
I sektion C behandlades under ordförandeskap av presidenten Sture
Petrén ämnet

Arbetsfreden som problem för lagstiftaren

Följande referat av professor Folke Schmidt, Sverige, hade före
mötet utdelats till mötesdeltagarna:

A. Inledning

1. Lagstiftningen i de nordiska länderna bygger på samma grundval,
nämligen förefintligheten av starka organisationer å ömse sidor som
genom avtal med varandra reglerar löne- och arbetsvillkor och sina
inbördes förhållanden. Vid oenighet förbehåller de sig rätten att med
strejk och lockout försvara sina intressen. De kollektivavtal som reglerar
löne- och anställningsvillkor slutes vanligen för en bestämd period, ett,
två eller tre år. Under kollektivavtalets giltighetstid är parterna bundna
av fredsplikt rörande frågor som är reglerade i avtalet. Man brukar
allmänt säga, att en skiljelinje går mellan rättstvister och intresse-
tvister. Rättstvister skall lösas på fredlig väg, i sista hand genom skilje-
dom (Voldgift) eller domstols dom. I intressetvist är part däremot
befogad att tillgripa stridsåtgärd, om överenskommelse inte kan nås.

Vid författandet av denna rapport har jag fått upplysningar, synpunkter
och kritik från följande personer: för Danmark civildommer C. Ove Christensen
och direktör Allan Rise, för Norge professor Kristen Andersen och professor
Preben Munthe, och för Finland professor Antti Suviranta. Jag framför mitt
tack för värdefull hjälp.

De ämnen som behandlas utredes med tanke på ändrad lagstiftning
i Danmark och i Sverige. I Danmark tillsattes i oktober 1970 ett udvalg för en
»revision af loven om arbejdsretten» med højesteretsdommer Povl Hermann som
ordförande, och i juni 1971 ett udvalg för en »revision af lov om maegling i
arbejdsstridigheder» med højesteretsdommer Mogens Hvidt som ordförande. I
Sverige tillsattes i december 1971 en utredning för en allmän översyn av ar-
betsfredslagstiftningen med landshövdingen Kurt Nordgren som ordförande.

Den följande framställningen innehåller inga upplysningar om Islands
rätt. Det är min förhoppning att Juristmötets deltagare här skall få en komplet-
tering av korreferenten professor Sigurdur Lindal, Reykjavik.
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De nordiska ländernas rätt överensstämmer i dessa hänseenden med
rättsläget i Västtyskland och Förenta staterna, även om de tekniska
lösningarna i flera hänseenden är olika. Det förtjänar att nämnas,
att i Frankrike fredsplikt inte är knuten till kollektivavtalet och att i
Britannien regler om fredsplikt är en nyhet. De infördes, dock inte
tvingande, genom Industrial Relations Act 1971, en lag som syftar till
att omdana engelsk arbetsrätt efter förebilder i amerikansk rätt.

2. Danmark, som ligger närmast kontinenten, nåddes först av indus-
trialiseringen och var också i inledningsskedet det tongivande. Det var
fråga både om strid mellan arbetsmarknadens parter och konstruktivt
samarbete. Det berömda »Septemberforliget» av 1899, som intill 1960
(då det avlöstes av ett »hovedaftal») gällde som en »grundlov» för dansk
arbetsmarknad, tillkom mot bakgrunden av en storlockout. Som ett
led i denna uppgörelse upprättades en skiljedomstol »Den permanente
Voldgiftsret» närmast för uppgiften att avgöra tvister om tolkningen av
»Septemberforliget».

Nästa led i utvecklingen representeras av de förslag som utarbetades
av det s.k. »Augustudvalg» av 1908, vars »beretning» publicerades 1910.
Udvalget, som bestod av 10 representanter för De samvirkende Fagfor-
bund och 10 representanter för Dansk Arbejdsgiverforening med en av
regeringen utsedd ordförande, slog fast att tvister om tolkning av kol-
lektivavtal inte fick föranleda stridsåtgärder utan skulle lösas genom
förhandling och i sista hand genom skiljedom (faglig voldgift). Dessa
principer kom till uttryck i den »Norm for Regler for Behandling af
Faglig Strid» som enhälligt förordades av »Augustudvalget». Normen
var tänkt som ett mönster för en förhandlingsordning och var avsedd
att föras ut i livet genom överenskommelser som träffades för olika
fack. Normen har fått tillämpning för hela arbetsmarknaden. Enligt
en lag 1934 skall normen nämligen vara gällande i alla de tillfällen då
i kollektivavtalet inte intagits andra betryggande regler för avgörande
av tvister av facklig karaktär.

Augustudvalget byggde vidare på den ordning till vilken man lagt
grunden i Septemberforliget. Helt i enlighet med udvalgets förslag
inrättades en särskild domstol »Den faste Voldgiftsret» genom lagstiftning
1910. Dess huvuduppgift skulle vara att döma rörande brott mot kol-
lektivavtal (overenskomstbrud). Den faste Voldgiftsret är Danmarks
motsvarighet till den norska Arbeidsretten och Sveriges och Finlands
arbetsdomstolar. Domstolen bär sedan 1964 det mera rättvisande namnet
Arbejdsretten.

Genom loven om Den faste Voldgiftsret 1910 befästes ett karakteristiskt
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drag i dansk arbetsrätt, spaltningen på två slag av »rättstvister», näm-
ligen tolkningstvister och tvister om brott mot kollektivavtal (overens-
komstbrud). Endast den senare gruppen av tvister hör under Arbejds-
retten. Tolkningstvister, som är en huvuduppgift för arbetsdomstolarna
i Finland, Norge och Sverige, handlägges i Danmark efter särskilda
regler. I första omgången företages en »faglig medling» av två personer,
d.v.s. en »maeglingsmand» från vardera sidan. De två »maeglingsmaen-
dene» har, om de enas, kompetens att avgöra tvisten. Det må nämnas
att sådana avgöranden dock är sällsynta. Lyckas inte »maeglingsmaen-
dene» att förlika parterna, går saken till förhandling och i sista instans
till avgörande genom voldgift (skiljedom).

3. Utvecklingen i Norge företer stora likheter med utvecklingen i
Danmark. Det danska Septemberforliget hade en motsvarighet i en
överenskommelse av 1902 mellan Norsk Arbeidsgiverforening och Arbei-
dernes faglige Landsorganisasjon avseende förhandlingar och skiljedom.
Voldgiftsret skulle tillsättas vid tvist om ingången överenskommelse
(»efter en af parternes forlangende»).1 Det är sant att 1902 års överens-
kommelse fick kort livslängd; den blev uppsagd av Landsorganisasjonen
redan 1905. Den är likväl betydelsefull därför att den innebar att
bägge parter accepterade principen att rättstvister inte fick föranleda
stridsåtgärd utan skulle avgöras av opartisk instans.

Norge fick sin Arbeidsrett genom arbeidstvistloven av 1915 efter långa
förarbeten. Oenigheten gällde dock inte så mycket den lagstiftning
som kom till stånd som frågan om lagstiftaren inte därutöver borde
ingripa med »tvungen voldgift» (obligatorisk skiljedom). Den norska
lagen av 1915 blev i sin reviderade upplaga av 1927 den närmaste
förebilden till de svenska lagarna om kollektivavtal och om arbetsdoms-
tol 1928.

4. Finland fick sin första lag om kollektivavtal 1924. De viktigaste
förebilderna var lagstiftningen i Danmark och Norge, propositionerna
med förslag till lagar om kollektivavtal och arbetsdomstol i Sverige
1910 och 1911 samt det s.k. Sinzheimerska lagförslaget i Tyskland av
1921.2 Enligt 1924 års lag var kollektivavtalets innehåll bindande för
arbetsgivare och arbetstagare som tillhörde de avtalsslutande organisa-
tionerna. I motsats till vad som gällde i de andra nordiska lagarna
berörde fredsplikten endast de avtalsslutande organisationerna, däremot

1 Texten till 1902 års överenskommelse återges i Kristen Andersen, Ar-
beidskamp og arbeidsrett. Et 50-årsjubileum, Oslo 1965, s. 60 ff.

2 Reichs-Arbeitsblatt 1921 s. 491 ff.



118 Folke Schmidt

inte deras medlemmar. Någon arbetsdomstol blev inte upprättad, utan
tvister rörande kollektivavtal hörde under allmän domstol, när tvisten
inte hänfördes till avgörande av skiljemän.

Den nuvarande finska lagen om kollektivavtal är av 1946. I den nya
lagen blev fredsplikten utsträckt till underföreningar och till enskilda
arbetsgivare. De enskilda arbetstagarna förblev liksom tidigare obe-
rörda av lagens bestämmelser om fredsplikt.

1946 års lag bestämmer fredspliktens innehåll med från Sinzheimers
förslag hämtade formuleringar.3 De som är bundna av fredsplikten är
skyldiga att »undvika alla mot avtalet i dess helhet eller någon enskild
bestämmelse däri riktade kampåtgärder». Kollektivavtalspart är där-
utöver skyldig att tillse att underlydande föreningar, arbetsgivare och
arbetstagare, »undvika sådana kampåtgärder».

Med en lag av 1946 upprättades en arbetsdomstol. Både till upp-
gifterna och till sammansättningen är Finlands arbetsdomstol mycket lik
den svenska.4

5. Som redan angivits tillkom de svenska lagarna om kollektivavtal
och om arbetsdomstol år 1928. Jämfört med förhållandena i de andra
nordiska länderna är detta sent, särskilt om man beaktar att Sverige
blev tidigare industrialiserat än Norge och Finland. Förklaringen är
att söka till en del i svårigheten för de politiskt bestämmande att
komma överens om lösningarna — propositioner om lagstiftning hade
blivit framlagda 1910 och 1911 men inte blivit antagna av riksdagen
— till en del i det starka motstånd mot varje samhällsingripande som
mötte hos fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet, vil-
ket bl.a. manifesterade sig i en generalstrejk för deltagande i demons-
trationer den 22 maj 1928 samtidigt med lagstiftningens behandling i
riksdagen. Det svenska LO hade vid denna tidpunkt ännu inte över-
vunnit den djupa misstro mot arbetsgivarna och mot samhället i dess
helhet som delvis var en följd av nederlaget efter storstrejken 1909.
Läget förbättrades emellertid snabbt och redan efter något år var LO
berett att avstyrka förslag om upphävande av 1928 års lagstiftning.

Som antytts var påverkan från norsk lagstiftning särskilt påtaglig.
Det har sitt intresse att jämföra den norska arbeidstvistloven § 6 punkt
1 med motsvarande svenska stadgande. § 6 punkt 1 betecknas i Paal

3 Sinzheimers förslag § 18.
4 Se vidare Carl Erik Knoellinger, Fackföreningar och arbetsmarknad i

Finland, Tammerfors 1959, s. 227—233; Förslag till lag om kollektivavtal jämte
motiv, Lagberedningens publikationer 1921:11, Helsingfors 1922.
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Bergs Kommentar till arbeidstvistloven som »hjørnesteinen i lovens
system av regler for løsning av arbeidstvister».

»En tvist mellem en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeids-
giverforening om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller
om krav som grunner seg på en tariffavtale, må icke søkes løst ved
arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging.»5

Den svenska lagen om kollektivavtal 4 § första stycket beskriver
samma grundsats med orden, att stridsåtgärd inte må tillgripas »på grund
av tvist om avtalets giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller på
grund av tvist huruvida visst förfarande strider mot avtalet eller vad i
denna lag stadgas».

B. Lagstiftning som berör intressetvister

6. Den lagstiftning som nu refererats har avsett rättstvister i
vidsträckt mening. Hur bör samhället förhålla sig i förhållande till den
andra huvudgruppen av tvister, intressetvister, främst då tvister vid
förhandlingar syftande till tillkomsten av ett kollektivavtal. Även
denna gång skulle jag vilja hänvisa till ställningstagandet av det danska
Augustudvalget av 1908. Både arbetsgivarna och arbetstagarna var
ense om att avstyrka obligatorisk skiljedom (»tvungen voldgift»). Par-
terna borde inte avskäras från inflytande på sina livsintressen. Också
av hänsyn till samhället avstyrkte man en lagstiftning »hvorved Stats-
styrelsen paa ganske uberegnelig Maade kan paadrage sig moralsk Ansvar
for de private Bedrifters Rentabilitet».6

Det kan sägas att denna principiella deklaration har giltighet ännu
i dag, i varje fall i det hänseendet att parterna och statsmakterna är
ense om att löne- och arbetsvillkor så långt möjligt bör bestämmas genom
frivilliga överenskommelser och att det är önskvärt att statsmakterna
undviker regleringar. När det gäller enskildheterna föreligger dock
betydande skiljaktigheter. Utrymmet för parternas handlande har varit
betydligt trängre i Danmark och Norge än i Sverige. Finland intar en
mellanställning.

Skillnaderna märks dels när det gäller de befogenheter som tillagts

5 Lagtexten citerad i dess lydelse före en lagändring 1966. Efter denna
lagändring avser den lagstadgade fredsplikten även »annen arbeidskamp».

6 Beretning fra Faellesudvalget af 17. August 1908 angaaende Arbejdsstridig-
heter, 1910, s. 4.
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de statliga förlikningsmännen, dels villigheten att i kritiska situationer
tillgripa tvångsavgöranden.

7. Den danske statlige förlikningsmannen har enligt loven om
maegling i arbejdsstridigheder 1934 med senare ändringar långt gående
befogenheter. Vid arbetsinställelse eller fara för arbetsinställelse äger
han ta initiativ till medling. Parterna är pliktiga att efterkomma hans
kallelse. Beslutar förlikningsmannen att medla, äger han att ställa
krav om att varslad konflikt skall uppskjutas i två veckor. Arbetsinstäl-
lelse får då vidtas tidigast på tredje dagen efter fristens utlopp (§ 3 st. 1).
Skulle arbetsinställelse drabba »livsviktige samfundsinstitutioner eller
samfundsfunktioner» eller i övrigt ha »vidtraekkende samfundsmaessig
betydning» går förlikningsmannens befogenhet längre. Efter samråd med
övriga förlikningsmän kan han förordna om ytterligare två veckors
uppskov. Sammanlagt kan i ett sådant fall uppskovet uppgå till 31
dagar.

