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Samhällsfarliga arbetskonflikter

Av rättschefen OLOF BERGQVIST, Sverige

1. Inledning. 1972 års juristmöte

Vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors år 1972 stod som ett av
debattämnena på mötesprogrammet Arbetsfreden som rättsligt problem. Refe-
rent var professor Folke Schmidt1 och korreferent professor Sigurdur Lindal.
Som en av deltagarna i debatten påpekade var det då 53 år sedan senast ett
verkligt centralt arbetsrättsligt ämne ingick i ett juristmötesprogram. I påpe-
kandet låg en, måhända med ett stänk av missnöje kryddad, uppmaning till
kommande mötens anordnare att ägna arbetsrättsliga ämnen större uppmärk-
samhet, en maning som också har vunnit efterföljd i det att ett sådant ämne
eller ett ämne med nära anknytning till arbetsrätten har stått på programmet vid
varje möte sedan dess. Men debattören tillfogade i sina synpunkter på 1972 års
ämnesval, under hänvisning till ett bekant yttrande av Talleyrand om kriget
som en alltför allvarlig sak att läggas i händerna på militärer, att en allsidig
diskussion om hur arbetsstridens lagar skall utformas inte kan föras av enbart
jurister och att därtill det valda ämnet var så vidsträckt att det inom ramen för
ett meningsutbyte vid ett juristmöte kunde behandlas bara sedan något eller ett
par problem valts ut ur mångfalden.2

Schmidts referat innehåller en jämförande beskrivning av några av de mest
centrala rättsreglerna kring arbetsstrid och arbetsfred i Danmark, Finland,
Norge och Sverige, utförd med den överblick och den förmåga att finna och
beskriva problemens kärna som kännetecknade honom. I Lindals inlägg finns
en redogörelse för grunddragen i isländsk rätt.

På det sätt som är vedertaget och naturligt i framställningar om de nordiska
ländernas arbetsrätt byggde Schmidt sin översikt på den grundläggande åtskill-
naden mellan intressetvister och rättstvister. I det avsnitt som ägnades åt
lagstiftning som berör intressetvister konstaterade han att arbetsmarknadens
parter och statsmakterna i de nordiska länderna är överens om att löner och
arbetsvillkor så långt möjligt bör bestämmas genom frivilliga överenskommel-
ser och att det är önskvärt att statsmakterna undviker regleringar. Det råder

1 Schmidt, Arbetsfreden som problem för lagstiftaren, Förhandlingarna vid det
tjugosjätte nordiska juristmötet 1972, s. 115 ff.

2 Sigeman, ibidem s. 178 f.
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också i huvudsak enighet om att avtalsförhandlingarnas frihet för med sig att
båda sidor bör ha stridsmedel till sitt förfogande. När det gäller enskildheterna
finns det dock betydande skiljaktigheter mellan de nordiska ländenia. Utrym-
met för parternas handlande har varit betydligt trängre i Danmark och Norge
än i Sverige. Finland har intagit en mellanställning.

Översikten ägnades sedan åt de viktigaste lagreglerna om medling i
arbetstvister i de fyra behandlade nordiska länderna.

Såvitt gällde Danmark erinrades om 1934 års lov om maegling i arbejds-
stridigheder, om de danska förlikningsmännens rätt att kalla och partemas
skyldighet att inställa sig till medling, förlikningsmännens befogenhet att
besluta om uppskov med varslade stridsåtgärder, föreskrifterna att framlagda
medlingsförslag skall underkastas omröstning i form av «urafstemning» eller i
«kompetent församling» och reglerna om s.k. koppling («sammenkaedning»)
varigenom ett medlingsförslag ställs under omröstning av flera fack och
resultatet görs beroende av en sammanräkning av rösterna. Reglerna i den
norska loven om arbeidstvister av 1927 i samma ämnen stämmer nära överens,
konstaterade referenten, med de danska. Den norske riksmeglingsmannen har
ganska vittgående befogenheter under medlingen och kan utfärda förbud mot
konfliktåtgärder till dess att medling har försökts. Även i Norge bygger
reglerna på att medlingsförslagen går till omröstning (låt vara att det saknas
regler om skyldighet för organisationerna att ställa sådana förslag under
omröstning) och även den norske förlikningsmannen har befogenhet att besluta
om koppling. För Finlands del redovisades främst lagarna om medling i
arbetstvister, den senaste av 1962, med deras regler om skyldighet att 14
dagar i förväg lämna varsel om arbetsinställelse och social- och hälsovårdsmi-
nisteriets befogenhet att uppskjuta en arbetskonflikt under ytterligare tid (i
regel två veckor) utöver varseltiden.

Slutligen redogjorde referenten, och betonade därvid särskilt kontrasten vid
jämförelse med de danska och norska reglerna, för den då ännu gällande
svenska lagen av 1920 om medling i arbetstvister. Den svenske förliknings-
mannen hade inte några egentliga maktmedel gentemot parterna. Dessa var i
princip skyldiga att inställa sig till förhandling inför förlikningsmannen, med
en formell men praktiskt taget aldrig utnyttjad möjlighet att anmäla en vägran
hos arbetsdomstolen, och lagen föreskrev sedan 1936 en skyldighet att varsla
om arbetsinställelse en vecka i förväg. Men förlikningsmannen var hänvisad
att hemställa hos parterna om uppskov under medlingen med varslade stridsåt-
gärder, regler om medlemsomröstning i fråga om medlingsförslag saknades
och institutet koppling var över huvud okänt i svensk rätt.

Referenten redogjorde också för hur statsmakterna med olika medel och i en
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utsträckning som varierar mellan de nordiska länderna har ingripit i konflikter
på arbetsmarknaden, när en lösning på annan väg har bedömts inte stå till
buds.

I Danmark har detta gång efter annan skett genom tillfällig lagstiftning och
med skilda tekniska lösningar, såsom upphöjande till lag av ett förkastat
medlingsförslag eller lagstiftning på grundval av en s.k. skitse till en avtals-
uppgörelse, beslut om tvungen voldgift (obligatorisk skiljedom) och förläng-
ning med eller utan ändringar av ett löpande kollektivavtal. I Norge har
periodvis och intill år 1952 funnits lagstiftning om tvungen voldgift. Seder-
mera har loven 1952 om lønnsnemnd i arbeidstvister visserligen i princip
inneburit att den s.k. rikslønnsnemnden anlitas frivilligt. Tvungen voldgift
genom lagstiftning för det enskilda fallet om hänskjutande till lønnsnemd har
dock även sedan dess varit vanlig. För Finlands del tillämpas, sedan löne-
regleringssystemet övergavs under 1950-talet, en mer restriktiv inställning till
tvångslösning av arbetstvister. Å andra sidan har inkomstpolitiska uppgörelser
spelat en roll på ett annat sätt än i de andra ländenia. I Sverige, slutligen, hade
intill året före juristmötet i Helsingfors direkta samhällsingripanden i arbetstvis-
ter övervägts bara vid tre tillfällen och då till slut kunnat underlåtas, sedan en
lösning uppnåtts på annat sätt. Ingripandet i 1971 års s.k. SACO-konflikt
genom en fullmaktslag, med stöd av vilken regeringen förordnade om sex
veckors förlängning av löpande kollektivavtal, var det första och åtskilligt
omdebatterade faktiska exemplet på ett direkt ingripande från statsmakternas
sida i syfte att avbryta en pågående konflikt på den svenska arbetsmarknaden.

Närmast med sikte på svenska förhållanden valde Schmidt ut ett par frågor
för närmare diskussion. En av dem var om den statlige förlikningsmannen bör
ha särskilda befogenheter utöver att kunna inbjuda parterna till förhandlings-
bordet. Schmidt sade sig, dock utan att gå närmare in på skälen, ha sympati
för tanken att till svensk rätt överföra en sådan befogenhet som förliknings-
mannen har i Danmark och Norge att förordna om ett kort uppskov med
varslade stridsåtgärder. Han ställde sig däremot mer tveksam till att också
överflytta regler om omröstning rörande förlikningsmannens medlingsförslag
och om koppling.

