproka konfliktmönster. Det kan därvidlag vara en delikat fråga för
lagstiftaren att inte gå för långt då dylika åtgärder samtidigt kan tangera fackliga
rättigheter, avtalsfrihet och självreglering på ett sätt som i förlängningen kan
innebära begränsningar i den av alla omhuldade svenska modellen.
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