Förlikningsmannen har befogenhet att begära att hans förslag går
till omröstning. Det måste då föreläggas de röstberättigade i förliknings-
mannens avfattning och besvaras med rena ja- och nej röster i en hemlig
omröstning. De röstande kan beroende på organisationens stadgar vara
de enskilda medlemmarna, i vilket fall man talar om »urafstemning»
eller en kompetent församling, t.ex. en generalförsamling eller en »hov-
edbestyrelse». För förslagets förkastande räcker en enkel majoritet
förutsatt ett visst minsta deltagande.

Av särskilt intresse är bestämmelserna om (koppling av uppgörelser
för flera fack. Har förlikningsmannen framlagt förslag till en samlad
lösning av en konfliktsituation, äger han bestämma att medlingsför-
slagen helt eller delvis skall betraktas som en enhet (§ 12 st. 2). Samman-
räkning av rösterna sker då för hela fältet. Särskilda regler finns för
sammanläggning av röster genom »urafstemning» och röster vid beslut
av en »kompetent forsamling» (§ 12 st. 5). Lagen tar hänsyn till ar-
betsledarnas särställning. Enligt en särskild föreskrift får vid koppling
inte dragas in i avgörandet »organisationer bestående af arbejdsledere
m.v.» (§ 12 st. 1 p. 2).6a

6a Bestämmelserna om koppling motiverades vid sin tillkomst med att i kri-
tiska situationer en organisation som representerade ett fåtal inte kunde göra
anspråk på fullständig frihet. Spörsmålet gällde »i hvilken Udstrækning det af
Hensyn til Samfundets Interesser og sund Fornuft er nødvendigt under større
Konflikter at indskrænke den enkelte maaske lille Organisations fuldkomne
Frihed og Uafhængighed og eventuelle Mangel paa Solidaritetsfølelse sammen
med det store Flertal.» En fullständig självständighet kunde inte vara »naturlig
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Medlingslagen ger inte någon anvisning om omröstningens (»afstem-
ningens») betydelse rättsligt sett för tillkomsten av ett avtal. Har ett
avtal kommit till stånd, om vid omröstning antalet nej röster inte uppgått
till det nödvändiga antalet för förslagets förkastande? Är en organisa-
tion vars medlemmar röstat nej också bunden vid ett avtal? Frågan
om omröstningens rättsverkningar synes knappast ha diskuterats i dansk:
litteratur. Man torde se förhållandet så att tidigare kollektivavtal blir
gällande med de ändringar som upptagits i medlingsförslaget även för
den organisation vars medlemmar röstat nej. Man kan tala om en fri
rättsbildning. Det föreligger ju knappast något avtal byggt på sam-
stämmande viljeförklaringar enligt den nordiska avtalslagens mönster.
Föreställningen att det gamla avtalet förnyas med förlikningsmannens
ändringar bör sammanställas med den regel som fanns upptagen i hu-
vudavtalet 1960. Även sedan en överenskommelse uppsagts eller löpt
ut, är parterna pliktiga att i fortsättningen »overholde dens bestem-
melser» till dess att ny överenskommelse trätt i stället eller part
gått till arbetsinställelse i överensstämmelse med huvudavtalets regler,
d.v.s. efter beslut med 3/4 majoritet och 14 dagars varsel.7

8. De norska reglerna om medling som i huvudsak daterar sig från
1915 överensstämmer nära med de danska. Nuvarande regler återfinnes
i loven om arbeidstvister 1927 i § 27 och följande. Före en arbetsinstäl-
lelse har part skyldighet att sända meddelande till »riksmeglingsman-
nen». Så snart förlikningsmannen fått ett sådant meddelande äger han
utfärda förbud mot arbetsnedläggelse intill dess att medling avslutats,
om han antar att arbetsnedläggelsen »enten på grunn av bedriftens
art eller på grunn av sitt omfang vil medføre skade for almene interes-
ser» (§ 29 p. 2). Förlikningsmannens fullmakt är så vidsträckt att den

i Kraft af den Solidaritet, som jo i øvrigt er Grundlaget for Organisationstanken
og Samarbejdet mellem Organisationerne, som efter Omstændighederne naturligt
maa give sig Udtryk i, at de faa maa bøje sig for de mange, at den mindre Inte-
resse maa bøje sig for den højere, større.» (Ur socialminister Steinckes presenta-
tion av lagförslaget i Folketinget den 31 okt. 1933.).

7 Huvudavtalet av 1960 upphörde att gälla i mars 1969. Huvudorganisatio-
nerna på arbetsmarknaden har varit medvetna om att de inte kunde undvara
vissa av bestämmelserna i huvudavtalet. I »maeglingsforslaget» av den 8 mars
1969 inrycktes vissa delar av huvudavtalet, bl.a. bestämmelserna om att parterna
är skyldiga att »overholde» tidigare avtal till dess att nytt avtal kommit till
stånd eller part gått till arbetsinställelse i vederbörlig ordning. Dessa bestäm-
melser blev del av samtliga kollektivavtal. Samma procedur tillämpades vid
antagandet av »maeglingsforslaget» av den 27 febr. 1971. Se för övrigt Allan
Rise og Jens Degerbøl, Grundregler i dansk Arbejdsret, 1971, s. 117 ff.
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synes omfatta varje konflikt av någon betydenhet. Det är också rutin
att förlikningsmannen utfärdar förbud till dess att medling försökts.
Sedan det gått tio dagar efter förbudets meddelande kan part begära
medlingens avslutande. Förlikningsmannen har då ytterligare fyra da-
gar till sitt förfogande (§ 36). Det är dock sällsynt att part på detta sätt
kräver medlingens snara avslutande. Förlikningsmannens förbud mot
arbetsinställelse är sanktionerad med skadeståndsansvar på samma sätt
som fredsplikten enligt (kollektivavtal (lov om arbeidstvister § 4 och §
6 stycket 3).

De norska bestämmelserna om medling förutsätter i likhet med de
danska att förlikningsmannens förslag skall kunna gå till omröstning.
Förlikningsmannen har liksom i Danmark befogenhet att koppla samman
uppgörelser i flera fack. Arbeidstvistlovens bestämmelser kompletteras
av »avstemningsregler» i huvudavtalet 1966 mellan Norsk Arbeidsgiver-
forening och Landsorganisasjonen i Norge. På arbetarsidan deltager
den enskilde medlemmen i hemlig omröstning. Huvudavtalet anger inte
som i Danmark alternativet omröstning i »kompetent forsamling».

I norsk rätt är det avgjort att en omröstning leder till bindande
kollektivavtal även för en organisation som på grund av reglerna om
koppling hamnat i minoritet. Arbeidsretten hade sålunda i A.R.D. 1963
s. 131 att pröva ett påstående från Norsk Bedrifts Elektriker Forbund,
att förbundet inte var bundet av ett omröstningsresultat. Ett förliknings-
förslag avseende avtal för elektrikerna inom pappersindustrin som var
gemensamt för dessa och övriga grupper i samma industri hade gått till
omröstning efter koppling. Arbeidsretten konstaterade att förliknings-
mannen på behörigt sätt rådgjort med parterna innan han förordnade om
gemensam omröstning. Förlikningsmannens förslag gällde därför som
bindande kollektivavtal mellan Norsk Bedrifts Elektriker Forbund och
arbetsgivarorganisationerna ifråga.8

En viktig fråga är under vilka omständigheter förlikningsmannen
bör utnyttja sin befogenhet att koppla. Har två avtal kopplats samman,
får nämligen den organisation som representerar majoriteten möjlighet
att tvinga sin vilja på minoriteten. Frågan är särskilt brännande när
arbetargrupper med olika arbetsuppgifter har samma arbetsgivare. Så
är förhållandet inom sjöfarten där maskinister och styrmän har egna
organisationer, medan Norsk Sjømannsforbund organiserar meniga samt
telegrafister och stewarter. Vid de senaste förhandlingarna rörande in-
rikessjöfarten 1970 vägrade riksmeglingsmannen att utnyttja sin makt

8 Se även A. R. D. 1970 s. 72.
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att koppla samman uppgörelserna för de olika facken. Hans förslag
röstades ned av maskinisterna och styrmännen med stor majoritet. Enligt
en särskild lag blev därefter tvisten för deras del hänvisad till lønns-
nemnd för tvungen skiljedom.9,10

9. De finska stadgandena om medling i arbetstvister har blivit för-
nyade flera gånger. Bestämmelser i ämnet fanns i näringsförordningen
1879 och i instruktionen för yrkesinspektörerna 1889, men dessa förblev
utan nämnvärd praktisk betydelse. Med en lag av 1925 infördes för-
likningsmannainstitutionen med ett antal distriktsförlikningsmän. Inne-
hållet av lagen har karakteriserats så att staten ställde medlingsorgan
till parternas förfogande utan att påtvinga dem medling. I vissa fall
kunde förlikningsmannen dock inleda förhandlingar mot den ena partens
vilja.

Med lagen om medling 1946 infördes varselskyldighet. Arbetsinstäl-
lelser omfattande minst 10 arbetstagare skulle anmälas till motparten
och till vederbörande förlikningsman minst 14 dagar i förväg. Under
varseltiden rådde förbud mot stridsåtgärder. Socialministeriet fick
befogenhet att förordna om uppskov ytterligare 14 dagar ifall
konflikten berörde järnvägs-, fartygs-, flyg- eller telegraftrafik, post-,
telefon-, försvars-, polis-, fångvårds-, medicinal- eller brandväsende,
el-, gas- eller vattenledningsverk eller nödvändig transport av livsmedel.
Det kan tilläggas att beträffande dessa områden varselskyldighet förelåg
även om arbetsinställelsen inte omfattade minst 10 arbetstagare. För-
likningsmannen blev berättigad att ingripa i alla arbetstvister även utan
parternas samtycke.

Den nuvarande lagen om medling i arbetstvister är av 1962. Den
viktigaste nyheten var inrättandet av en riksförlikningsmannatjänst.
Varselskyldigheten avser alla arbetsinställelser »med anledning av upp-
kommen arbetstvist» (vilket i allmänhet anses betyda att sympatiåtgär-
der faller utanför varselskyldigheten). Lagen gör sålunda inte längre
skillnad beroende på konfliktens omfattning eller det område den berör.
Social- och hälsovårdsministeriet har befogenhet att uppskjuta en ar-
betsinställelse för ytterligare två veckor. Denna befogenhet är inte
heller beroende av arbetsinställelsens omfattning eller vilket område
den berör. Ministeriet må förordna om uppskov med arbetsinställelsen

9 Ot. prp. nr 86 (1969—70).
10 Norges Arbeidslederforbund har fört talan mot Staten med yrkande att

domstolen skulle förklara olagligt ett beslut av Riksmeglingsmannen den 8 feb-
ruari 1971 att koppla samman uppgörelser avseende ett antal »funksjonærorga-
nisasjoner». Talan ogillades av Oslo byrett i dom den 18 april 1972.
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om den »med hänsyn till dess omfattning eller arbetsområdets beskaf-
fenhet anses beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada
allmänt intresse».

Förlikningsmannen har befogenhet att förelägga parterna ett skriftlig
förlikningsförslag jämte uppmaning till dem att inom en kort frist
godkänna förslaget. Finland saknar motsvarighet till den danska
lagstiftningen om att förlikningsförslaget skall underkastas med-
lemsomröstning. Arbetstagarförbundens stadgar bestämmer dock van-
ligen att en strejk endast kan inledas eller fortsättas med stöd av minst
2/3 majoritet. Att denna majoritet ej uppnås betyder inte att upp-
görelsen eller medlingsförslaget blivit godkänt, utan det avtalslösa till-
ståndet fortsätter till dess att parterna undertecknat ett kollektivavtal.

I samband med de nya lagarna om kollektivavtal för statliga och
kommunala tjänstemän 1970 inrättades ännu en riksförlikningsmanna-
tjänst. Den två riksförlikningsmännen har samma kompetens och delar
uppgifterna sinsemellan efter omständigheterna. En arbetsinställelse
rörande statliga eller kommunala tjänstemän kan uppskjutas ytterligare
7 dagar utöver den förut nämnda uppskovstiden om två veckor.11

10. I motsats till vad som sålunda är förhållandet i Danmark och
Norge saknar den svenska förlikningsmannen praktiskt sett egna makt-
medel. Inte heller har som i Finland högre myndighet särskilda befogen-
heter. Den första svenska lagen om medling tillkom redan 1906. Enligt
denna lag hade förlikningsmannen, om arbetstvist uppkommit av be-
skaffenhet att hota arbetsfreden, att inbjuda parterna att sammankomma
för förhandling. Han kunde inte kalla parterna. Hörsammades inte
hans inbjudan, hade förlikningsmannen enligt lagen att meddela de
tvistande att han fortfarande var beredd att medla i tvisten, därest
hans biträde i sådant avseende skulle påkallas. Fortsatte arbetsinstäl-
lelsen, skulle han med vissa mellanrum förnya sitt erbjudande. Lagen
om medling av 1920, som alltjämt är gällande lag, går något längre än
1906 års lag. I 1920 års lag tillägges förlikningsmannen befogenhet
att kalla parterna till sammanträde. Någon påföljd var dock ursprungli-
gen inte knuten till försummelse att hörsamma förlikningsmannens an-
modan. Enligt en lagändring 1936 äger förlikningsmannen likväl att
anmäla försummelse att träda i förhandling till arbetsdomstolen, som
vid vite kan förelägga den tredskande att infinna sig (6 § andra stycket).
Stadgandet har praktisk betydelse främst för fall att arbetsgivaren menar

n Se vidare Knoellinger, op. cit., s. 235—237; Tore Modéen, Lagstiftningen om
medling i arbetstvister, Skriftserie utgiven av Handelshögskolan vid Åbo Aka-
demi B: 19, Åbo 1963.
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att förhandlingsskyldighet inte föreligger därför att på andra sidan står
en organisation av självständiga företagare. I domen 1969 nr 31 hade
arbetsdomstolen sålunda att avgöra huruvida Svenska Esso AB var
skyldigt att träda i förhandling med Sveriges Bensinhandlares Riks-
förbund rörande villkoren för ett avtal avseende innehavarna av bensin-
stationer.