Schmidts andra fråga var om man bör ha en lagstiftning som ger permanent
beredskap för den händelse en arbetsmarknadskonflikt skulle hota väsentliga
medborgarintressen. Han bedömde som sannolikt att konflikterna i fortsätt-
ningen oftare skulle komma att beröra mindre grupper, snarare än utgöra stora
öppna kraftmätningar mellan landsorganisationen och arbetsgivareföreningen i
respektive land. Mot den bakgrunden uttalade han sig för en lagstiftning efter
norskt mönster, varigenom det inrättas en permanent skiljedomstol till vilken
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den lagstiftande församlingen i det enskilda fallet kan besluta att hänskjuta en
uppkommen arbetsmarknadskonflikt.

Lindal redogjorde för isländsk rätt med utgångspunkt i 1938 års lag om
fackföreningar och arbetstvister. Av redogörelsen framgår bl.a. att förlik-
ningsmannens befogenheter är begränsade på ett sätt som liknar svensk rätt,
medan i andra hänseenden förhållandena ligger närmare dem som råder i
Danmark och Norge. Direkta statsingripanden har varit förhållandevis vanliga
och har liksom i Danmark gjorts på olika sätt. Ett direkt strejkförbud har
tillämpats i några fall när fåtaliga och jämförelsevis välavlönade grupper har
varit indragna i konflikt. Lindal påpekade att sådana konflikter ingalunda har
varit något okänt fenomen i Island och uttalade sig för obligatorisk skiljedom
framför s.k. koppling som medel för att finna en lösning.

Men han gick i sitt innehållsrika och engagerade inlägg längre än så. Fria
förhandlingar på arbetsmarknaden är, förklarade han, egentligen inte fria när
det är den starkares rätt som får råda. De skador som följer av öppna
arbetsmarknadskonflikter får i allt högre grad bäras av samhället snarare än av
de stridande parterna, de ekonomiska följderna av kollektivavtal som tvingas
fram med öppna stridsåtgärder får också ytterst bäras av samhället som helhet.
Slutsatsen borde bli att den fria fackliga stridsrätten som yttersta medel att
förmå till förhandlingsuppgörelser är ett föråldrat och onaturligt inslag i det
moderna, tekniskt avancerade men känsliga samhället. Statsmakten som före-
trädare för samhället som helhet borde tilldelas en viktigare roll i samband
med avtalsförhandlingarna. I avvaktan på en utveckling i den riktningen, och
ytterst ett övergivande av den fackliga striden som konfliktlösningsmedel, vore
det enligt Lindal i alla händelser av värde med en sådan lagstiftning efter
norskt mönster som även Schmidt uttalade sig för.

2. Vårt ämne

När vid årets juristmöte åter har valts ett debattämne som gäller arbetsstri-
den har det tett sig naturligt för mig att så som nu har skett först kortfattat
erinra om vad som skrevs och sades vid mötet i Helsingfors. Det ligger ju nära
till att ställa frågan hur vårt ämne förhåller sig till det tidigare och till den
debatt som fördes därom.

Att årets ämne ligger inom ramen för det tidigare är tydligt nog - en av
Schmidts frågor var ju huruvida det finns skäl för en lagstiftning som ger
permanent beredskap för den händelse en konflikt på arbetsmarknaden skulle
hota väsentliga medborgarintressen.
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Representerar emellertid begreppet eller termen samhällsfarliga arbetskon-
flikter en företeelse som från rättsliga eller andra synpunkter kan skiljas ut från
den mer allmänna frågan om arbetsfreden som rättsligt problem? Kan man i så
fall i en diskussion mellan nordiska jurister ha utbyte av att undersöka hur just
denna företeelse behandlas i lagregler och avtalsbestämmelser för arbetsmark-
naden i de nordiska länderna? Eller är det fråga om en aspekt på en större
helhet, representerad av inbördes olika system av regler om arbetsstriden vilka
har vuxit fram under skiftande historiska, politiska, ekonomiska och institutio-
nella betingelser i de skilda nordiska länderna? Vad kan utvinnas av en
jämförande diskussion i detta mer vidsträckta perspektiv? Kan i alla händelser
utvecklingen under de tolv år, som har förflutit sedan sist, tänkas ha gett nya
erfarenheter av värde för en diskussion om rättsordningens förhållande till
konflikterna på arbetsmarknaden och till äventyrs även rättsliga förändringar
förtjänta av uppmärksamhet.

Den danska lagen av år 1934 om maegling i arbejdsstridigheder (forligs-
mandsloven) anger i 3 § som förutsättning för en förlikningsmans initiativ till
medling bl.a. att det finns risk för en arbetsinställelse, eller att en sådan redan
har inträffat, och att förlikningsmannen finner stridens verkningar och omfatt-
ning sådana att de ikr betydelse från samhällets synpunkt. Förlikningsmannen
kan när som helst före eller under medlingsförhandlingarna ställa som villkor
att arbetsinställelsen skjuts upp, dock i högst två veckor. Förlikningsmannen
skall emellertid enligt 4 §, innan han lägger ned medlingen därför att det
saknas förutsättningar för ett förslag som kan väntas bli antaget av parterna,
om konflikten kommer att drabba livsviktiga samhällsinstitutioner eller sam-
hällsfunktioner eller om den eljest bedöms få vittgående betydelse för samhäl-
let, tillkalla de övriga förlikningsmännen (det finns enligt 1 § i lagen tre) för
att rådgöra med dem om man bör kräva ytterligare uppskov med arbetsstriden.
Förlikningsmännen kan besluta om ett sådant ytterligare uppskov i högst två
veckor. Om en arbetsstrid enligt förlikningsmännens bedömande skulle få
vittgående betydelse för samhället, kan de enligt 5 § också besluta att de alla
tre skall delta i medlingen.3

Mönstret i Finland är såtillvida liknande som det enligt 8 § i 1962 års lag
om medling i arbetstvister är en förutsättning för ett beslut av social- och
hälsovårdsministeriet om förbud mot en arbetsinställelse under högst 14 dagar
utöver varseltiden att arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller
arbetsområdets beskaffenhet anses beröra samhällets livsviktiga funktioner

3 En kommenterande redogörelse för de hithörande reglerna i forligsmandsloven
finns t.ex. i Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 3 uppl., Köpenhamn 1982, s. 227 ff.
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eller avsevärt skada allmänt intresse.4 Enligt 29 § 2 p. i den norska
arbeidstvistloven skall riksmeglingsmannen efter varsel eller när han på annat
sätt har fått kännedom om att förhandlingar om kollektivavtal har avbrutits
förbjuda arbetsinställelse intill dess medlingen har avslutats, om han bedömer
att arbetsinställelsen på grund av verksamhetens art eller på grund av sin
omfattning kommer att skada allmänna intressen. Efter tio dagar kan sedan
enligt 36 § var och en av parterna begära att medlingen avslutas och det skall
då ske inom ytterligare fyra dagar.5

Även i svensk rätt förekommer regler som åtminstone i princip synes
förutsätta att man i det enskilda fallet kan i rättslig mening avgöra huruvida en
arbetskonflikt är samhällsfärlig. Visserligen finns det inte något sådant inslag i
lagens regler om medling i arbetstvister, numera utan ändringar av betydelse i
detta sammanhang överförda från 1920 års medlingslag till 46-52 §§ i lagen
om medbestämmande i arbetslivet av år 1976. Initiativ till medling skall enligt
46 § tas när en arbetstvist hotar att medföra eller redan har medfört stridsåt-
gärd. Förlikningsmannen skall kalla parterna till förhandling eller vidta annan
lämplig åtgärd och verka för att part uppskjuter eller inställer stridsåtgärd, men
han har inte någon befogenhet att med rättslig verkan för partema besluta om
ett sådant uppskov. Under den mycket allmänt uttryckta förutsättningen att en
arbetstvist är «av större betydenhet» kan enligt 52 § medbestämmandelagen
regeringen förstärka medlingsinsatsen genom att utse en förlikningskommis-
sion eller en särskild förlikningsman i stället för att lita till medling genom den
stående förlikningsmannaorganisationen. Begreppet samhällsf ärlighet, under
den beteckningen, möter däremot i kollektivavtal (huvudavtal) för var och en
av de viktigare arbetsmarknadssektorerna. Enligt dessa skall i särskilt inrätta-
de, partssammansatta nämnder avgöras dit hänskjutna frågor om hotande
arbetskonflikters samhällsf ärlighet. Avtalen ger vissa utgångspunkter för tolk-
ningen av det däri använda uttrycket samhällsf ärlighet.6

De nordiska ländernas lagar om medling i intressetvister mellan parter på
arbetsmarknaden ger alltså mer eller mindre tydligt uttryck för att det är eller
åtminstone under vissa betingelser kan vara ett samhällsintresse, och inte
enbart en angelägenhet för parterna, att sådana tvister får sin lösning utan
öppen arbetskonflikt. Parterna är i princip skyldiga att ställa sig till förfogande
för medling, låt vara att denna skyldighet betonas mer eller mindre starkt i de

4 Se t.ex. Sarkko, Arbetsrätt-allmän del, Helsingfors 1981, s. 290 ff.
5 Se t.ex. Evju, Organisasjonsfrihet, tariffavtaler og streik, Universitetsforlaget

1982, s. 115 ff.
6 Se t.ex. Schmidt, Facklig arbetsrätt, 2 upp!., Stockholm 1979, s. 238 ff.