Lagen om medling 3 a §, som tillkom 1935, föreskriver skyldighet att
varsla arbetsinställelse en vecka i förväg. Försummelse kan medföra
bötesstraff, högst 300 kr. Stadgandet i 3 a § är inte jämförligt med
motsvarande danska, norska och finska regler om skyldighet att varsla.
De tre ländernas regler grundar fredsplikt sanktionerad av lag. Stad-
gandet i den svenska medlingslagen är en ordningsföreskrift. Försum-
melse att varsla gör inte stridsåtgärd olovlig.

11. Sam redan nämnts intog det danska Augustudvalget ståndpunk-
ten att beträffande intressetvister staten inte borde ingripa med obliga-
torisk skiljedom. Parterna skulle själva få reglera sina livsintressen.
Det har inte hindrat att den danska regeringen gång efter annan funnit
sig nödsakad att genom tillfällig lagstiftning lösa aktuella arbetskon-
flikter. Enligt Rise l l a har under årens lopp ingrepp företagits vid 18 till-
fällen utöver tre lagar från 1940 avseende krigstiden.12 Tekniken har
varit växlande. Vid 10 tillfällen har genom lag ett av bägge parter
eller ena parten förkastat förlikningsförslag upphöjts till lag (genom
lag förklarats vara gällande avtal mellan parterna). I denna grupp
har inräknats även ett fall från 1969, som avsåg lantbruket, då en skiss
till ett medlingsförslag låg till grund för lagstiftningen. En annan
lösning, som flitigt tillgripits (6 tillfällen), har varit att hänvisa till skilje-
dom (voldgift). År 1963 valde regeringen i stället att förlänga löpande
kollektivavtal med vissa lönetillägg för de lägst avlönade. Denna lag-
stiftning ingick som ett led i en helhetslösning med tvångssparande
och vinstbegränsning. I ett fall slutligen — en konflikt 1958 på transport-
området (bensin och olja) — valde regeringen att suspendera strejken.

I Norge har parternas frihet på arbetsmarknaden för långa perioder
varit upphävd genom lagstiftning. Sålunda gällde under tiden 1916—19
en provisorisk lov om tvungen voldgift, vilken sedan förlängdes i två

iia Allan Rise och Jens Degerbøl, Grundregler i dansk .arbejdsret, 5 uppl
1971, s. 145.

12 Tidigast är den s. k. »lockoutloven» av den 31 jan. 1933. Arbetsgivarna
krävde 20 °/o lönereduktion. Samtliga avtal förlängdes då oförändrade för ett
år. Lagen var ett led i ett större komplex och den danska kronan devalverades
samtidigt.
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omgångar, vardera på ett år.13 Efter ett kort uppehåll infördes åter
tvungen voldgift genom lagar 1922, 1923 och 1927, den sista av de till-
fälliga lagarna om tvungen voldgift upphörde att gälla 1929.

Efter det andra världskriget kom man i Norge ånyo in i en reglerings-
period. I en provisorisk anordning av Londonregeringen den 15 septem-
ber 1944 bestämdes om inrättandet av en »lønnsnemnd» som med slutlig
verkan skulle fastställa löner och arbetsvillkor, om parterna inte nådde
enighet. Denna anordning, som ursprungligen var tänkt att bestå bara
under ett år efter frigörelsen, kom med åtskilliga variationer att upp-
rätthållas fram till utgången av 1952, då Norge fick sin nuvarande lov
om lønnsnemnd i arbeidstvister.

Enligt 1952 års lag förutsattes att anlitandet av lønnsnemnden skall
vara frivilligt. Stortinget har dock möjligheten öppen att med stöd
av särskild lagstiftning hänskjuta en tvist till lønnsnemnd. Lønns-
nemndsloven betyder sålunda att statsmakterna har till sitt förfogande
en permanent institution.

Lønnsnemnden har blivit flitigt anlitad. Under tiden 1953—71 har
sålunda hänskjutits dit 38 tvister enligt särskild lagstiftning för varje
fall. Vid ett tillfälle, 1964, rörde skiljedomen hela den centrala upp-
görelsen. Övriga fall har vanligen rört enskilda branscher, någon gång
har det varit fråga om en lokal tvist. Systemet med lønnsnemnd bör
ses i samband med reglerna om riksmeglingsmannens befogenhet att
koppla samman olika avtal vid omröstningen. Vägrar riksmeglings-
mannen att förordna om koppling av hänsyn till minoritetens motsatta
intressen, är alternativet att nå arbetsfred, att Stortinget antar en lag
om lønnsnemndsbehandling. Så skedde, som tidigare nämnts, 1970 i tvisten
angående styrmännen och maskinisterna i inrikesfarten.

12. I Finland var under andra världskriget lönerna reglerade av
staten och arbetsinställelser förbjudna. Regeringens fullmakter att reg-
lera löner och förbjuda arbetsinställelser kvarstod under efterkrigs-
perioden. I praktiken uppluckrades dock dess befogenheter efter hand.
Förbud utfärdades vid några mindre omfattande konflikter, men löne-
regleringsbeslut om mera betydande löneförhöjningar genomdrevs t.o.m.
under hot om generalstrejk. Löneregleringen upphörde helt och hållet
i början av 1956.

I mitten av 1960-talet blev frågan om en samordnad inkomstpolitik
aktuell. Efter devalveringen 1967 kom arbetsmarknadens och det eko-

13 Se ang. Norge Kristen Andersen, Arbeidsretten og organisasjonene, 1955,
s. 42 ff, och Arbeidskamp og arbeidsrett, 1965, s. 122 ff.
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nomiska livets centralorganisationer till en överenskommelse med stats-
makten om den ekonomiska stabiliseringspolitiken. Denna överenskom-
melse innehöll vissa ramar för de generella lönehöjningarna. En full-
maktslag antogs enligt vilken statsrådet blev berättigad att reglera löner.
Om parterna vid kollektivavtalsförhandlingar inte nådde samförstånd,
ägde part hänskjuta denna fråga till avgörande av en särskilt upprättad
instans, Pris- och lönerådet. Rådets beslut skulle dock inte vara skyddat
av fredsplikt. Denna fullmakt för statsrådet var gällande intill utgången
av 1970 men kom aldrig till användning.

Tvångslösning av arbetstvister har senare i någon mån diskuterats
även i Finland. Finlands Fackförbunds Centralorganisation har dock
ställt sig bestämt avvisande, och diskussionen har inte förts vidare med
hänsyn till förhållandena på den privata arbetsmarknaden.

I samband med införandet av lagarna om kollektivavtal för statliga
och kommunala tjänstemän 1970 har dock en förberedande åtgärd vid-
tagits. Det har ansetts att en samhällsfärlig tjänstemannastrejk måste
kunna förbjudas med speciallag. Enligt finska riksdagsordningen kan
67 riksdagsmän (d.v.s. 1/3 av hela antalet riksdagsmedlemmar) dock
rösta ett av riksdagen antaget lagförslag vilande över nästa allmänna val.
För den händelse en statstjänstemannastrejk skulle behöva förbjudas
med en särskild lag, borde denna lag inte få fördröjas (d.v.s. i praktiken
förhindras) genom att en grupp av riksdagen röstar lagförslaget vilande
över nyval. Därför ändrades 66 § så att ett lagförslag ej må lämnas
vilande, »om dess syfte är att förbjuda sådan tillämnad eller redan
påbörjad arbetsstrid bland tjänstemän, som är ägnad att åstadkomma
allvarlig störning av funktioner, vilka äro nödvändiga för samhällets
säkerhet eller för skyddande av enskild medborgares liv eller hälsa».
Med detta grundlagsstadgande blev även klarlagt att ett strejkförbud
inom ramen för stadgandet inte skulle innebära ett ingrepp i grund-
lagsskyddade rättigheter. Huruvida detta gäller även privaträttsliga
arbetsförhållanden synes tillsvidare vara en öppen fråga. Tidigare lag-
stiftning om lönereglering har, såvida den inte baserats på grundlags-
stadganden om krigstillstånd, antagits i den ordning som gäller för grund-
lagsändringar.14

13. Sverige framstod intill helt nyligen som det land där parterna

14 Se vidare Knoellinger, op. cit., s. 20—24, 146—152; Keijo Liinamaa, Wages
policy: the role of the State and of the organizations of employers and employees,
i Finnish national reports to the Seventh international congress for labour law
and social legislation, Warsaw 1970, Studia Iuridica Helsingiensia 7, Vammala
1970, s. 15—22.



128 Folke Schmidt

på arbetsmarknaden alltid lyckats att lösa sina konflikter på egen hand.
Visserligen hade tvångsingripanden varit nära förestående vid flera till-
fällen, men man hade kunnat göra halt före verkställigheten. Sålunda
antog riksdagen i anledning av en poliskonflikt 1947 en provisorisk lag-
stiftning om särskilda åtgärder för polisverksamhetens upprätthållande.
Konflikten löstes i godo innan K.M:t behövde utnyttja sina fullmakter.
Hösten 1951 framlades en proposition om en tvångslösning av en konflikt
vid de kommunala sjukhusen, sedan sköteräkorna på en del sjukhus
verkställt massuppsägningar. 1955 framlades en proposition för lösning
av en konflikt mellan redare och sjöbefäl. 1951 och 1955 återkallades
propositionerna innan de slutbehandlats av riksdagen, då parterna lyckats
nå uppgörelser. 1947 och 1951 var det fråga om tjänsteplikt — det rörde
sig om konflikter inom den offentliga sektorn och kollektivavtal var
vid denna tidpunkt ännu inte tillåtna. 1955 års lagstiftning siktade till
skiljedom.

Det första ingripandet kom 1971 med anledning av konflikter mellan, å
ena sidan, staten och kommunerna och å den andra sidan två av de fyra
topporganisationer som på den offentliga sektorn företräder arbetsta-
garna, nämligen Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och
Statstjänstemännens riksförbund (SR). Konflikten rörde statens och kom-
munernas politik att söka genomföra en utjämning genom att medge
större förbättringar främst för tjänstemän i de lägre lönegraderna. I
början av februari inleddes flera strejker, vilka besvarades av staten och
av kommunerna med omfattande lockouter. För allmänheten var SR:s
strejk med sina trafikledare särskilt besvärande. Den innebar att per-
sontrafiken vid järnvägarna fick helt inställas och att godstrafiken måste
kraftigt nedskäras.

Det bör nämnas, att de styrande vid antagandet av statstjänstemanna-
lagen och kommunal tjänstemannalagen 1965 var medvetna om risken
att tillåta öppna konflikter rörande lönevillkoren för offentliga tjänste-
män. Departementschefen hade som förutsättning för en reform angivit
att man skulle kunna komma överens om en frivillig ordning för lösande
av samhällsfarliga konflikter. Två huvudavtal kom till stånd, ett för
den statliga och ett för den kommunala sidan. Båda dessa hade giltighet
under konflikten 1971. Efter mönster från huvudavtalet mellan Svenska
arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen av 1938 skall fråga om
en konflikts samhällsfarlighet kunna prövas av en särskild nämnd med
lika antal medlemmar från vardera sidan.

Nämnden på den statliga sidan, statstjänstenämnden, fick under kon-
flikten pröva 6 ärenden, kommunal tjänstenämnden 2 ärenden. I ett fall
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(vissa veterinärer) fann den statliga nämnden att en konflikt otillbörligt
störde samhällsviktiga funktioner. Kommunaltjänstenämnden kom till
motsvarande resultat i två ärenden, av vilka det ena också rörde vete-
rinärer, det andra kommunernas socialförvaltningar. Nämndernas pröv-
ning rörde enskilda sektorer. Den samlade effekten bedömdes däremot
inte.

Den 12 mars utfärdades en lag om förnyad giltighet av vissa kollektiv-
avtal.15 Lagen gav K.M:t fullmakt att sätta i kraft de kollektivavtal
som senast gällt mellan de av konflikten berörde parterna — kollektiv-
avtalen hade utslocknat vid årsslutet 1970/71. Förlängningen avsåg
en tid av högst sex veckor och förutsatte att stridsåtgärderna hotade
»väsentliga medborgarintressen». Förordnande utfärdades samma dag som
lagen tillkom. SACO och SR fogade sig och beordrade sina medlemmar
tillbaka till arbetet.

I slutskedet (juni 1971) träffades kollektivavtal för den kommunala
sidan men däremot inte för den statliga. Avtalsverket valde att ensidigt
sätta i kraft en uppgörelse för hela fältet som avtalsverket träffat med
de två organisationer med vilka staten inte haft någon öppen konflikt,
TCO-S16 och det LO-anslutna Statsanställdas förbund (SF).

14. Referenten gör halt på denna punkt i redogörelsen för förhållan-
dena i de nordiska länderna. Bland den mängd av frågor som skulle
vara förtjänta av uppmärksamhet väljer jag att diskutera närmast från
svenska utgångspunkter a) frågan om den statlige förlikningsmannen
bör ha särskilda befogenheter utöver den att inbjuda parterna att komma
till förhandlingsbordet och b) frågan om man bör ha en lagstiftning som
ger permanent beredskap för den händelse att en konflikt skulle hota
väsentliga medborgarintressen.

a) Som förut redovisats är förlikningsmannen i Danmark och Norge
utrustad med långt större befogenheter än i Sverige. I Finland har
social- och hälsovårdsministeriet fullmakt att förordna om uppskov. Per-
sonligen har jag sympati för tanken att till Sverige överflytta grund-
satsen, att förlikningsmannen äger förordna om ett kort uppskov med
varslade stridsåtgärder. En regel som i viss mån är jämförbar har
arbetsmarknadsparterna själva accepterat på det offentliga området i
de två huvudavtalen. Har en fråga hänskjutits till statstjänstemämnden
(kommunaltjänstenämnden), råder fredsplikt i avvaktan på nämndens

15 Proposition 1971 nr 50 som avgavs den 10 mars 1971.
16 Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion.

9
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utlåtande. Rådrummet för avgivande av utlåtande får uppgå till högst
tre veckor.

En befogenhet för förlikningsmannen att förordna om uppskov är
inte till sin effekt att jämföra med tvångslagen den 12 mars 1971, som
satte tidigare tillämpade kollektivavtal i kraft. Genom denna lag tvinga-
des parter som lagligen gått till strejk att beordra sina medlemmar att
återgå till arbete. Arbetstagarsidan hade varit utsatt för lockout och
stridskassorna hade i huvudsak tömts. Av de två stridande organisa-
tionerna SACO och SR hade i varje fall SACO, den till medlemsantalet
större organisationen, inte resurser att åter gå till strid. Tvångslagen
påverkade därför maktförhållandena på ett sätt som SACO uppfattade
som orättvist.

Frågan om möjligheten att till ett annat land överföra de danska
och norska reglerna att förlikningsmannen äger kräva att hans förslag
skall gå till hemlig omröstning och förlikningsmannens befogenhet att
därvid koppla samman olika förslag synes mig långt svårare att bedöma.17

Svenska fackförbund har regelmässigt givit sina förbundsstyrelser (mot-
svarande organ) befogenhet att göra upp.18 Omröstningar är således
alltid rådgivande. De är ganska sällsynta och har såvitt jag vet inte
tillämpats vid någon av de centrala uppgörelser som varit regelbundet
återkommande sedan 1956.19

Bestämmelser om koppling får bedömas — i varje fall om man ser
till förhållandena i Norge — snarare som ett vapen i händerna på en
majoritet i förhållande till en revolterande minoritet än som en befogen-
het för förlikningsmannen. Man skulle kunna mena att koppling kunde
vara motiverad då samtliga berörda organisationer tillhör samma centrala

17 Koppling har betydelse främst på arbetarsidan. Förhållandet samman-
hänger med de interna reglerna. Dansk Arbejdsgiverforening skall godkänna
medlems kollektivavtal (motsvarande gäller för övrigt i Sverige). LO har
däremot inte samma makt i förhållande till anslutna fackförbund.

18 Enligt LO:s stadgar är detta villkor för medlemskap. Varje anslutet
förbund skall i sina stadgar ha bestämmelse om rätt för förbundsstyrelsen att
träffa det slutliga avgörandet i frågor om uppsägning ,av kollektivavtal, om
antagande eller förkastande av förslag till sådant avtal samt om vidtagande av
stridsåtgärder (§11 mom. 2).

19 En omröstning företogs i livsmedelsfacket 1953. Sedan förlikningskom-
missionens förslag förkastats med stor majoritet (97 °/o röster för avslag) utbröt
öppen konflikt. Det slutliga avtalet, som träffades sedan konflikten varat fem
veckor, torde inte ha underkastats omröstning. Omröstning förekom för skogs-
arbetarna 1962 och i transportfacket 1966. Skogsarbetarna och transportar-
betarna deltog vid dessa tillfällen inte i centrala förhandlingar.
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organisation, som t.ex. när ett förbund inom LO inte önskar godtaga
en central uppgörelse mellan SAF och LO. Jag skulle dock hålla för
troligt att i Sverige de stora parterna inte skulle ha något intresse av
en lagstiftning om koppling i ett sådant fall. Samordning framtvingas
ändå för dem som deltager i centrala förhandlingar genom den före-
skrift som är vanlig i centrala uppgörelser, nämligen att de efterföljande
uppgörelserna på förbundsplanet förblir preliminära till dess att samtliga
tvistefrågor blivit lösta. Även eljest har arbetsgivarna maktmedel att
framtvinga en samordning på arbetarsidan. Vid 1966 års förhandlings-
omgång vägrade Transportarbetareförbundet att vara med vid centrala
förhandlingar. Den centrala uppgörelsen mellan SAF och LO nåddes
under hot om storlockout den 2 april 1966. SAF förklarade därvid att
varslet om storloekout skulle kvarstå ända till dess att uppgörelse
träffats i transportfacket. Transportarbetarna hade därför att föra sina
förhandlingar till slut under pressen att en strejk skulle komma att
besvaras med storlockout.

Att genomföra bestämmelser om koppling skulle kanske för de största
organisationerna vara en lockande tanke, om man på så sätt även kunde
dra in utomstående. Hade en koppling skett på den statliga eller kom-
munala sektorn under avtalsrörelsen 1971, råder det inget tvivel om
att en stor majoritet skulle ha röstat ned medlemmarna i SACO och SR.
Det säger sig självt att den som i likhet med referenten menar att lös-
ningar bör sökas i samråd med de närmast berörda skulle ha förkastat
tanken på koppling i detta fall.20

b) Frågan om parterna på arbetsmarknaden skall tillåtas att använda
strejk, lockout och andra stridsmedel som led i kampen om arbets-
villkoren har varit ständigt debatterad. I de nordiska länderna torde
vi vara ense om att avtalsförhandlingarna bör vara fria och att arbe-
tarparten som yttersta maktmedel skall kunna tillgripa strejk.21 I all-
mänhet menar man att båda sidor bör ha stridsmedel till förfogande.
Om arbetstagarsidan medges strejkrätt, bör arbetsgivarsidan ha rätt att
vidtaga lockout. Vidare bör noteras, att kampen om arbetsvillkoren
förts gemensamt för stora grupper och att sympatistrejken liksom sym-
patilodkouten hos oss i Norden kommit att betraktas som tillåten.

20 Det må påpekas att koppling och gemensam omröstning fyller samma
funktion som reglerna om allmängiltigförklaring (tyska Allgemeinverbindlicher-
klärung, franska extension), vilket institut har stor prakt isk betydelse i fransk rätt .

21 Referenten bortser från frågan, om vissa grupper av offentliga t jänstemän
bör inta en särställning i sikte att säkerställa samhällsviktiga funktioner.
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Man är ense om att parternas handlingsfrihet likväl är begränsad.
Hotas väsentliga medborgarintressen, har lagstiftaren att ingripa för
att säkerställa arbetsfreden. Det är knappast möjligt att göra något
uttalande om var gränsen går — den beror ju till en del på samhällets
villighet att underkasta sig tillfälliga störningar med tanke på vad hand-
lingsfrihet för parterna kan betyda på längre sikt. Sannolikt är käns-
ligheten för konflikter särskilt stor i små länder med centraliserad
ekonomi. Från denna utgångspunkt skulle det vara lättare att tolerera
öppna strider i USA, Britannien, Frankrike, Italien och Västtyskland än
i de nordiska länderna. Från samma utgångspunkt skulle läget vara
känsligare i Danmark än i Sverige.

Det är naturligt att förhandlingsläget på arbetsmarknaden påverkas
av förhållandet hur snävt gränsen är dragen för handlingsfriheten och
hur benägna de politiskt styrande kan vara att tillgripa lagstiftning.

Illum 22 har träffande skildrat förändringarna i Danmark i förhand-
lingsklimatet inför förlikningsmannen efter hand som statsingripanden
blivit allt vanligare. Förlikningsmannens uppgift var ursprungligen att
lägga sitt förslag så att parterna kunde väntas föredra att anta förslaget
framför att gå till strid. »Med en Indgriben fra Lovgivningsmagten
for Øje maa Forslaget tage Sigte paa, om Parterna vil foretraekke Ved-
tagelse frem for en Løsning paa Rigsdagen, og paa de politiske Mulig-
heder for, at Forslaget kan godkendes af Rigsdagen.» Det är således
andra maktfaktorer än tidigare som bestämmer löneutvecklingen.

Illums iakttagelse torde ha tillämpning på Sverige även om i Sverige
utrymmet för parternas handlingsfrihet sannolikt är vidsträcktare än
i Danmark. Ingen föreställer sig likväl att idag som skedde 1909 en
arbetsstrid med lockout och storstrejk skulle få föras till slut. Det är
tänkbart att striden skulle tillåtas bryta ut, men redan efter några
veckor skulle parterna stå inför valet att själva göra upp eller att få
sig förelagda en tvångslösning. Det vill också synas som om den svenska
Landsorganisationen drivit sin satsning de senaste åren på särskilda
höjningar för de lågavlönade främst med politiska maktmedel. LO har
sökt stöd i den allmänna opinionen. Enligt referentens mening bör
lagstiftarens ingrepp i konflikten mellan staten och SACO och SR 1971
inte bedömas som en engångsföreteelse. Det är väl också så att sanno-
likheten för ett samhällsingripande ökar när regeringen som fallet
var i Sverige under lönerörelsen 1971 för en självständig lönepolitik.
Statsmakterna blir då beredda att ta på sitt ansvar uppgörelsernas inne-

22 Knud Illum, Den kollektive Arbejdsret, 3 uppl. 1964, s. 21.
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håll även i ett fall där en öppen konflikt hade varit möjlig att uthärda.
Vi har att vänta oss motsvarigheter så snart parterna inte kan nå enighet.

I Danmark har de talrika ingripandena varit improvisationer av
växlande art. I Norge har man sedan 1952 en lag om lønnsnemnd.
Lønnsnemnden är en stående skiljedomstol med en ordförande och sex
ledamöter. Av ledamöterna är fyra permanenta — två neutrala och
en arbetsgivar- och en arbetstagarrepresentant — de två återstående
utses av envar av parterna i tvisten. För att en sak skall hänskjutas
till lønnsnemnd förutsattes särskild lagstiftning för varje fall om parterna
inte når enighet om tvistens överlämnande till lønnsnemnd.

Referenten bedömer som sannolikt att de framtida konflikterna oftare
kommer att avse konflikter berörande mindre grupper än stora öppna
kraftmätningar mellan landsorganisationen och arbetsgivareföreningen
i respektive land. Utifrån detta antagande skulle en lagstiftning mot-
svarande den norska vara att rekommendera. Den innebär ju, att man
under lugna förhållanden tillsätter en permanent skiljedomstol, till vilken
den lagstiftande församlingen enligt särskilt beslut kan hänskjuta en
aktuell konflikt som hotar väsentliga medborgarintressen. Det bör vara
lättare för den lilla gruppen att underkasta sig ett avgörande av en
sådan skiljenämnd än en lagstiftning som upphöjer ett medlingsförslag
till lag, vilket kanske dikterats av en majoritet som inte ansett sig behöva
ta hänsyn till särintressen. Man undviker också de nackdelar som är
förenade med en ensidig reglering av arbetsförhållandena, vilket är
den ordning som gäller i Sverige för SACO:s och SR:s medlemmar sedan
början av 1971.

C. Lagstiftning om sanktioner av fredsplikten

15. Beträffande ansvaret vid kränkning av den fredsplikt som följer
av kollektivavtal överensstämmer rättsordningen i de fyra länderna i
det hänseendet att påföljden av kränkning av fredsplikten stannar vid
skyldighet att utge ett penningbelopp.23 Men i frågan vilka som skall

23 Enligt dansk och norsk rätt är samma påföljd knuten till brott mot
förlikningsmans förbud mot stridsåtgärder som till brott mot fredsplikten enligt
kollektivavtal. Den svenska lagen av 1971 följde samma mönster. Vissa kol-
lektivavtal, som tidigare utslocknat, sattes åter i kraft med verkan enligt vanliga
regler. Det kan tillläggas, att enligt den norska lov om lønnsnemnd i arbeids-
tvister ett avgörande av lønnsnemnd har samma verkningar som ett kollektivav-
tal. Den följande framställningen har således tillämpning även på situationen
då fredsplikt råder på grund av förlikningsmans förordnande eller på grund av
tvungen skiljedom.
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drabbas av denna påföljd och hur penningbeloppet skall bestämmas gäller
olika regler.

Påföljden av deltagande i en olovlig stridsåtgärd stannar måhända
för den enskilde arbetaren inte vid skyldigheten att utge ett penning-
belopp. Arbetsgivaren kan mena, att den strejkande har brutit mot
sina skyldigheter enligt tjänsteavtalet och att han därför är befogad att
säga upp honom från hans anställning eller att göra andra påföljder
gällande enligt tjänsteavtalet. Allteftersom regler införts om anställ-
ningsskydd blir denna frågeställning allt viktigare.

16. I Danmark genomfördes genom Lov 1910 om oprettelse av en
fast voldgiftsret ett säreget system. Vid brott mot kollektivavtal
(overenskomstkraenkelse) kan den ansvarige åläggas att utge en bot.
Bestämmelserna om bot finns numera i Lov om arbejdsretten § 5. Från
ett skadestånd skiljer sig boten främst däri, att botens belopp kan bestäm-
mas utan direkt hänsyn till skadan. Boten kan utgöra ett högre belopp
än skadan, den kan utgå även om någon skada inte skulle ha uppstått.
Domstolen kan också fastställa boten till ett mindre belopp än som skulle
motsvara skadans storlek. Vid särskilt förmildrande omständigheter kan
den helt bortfalla. I den mån boten utgör ersättning för skada, skall
den tillfalla den skadelidande. I annat fall erlägges boten till käranden.

Vid en olovlig strejk åligger botansvaret i första hand den enskilde
arbetstagaren. Men även fackföreningen kan bli ansvarig. Som regel
är förutsättningen härför likväl att »organisationen har gjort sig
delagtig i den påklagade arbejdsstandsnings ivaerksaettelse eller fortsaet-
telse» (Lov om arbejdsretten § 5 mom. 4 st. 2). Arbejdsrettens bedöm-
ning är likväl sträng. I rättspraxis krävs att organisationen söker att
med lämpliga medel hindra olovliga stridsåtgärder.24

17. I Norge avser bestämmelserna om ansvar i händelse av olovlig
stridsåtgärd en skyldighet att utge skadestånd. Man tillämpar tradi-
tionella skadeståndsprinciper och tillerkänner den skadelidande endast
ersättning för ekonomisk skada. Detta kan synas som en brist bl.a.
för det fallet att olovlig arbetsinställelse drabbar ett offentligt företag
som inte drives med sikte på vinst.25 De norska bestämmelserna om
skadestånd överensstämmer med de danska såtillvida att skadeståndet
må nedsättas under skadans storlek. Vid skadeståndets bestämmande
skall beaktas »skadevolderens skyld og økonomiske baereevne, skade-
lidtes forhold og omstendighetene i øvrig».