Samhällsfärliga arbetskonflikter 359

olika rättsordningarna. Förlikningsmännen har i varierande grad utrustats med
befogenheter för att kunna genomföra medlingen på ett ändamålsenligt sätt.

En betydelsefull och belysande skillnad kan dock avläsas, i det att de
danska, finska och norska lagarna till skillnad från den svenska och den
isländska tilldelar samhällsorganen, förlikningsmännen och i Finland social-
och hälsovårdsministeriet, en befogenhet att för en tid förbjuda stridsåtgärder.
Befogenheten är beroende av att arbets striden bedöms som i någon mening
samhällsfarlig eller åtminstone att den bedöms få betydelse från samhällets
synpunkt. I Sverige finns en motsvarighet, men bara i en viss begränsad
mening, i huvudavtalens regler om prövning av frågan om samhällsfarlighet i
de särskilda partssammansatta nämnderna. En hänvändelse till någon av
nämnderna medlör inom den offentliga sektorn att part som har varslat om
stridsåtgärden inom vissa tidsgränser binds kollektivavtalsrättsligt vid freds-
plikt under det att frågan behandlas av nämnden.

Att man finner regler i lagar och huvudavtal som bygger på eller anknyter
till föreställningen om vissa arbetskonflikters samhällsfarlighet behöver å
andra sidan ingalunda betyda att man har att göra med ett i huvudsak ensartat
rättsligt begrepp eller ett liknande sätt att uppfatta och från samhällets sida
behandla en aspekt på den öppna arbetsstriden, som uppfattas i det väsentliga
lika i de skilda nordiska länderna. Redan den skillnad som nyss antyddes ger
anledning till det påpekandet. De danska förlikningsmännen och den norske
riksmeglingsmannen har större rättsliga befogenheter och därmed en annan
ställning, kanske också en annan uppgift, i förhållande till parterna än sin
svenska motsvarighet. De svenska nämnderna synes inte ha någon direkt
motsvarighet i de andra länderna (jfr. dock tjänstetvistenämnden i Finland).
Rollfördelningen mellan samhällsorganen och de förhandlande parterna är
alltså inte densamma. Uppenbarligen har man inte skäl att vänta sig att samma
bedömningar görs av en dansk förlikningsman som med stöd av 4 § forligs-
mandsloven skall besluta om uppskov med en arbetskonflikt, därför att den
hotar livsviktiga samhällsinstitutioner eller samhällsfunktioner, och av en
ledamot i en svensk nämnd, utsedd av ena partssidan, som skall ta ställning till
en dit hänskjuten fråga om samhällsfarlighet. De som skall göra bedömandet
spelar inte samma eller jämförbara roller i tillämpningen av regler i det
arbetsrättsliga systemet, deras avgöranden har inte samma rättsliga funktion
eller faktiska betydelse. I Norge synes det vara regel att riksmeglingsmannen
beslutar om uppskov så snart ett medlingsförfarande skall inledas, medan
uppskovsinstitutet åtminstone delvis torde uppfattas och tillämpas på annat sätt
i de övriga länderna. I Sverige anlitas möjligheten att vända sig till nämnderna
ganska sällan och enbart under vissa betingelser.
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Slutsatsen är egentligen från början given. Ett komparativt studium från
rättslig synpunkt av ämnet samhällsfarliga arbetskonflikter kräver att man
vidgar perspektivet. Man måste orientera sig om reglenia för arbetsstriden
sådana de ter sig i stort och sådana de har kommit att utbildas under inverkan
av mångahanda samhälleliga betingelser. Man måste undersöka vilket utrym-
me som rättsordningen formellt och i den faktiska tillämpningen över huvud
ger för öppen arbetsstrid, av hänsyn till enskilda utomstående och samhällets
intressen. I vad mån det inom den ramen tillämpas ett särskilt rättsligt begrepp
under beteckningen samhällsfarliga arbetskonflikter, och hur det i så fall sker,
kan vara intressant nog men är från helhetens synpunkt inte det viktigaste.

Inte heller kan man utgå från att samhällsfarliga arbetskonflikter är samma
sak från en tid till en annan, ens inom ramen för rättsordningen på en och
samma arbetsmarknad. Begreppet samhällsfärlig är i sig självt subjektivt och
situationsbetingat, i vissa rättsliga omgivningar dessutom mer ett politiskt,
eller från vissa synpunkter ett förhandlingsstrategiskt, än ett juridiskt begrepp.
Institutionella och organisatoriska förändringar, skiftande politiska styrkeför-
hållanden och samhällsekonomiska förutsättningar, förändringar i förhand-
lingsstrategier och konfliktmönster ändrar också begreppets innebörd. Gränsen
är i varje fall numera flytande mellan vad som kan vara att betrakta som
samhällsf ärlighet i en mer ursprunglig och inskränkt, juridisk mening och det
som över huvud utgör ett överskridande av vad man i våra samhällen vill tåla
av olägenheter och ekonomiska skadeverkningar, a\ hänsyn till det värde som
från allmän synpunkt ligger i systemet med fria förhandlingar och avtal såsom
medlet att bestämma löner och andra villkor i förhållandet mellan arbetsmark-
nadens parter.

Det är belysande att man i komparativa översikter som berör ämnet
samhällsfarliga arbetskonflikter mer eller mindre regelmässigt framhåller pro-
blemet att närmare bestämma begreppet.7 När man i dessa sammanhang talar
om ett definitionsproblem syftar man emellertid inte alltid eller i varje fall inte
enbart på det s.a.s. rent juridisktekniska problemet, dvs. att i rättsregler på ett
tillräckligt klart och entydigt sätt bestämma en företeelse som i princip låter sig
beskrivas. Problemet ligger i att en sådan definition, vare sig den görs i form
av en uppräkning av nödvändiga eller särskilt samhällsviktiga funktioner eller i
en allmän formel, riskerar att visa sig alltför stel och i alltför hög grad ägnad

7 Se t.ex. Wedderburn, Industrial action, the State and the public interest, i
Industrial Conflict - A Comparative Legal Survey, ed. Aaron and Wedderburn, London
1972, s. 320 ff. och Pankert, Settlement of labour disputes in essential services,
International Labour Review, Vol. 119, No. 6, Nov.-Dec. 1980, s. 723 ff.
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att beskära handlingsutrymmet för de samhällsorgan som vid öppen arbetsstrid
har att värna tredje mans och samhällets intressen. I rättstillämpningen tende-
rar, enligt vad som synes vara erfarenheten t.ex. från amerikansk rätt, en gång
gjorda definitioner att tänjas och måhända att efterhand i realiteten överges.

Uppenbarligen kan detta sistnämnda problem framstå som särskilt allvarligt
när av ekonomiska eller andra skäl den politiska maktens anspråk på hand-
lingsfrihet är stort eller när det fria förhandlings- och avtalssystemet inte har
vunnit erkännande på samma sätt som i de nordiska länderna. Det visar sig
inte minst i försvaret för de fackliga rättigheterna på det internationella planet
och i de ansträngningar som där görs att främja «collective bargaining» som
samhällsinstitution. Men en tendens mot vidgning av begreppet samhällsfär-
lighet, eller i varje fall den motsättning som en sådan tendens torde vara ett
uttryck för, möter även i andra sammanhang och på sitt sätt också i de
nordiska ländernas arbetsrättsliga system. Man skulle kanske som ett exempel
kunna peka på den ändring som har gjorts i medlingslagstiftningen i Finland.
Enligt 1946 års lag kunde ett temporärt förbud mot arbetsstrid utfärdas när
tvisten rörde järnvägs-, fartygs-, flyg- eller telegraftrafik, post-, telefon-,
försvars-, polis-, fångvårds-, medicinal- eller brandväsende, el-, gas- eller
vattenledningsverk eller nödvändig transport av livsmedel. I 1962 års lag har 8
§ det mer allmänt hållna uttryckssätt som har nämnts i det föregående.
Ändringen torde syfta till en utvidgning i befogenheten att besluta om
uppskov.