24 I l ium, op. cit., s. 325 ff., och Rise og Degerbøl, op.cit., s. 165 ff.
25 Se Kr i s ten Andersen, F r a arbeidsl ivets ret t , 1967, s. 382 f.
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Liksom i Danmark är ansvaret för deltagande i en olovlig strejk i
första hand en angelägenhet för de enskilda arbetstagarna. Föreningens
ansvar inträder bara »når den selv er skyld i bruddet eller fortsettelsen
av det tariffstridige forhold eller i den ulovlige arbeidsstans».

18. De svenska reglerna om påföljd av brott mot kollektivavtal i 1928
års lag om kollektivavtal 8 och 9 §§ har likheter både med de danska
och de norslka reglerna. De överensstämmer med de danska reglerna
om bot genom möjligheten att utdöma skadestånd även om den olovliga
åtgärden inte föranlett skada. Å andra sidan har utgångspunkten varit
att fråga är om att ersätta en verklig skada, om också skadan icke är
av ekonomisk natur. I propositionen 1928 26 avvisade departementschefen
sålunda en propå att den skadevållandes skuld skulle tillåtas verka för-
höjande av skadeståndet utöver den verkliga skadan. Detta skulle näm-
ligen kunna fattas som införandet av ett straffrättsligt moment, något
som borde undvikas. Skadestånd för ioke-ekonomisk skada bör sålunda
betraktas som ett plåster på såret jämförbart med den ersättning för
sveda och värk som vid kroppsskada tillkommer den skadelidande. Skill-
naden mellan dansk och svensk rätt på denna punkt är dock inte väsent-
lig. Den svenska arbetsdomstolen ser i sin bedömning till önskemålet
att skadeståndet skall tjäna som ett medel att motverka olovliga åtgärder.

Enligt den svenska lagen om kollektivavtal är organisationen inte
bara hindrad att lämna understöd eller medverka vid olovlig stridsåt-
gärd. Organisation som är bunden av kollektivavtal är också pliktig
att söka hindra sina medlemmar att vidta olovlig stridsåtgärd eller att
om åtgärd vidtagits söka förmå dem att häva den (4 § 2 st.). Organisa-
tionens ansvar är sålunda enligt lagens bokstav strängare i svensk rätt
än i dansk och norsk rätt. Det är inte säkert att den praktiska skill-
naden är väsentlig. Som nämnts anses även i Danmark organisationen
vara skyldig att aktivt ingripa för att återställa arbetsfreden.

För den enskilde arbetstagaren gäller den mycket omdebatterade
tvåhundrakronorsregeln. »Ej må i något fall skadestånd ådömas enskild
arbetare till högre belopp än tvåhundra kronor.» Denna begränsning,
som tillkom vid lagförslagets behandling i utskottet, motiverades med
att skadeståndet visserligen skulle vara tillräckligt verksamt men att
ett skydd skulle beredas arbetare mot alltför betungande följder av
avtalsbrott. Värdegränsen har stått oförändrad sedan 1928. Maximum

26 Prop. 1928 nr 39 med förslag till lag om kollektivavtal och till lag om
arbetsdomstol, s. 124.
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200 kr representerade då ungefär en månadslön, medan beloppet nu
svarar mot ungefär två dagslöner.

19. Vad som i dansk rätt kallas bot benämnes i finsk rätt plikt.
Finlands lag om kollektivavtal av 1946 upptar i 7 § bestämmelse att
arbetsgivare eller arbetstagare som medvetet bryter mot bestämmelserna
i kollektivavtalet kan ådömas plikt. 7 § tar dock sikte på avtalsbe-
stämmelser i allmänhet. Fredsplikten behandlas för sig i lagens 8 och
9 §§. 8 § upptar den förut citerade, från Sinzheimer hämtade regeln.
Kollektivavtalet förpliktar förening öller arbetsgivare att undvika alla
mot avtalet i dess helhet eller någon enskild bestämmelse däri riktade
kampåtgärder. Förening eller arbetsgivare som inte fullgör sina åliggan-
den enligt 8 § skall i stället för skadestånd till motparten gälda plikt (9 §).
Liknande regler fanns i den tidigare lagen om kollektivavtal av 1924.

Finlands lag skiljer sig från lagarna i de andra nordiska länderna
i det hänseendet att den enskilde arbetstagaren inte har någon direkt
skyldighet att undvika mot avtalet riktade kampåtgärder. Enskild arbets-
tagare som deltagit i en olovlig konflikt kan således inte åläggas att utge
plikt. Som nämnts är förening dock skyldig att tillse att dess medlemmar
iakttar fredsplikten och denna skyldighet åligger även fackföreningen i
förhållandet till de enskilda arbetstagarna. En förening som försummar
sin skyldighet kan dömas att gälda plikt till motparten.

20. De danska, norska och svenska lagarna har sålunda gemensamt,
att ersättningsskyldighet vilar på den enskilde arbetstagaren. Som redan
framgått av det föregående är skilj aktigheterna dock betydande.

I Danmark tillämpar Arbejdsretten sedan många år tillbaka »faste
takster» för boten sålunda att den strejkande i normalfallet dömes att
betala ett belopp vars storlek bestämmes efter hans kategori och antalet
strejkdagar. Före 1962 hade man två kategorier, man och kvinna, från
1962 tre, faglig (yrkesutbildad), ofaglig (grovarbetare) och kvinna.
»Taksten» har reviderats undan för undan med hänsyn till löneutveck-
lingen. Tidigare fastställdes »taksten» efter förhandlingar mellan huvud-
organisationerna. Men 1970 kunde dessa inte nå enighet, varför Arbejds-
retten fick uppgiften att bestämma den nya taxan i samband med ett
aktuellt mål. Taxan avser en bot per timme. Före 1970 räknade man
med en »bodtakst» per dag.

Följande tabeller har hämtats från Allan Rise och Jens Degerbøl.27

27 Op. cit, s. 164.
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Kr. pr. strejkedag Kr. pr. strejkedag

maend kvinder

1938—1949 10 8
1949—1955 15 10
1955—1959 20 15
1959—1962 25 20

Kr. pr. strejkedag Kr. pr. strejkedag Kr. pr. strejkedag

faglaerte ufaglaerte kvinder

1962—1966 40 35 30
1966—1969 60 50 45

Kr. pr. strejketime Kr. pr. strejketime Kr. pr. strejketime

faglaerte ufaglaerte kvinder

fra 1970 10,50 8,75 7,75

Botens belopp blir som synes hög om strejken får någon varaktighet,
den motsvarar ju för en yrkesarbetare mer än 400 kr i veckan.

21. I Norge tycks råda en annan atmosfär än i Danmark. Antalet
mål rörande olovliga konflikter som gått till Arbeidsretten har under
senare år varit lågt och i flera fall har Arbeidsretten inte behövt döma
ut skadestånd då käranden begränsat sitt yrkande till att avse en för-
klaring av Arbeidsretten, att strejken var olovlig och att arbetarna var
skyldiga att återgå till arbete, ibland i förbindelse med ett åläggande
att utge rättegångskostnad.

En genomgång av Arbeidsrettens domar om skadeståndsansvar för
enskilda arbetare för perioden 1960—70 visar följande. Arbeidsretten
fastställer ett sammanlagt skadeståndsbelopp, vilket de arbetare som
deltagit i den olovliga åtgärden förpliktas att utge en för alla och alla
för en. För den enskilde arbetstagaren fastställes dock ett maximum.
Detta belopp har bestämts med hänsyn till hur allvarligt Arbeids-
retten bedömt den olovliga handlingen och växlat från 200 kr till 800 kr.28

Arbeidsretten gör skillnad mellan vanliga arbetare och tillitsmän. På
grund av sitt särskilda ansvar ålägges tillitsmannen högre skadestånd.
I domen 1962 s. 1 var maximibeloppet sålunda för tillitsmannen 400 kr,
medan skadeståndsansvaret för den vanlige arbetaren begränsades till
200 kr.29

28 200 kr (A. R. D. 1962 s. 1, 1967 s. 1), 300 kr (1964 s. 75), 350 k r (1964 s. 17),
470 k r (1966 s. 90), 800 k r (1960 s. 1).

29 Se v idare Kr is ten Andersen, Arbeidsre t ten og organisasjonene, s. 238 ff,
och F ra arbeidslivets ret t , s. 381.



138 Folke Schmidt

22. Man kunde vänta sig att tillämpningen av den svenska tvåhundra-
kronorsregeln skulle vara stereotyp. Det skulle ligga nära till hands att
anta att arbetsdomstolen utmätte maximum så snart en enskild arbets-
tagare fälldes till ansvar därför att han deltagit i en olovlig stridsåt-
gärd. Så har arbetsdomstolen inte handlat. Maximum 200 kr utdömes
endast under relativt försvårande omständigheter.30 I några domar från
1971 har arbetsdomstolen med hänsyn till omständigheterna stannat vid
så låga skadeståndsbelopp som 50 kr per arbetstagare (1971 nr 8) och
150 kr (1971 nr 20). Den svenska arbetsdomstolen söker såvitt möjligt att
differentiera. Som exempel må anföras domen 1971 nr 23. Som protest
mot en ny ackordsprislista hade ett stort antal elektriker nedlagt arbetet
på eftermiddagen den 16 december 1970. Den 12 januari 1971 förekom
en ny arbetsinställelse som på de flesta arbetsplatser varade hela dagen.
Talan fullföljdes mot 88 arbetstagare. Arbetsdomstolen gjorde därvid
skillnad mellan dem som deltagit endast i den ena och dem som deltagit
i båda arbetsnedläggelserna. Som försvårande omständighet betraktades
att vissa arbetare hade tillhört en aktionskommitté eller var ledamöter
av klubbstyrelse. Med hänsyn härtill kom skadeståndet för vissa arbetare
att bli 200 kr, för andra 150 kr, för två stannade skadeståndet vid 100 kr.

Maximiregeln 200 kr har inte ansetts hindra arbetsdomstolen att vid
sidan av ett skadestånd om 200 kr ålägga arbetstagare att utge ersättning
för rättegångskostnad. Här har arbetsdomstolen inte ansett sig kunna
differentiera efter skuld. I målet 1971 nr 23 förpliktades sålunda envar
av de 88 arbetstagarna att utge ersättning för rättegångskostnad med
fordrade 100 kr.

23. Som förut antytts uppkommer vid en olovlig stridsåtgärd frågan
om den enskilde arbetstagaren vid sidan av ett botansvar eller skade-
ståndsansvar kan drabbas av uppsägning eller annan påföljd enligt tjänste-
avtalet. Problemet är invecklat beroende på att förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare bestämmes av två rättssystem, det kol-
lektiva och det individuella. Kan arbetsgivaren kumulera påföljd enligt
det ena systemet med påföljd enligt det andra eller bör arbetsgivarens
rätt att påtala brott mot tjänsteavtalet begränsas av hänsyn till de
intressen som bär upp det kollektiva regelsystemet? Den följande fram-
ställningen kommer i det väsentliga att knyta an till norska och svenska
avgöranden.

Norge har en särskild lagstiftning om uppsägningsskydd. Enligt lov
om arbeidervern av den 7 december 1956 § 43 är arbetsgivaren skade-

30 Se min uppsats Rättsläget vid vilda strejker, SvJT 1970 s. 705.
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ståndsskyldig om han uppsäger en arbetstagare »utan at opsigelsen har
saklig grunn i bedriftsinnehavarens, arbeiderens eller bedriftens for-
hold». Stadgandet är tillämpligt på arbetare som efter fyllda 20 år
har »minst 2 års sammenhengende tilsetning ved samme bedrift». En
motsvarande regel fanns i 1936 års lov om arbeidervern. Mål avseende
osaklig uppsägning hör under allmän domstol, medan mål om brott mot
fredsplikten hör under Arbeidsretten. Möjlighet finns därför att samma
uppsägningshandling kan komma under bedömning på två håll.

A.R.D 1954 s. 24. Thorbjørn Marthinsen var anställd vid Torps Bruk.
Han var tillitsman och samtidigt ordförande i Torps fackförening. I sin
egenskap av fackföreningsordförande skrev han till arbetsgivaren ett
brev i vilket fackföreningen förklarade att den hade beslutat att av
viss grund inställa övertidsarbete. Arbetsgivaren svarade med att upp-
säga Marthinsen.

Arbetsgivaren förde målet till Arbeidsretten under hänvisning till
att hotet om arbetsnedläggelse var en »tariffstridig trusel» och att
arbetsgivaren hade »tariffmessig rett» att säga upp Marthinsen. Denne
hade nämligen grovt brutit mot de förpliktelser som ålåg en tillitsman
enligt då gällande Fellesoverenskomst for tillitsmen. Arbeidsretten gav
dom i enlighet med arbetsgivarens yrkande.

Arbeidsrettens dom var inte enhällig. De två arbetstagarrepresen-
tanterna i domstolen, herrar Gulbrandsen och Nilsen, hävdade att alla
fackföreningsmedlemmar var ansvariga för den påtalade handlingen.
Marthinsen hade visserligen inte gjort vad man kunde kräva av en
tillitsman, men han var inte ensam den skyldige. Det fanns efter kol-
lektivavtalet inte tillräckligt skäl för att säga upp honom.

Fallet torde inte ha förts till allmän domstol.31

I följande fall blev arbetsgivarens åtgärd bedömd både av Arbeids-
retten och av Høyesterett.

A.R.D 1960 s. 139. 1958 pågick en strejk vid Trondheim Jernbane-
restaurant. Genom dom den 5 maj förklarade Arbeidsretten att strejken
var »tariffstridig» och olovlig. Samma dag på kvällen beslöt de strej-
kande vid ett möte att fortsätta strejken. När en av mötesdeltagarna
gav en representant för arbetsgivaren meddelande härom förklarade

31 Arbetarna gick strax efter meddelandet om Arbeidsrettens dom i strejk
för att förmå arbetsgivaren att ta tillbaka uppsägningen av Marthinsen. Denna
strejk förklarades av Arbeidsretten i målet A.R.D. 1954 s. 69 »tariffstridig» och
fackföreningen och arbetarna dömdes att betala höga skadestånd. Fackföreningen
hade att betala 25.000, 8 arbetare som var medlemmar av styrelsen och tillitsmän
3.000 kr vardera och övriga 353 arbetare 800 kr vardera. Domen var enhällig.
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denne att de strejkande var att anse som avskedade därför att de inte
respekterade Arbeidsrettens dom. Företaget annonserade platserna
lediga i tidningarna nästa dag. De strejkande kapitulerade och anmälde
sig till arbete. Av olika skäl kom en av de strejkande, kassörskan Dagmar
Berntsen, att anmäla sig någon timme senare än de övriga. Dagmar
fick besked att anmälningen kommit för sent och att hon inte blev åter-
anställd.