Belysande är också den svenska arbetsrättskommitténs uttalande att man
med viss rätt kan hävda, att varje fastläggande i lag av vad som skall avses
med begreppet samhällsfärlig konflikt från en synpunkt är ändamålslöst,
eftersom det ändock alltid måste vara förbehållet statsmakterna att i det
enskilda fallet avgöra om situationen är sådan att ett ingripande måste ske.
Skall en effektiv, i meningen uttömmande, definition göras i lag, tillade
kommittén, måste sannolikt rätten att tillgripa facklig strid begränsas på ett
från andra synpunkter olämpligt sätt.8

Vad som här har sagts om avgränsningen av begreppet samhällsfarliga
arbetskonflikter får givetvis inte förstås så, och det bör kanske i tydlighetens
intresse sägas, att det över huvud är ändamålslöst att däri söka en begriplig
rättslig innebörd. I alla händelser torde det finnas en kärna av gemensamt
föreställningssätt i alla de nordiska rättsordningarna. Kanske ansluter det rätt
nära till det internationella begreppet «essential services» sådant detta förstås i

8 SOU 1975:1 s. 460 ff.
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trängre mening (av Evju9 översatt till «samfunnsmessig nødvendig virksom-
het»), om än detta av brist på tillförlitligt rättsligt material torde vara svårt att
verifiera. I alla händelser synes dock problemet numera allmänt uppfattas som
från både rättsliga och andra synpunkter mer vidsträckt än så.

Mot den nu angivna bakgrunden skall jag som utgångspunkt för några
ytterligare reflektioner kort redogöra för hur ämnet samhällsfarliga arbetskon-
flikter har behandlats i svensk rätt.

3. Samhällsfarliga arbetskonflikter i svensk rätt10

Frågan om inrättande av ett statligt förlikningsväsende var när den först togs
upp i Sverige vid sekelskiftet mycket kontroversiell. Motståndania till fram-
lagda förslag talade om opåkallad inblandning i förhållandet mellan arbetsgi-
vare och arbetare. Den första lagen i ämnet av år 1906 var också mycket
återhållsam och alltigenom präglad av grundsatsen om parternas frihet och
självbestämmanderätt. Syftet var inte att ingripa i denna frihet utan enbart att
ställa ett förlikningsförfarande och en möjlighet till frivillig skiljedom till
parternas förfogande, i den mån de ville begagna sig därav för att lösa sina
tvister. I huvudsak präglar detta synsätt fortfarande i påfallande grad den
svenska medlingslagstiftningen.

Under tiden fram till 1930-talets mitt fördes dock en vittsyftande debatt
kring arbetsfredens problem från rättsliga utgångspunkter, i många avseenden
liknande den som samtidigt eller tidigare fördes i Danmark och Norge. Vid
sidan av lagstiftningen av år 1928 om kollektivavtal och om inrättande av
arbetsdomstolen berördes en lång rad lagstiftningsfrågor. Det föreslogs också
åtgärder för att säkra arbetsfreden inom särskilt viktiga verksamhetsområden,
särskilt där arbetet bedrevs av stat och kommun. Förslagen syftade ofta till en
förbudslagstiftning med föreskrifter om obligatorisk medling och skiljedom.
Man satte i fråga olika former av beredskapslagstiftning. Från några håll
begärdes utredning av under vilka betingelser en arbetskonflikt skulle vara att
betrakta som samhällsfärlig.

9 Evju, a.a. s. 52 ff.
10 Ämnet är sparsamt behandlat i svensk litteratur och det finns t.ex. inte någon

systematisk analys av de särskilda nämndernas avgöranden. Se emellertid bl.a. SOU
1975:1 s. 213 ff, 460 ff, 469 ff. och uppsatser i Broström ed., Storkonflikten på den
svenska arbetsmarknaden, Arbetslivscentrum 1981. Vid tiden för juristmötet väntas
föreligga ett betänkande av konfliktutredningen vilket ägnas bl.a. samhällsfarliga
arbetskonflikter. Utredningen har till uppgift att göra en kartläggning av arbetskon-
flikträtten i Sverige. Utredningsman är Sven-Hugo Ryman.
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I slutet av år 1935 avlämnade en tremannakommitté under ledning av

Torsten Nothin resultatet av ett stort utredningsarbete som syftade till ett

samlat grepp över hela arbetsfredsproblematiken sådan den då tedde sig. En

ledande tanke, som sedermera också på ett avgörande sätt har kommit att

prägla rättsordningen på den svenska arbetsmarknaden, var att det borde

ankomma på arbetsmarknadens parter att så långt som möjligt genom frivilliga

överenskommelser göra samhällsingripanden till arbetsfredens säkerställande

onödiga.

Såvitt särskilt gällde de samhällsfarliga konflikterna betonade kommittén svårighe-
terna att finna en tillfredsställande avgränsning av detta begrepp. Det stod klart att man
inte kunde som indelningsgrund välja enbart den ifrågavarande produktens art. Till-
gången på varor, möjligheterna att finna alternativa metoder för transporter och
distribution, konfliktens omfattning, valet av tidpunkt för stridsåtgärder, betydelsen av
berörda företags konkurrensförhållanden och andra omständigheter var avgörande för
en konflikts farlighet. Inte heller var det möjligt att låta den omständigheten att stat
eller kommun var arbetsgivare bli avgörande. Däremot skulle utgångspunkten för en
definition kunna vara ändamålet med den angripna verksamheten. Det avgörande borde
då vara om detta var att tillgodose arbetsgivarens ekonomiska intressen eller hade en
annan innebörd. Som exempel på omedelbart samhälls viktiga funktioner som borde
skyddas mot konflikter nämndes polisväsende och brandskydd, renhållning, sjukvård,
försörjning med vatten, gas och elektricitet samt post- och telegrafverkens verksamhet.
Även utanför dessa områden kunde emellertid så stora samhällsintressen stå på spel
att parternas frivilliga uppgörelse inte kunde avvaktas. Här borde en beredskapslagstift-
ning komma i fråga.

I 1938 års huvudavtal mellan SAF och LO, Saltsjöbadsavtalet, togs i kap. V

in regler om behandling av konflikter berörande samhällsviktiga funktioner på

initiativ av endera organisationen eller av offentlig myndighet, som företräder

det ifrågakommande allmänna intresset, i den a\ partema inrättade s.k.

arbetsmarknadsnämnden. Innebörden av dessa regler var att frågor om undvi-

kande, begränsande eller hävande av sådana konflikter skulle behandlas av

nämnden i paritetisk sammansättning. Vanns majoritet för undvikande helt

eller delvis av en konflikt och för en därmed sammanhängande erforderlig

reglering av arbetsvillkoren, skulle det ankomma på SAF och LO att i enlighet

därmed, envar på sin sida, ofördröj ligen vidta åtgärder för genomförande av en

uppgörelse mellan berörda parter.

I motiven till kap. V uttalade den s. k. arbetsmarknadskommittén i vilken

förhandlingarna om huvudavtalen fördes:

Komittén har vid prövning av frågan om de s.k. samhällsfarliga konflikterna sökt
bedöma behovet av särskilda åtgärder till skydd mot störning av verksamhet, som tillför
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befolkningen livsviktiga nyttigheter, social omvårdnad och annat dylikt. I den offentli-
ga diskussionen ha meningarna varit mycket delade om hur man riktigast skall
bestämma och begränsa de verksamhetsområden vilka med hänsyn till sin egenskap av
särskilt samhällsviktiga böra skyddas mot arbetskonflikter. Kommittén förmenar, att
någon ens tillnärmelsevis tillfredsställande avgränsning av sådana områden över huvud
ej kan åstadkommas med anspråk på objektivitet och allmängiltighet. Redan det
förhållandet att samhällets intresse alltid är beroende av den aktuella konfliktens
omfattning gör en sådan på förhand fixerad gränsdragning omöjlig. En viss verksamhet
är i och för sig ytterst sällan så fundamentalt samhällsviktig att den måste skyddas mot
alla konflikter. Å andra sidan kan en konflikt, som i och för sig ingalunda är riktad mot
särskilt viktiga samhällsfunktioner, likväl genom sina yttringar i visst begränsat avseen-
de försvåra eller omöjliggöra verksamhet, som är nödvändig för tillgodoseende av
befolkningens säkerhet till liv och hälsa.

Då alltså behovet att undvika eller begränsa en viss konflikt är beroende av
omständigheterna i det särskilda fallet, lärer någon annan utväg inte finnas än att låta
intresseavvägningen, med hänsyn jämväl till samhälls vikten, äga rum i varje konflikt-
situation för sig. En återblick på de öppna konflikter, som i gångna tider förekommit i
vårt land, visar att man icke med fog kan mot partema på arbetsmarknaden rikta den
anmärkningen att de i sina intressekonflikter brustit i hänsynstagande till i verklig
mening samhällsviktiga intressen. Organisationerna å ömse sidor ha tvärtom medvetet
sökt undvika att förekommande konflikter trätt dylika intressen för nära. För att
emellertid skapa gynnsammare förutsättningar för strävandena i sådan riktning föreslår
kommittén en fastare form för prövning av uppkommande frågor om åtgärder i syfte att
vid arbetskonflikt undvika ett störande av samhällsviktiga funktioner, därvid kommittén
ansett arbetsmarknadsnämnden vara lämpligaste forum för prövningen.

Efter tillkomsten av huvudavtalet sjönk problemen kring skyddet för sam-

hället och tredje man vid öppna konflikter på arbetsmarknaden undan från den

allmänna debatten. Vid något enstaka tillfälle fördes en fråga om en hotande

konflikts samhällsfärlighet till arbetsmarknadsnämnden. Tre gånger togs in-

itiativ till samhällsingripande genom lagstiftning för det enskilda fallet i

konflikter på arbetsmarknaden, men vid två av dessa tillfällen återkallades

regeringens proposition sedan tvisten kunnat lösas före riksdagens ställningsta-

gande och vid det tredje behövde den lag som utfärdades aldrig tillämpas.

Samhällsfarligheten av konfliktåtgärder togs däremot upp i samband med att

frågan om de offentligt anställda tjänstemännens arbetsrättsliga ställning flera

gånger utreddes. Man diskuterade därvid huruvida enbart den omständigheten

att en konflikt berör statlig eller kommunal verksamhet föranleder att den skall

betraktas som farlig för samhället.

Genom 1965 års förhandlingsrättsreform infördes emellertid förhandlings-

och facklig stridsrätt för de offentligt anställda tjänstemännen. Föredraganden

påpekade i regeringens proposition att det offentliga tjänstemannaområdet är

särskilt ömtåligt för sådana stridsåtgärder som lockout och strejk. Dels kan
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arbetskonflikter inom detta område i särskilt hög grad drabba utomstående,

dels kan fackliga aktioner som riktas mot ett fåtal nyckelposter inom den

offentliga tjänsten mer eller mindre lamslå hela verksamhetsfält. Statens och

kommunernas verksamhet kunde uppenbarligen inte tillåtas bli försatt ur spel.

Samhället måste äga medel att värja sig mot konflikter som skulle kunna

äventyra rikets säkerhet eller medborgarnas trygghet till liv och egendom,

vården av sjuka, omhändertagna och andra behövande eller medföra allvarliga

rubbningar i samhällsekonomin eller folkförsörjningen. Principiellt ställer sig,

förklarades det vidare, dock frågan om skydd mot samhällsfärliga konflikter

lika inom den allmänna och den enskilda verksamheten. Skillnaden i fråga om

sårbarhet synes vara mera en gradskillnad än en artskillnad. Mot denna

bakgrund kunde man välja i princip samma lösning som för arbetsmarknaden i

övrigt. Man träffade också inför reformen, och efter mönster av Saltsjöbads-

avtalet, huvudavtal för den statliga resp. den kommunala sektorn.

Dessa avtal, vilkas bestämmelser i hithörande delar lever kvar i senare huvudavtal,
innehåller regler om utsträckt fredsplikt när det sätts i fråga att en konflikt är
samhällsfarlig. En avtalspart som anser att en konflikt är ägnad att otillbörligt störa
viktiga samhällsfunktioner får påkalla förhandling med motparten i syfte att undvika,
begränsa eller häva konflikten. Avsikten med en sådan förhandling är att parterna i
första hand själva skall söka komma överens om vilka arbetsuppgifter som med hänsyn
till utomstående måste utföras och svara för att sådant arbete blir utfört. Om enighet
inte kan uppnås kan part hänskjuta till en särskild nämnd, statstjänstenämnden resp.
centrala nämnden, att pröva om konflikten är samhällsfarlig. Varslade stridsåtgärder
skall uppskjutas i avvaktan på nämndens utlåtande, dock högst två eller efter beslut av
nämnden tre veckor. Det finns inte några formella garantier för att nämnden skall kunna
fatta beslut, eftersom den är paritetiskt sammansatt med en röst för varje ledamot. Inte
heller är parterna rättsligt förpliktade att följa nämndens rekommendationer. Avsikten
är att nämnden genom sin auktoritet skall förmå parterna att frivilligt rätta sig efter dess
utlåtande. Nämndens befattning med konflikten begränsas till dess samhällsf ärlighet,
och det förutsätts att medling i tvisten skall äga rum inför förlikningsman eller särskild
förlikningskommission.

Lagrådet förde vid sin granskning av regeringens förslag bl.a. ett resone-

mang om tesen att frågan om samhällsfarlighet ställer sig i princip lika för den

enskilda och den offentliga sektorn. I fråga om vissa verksamheter torde detta

enligt lagrådet vara riktigt. Såvitt gäller verksamheter som sjukvård och

undervisning kan det dock knappast bestridas att arbetsinställelser på sådana

områden drabbar samhälleliga intressen på ett mer direkt sätt än konflikter på

den enskilda arbetsmarknaden. I fråga om offentlig verksamhet som är

oskiljaktig från själva statsbegreppet - det militära försvaret, rätts- och
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polisväsen m.m. - är jämförelsen meningslös. Lagrådet satte i fråga en
beredskapslag som angav formerna och de allmänna principerna för sådana
tvångsingripanden på det offentliga tjänstemannaområdet som i undantagsfall
kunde bli nödvändiga.

Den lösning som grundades på de träffade huvudavtalen bedömdes emeller-
tid av riksdagen vara att föredra. Erfarenheterna från den enskilda arbetsmark-
naden sades inte ge skäl att bedöma riskerna för samhällsfarliga konflikter på
det offentliga området sådana att en beredskapslagstiftning behövdes. En sådan
kunde för övrigt från vissa synpunkter motverka sitt syfte.

Under tiden efter 1965 års förhandlingsrättsreform har tid efter annan
rättsläget för de offentligt anställda tjänstemännen jämkats i syfte att ytterligare
närma det till vad som gäller inom den enskilda arbetsmarknadssektorn. Det
har skett främst genom en fortgående begränsning och, vid 1976 års arbets-
rättsreform, ett avskaffande i princip av det s. k. avtalsförbudet, varigenom
vissa frågor kring den offentliga verksamheten undantogs från fackliga för-
handlingar och avtal. De gränser för förhandlingsrätten som kvarstår dras
numera på annat sätt.

Åren efter förhandlingsrättsreformen 1965 inträffade vid ett par tillfällen
öppna konflikter inom den offentliga sektorn vilka väckte debatt kring sam-
hällsskyddet, begreppet skyddsarbete och rätten till neutralitet i arbetskonflik-
ter. Av särskild betydelse från de synpunkter som här är av intresse är
emellertid den s.k. SACO-konflikten i början av år 1971. Strejker och
lockouter omfattade bl.a. tjänstemän i statlig och kommunal förvaltning,
lärare, läkare, tandläkare och officerare i försvaret. Ett antal ärenden om
samhällsfärlighet hänsköts till de båda nämnderna. De gällde bl.a. tjänstemän
som arbetade med akuta socialvårdsfall hos kommunerna, vissa veterinärer och
tjänstemän vid den statliga frökontrollanstalten, tjänstemän med beslutanderätt
i utbetalningsärenden och lärarna. Sedan konflikterna hade pågått i mer än en
månad ingrep regeringen genom att hos riksdagen begära fullmakt att besluta
om förnyad giltighet av tidigare gällande kollektivavtal.