Arbeidsretten förklarade att arbetsgivarens handling inte kunde betrak-
tas som en stridsåtgärd och att den inte heller utgjorde något brott mot
arbetsgivarens förpliktelser enligt kollektivavtal. Arbeidsretten uttalade
att den med sin dom inte åsyftade att ta ståndpunkt till frågan om
arbetsgivaren varit skyldig att återanställa de strejkande om de anmält
sig till arbete omedelbart efter det att Arbeidsretten gav sin dom den
5 maj 1958.

I slutet av domen 1960 ger Arbeidsretten tillkänna sin mening i den
sak som sedan kom under Høyesterett på ett sätt som kan fattas som
en anvisning. Rätten ansåg sig böra framhålla »at den ikke kan fri-
gjøre seg fra det intrykk at Dagmar Berntsen er blitt utsatt for en
vilkårlig saerbehandling». Hon hade under strejken inte skilt sig från
andra strejkdeltagare. Hon anmälde sig också samma dag som de övriga.
Hon hade varit länge anställd i företaget.

Høyesterett hade emellertid en annan bedömning.

N.Rt. 1962 s. 766. Dommer Hiorthøy, till vars votum övriga domare
anslöt sig i huvudsak, förklarade att arbetarnas arbetsavtal fallit bort, i
varje fall då arbetarna beslöt sig för att fortsätta strejken. Arbets-
givaren hade på ett tillräckligt klart sätt tillkännagivit sin ståndpunkt
genom beskedet av sin representant och senast genom annonsen i tid-
ningarna. Arbetsgivaren stod i detta läge mycket fritt när han sökte
att få driften igång. Detta gällde även om »arbeidsgiveren utøver sin
rett på en mate som virker hårt overfor den enkelte, forutsatt at han
ikke handler i skadehensikt eller med rettsstridig formål». Det kunde
inte uppställas någon likhetsgrundsats i den meningen att »de gamle
arbeidere i enhver henseende må gis like sjanser til å ansettes på ny».32

24. Den svenska arbetsdomstolens kompetens är vidsträcktare än
den noräka. Enligt särskilda forumbestämmelser har domstolen att pröva

32 Avslutningsvis tar dommer Hiorthøy avstånd från Arbeidsrettens uttalande
om arbetsgivarens handlande. Efter vad som kommit fram inför Høyesterett
kunde arbetstagaren inte anses ha varit utsatt för »vilkårlig saerbehandling».
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även det skydd för anställningen som följer av lag.33 Man behöver där-
för inte som i Norge räkna med fall då en och samma handling blir
bedömd av skilda domstolar.34

De grundläggande frågorna kom till bedömning redan i ett fall från
1934.

AD 1934 nr 179. Stokkebyes Kvarn AB hade givit order om arbete
över söndagsdygnet. Ordföranden i klubben Zachrisson hade tagit kon-
takt med sitt förbund och fått tillstånd av en förbundsfunktionär att
medlemmarna Skulle vägra övertidsarbete. En tid därefter permitterade
företaget några arbetare, bl.a. Zachrisson. När driften senare upptogs
i full omfattning blev Zachrisson inte återintagen i arbete. AD ansåg
bolagets åtgärd tillåten. Visserligen hindrade föreningsrätten arbets-
givaren att utkräva vedergällning enligt tjänsteavtalet mot arbetare
som inte gjort annat än att följa organisationens påbud. AD fortsätter:
»Saken ligger dock på annat sätt, om enskild organisationsmedlem tager
initiativet till eller eljest är positivt verksam för framdrivande av en
avtalsstridig åtgärd men lyckas utverka sin organisations medgivande till
åtgärden. Hans handlande har då en sådan självständig betydelse, att
han i regel icke kan anses skyddad för efterräkningar genom motpartens
förpliktelse att respektera föreningsrätten.»

AD:s avgörande 1934 nr 179 var icke enhälligt. Arbetstagarledamoten
Forslund 34a reserverade sig. Zachrisson var klubbordförande. AD:s
dom innebar att varje föreningsmedlem som aktivt deltog i besluts-
fattande inom föreningen skulle få räkna med påföljder. Forslund fort-
sätter: »Med föreningslivets utveckling, framför allt på områden, där
förening uppträder såsom part, måste såsom grund för föreningens verk-
samhet följa, att den enskilde icke bör drabbas av sådan påföljd, som
i detta fall inträtt, alldenstund den enskilde i gemensamma intressen
måste träda tillbaka för det kollektiva förfarandet.»

Samma frågeställning kom upp i ett mål från 1970.
AD 1970 nr 6. Vid Ford Motor Company, Stockholm, hade arbetarna

33 Av betydelse är särskilt lagen 1936 om förenings- och förhandlingsrätt
29 § och lagen 1971 om anställningsskydd för vissa arbetstagare 10 §. Enligt
sistnämnda lag är arbetsdomstolens behörighet beroende av att arbetstagarens
anställningsavtal (tjänsteavtal) regleras av kollektivavtal.

34 Det är däremot tänkbar t med en dubbelprövning om anställningsskydd
grundas på kollektivavtal och avtalet innehåller en klausul om skiljedom. Så är
förhållandet enligt huvudavtalet mellan SAF och LO enligt dess lydelse från
1964.

34a i AD:s avgörande deltog endast en lekman på vardera sidan.
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på en avdelning vid flera tillfällen för korta perioder nedlagt arbetet
på grund av missnöje med ackordsförtjänsten. Dagen efter en sådan
arbetsnedläggelse suspenderade företaget de arbetare som deltagit i
aktionen. Suspensionens längd bestämdes efter antalet tillfällen då
arbetaren deltagit i arbetsnedläggelser. Sålunda suspenderades en av
arbetarna för 5 dagar, två för 4 dagar, två för 3 dagar, fem för 2 dagar
och en arbetare för 1 dag. AD fann att det förhållandet att den sista
arbetsnedläggelsen haft karaktären av fredspliktsbrott inte betagit bolaget
rätten att tillgripa tillämpliga disciplinära påföljder mot arbetstagarna
för de brott mot deras enskilda arbetsavtal som deras arbetsvägran
inneburit. Metallindustriarbetareförbundet påstod att arbetsgivarens
avsikt varit att bestraffa arbetarna för fredspliktsbrottet, men detta
påstående förnekades av arbetsgivaren. Uppgift stod alltså mot uppgift.
Utredningen gav inte vid handen att arbetsgivarens påstående var felak-
tigt och att suspensionerna utgjorde »påföljd för annat än brotten mot de
enskilda arbetsavtalen». Inte heller denna dom var enhällig. Arbets-
tagarledamöterna anmälde skiljaktig mening. Påföljden av ett freds-
pliktsbrott var enligt KAL för den enskilde arbetaren ett skadeståndsan-
svar intill 200 kr. Bolaget kunde inte anses äga »till sitt fredande åbe-
ropa, att suspensionsåtgärderna vidtagits som påföljd för brott mot de
enskilda arbetsavtalen». Bolagets handlingssätt stod i strid med lagen
om kollektivavtal och därmed också med verkstadsavtalet.

Den svenska statstjänstemannalagen 1965 bör nämnas i detta samman-
hang. Tjänstemannastrejk är tillåten endast då fråga är om strejk som
anordnats av en arbetstagarförening (15 § andra stycket). Deltagande
i en olovlig strejk bedömes efter olika grunder beroende på om strejken
anordnats av en organisation eller om det är en vild strejk. I förra
fallet anses deltagandet inte utgöra tjänstefel (brottsbalken 20 kap. 4 §).
Påföljden stannar vid skadestånd enligt lagen om kollektivavtal, d.v.s.
ett skadestånd om högst 200 kr. Kommunal tjänstemannalagen 1965
innehåller motsvarande regler.

25. Jag vet inte att frågan om den enskilde kan drabbas av påföljd
enligt tjänsteavtalet blivit närmare diskuterad i dansk rätt. Det vill
förefalla som om man utgår från att påföljden av deltagande i en olovlig
strejk bör stanna vid skyldighet att utge bot. Vid flera tillfällen har
»faglig voldgift» haft att bedöma om tillitsmannen i samband med en
olovlig strejk försummat sina plikter och om arbetsgivaren därför hade
lovlig grund att avskeda honom. Enligt Rise har tillitsmannen vissa
skyldigheter att ingripa. Enbart den omständigheten att han deltagit
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i en olovlig strejk är likväl inte en tillräcklig grund för avskedande.35

Finlands lag om arbetsavtal 1970 ger en intressant belysning av den
diskuterade frågan. I 37 § uttalas den allmänna grundsatsen att ar-
betsgivaren inte får säga upp en arbetstagare utan »särskilt vägande
skäl». I fortsättningen av samma paragraf uppräknas ett antal skäl
som inte får betraktas som »särskilt vägande», däribland arbetstagarens
deltagande i strejk eller annan arbetskamp. Vad som sagts gäller dock
inte utan modifikationer. Stadgandet i 37 § bör jämföras med bestäm-
melserna om hävning och skadestånd i samma lag. Enligt 43 § kan
part häva ett arbetsavtal (tjänsteavtal), d.v.s. uppsäga avtalet utan iakt-
tagande av uppsägningstid om »vägande skäl» det påkallar. I sista
stycket av 43 § tillägges att detta stadgande inte äger tillämpning
»på avbrott i arbetet på grund av strejk eller lookout, såframt ej
sådan kampåtgärd vidtagits utan iakttagande av lagstadgandena om
medling i arbetstvister eller åtgärden strider mot stadgandena i lagen
om kollektivavtal eller bestämmelserna i kollektivavtal». Innebörden
av dessa stadganden är att deltagande i lovlig strejk alltid är privilegierat.
Arbetsgivaren kan inte åberopa denna handling som grund för upp-
sägning eller hävning. Däremot torde deltagande i olovlig strejk utgöra
hävningsgrund, om kontraktsbrottet får anses tillräckligt grovt. Är
arbetsgivaren berättigad att häva avtailet, kan han kräva Skadestånd,
oberoende av om han faktiskt häver eller inte (51 § 4 st.). Mål om
hävning och skadestånd på grund av stadgandena i lagen om arbetsavtal
handlägges av allmän domstol.

Finlands lagar om kollektivavtal för offentliga tjänstemän av 1970
gör liksom motsvarande svenska lagar skillnad mellan olovlig strejk
som utlysts av en organisation och den vilda strejken. I det förra fallet
kan tjänstemannen inte bestraffas för tjänstebrott, inte heller drabbas
av disciplinär påföljd. Föreningen som anordnat den olovliga åtgärden
svarar således ensam.

26. Uppfattningarna går isär på viktiga punkter och det är därför inte
lätt att sammanfatta rättsläget i de fyra länderna. Jag begränsar mig
till att ange vissa huvudlinjer.

Enligt sitt tjänsteavtal är den enskilde arbetstagaren skyldig att
utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren anvisar. Objektivt sett
betyder deltagande i en strejk, att arbetstagaren gör sig skyldig till
brott mot sina förpliktelser. Strejken erkännes emellertid som ett
lovligt stridsmedel och en arbetsvägran i samband med lovlig strejk

35 Se Rise, Overenskomstfortolkning ved faglig voldgift, 2 uppl. 1966, s. 520.
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blir med hänsyn till sitt syfte fri från påföljd. Det bör tilläggas att
man är ense om att tjänsteavtalet består under lovlig strejk och lockout
och att konflikten i och för sig inte får anföras som skäl för upp-
sägning.36 Därtill kan sägas, att de förut redovisade reglerna om bot
och skadestånd i dansk, norsk och svensk rätt har den gemensamma
värderingen att påföljden vid olovlig strejk bör vara mildare än påfölj-
derna vid kontraktsbrott i allmänhet.

(a) Det synes naturligt att först peka på den svenska lagstiftningen om
offentliga tjänstemän 1965 och motsvarande finska lagstiftning av 1970.
Deltagande i en olovlig strejk som anordnats av en organisation är
privilegierat. Den enskilde får inte bestraffas för ämbetsbrott eller
drabbas av disciplinärt ansvar. Det kan sägas att minoriteten i det
svenska Stokkeby-målet, AD 1934 nr 179, gjorde sig till tolk för samma
uppfattning. Den olovliga organisationsmässiga stridsåtgärden bedömes
enbart från kollektiv synpunkt och påföljder enligt tjänsteavtalet är
inte tillåtna. Liknande uppfattning möter i minoritetens votum i den
norska Arbeidsrettens dom 1954 s. 24.

(b) En andra linje föres fram av majoriteten i Stokkeby-målet. Där
uttalas att den som inte gjort annat än att följa organisationens order
bör vara fredad från påföljder enligt tjänsteavtalet. Det förutsattes å
andra sidan att ett grovt brott mot fredsplikten kan vara grund för upp-
sägning. Att strejken är organisationsmässig är sålunda en förmildrande
omständighet av samma art som andra omständigheter vilka kan föran-
leda nedsättning eller befrielse från skadestånd (bot).37 Det är tänkbart
att liknande värderingar ligger till grund för den norska Arbeidsrettens
uttalande i Dagmar Berntsen-målet, A.R.D. 1960 s. 139, att »vilkårlig
saerbehandling» inte borde komma ifråga.

I detta sammanhang vill jag nämna den finska lagen om arbetsavtal
1970, enligt vilken deltagande i en lovlig strejk inte betraktas som grund
för uppsägning eller hävning. Men ett deltagande i en olovlig strejk
kan vara hävningssgrund om kontraktsbrottet är tillräckligt grovt.

(c) Vi har också en tredje linje, nämligen att domstolen bortser från
att arbetsvägran utgör ett led i en olovlig strejk. Arbetsgivaren

36 Referenten tar inte upp till behandling frågan om en arbetsgivare är
berät t igad att säga upp strejkande i syfte at t fortsätta sin rörelse.