I regeringens proposition erinrade föredraganden om att man vid 1965 års
förhandlingsrättsreform hade utgått från att systemet med prövning av frågor
om samhällsfarlighet i de särskilda nämnderna inte under alla förhållanden
skulle komma att erbjuda de nödvändiga garantierna för tredje man. De nu
gjorda erfarenheterna visade också att prövningen i nämnderna hade vissa
begränsningar. Det förutsattes år 1965 att statsmakterna skulle kunna ingripa i
det enskilda fallet för att skydda vitala samhällsintressen. Allvarliga verk-
ningar av de pågående konflikterna började visa sig. Sysselsättningen inom
industrin hotades, som en följd bl.a. av störningar i transportväsendet, bo-
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stadsproduktionen och annan byggnadsverksamhet stördes allt mer, svårighe-
terna att upprätthålla nödvändig verksamhet i samhällets social-, barna- och
nykterhetsvård växte, inom utbildningsväsendet berördes 700.000 elever av
konflikten. Flera andra exempel anfördes.

Det påpekades att verkningarna av konflikter som drabbar tredje man med
särskild kraft träffar dem som även i andra sammanhang är mest utsatta.
Tidpunkten var kommen för regering och riksdag att gripa in med lagstiftning
för att hindra ytterligare skadeverkningar för tredje man.

Konflikten år 1971 föranledde förnyad debatt kring det system för behand-
ling av samhällsfarliga konflikter som hade etablerats på den svenska arbets-
marknaden. Man riktade kritik mot de båda nämndernas sammansättning och
funktionsmöjligheter och väckte ånyo frågan om beredskapslagstiftning. En
annan följd av konflikten blev att det år 1973 träffades ett nytt huvudavtal för
det statliga tjänstemannaområdet.

Reglerna om statstjänstenämnden behölls i huvudsak som förr. Parterna sade sig
emellertid med hänsyn till vunna erfarenheter ha övervägt att från arbetskonflikter i
princip undanta vissa områden och funktioner, för att därmed skydda vissa viktiga
samhällsfunktioner. De hade emellertid inte ansett sig kunna precisera vilka konflikter
som med hänsyn till sina verkningar för samhället eller enskilda inte borde få
förekomma. Det finns dock, förklarade parterna, områden och funktioner inom vilka
rätten till stridsåtgärder bör användas med särskild försiktighet. Rikets säkerhet, upp-
rätthållandet av lag och ordning, vården av sjuka, omhändertagna och andra behövande
samt utbetalningar som behövs för enskildas ekonomiska trygghet utgjorde exempel.
Vidare förklarade sig parterna vara ense om att undvika stridsåtgärder som kan befaras
medföra allvarliga rubbningar av samhällsekonomin och folkförsörjningen. Man skulle
undvika stridsåtgärder som skulle framstå som stötande av humanitära skäl, t.ex. vid
skolor för handikappade. Detsamma sades gälla inom det kyrkliga området. Dessa
uttalanden skulle enligt parternas avsikt ligga till grund för tolkningen av uttrycket
samhällsfarlig konflikt i avtalet. Avtalet innehöll slutligen också ett undantagande från
stridsrätt av omkring 8.000 tjänster - tjänstemän som på grund av sin ställning i
organisationerna eller sina arbetsuppgifter kunde anses på ett särskilt sätt företräda
arbetsgivaren eller som annars av särskilda skäl borde vara undantagna från stridsåtgär-
der. I ett nytt huvudavtal av 1978 har denna s.k. frikrets vidgats ytterligare.

Under förarbetena till 1976 års omfattande arbetsrättsreform behandlades
ånyo frågorna om det statliga förlikningsväsendet och förlikningsmännens
befogenheter, rätten till konfliktåtgärder inom den offentliga arbetsmarknads-
sektorn och behandlingen i övrigt av samhällsfarliga arbetskonflikter. Den
kommité som förberedde reformen fann emellertid inte skäl till några nya
ställningstaganden och någon opinion av betydelse i annan riktning gjorde sig
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inte hörd under den fortsatta behandlingen av lagstiftningsärendet. Regering
och riksdag yppade samma mening som den vilken kommittén i enighet hade
gett tillkänna.

Av största betydelse för den debatt som på senare tid har förts i Sverige
inom det ämnesområde, som här behandlas, är däremot de erfarenheter som
gjordes under 1980 års storkonflikt på arbetsmarknaden. Utrymmet tillåter inte
någon närmare redogörelse för händelseförloppet eller för alla de skilda inslag
i detta som är av intresse i detta sammanhang. Det skall bara konstateras att
avtalsrörelsen inom både den enskilda och den offentliga sektorn fick ett
långdraget och synnerligen komplicerat förlopp, med en gradvis skärpning av
situationen och med ett svåröverskådligt mönster av varsel och partiella
stridsåtgärder jämte uppskov med varslade åtgärder under det medlingsförfa-
rande med två av regeringen tillsatta förlikningskommissioner som inleddes i
ett ganska sent skede av förloppet. Till bilden hörde den svåra samhällseko-
nomiska situationen och de kopplingar som gjordes mellan löneförhandlingar-
na och regeringens ekonomiska politik. Händelseförloppet utmynnade i en
storkonflikt under en dryg vecka i början av maj 1980 då inom SAF-LO-områ-
det 750.000 arbetare var lockoutade och 100.000 strejkade. Inom den offentli-
ga sektorn omfattade olika stridsåtgärder omkring 14.000 arbetstagare. Arbet-
sinställelserna berörde verksamheter som flygtrafiken, tullen, sjukvården,
televerket för att stänga radio och TV och tunnelbanan i Stockholm. Hänvän-
delser gjordes både till arbetsmarknadsnämnden och de båda andra nämnderna.

4. Några synpunkter

Den stora arbetsmarknadskonflikten 1980 föranledde i Sverige, som man
hade anledning att vänta sig och liksom tidigare konflikter av någon betyden-
het, en debatt kring den tillämpade ordningen för löneförhandlingania och
gällande rättsregler på området, mest intensiv när stridsdammet ännu knappt
hunnit skingras men återkommande och ännu inte avstannad, synnerligast som
konflikt har brutit ut eller hotat även i senare avtalsrörelser. En fråga som ofta
ställdes var om storkonflikten 1980 utgjorde sammanbrottet för «den svenska

modellen».
I någon mån har meningsutbytet kommit att beröra själva grundvalarna för

den gällande ordningen på arbetsmarknaden och i synnerhet den offentliga
sektorn.11 Som ett inslag i den samhällsekonomiska debatten har efterlysts en

11 Se bl.a. tidskriften Lag & Avtal nr. 8 och 9 för 1983 med deltagande av Håkan
Göransson, Agne Gustafsson och Gustaf Petrén jämte hänvisn.
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stramare inkomstpolitik av regeringen, framför allt vad gäller den offentliga
sektorn, med större beredskap att ingripa i avtalsrörelserna när det behövs för
politikens fullföljande. Några deltagare i debatten har gjort gällande att strejk
och lockout som konfliktlösningsmetoder stammar från en gången tid och
saknar plats i vårt moderna, tekniskt komplicerade och sårbara samhälle. Man
har menat att riskerna för konflikt är särskilt stora inom den offentliga sektorn,
med dess särskilda betydelse för de enskilda medborgarnas väl och ve, och att
lockout som försvarsvapen för arbetsgivaren där är en orimlighet. Det har
begärts lagstiftning, varigenom särskilt viktiga områden helt undantas från
arbetskonflikter, och en ytterligare vidgning genom lag av frikretsen. Från det
motsatta lägret i denna debatt har invänts bl.a. att kritikerna inte förstår
sambanden mellan en fri förhandlingsrätt och rätten att tillgripa facklig strid
och att de inte har förmått visa på ett alternativ som kan godtas i ett fritt och
demokratiskt samhälle.

En juridiskt betonad aspekt som också har förts fram i debatten är att de
offentligt anställdas strejkrätt, som numera ytterst har sitt stöd i grundlag
genom 2 kap. 17 § regeringsformen, står i ett motsättningsförhållande till
åtskilliga likaledes av grundlagen skyddade medborgerliga fri- och rättigheter
och för den delen till förpliktelser som enligt annan lag åvilar de offentliga
myndigheterna. Som exempel har angetts hur samhällets grundlagsenliga
skyldighet att trygga informationsfriheten fick stå tillbaka för konflikträtten,
när personal hos televerket strejkade och TV: s utsändningar därmed fick
praktiskt taget inställas. En arbetskonflikt bland sjukvårdspersonal kan inte
förenas, har det sagts, med samhällets ytterst på grundlagen och på sjuk- och
hälsovårdslagstiftningen vilande skyldighet att bereda sjuka vård. Slutsatsen
har blivit att de grupper av offentligt anställda som behövs för att myndighe-
ternas förpliktelser enligt grundlagen skall bli fullgjorda måste avstå från sin
stridsrätt, kanske mot ekonomisk kompensation.12

Annan kritik har, utan ifrågasättande av gällande rätts huvudlinjer, tagit
sikte på uppmärksammade verkningar av konflikterna inom särskilda områden,
t.ex. flygtrafiken, tullväsendet, televerket och TV, sjukvården och drivme-
delsförsörjningen, och med den utgångspunkten riktat in sig på rättsliga och
andra aspekter på konflikternas genomförande. Det har gjorts gällande bl.a. att
stridande parter inte har tagit sitt ansvar utan utfärdat alltför vidsträckta och
«klart samhällsfarliga» varsel och litat till möjligheterna att i efterhand bevilja

12 Yttrandefrihetsutredningen har i betänkandet SOU 1983:70 Värna yttrandefriheten
s. 98 ff. behandlat skyddet för nyhetsförmedling och opinionsbildning under arbets-
konflikt men inte föreslagit lagstiftning.
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dispenser, att behandlingen av frågor om samhällsfärlighet i de särskilda
nämnderna har varit otillfredsställande och att nämnderna till följd av sin
sammansättning har saknat förmåga att fatta beslut. Naturligt nog har me-
ningarna i hög grad varit delade såväl om vad som faktiskt har hänt och hur
det skall värderas som om slutsatserna i fråga om det gällande regelsystemets
tillräcklighet när samhällets och enskilda utomståendes intressen hotas.

Till de förslag som har lagts fram hör en förlängning utöver den nuvarande
veckan av den i lag föreskrivna varseltiden (se 45 § medbestämmandelagen),
förändrade regler om arbetsmarknadsnämnden och de båda andra nämndenia,
kanske främst i fråga om deras sammansättning men också i syfte att förbättra
deras möjligheter att bedöma verkningarna av konflikter i ett mer allmänt
samhälleligt perspektiv. Redan när ingripandet gjordes i 1971 års SACO-kon-
flikt påpekades i regeringens proposition att systemet med nämnder hade sina
begränsningar, bl.a. så att dit hänskjutna frågor inte kunde avgöras med
bindande verkan och att nämnderna inte hade möjlighet att ta tillräckliga
hänsyn till den samlade verkan av flera samtidigt pågående stridsåtgärder eller
till stridsåtgärders verkningar i ett längre tidsperspektiv.

Sammansättningen av nämnderna har föreslagits bli ändrad genom att de får
en opartisk ordförande eller en representation för samhället genom ett inslag av
parlamentariker. Man har också ånyo väckt frågorna om vidgade befogenheter
för förlikningsmännen och om beredskapslagstiftning för att förbättra samhäl-
lets möjligheter till ingripande, när konflikter hotar väsentliga medborgarin-
tressen.

Från fackligt håll har man försvarat den nuvarande ordningen, utan att för
den skull hävda annat än att vissa åtgärder och beslut framstår som olyckliga
när man har samlat erfarenheterna och betraktar skeendet i efterhand. Stor-
konflikten har dock gett upphov till ett ifrågasättande även från fackligt håll av
den rådande ordningen.Den har enligt facklig uppfattning visat vilken tyngd
lockoutvapnet har i starka arbetsgivarorganisationers händer. Det har satts i
fråga att man i Sverige, liksom för övrigt i de andra nordiska länderna, håller
fast vid en rättslig likställighet mellan strejk och lockout som bygger på ett i
grunden oriktigt symmetri - och rättvisetänkande och även eljest på oriktiga
grunder.13 I storkonfliktens spår förs i övrigt en diskussion om stridsmedlens
effektivitet och verkningar och huruvida i realiteten den ena sidan står starkare
än den andra när det utbryter en öppen konflikt. Hur skall man t.ex. se på

13 Se t.ex. SOU 1982:60 MBL i utveckling s. 179 ff. Jfr. von Otter, Samhällsfarliga
konflikter, samhällsansvar och samhällsingripanden - synpunkter mot bakgrund av
storkonflikten 1980, Broström a.a., s. 184 ff.
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sådana s.k. mjuka stridsåtgärder i form av blockad mot övertidsarbete och
nyanställningar som numera har blivit vanliga i ett konfliktförlopps inlednings-
skede? Vilken betydelse för konflikträtten i stort och regelsystemet i detalj har
över huvud möjligheterna att nå vittgående effekt till obetydlig egen insats
med konfliktåtgärder som inriktas på s.k. nyckelbefattningar och särskilt
känsliga områden i övrigt?

Redan dessa korta anteckningar om den debatt som på senare tid har förts i
Sverige om konflikträtten, och inom ramen därav om verkningarna för sam-
hälle och tredje man av öppna konflikter på arbetsmarknaden, torde bekräfta
riktigheten av de reflektioner om 1972 års debattämne som jag inledningsvis
erinrade om. Ämnesområdet är sådant att juristers synpunkter inte är de
enda eller ens på långt när de viktigaste. Det är så vidsträckt att det i ett
sammanhang som detta inte tillåter mer än några valda infallsvinklar och
synpunkter.

Utan att i och för sig vilja begränsa meningsutbytet vid juristmötet lämnar
jag därhän den mest vittsyftande diskussionen om arbets stridens plats i det
moderna samhället, om de grundläggande utgångspunkterna för en sådan
diskussion och om alternativen eller bristen på alternativ. Utgångspunkten är
den av Schmidt angivna och för de nordiska ländernas arbetsmarknader
gemensamma: löner och andra arbetsvillkor bestäms så långt möjligt i fria
förhandlingar mellan organiserade parter på arbetsmarknaden och dessa har på
ömse sidor stridsmedel till sitt förfogande.

Med dessa utgångspunkter skulle jag vilja låta följande anmärkningar vara
mitt förslag till utgångspunkter för debatten.

4.1. Problemets innebörd
Ser man till den nu tillämpade ordningen på den svenska arbetsmarknaden,

och måhända kan i princip detsamma sägas om de andra nordiska länderna,
kan det bara med tvekan påstås att samhällsfarliga arbetskonflikter är en
avgränsad och gripbar kategori i den meningen, att beteckningen har ett visst
bestämbart rättsligt innehåll och att konflikter som motsvarar definitionen är i
samhällsskyddets intresse underkastade något slags kontroll i enlighet med ett
rättsligt normsystem. De rättsregler som direkt anknyter till begreppet har i
alla händelser i jämförelse med helheten en begränsad betydelse.

När begreppet samhällsfarlighet diskuterades i Sverige under 1930-talets
utrednings- och förhandlingsarbete, mot bakgrunden av den tidens arbets-
fredsproblem och konfliktmönster, kan måhända saken åtminstone delvis ha
tett sig annorlunda. Arbetsstriden var då en ekonomisk kraftmätning i egentlig
mening och det kan ha varit naturligt att med termen samhällsfarlighet
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beteckna de icke direkt åsyftade verkningarna av en konflikt på nödvändiga
och omedelbart samhäll sviktiga funktioner.

Bilden är en annan nu. Den svenska arbetsmarknadens enskilda och offent-
liga sektorer är i avseenden som här berörs rättsligt sett i huvudsak likställda.
Likväl är den ekonomiska stridens innebörd inte densamma över hela arbets-
marknaden, utan att det av den iakttagelsen följer att anspråken på stridsrätt
har ett mindre berättigande inom den ena sektorn än i den andra. Samhällsfö-
rändringarna i stort och den tekniska utvecklingen har ökat sårbarheten och
minskat toleransen för avbrott i många verksamheter. Centraliseringen av
organisations- och förhandlingsväsendet har mer än förr gjort samhället och
samhällsekonomin beroende av avtalsrörelsernas förlopp och resultat. Utom-
ståendes intressen tillvaratas även inom ramen för regler som av tradition
hänförs till andra kategorier än skyddet mot samhällsfärlighet, t.ex. reglenia
om skyddsarbete och om neutralitet i arbetskonflikter.