37 så i den danska Arbejdsrettens dom den 16 dec. 1971 i det s.k. Radiomålet.
Et t antal TV-tekniker som deltagit i en olovlig arbetsnedläggelse befriades helt
från ansvar med hänsyn till a t t de handlat efter anvisning av sin organisation.
Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund dömdes i samma mål at t betala en
bot om 15.000 kr.
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äger bedöma den strejkandes arbetsvägran som ett kontraktsbrott vilket
medför påföljder enligt tjänsteavtalet. Tydligast framträder denna linje
i det svenska Fordmålet, AD 1970 nr 6. Möjligen har samma linje
följts i avgörandet av Norges Højesterett i Dagmar Berntsen-målet,
N.Rt. 1962 s. 766.

27. Jag övergår nu till en rättspolitisk diskussion av sanktionerna
för fredsplikten. Det kunde synas som en självklarhet att den som
bryter mot den fredsplikt som följer av kollektivavtal bör drabbas av
rättsliga sanktioner och att problemet för lagstiftaren endast gällde
vilka sanktioner som bör komma ifråga. Det är dock inte säkert att
denna utgångspunkt gäller generellt. Vid olovlig strejk drabbas den
enskilde av den naturliga sanktionen att han blir utan inkomst. Man
kunde mena att lagstiftaren borde nöja sig med regler som avstängde
honom från ekonomisk hjälp från fackföreningen och från arbetslöshets-
kassa. Den finska lagen ger ju också exempel på en ordning där den
enäkilde strejkande arbetstagaren inte är bunden av fredsplikt och därför
inte heller .kan drabbas av plikt för deltagande i en olovlig stridsåtgärd.

Det bör nämnas att den svenska lagen om begränsning av samhälls-
stöd vid arbetskonfli'kt anger att samhällsstöd (bl.a. arbetslöshetsförsäk-
ring och annat understöd vid arbetslöshet) inte utgår till arbetstagare som
är indragen i konflikt. Regeln gäller både den lovliga och den olovliga
konflikten. Jag antar att motsvarande är förhållandet i de andra nor-
diska länderna. Skillnaden mellan den lovliga och den olovliga konflik-
ten skulle då vara, att vid den olovliga konflikten den strejkande skulle
vara avstängd även från understöd från fackföreningen.

Skulle man befria den enskilde arbetstagaren från skadeståndsansvar
(bot) vid olovlig konflikt, får likväl frågan om organisationens ansvar
större betydelse än eljest. Det bör tilläggas, att man också har att ta
ställning till frågan om ett ansvar bör bestå enligt tjänsteavtalets reg-
ler. Skall ett privilegium för den strejkande som avser befrielse från
skadeståndsansvar också avse påföljder enligt tjänsteavtalet? Till dessa
frågor återkommer jag längre fram.

Jag önskar markera en avgörande synpunkt. Vid en diskussion om
fredsplikten enligt kollektivavtalet som ett problem för lagstiftaren har
man att utgå från att lagstiftarens roll är sekundär och att ansvaret i
första hand vilar på organisationerna å ömse sidor. När det gäller
olovliga stridsåtgärder är det fackföreningen som kommer i förgrunden.
Den olovliga lockouten är ju inte något större problem. Arbetsgivaren
kommer in i bilden när man frågar sig om han över huvud taget har

10
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intresse att utkräva den rätt till skadestånd eller bot som kan tillkomma
honom.

Man kunde mena att de lagstiftande politikerna borde ställa till
de ledande inom fackföreningsrörelsen följande fråga. Vad väljer fack-
föreningsfolket? Skall vi alltjämt ha regler om skadestånd eller bot
för den enskilde arbetstagaren eller är en rättslig reglering motsvarande
Finlands att föredraga enligt vilken fredsplikten på arbetstagarsidan
vilar enbart på fackförbundet och dess underorganisationer? Frågan är
retorisk, ty jag tror inte att de fackliga ledarna vill ensamma bestämma
lagstiftningens innehåll. De arbetar nämligen i ett fält med motstridiga
intressen. Å ena sidan kan de säga sig att organisationen vinner i respekt,
om arbetsgivaren sakför de medlemmar som kränkt organisationens löfte
om arbetsfred. Å andra sidan ser de sig som försvarare av medlem-
marnas intressen och framför allt vill de tillse att den felande blir
bedömd så milt som möjligt. Det är mot denna bakgrund man har
att se det förhållandet att svenska LO kategoriskt avvisat olika propåer
från arbetsgivarsidan att parterna i kollektivavtal skulle ta bort två-
hundrakronorsgränsen.38

Ser vi den enskildes ansvar från samhällssynpunkt, bör man enligt
min mening hålla isär frågan om ansvaret för den som inte kan lastas
annat än att han följt sina kamrater och den som varit initiativtagare
eller som tillitsman (klubbordförande) eller ledamot av fackförenings-
styrelse eller en tillfällig strejkkommitté får sägas ha särskilt ansvar.
De närmast följande ref lektionerna avser endast det första fallet.

Inför vågen av vilda strejker hösten 1969 och vintern 1970 svarade
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) med att deklarera att det ålåg
arbetsgivare som drabbats av vild strejk att instämma de medverkande
till arbetsdomstolen, såvida inte SAF medgav undantag med hänsyn till
särskilda omständigheter. Många väntade sig att de strejkande som
instämts till arbetsdomstolen skulle på olika sätt protestera mot arbets-
givarens aktion. Vi skulle i Sverige ha riskerat en upprepning av vad som
skedde 1954, när talan fördes mot omkring 1.000 hamnarbetare i Göte-
borg. Alla kom personligen till sammanträdet, som hölls i en läroverks-
aula i Göteborg. De instämda arbetarna tågade i parad genom staden.
Sympatisörer till strejkande hade prytt rättssalen med blommor. Arbetet
låg givetvis nere i hamnen så länge processen varade. Inför ett sådant
perspektiv kunde det klokaste synas vara att upphäva de rättsliga
sanktionerna mot dem som inte skilde sig från massan och förlita sig

38 Regeln är dispositiv.
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enbart på den naturliga sanktion som ligger i att den strejkande förlorar
sin inkomst.39 De befarade protestaktionerna uteblev emellertid. Anta-
let fall som fördes till AD blev färre än väntat och rättegångarna
försiggick i lugn.

Frågan om man skall avskaffa det personliga ansvaret för den som
inte skiljer sig från massan bör bero på erfarenheterna i varje särskilt
land. Referenten vill inte uttala någon egen mening i saken.

28. I den fortsatta framställningen utgår referenten från antagandet
att det personliga ansvaret skall bestå i de länder där det finns, d.v.s.
Danmark, Norge och Sverige. Hur skall detta vara utformat? Referenten
är kritisk mot det danska systemet med fasta taxor. Boten tar väsentli-
gen endast hänsyn till en faktor, nämligen strejkens svårighetsgrad
mätt efter dess längd. Vid en långvarig strejk kommer boten att
drabba de strejkande mycket hårt. Beloppet stiger undan för undan
samtidigt som de strejkandes ekonomiska bärkraft blir mindre beroende
på förlusten av den ordinarie inkomsten. Man kan å andra sidan mena
att en bot om 10 kr för en enda timmes driftstopp är alldeles för litet. Det
danska systemet att mäta ut bot har ännu inte satts på ordentligt prov.
Hur skulle det bli om danska arbetare handlade på samma sätt som
italienska arbetare och beslöt att portionera ut en strejk på en vecka
t.ex. så att det ökulle vara en dag i veckan — kanske hoppande dag —
under ett antal på varandra följande veckor.

Använder man ett system med fast taxa, beaktar man inte heller
skillnaden i läget då strejken, när saken kommer inför domstol, är en
passerad incident och då arbetarna alltjämt är ute i strejk. I det förra
fallet borde domstolen utan stor brådska kunna individuellt bedöma
den avslutade handlingen, i det senare fallet är (kanske de strejkandes
ekonomiska bärkraft redan så nedsatt att de inte längre är känsliga för
sanktioner. Det kan hända att en hård påföljd har motsatt effekt mot
den åsyftade, den ger upphov till trots.

Fördelen med ett system med taxa skulle vara den avskräckande
effekten. De enskilda vet på förhand vad det kostar. Referenten tror
dock inte på detta argument. Lika ofta kan osäkerheten hur påföljden
kommer att utmätas förstärka de avhållande krafterna.

De norska och svenska reglerna överensstämmer nära med varandra.
På en punkt har den svenska regeln dock ett försteg, den tillåter att
domstolen dömer ut ersättning även för icke-ekonomisk skada. På en
annan punkt är den norska regeln den bättre, den har inte något tak

39 Referenten uttalar sig i denna riktning i SvJT 1970 s. 720.
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utan lämnar åt Arbeidsretten att fritt bestämma beloppet. Referenten
pläderar således för ett upphävande av taket på 200 kr i den svenska
regeln.

Denna ståndpunkt betyder inte ett krav på en strängare bedömning
än hittills. Från synpunkten att utgöra en lämpad sanktion för freds-
plikten räcker det i allmänhet med låga skadestånd. Faktiskt torde
tvåhundräkronorsregeln hittills ha fungerat någorlunda bra, om man
bedömer skadeståndet enbart som en återhållande faktor och bortser från
dess ersättande funlktion.

Vid bestämmande av påföljden skall, som uttryckligen anges i lag-
texterna, hänsyn tas till den handlandes skuld (lov om arbejdsretten
5 § A.2, lov om arbeidstvister § 5, lagen om kollektivavtal 8 § 3 st.).
Det är sålunda helt i överensstämmelse med lagstiftarens direktiv, när
skadestånd enligt den norska Arbeidsrettens praxis sättes till ett högre
belopp för dem av de olovligt strejkande som är tillitsmän eller med-
lemmar av fackföreningens styrelse eller när den svenska arbetsdomstolen
betraktar som en försvårande omständighet att den strejkande varit med
i en aktionskommitté som fungerat vid sidan av den ordinarie fackliga
ledningen.

29. Rörande den ansvariga personkretsen gäller två begränsningar.
Den enskilde skall ha varit medlem av fackföreningen, han skall själv
ha deltagit i strejken. Den oorganiserade går fri liksom även den
fackligt organiserade som väl deltagit i strejkbeslutet men som inte
själv tillhört de arbetspliktiga. Förklaringen till dessa begränsningar
är i varje fall för svensk rätts del att söka i principen att kollektivavtalet
binder endast den som är eller varit medlem av den avtalsslutande
organisationen (lagen om kollektivavtal 2 §) och att ansvaret för freds-
plikten enligt huvudregeln inte faller på den som enbart kan lastas för
medhjälp vid ett avtalsbrott. Ingen av dessa begränsningar synes ratio-
nell när det gäller den enskilde arbetstagarens ansvar för olovlig strids-
åtgärd. De oorganiserade som gör gemensam sak med de strejkande
bör behandlas lika med dessa.40 Medlemmen i en styrelse som fattat

40 Man kan diskutera om de oorganiserade vid strejk bör iaktta uppsäg-
ningstiden enligt tjänsteavtalet även om någon sådan skyldighet inte vilar på de
organiserade. Svenska Icopalfabriken utsattes för en långvarig strejk hösten
1970. I strejken deltog även ett antal oorganiserade arbetstagare. Bolaget
stämde de oorganiserade till allmän domstol med yrkande att envar skulle
betala ett skadestånd om 300 kr därför att han inte iakttagit en uppsägningstid
om 14 dagar. En uppsägningstid av denna längd föreskrevs i det kollektivavtal
vars avlöningsbestämmelser hade tillämpats för de oorganiserade. Talan ogilla-
des av tingsrätten i Göteborg med motiveringen att strejken var lovlig och att
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beslut om en olovlig strejk på ett arbetsställe bör inte gå fri från ansvar
enbart därför att han har sitt arbete på ett annat ställe. Referenten
menar likväl, att ett »botansvar» bör förutsätta att den enskilde varit
arbetstagare hos den strejkdrabbade arbetsgivaren. Den heltidsanställde
facklige funktionären skulle således falla utanför kretsen av personligen
ansvariga.

30. I de fyra länderna (Danmark, Norge, Sverige och Finland) bär
organisationen ansvar för brott mot fredsplikten. Organisationens ansvar
synes i alla de fyra länderna enligt huvudregeln vara beroende av att
organisationen haft delaktighet i strejken, t.ex. genom att lämna under-
stöd. Organisationens ansvar kan dock, som särskilt betonas i svensk
och finländsk rätt, följa av underlåtenhet att ingripa.

I debatten om ett ansvar för den enskilde alltjämt skall bestå har
framförts tanken att om det personliga ansvaret tas bort så bör ett
ansvar falla på organisationen oavsett delaktighet. Det skulle vara
fråga om vad man i skadeståndsrätten i Sverige kallar strikt ansvar.41

Referenten är närmast kritisk mot ett sådant förslag. Resonemang om
riskfördelning motsvarande skadeståndsrättens är inte tillämpliga för en
påföljd som bör bestämmas främst från synpunkten att hålla tillbaka
olovliga handlingar.

Organisationen kan enligt den svenska arbetsdomstolens praxis ådraga
sig ansvar på två grunder: den ena grunden har avseende på åtgärder av
styrelsen eller enskilda styrelseledamöter eller andra funktionärer, den
andra på åtgärder av föreningen såsom sådan. Bägge dessa grunder är var
för sig tillräckliga att föranleda ansvar.42 Med åtgärder av föreningen
som sådan avser arbetsdomstolen inte bara åtgärder som fattats av en

arbetstagaren vid lovlig strejk inte var skyldig att iakttaga uppsägningstid.
Även Hovrätten över Västra Sverige ogillade käromålet. Tvisten har hänskjutits
till Högsta domstolen.

Ännu ett företag, AB Mataki, drabbades av liknande strejker. Även i
detta fall förs talan mot de oorganiserade.

I Norge skulle den enskilde arbetstagaren kunna dömas till ansvar i ett
motsvarande fall. Enligt loven om arbeidstvister § 29 stycket 2 gäller nämligen
generellt att arbetsinställelse inte får verkställas »før opsigelsesfristen er utlø-
pet». Härmed åsyftas uppsägningstiden enligt tjänsteavtalet (den enskildes
anställningsavtal). Talan mot den oorganiserade måste dock föras vid allmän
domstol. Det synes vara praktiskt att genom lagändring tillägga Arbeidsretten
kompetens även när talan riktas mot oorganiserad.