Samhällsf ärligheten har i väsentlig mån blivit en aspekt bland andra, låt vara
att det som en kärna finns kvar föreställningen att man har att skydda vissa
elementärt viktiga funktioner i samhället. Man tänker på vad lagrådet uttalade
om verksamhet som är oskiljaktig från själva statsbegreppet men också på
t.ex. sjuk- och hälsovård, livsmedelsförsörjning, distribution av elektrisk kraft
och drivmedel m.m., oavsett om verksamheten bedrivs inom den enskilda eller
den offentliga sektorn. Frågan gäller annars ytterst var gränsen går mellan
sådana verkningar av vidtagna stridsåtgärder som höjer deras effektivitet
såsom påtryckning gentemot motparten, direkt och indirekt genom tryck även
mot tredje man, och sådana som överskrider gränsen för vad som kan tålas och
föranleder ett ingripande från statsmaktens sida. Den gränsen dras inte på
grundval av en rättslig bedömning. Den är föremålet för ett politiskt avgöran-
de.14

4.2. Behöver ändringar göras?
En amerikansk kännare av nordisk arbetsrätt har i en uppsats nyligen gjort

14 Däremot kan som bekant på det internationella planet, inom ramen för tillsynen
över enskilda länders fullgörande av konventionsförpliktelser, politiska ingripanden i
konflikter på arbetsmarknaden bli att betrakta som rättsfrågor. Se översikten beträffande
tillämpningen av bl.a. vissa ILO-konventioner och den europeiska sociala stadgan i
Evju, a.a. s. 31 ff, 52 ff. En omedelbart närliggande fråga av aktuellt intresse är vilket
utrymme som ILO-konventionerna om förenings- och förhandlingsfrihet (nr. 87, 98 och
154) ger åt regeringsinflytande över fria löneförhandlingar genom andra åtgärder än
direkta ingripanden för att avvärja arbetsstrid, jfr. Pankert, Government influence on
wage bargaining: The limits set by international labour standards, International Labour
Review, Vol. 122, No. 5, Sept.-Oct. 1983, s. 579 ff.
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några reflektioner om de lärdomar som kan dras av rättsjämförande studier i
arbetsrätt.15 Enligt hans åsikt är ett av de viktigaste ändamålen med sådana
studier att skaffa sig nya perspektiv för bättre förståelse av den egna arbets-
rättsliga omgivningen, inte att finna nya lösningar på ytligt sett samma
problem eller att överföra regler från ett regelsystem till ett annat.

Synsättet förefaller riktigt. Problemet samhällsfarliga arbetskonflikter måste
i Sverige behandlas med beaktande av de förutsättningar i historiska, politiska,
ekonomiska och institutionella förhållanden som betingar vårt arbetsrättsliga
system och detsamma gäller för de andra nordiska länderna.16 Även om
man begränsar sig till de rättsliga aspekterna ter sig problemet samhällsfärlig-
het och de tillgängliga lösningarna på olika sätt. Man kan inte hävda att den
ena lösningen generellt sett är bättre än den andra. I Sverige hör till de
viktigaste utgångspunkterna den i internationell jämförelse stora enhetlighet
och styrka som kännetecknar organisationsväsendet på arbetsmarknaden, och
som för övrigt understöds av åtskilliga rättsregler vilka har till verkan, om än
inte till sitt direkta syfte, att motverka organisationssplittring. En annan viktig
utgångspunkt är den långtgående rättslikheten mellan arbetsmarknadens olika
sektorer och därmed den vidsträckta rätt att vidta stridsåtgärder som råder även
inom den offentliga sektorn. Uppenbarligen är utgångspunkterna andra t.ex.
när organisationssplittring och decentraliserat förhandlande spelar en annan
roll, liksom när de offentligt anställda tjänstemännens rättsliga ställning i
grunden är en annan.

Men kan alltså ha glädje av rättsjämförelse inte minst för studier av det egna
arbetsrättsliga systemet. Men omplantering av regler och rättsliga lösningar
från en miljö till en annan måste göras med försiktighet, kanske i synnerhet på
det arbetsrättsliga fältet. Det är t.ex. tydligt att reglerna om medlemsomröst-
ning i fråga om medlingsförslag och om s.k. koppling fyller sina givna
funktioner i dansk och norsk rätt men att man, som Schmidt också påpekade,
måste ställa sig tveksam till deras ändamålsenlighet under andra betingelser.
Jag vill för min del sätta i fråga om inte detsamma gäller om tanken att efter
mönster av dansk och norsk rätt utrusta den svenske förlikningsmannen med
vidgade befogenheter gentemot parterna, närmare bestämt att föreskriva upp-

15 Clyde W. Summers, Comparisons in Labour Law: Sweden and The United
States, Svensk Juristtidning 1983 s. 589 ff.

16 Se den översikt som har gjorts i Elvander, Staten och organisationerna på
arbetsmarknaden i de nordiska länderna. En komparativ översikt, i Brantgärde m.fl.,
Konfliktlösning på arbetsmarknaden, Lund 1974, s. 57 ff., med rikliga hänvisningar till
litteratur.
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skov under viss tid med varslade stridsåtgärder. Att det från alla synpunkter är
önskvärt att medling kan bedrivas utan att störas av pågående arbetsstrid är
visserligen oomtvistligt och vedertaget även i svenskt förhandlingsväsende.
Men man riskerar måhända att rubba mer än man omedelbart inser, om man på
det antydda sättet griper in även i de rättsregler som nu gäller för medlings-
förfarandet.

Det sagda innebär kanske ändå inte att man skall avstå från att låta
erfarenheter, som gjorts inom ramen för andra rättssystem, utgöra argument i
den egna rättspolitiska diskussionen. Det vill t.ex. förefalla som om i stora
drag samma erfarenheter har gjorts på många håll av för- och nackdelarna med
bruket av obligatorisk skiljedom. Till de senare hör återverkningarna i stort på
det fria förhandlings- och avtalssystemet och på förhandlande parters benägen-
het och förmåga att själva nå fram till lösningar, riskerna för sakligt sämre
resultat till följd av att den som skall fälla skiljeavgörandet enbart har
andrahandskunskaper rörande förhandlingsfrågorna och de faktiska förhållan-
den som lösningarna skall tillämpas på, svårigheter i tillämpningen på grund
av att porterna inte känner samma lojalitet inför en föreskriven lösning som
inför ett i fria förhandlingar tillkommet avtal.

På liknande sätt synes argumenten i frågan om ändamålsenligheten av en
permanent beredskapslagstiftning vara i stort desamma från det ena landet till
det andra. Ett på förhand bestämt förfarande medger högre beredskap och
snabbare och säkrare ingripanden i kritiska lägen. Det har måhända också den
av Schmidt påpekade fördelen att i vissa lägen lättare kunna godtas av de
arbetsmarknadsparter som blir föremål för samhällsingripandet. Å andra sidan
invänds att en stående lagstiftning, t.ex. ett på förhand bestämt skiljeförfaran-
de, medför risker för «missbruk» i den meningen att det anlitas mer än som
behövdes och att det avlyfter de förhandlande parterna ansvaret för att
förhandlingarna skall leda till resultat utan samhällsingripande.17 Kanske är
dock inte alltid problemet i första hand huruvida för- eller nackdelarna med en
stående lagstiftning, t.ex. om tvungen skiljedom, överväger utan mer huruvida
förhållandena på arbetsmarknaden är sådana att man kan avstå.

För svensk rätts del torde i alla händelser när detta skrivs frågan om
lagstiftning inom ämnesområdet inte befinna sig i något annat läge än när den
senast mer ingående övervägdes. Så länge man kan lita till principen om frihet

17 Jfr. Jacobsen, 2 uppl. av tidigare a.a., s. 252 f. I Finland har rätt nyligen lagts
fram förslag om obligatorisk skiljedom i en särskilt inrättad arbetstvistnämnd när
arbetsstrid inleds av s.k. smågrupper och när striden har ändamål som väsentligt skiljer
sig från de allmänna linjenia på arbetsmarknaden.
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under ansvar för arbetsmarknadens parter är enligt praktiskt taget allmän
uppfattning så mycket att vinna därmed, att någon ändring inte bör komma i
fråga. I vad mån man överväger ändringar i de andra nordiska länderna
kommer kanske diskussionen vid juristmötet att ge upplysning om.