41 Allan Rise har uttalat att detta skulle vara den enda möjligheten i
en »Kronik» i Berlingske Tidende 20 april 1970.

42 Se för det följande Folke Schmidt, Kollekt iv a rbe ts rä t t , 5 uppl . 1966, s.
236 ff.
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beslutsför församling. Arbetsdomstolen menar att arbetarnas samfällda
vilja även eljest kan ha manifesterat sig på ett så otvetydigt sätt att
bundenhet inträtt för organisationen. Om alla medlemmar är i strejk
sedan avbrytandet av strejken behandlats vid ett möte, kan ansvar
tänkas drabbas föreningen även om något beslut om fortsatt strejk
aldrig fattats. Även den danska Arbejdsretten anlägger en likartad
bedömning. Lika med handlingar som beslutats av ett föreningsorgan
behandlas handlingar som kan antagas »at udspringe af et almindeligt
ønske blandt organisationens medlemmer».43 Rättsläget är likartat i
Finland. Arbetsdomstolen har ansett en lokal fackförening ansvarig
då flertalet av dess medlemmar deltagit i strejk eller då deltagarna vid
ett officiellt möte fördömt strejken men sedan fortsatt mötet inofficiellt
ooh där beslutat att fortsätta den.44

De redovisade reglerna som utgör en kompromiss mellan förenings-
rättsliga och speciellt arbetsrättsliga synpunkter torde överensstämma
med fackföreningsfolkets eget sätt att se problemet. I huvudsak har de
fungerat väl och bör därför vara värda att bevaras,

31. Återstår att diskutera om det finns utrymme för påföljder för
den enskilde enligt tjänsteavtalet vid sidan av ett »botansvar». Vid en
diskussion hur lagstiftningen bör utformas bör man inte som den svenska
arbetsdomstolen i Fordmålet 1970 nr 6 isolera en arbetsinställelse och
bedöma vägran att arbeta oavsett dess karaktär att vara ett led i en
kollektiv aktion. Det är en gemensam fråga, vilka påföljder — »botan-
svar» eller påföljder enligt tjänsteavtalet — som bör drabba den enskil-
de arbetstagaren som vidtar en olovlig stridsåtgärd.

Enligt referenten bör man uppställa som riktpunkt, att reglerna om
»botansvar» bör vara ensamt tillämpliga så långt de kan anses tillräck-
liga med tanke på syftet att ha till hands en lämplig påföljd. Varning,
suspension, kontrakts vite för förfallolös utevaro eller andra påföljder
som utmätes som disciplinstraff av arbetsgivaren skulle inte få komma
ifråga, även om de eljest skulle vara tilllåtna vid brott mot förpliktelser
enligt tjänsteavtalet.45 Man når då såvitt möjligt en enhetlig bedömning

43 SeLllum, Den kollektive arbejdsret, 3 uppl. 1964, s. 326. Se även Rise och
Degerbøl, op.cit., s. 166 f.

44 Det bör nämnas att den finska lagen om kollektivavtal 9 § fastställer
maximigräns för den plikt som kan utdömas för brott mot fredsplikten. Gränsen
är oförändrad sedan 1946 eller 10.000 mk. Enligt lagarna om kollektivavtal för
statliga och kommunala t jänstemän 1970 är motsvarande maximigräns 50.000 mk.

45 Bestämmelser av denna ar t var vanliga i arbetsreglementen. Därifrån
har de i flera fall överflyttats till kollektivavtal. För den svenska verks tads-
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vid vilken beaktas de särskilda skäl som bör bestämma påföljder av en
olovlig stridsåtgärd.

Vi kan likväl inte utesluta att vi i arbetslivet möter fall då ett »botan-
svar» inte är en tillräcklig sanktion. Referenten har närmast i sikte läget
då arbetstagarna vägrar att återgå till arbetet trots anmodan av sin orga-
nisation och av arbetsdomstolen. Den som då framträder som ledare för
strejken skulle kunna mista sitt anspråk på fortsatt anställning, likaså de
som fortsätter den olovliga strejken sedan flertalet gått tillbaka till arbe-
tet. Det är i detta sammanhang av intresse att jämföra med finsk rätt.
Som förut nämnts synes lagen om arbetsavtal av 1970 innebära, att del-
tagandet i olovlig strejk utgör uppsägnings- och hävningsgrund om hand-
lingen anses utgöra ett särskilt grovt kontraktsbrott.

Enligt referentens mening bör arbetsgivaren inte stå utan möjlig-
heten att avlägsna ledare för olovliga aktioner från arbetsplatsen för att
skapa arbetsfred.

Beslutet bör dock inte träffas av arbetsgivaren ensam som en vanlig
uppsägning, utan ärendet skulle hänskjutas till arbetsdomstolen.

Det bör nämnas att den svenska arbetsmarknadens parter redan
för ett annat fall som är på sitt sätt jämförbart är ense om principen
att beslutet inte fattas av arbetsgivaren ensam. Jag syftar på överens-
kommelsen mellan SAF och LO den 20 februari 1970 angående klubbordfö-
randens ställning. Om arbetarparten gör gällande att uppsägningen
av klubbordföranden skett i anledning av hans verksamhet som klubb-
ordförande, skall han kvarstå i anställningen intill dess förhandlingar
avslutats eller avgörande meddelats av arbetsdomstolen.46

Det kan sägas, att referentens rekommendation närmast ansluter sig
till vad som betecknats som linje 2 (s. 32 under b). Det bör dock markeras,
att referenten inte vill tillägga avgörande betydelse åt frågan om strejken
är organisationsmässig. Kontraktsbrottet bör vara särskilt grovt. Refe-
renten skulle vilja ta hänsyn till den av minoriteten i Stokkeby-målet
(AD 1934 nr 179) framförda synpunkten, att den enskilde bör bedömas milt

industrin utfärdade Verkstadsföreningen 1905 »Gemensamma verkstadsregler».
Dessa reviderades 1914. I Fordfallet stödde arbetsgivaren sin åtgärd att sus-
pendera för vissa dagar arbetare som deltagit i en olovlig arbetsinställelse på
bestämmelser i verkstadsreglerna. Det bör tilläggas att arbetsdomstolen i ett
senare avgörande (AD 1972 nr 7) förklarat, att verkstandsreglerna inte anses som
del av kollektivavtalet för verkstadsindustrin.

46 I min artikel i SvJT 1970 s. 701 ff framför jag förslaget, att organisationen
vid en olovlig stridsåtgärd skulle kunna påtaga sig ansvar för ledarens handlande
och att denne i så fall som regel skulle gå fri från ansvar. Jag har blivit mycket
tveksam om lämpligheten av en sådan regel.
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om hans syfte var att försvara ett gemensamt intresse. Därtill kommer
den viktiga kvalifikationen att avgörandet av frågan om kontraktsbrottet
skall grunda hävning inte skulle träffas av arbetsgivaren ensam.

Till sist vill jag framhålla, att påföljderna av en strejkledares hand-
lande bör bedömas i ett sammanhang av ett och samma samhällsorgan.
Spaltningen i kompetens i Norge mellan Arbeidsretten och Høyesterett och
i Sverige mellan arbetsdomstolen och Högsta domstolen anser jag olycklig.
Jag skulle vilja mena att man i Danmark borde överväga att jämka gräns-
linjen mellan Arbejdsrettens och de fackliga »voldgiftsretternes» kom-
petensområden på en punkt. Har en tillitsman deltagit i en olovlig
strejk, borde samtidigt med fastställandet av hans botansvar avgöras om
förseelsen varit så allvarlig att ett avskedande bör tilllåtas.

SAMMANFATTNING

A. Inledning

Lagstiftningen i de nordiska länderna bygger på samma grundval,
nämligen förefintligheten av starka organisationer å ömse sidor som
genom avtal med varandra reglerar löne- och arbetsvillkor och sina
inbördes förhållanden. I de olika länderna görs skillnad mellan rättstvis-
ter och intressetvister. Rättstvist får inte föranleda stridsåtgärd, den skall
avgöras av en specialdomstol, i Danmark Arbejdsretten, i Norge Arbeids-
retten, i Finland arbetsdomstolen och i Sverige arbetsdomstolen.

B. Lagstiftningen som berör intressetvister

Det danska Augustudvalget uttalade i sitt betänkande av 1910, att
organisationerna inte fick avskäras från inflytande på sina livsintressen
och att staten borde avhålla sig från lagstiftning. I princip gäller denna
bedömning än i dag.

I Danmark, Norge och Finland har förlikningsmannen (ministeriet)
vidsträckta befogenheter att tillfälligt förbjuda varslad arbetskonflikt.

I Danmark och Norge har förlikningsmannen makt att överlämna
sitt förslag till omröstning. Därvid kan han koppla ihop uppgörelser
för flera olika grupper. Uppnås inte ett visst antal nej röster, anses
avtal ha kommit till stånd som binder även en organisation vars med-
lemmar röstat mot förslaget.
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Tvångsavgöranden genom skiljedom eller på annat sätt har förekom-
mit betydligt oftare i Danmark och Norge än i Finland och Sverige.
I Norge har man en permanent lønnsnemnd, till vilken tvist kan hän-
visas efter lagstiftning i varje särskilt fall.

Referenten diskuterar närmast från svenska utgångspunkter a) frå-
gan om den statliga medlaren bör ha särskilda befogenheter utöver den
att inbjuda parterna att komma till förhandlingsbordet och b) frågan
om man bör ha en lagstiftning som ger permanent beredskap för den
händelse att en konflikt skulle hota väsentliga medborgarintressen.
Han uttalar sin anslutning till tanken att ge den svenska förliknings-
mannen befogenhet att tillfälligt förbjuda en varslad konflikt. Däremot
ställer han sig avvisande till tanken att man i Sverige skulle överta
de dansk-norska reglerna om omröstning och koppling. Referenten re-
kommenderar inrättandet av en permanent nämnd enligt det norska sys-
temet.

C. Lagstiftning om sanktioner av fredsplikten

Referenten redovisar de danska reglerna om bot, Norges motsvarande
regler om skadestånd, de svenska reglerna om skadestånd, särskilt maxi-
migränsen av 200 kr avseende enskild arbetstagarens ansvar, och Fin-
lands bestämmelser om plikt. Det påpekas, att Finland skiljer sig från
de andra länderna därigenom att fredsplikten inte anses som en ange-
lägenhet för den enskilde arbetstagaren. Denne kan inte heller åläggas
att utge en plikt.

Vid olovlig stridsåtgärd uppkommer frågan i vad mån den enskilde
arbetstagaren vid sidan av ett »botansvar» kan drabbas av uppsägning
eller annan påföljd. Referenten urskiljer tre linjer.

(a) Har en olovlig strejk ordnats av en organisation, bedömes den
enskilde arbetstagarens ansvar enbart efter den kollektiva arbetsrättens
normer. Ansvaret stannar vid bot eller skadestånd.

(b) Att den strejkande följt organisationens anvisning betraktas som
en förmildrande omständighet, som i normalfallet utesluter påföljd enligt
tjänsteavtalet. Under särskilda omständigheter kan deltagande i en olov-
lig strejk bedömas som ett så grovt kontraktsbrott att det är motiverat
att tillåta arbetsgivaren att häva arbetsavtalet. Denna regel torde vara
den i finsk rätt gällande.

(c) Den tredje linjen innebär att domstolen bedömer arbetstagarens
vägran att arbeta som ett orderbrott isolerat från det faktum att
handlingen var ett led in en olovlig stridsåtsgärd.
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Referenten övergår därefter till en rättspolitisk diskussion av sank-
tionerna för fredsplikten enligt kollektivavtalet. Referenten markerar
att man bör hålla i minnet att lagstiftarens roll är sekundär och att
ansvaret för arbetsfreden i första hand vilar på organisationerna å
ömse sidor.

Referenten ställer frågan om man bör avskaffa botansvaret för den
enskilde arbetstagaren. Referenten uttalar ingen mening i saken.

I fortsättningen utgår referenten från att den enskildes botansvar skall
bestå i dansk, norsk och svensk rätt. Referenten kritiserar det danska
systemet med »faste takster». Han förordar upphävandet av maximi-
regeln 200 kr i svensk rätt utan att därför mena att bedömningen bör
bli nämnvärt strängare än hittills.

Botansvaret bör drabba även den som inte är medlem av den avtals-
slutande fackföreningen, det bör också träffa arbetstagare som inte varit
arbetspliktig när arbetstagaren som ledamot av klubbstyrelse eller eljest
har ansvar för den olovliga åtgärden.

Referenten redovisar nuvarande regler om organisationernas ansvar.
Han förordar inga ändringar.

Reglerna om »botansvar» bör anses ensamt tillämpliga så långt de
ger en tillräcklig sanktion för fredsplikten. Det medges att arbetsgivaren
i särskilt allvarliga fall kan ha behov av möjligheten att avlägsna en
strejkledare från arbetsplatsen för att skapa arbetsfred.

Påföljderna av en strejkledares handlande bör bedömas i ett samman-
hang av ett och samma samhällsorgan. Nuvarande uppspaltningar mellan
arbetsdomstol och allmän domstol synes olyckliga.

Debatten inleddes av referenten, professor Folke Schmidt, Sverige:

Ärade deltagare i debatten!

Det är en stor glädje att få vara referent vid ett ämne som läggs fram
på ett nordiskt juristmöte. Det är en arbetsuppgift som ger tillfälle till
kontakt med personer i andra länder. Jag har, när jag skrev mitt referat,
haft glädjen att samarbeta med experter här i Finland och med experter
i Danmark och i Norge. Jag har fått tillgång till material, som jag inte
skulle ha haft tillgång till eljest, jag har fått synpunkter på mitt arbete
som inte skulle ha fått om jag arbetat ensam. Jag är tacksam för denna
medverkan och jag uttrycker min uppskattning samtidigt som jag uttalar,
att jag skulle vara glad om några av mina medhjälpare också skulle vilja


