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1 INLEDNING 

År 2011 täcktes 83 % av arbetstagarna inom privat sektor av kollektivavtal, 

medan den fackliga organisationsgraden inom privat sektor samma år uppgick 

till 65 %.
1
 Det är inte bara oorganiserade som inte blir direkt bundna av 

kollektivavtal enligt MBL, utan samma sak gäller för felorganiserade. Det är 

således många arbetstagare inom privat sektor som inte är direkt bundna av 

kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan detta till trots påverka anställnings-

villkoren för såväl oorganiserade som felorganiserade arbetstagare. Genom att 

vid var tid gällande kollektivavtal, såvitt annat inte avtalats mellan arbets-

tagaren och arbetsgivaren, kan ha normerande verkan för arbetstagarens 

individuella anställningsavtal kan oorganiserade och felorganiserade påverkas 

av kollektivavtalets innehåll.  Även arbetstagarorganisationer har ett intresse av 

att kollektivavtal ska ha normerande verkan för att minska och motverka risken 

att arbetsgivare ska tillämpa sämre villkor för oorganiserade och fel-

organiserade än för organisationens egna medlemmar.  

Kollektivavtalets normerande verkan är inte stadgad i lag utan har växt 

fram genom rättspraxis. Ett kollektivavtal kan således ha rättsverkan utanför 

MBL:s tillämpningsområde. Alla kollektivavtal eller kollektivavtalsvillkor har 

dock inte normerande verkan, förutsättningarna för att ett kollektivavtal ska ha 

normerande verkan samt gränserna för kollektivavtalets normerande verkan 

kommer behandlas i denna uppsats. 

  

                                                 
1
  Medlingsinstitutets årsrapport 2012, s. 30 f.  
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2 UPPSATSENS RAMAR 

2.1 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kollektivavtalets normerande verkan 

för arbetstagare som arbetar på en arbetsplats där arbetsgivaren i förhållande 

till en arbetstagarorganisation är bunden av kollektivavtal, men där 

arbetstagaren inte är medlem i den kollektivavtalsslutande organisationen men 

arbetar inom kollektivavtalets principiella tillämpningsområde, d.v.s. när 

arbetstagaren är utomstående.  

Målet med uppsatsen är att utröna: 

 vad som fordras för att kollektivavtalet ska ha normerande verkan för 

utomstående arbetstagare,  

 huruvida kollektivavtalets normerande verkan är avhängigt vilken nivå 

kollektivavtalet träffas på,  

 vad kollektivavtalets normerande verkan innebär för en utomstående 

arbetstagare,  

 vilka gränser som finns för kollektivavtalets normerande verkan, samt,  

 huruvida kollektivavtalens parter, arbetstagar- respektive arbetsgivar- 

organisation, i avtalsrörelser beaktar kollektivavtalets normerande 

verkan för utomstående arbetstagare i samband med att kollektivavtal 

tecknas.  

2.2 AVGRÄNSNING 

Denna uppsats avgränsas till att behandla kollektivavtalets normerande verkan 

för arbetstagare som inte är medlem i kollektivavtalsslutande arbetstagar-

organisation, men trots det arbetar inom kollektivavtalets principiella tillämp-

ningsområde. Därtill kommer kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisations 
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anspråk på att arbetsgivare tillämpar kollektivavtalet även på sådana 

arbetstagare att beröras. Uppsatsen kommer vidare att avgränsas till att endast 

behandla betydelsen av kollektivavtalets normerande verkan inom den privata 

sektorn av arbetsmarknaden. Dock kommer praxis från den statliga och 

kommunala sektorn nyttjas för det fall det fordras för att tydliggöra rättsläget 

inom privat sektor. Frågor avseende kollektivavtals verkan för arbetstagare 

som utför arbete hos arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal eller för 

arbetstagare som inte arbetar inom den privata sektorn av arbetsmarknaden 

kommer inte att behandlas i denna framställning och lämnas därmed därhän 

p.g.a. av utrymmesskäl. 

2.3 METOD  

Denna framställning bygger på rättsvetenskaplig metod. Analysen som har 

företagits av kollektivavtalets normerande verkan har fordrat att ett flertal 

rättskällor och andra källor nyttjats. I uppsatsen har författningar, förarbeten, 

praxis, rättsvetenskaplig doktrin, kollektivavtal samt arbetstagarorganisations 

stadgar använts samt därtill har även intervjuer företagits. De två 

intervjupersonerna utgörs av en individ från vardera arbetstagar- respektive 

arbetsgivarsidan inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Till 

intervjuerna har personer med långvarig erfarenhet av kollektivavtals-

förhandlingar från olika delområden inom den privata arbetsmarknaden valts 

ut. Intervjuerna har gjorts i syfte att utröna huruvida arbetsmarknadens parter i 

avtalsrörelser beaktar kollektivavtalets normerande verkan inom ramen för 

avtalsförhandlingarna, eller om denna fråga inte tillmäts betydelse däri. Vidare 

har syftet varit att utröna parternas syn på huruvida lokala kollektivavtal utan 

delegation i centralt kollektivavtal kan ha normerande verkan. Båda 

intervjuerna har gjorts via telefon. Frågorna som ställts har varit 

semistandardiserade, d.v.s. ett färdigt frågebatteri har funnits och därvid har 

följdfrågor ställts vid behov. Intervjuerna har spelats in på digitalt medium och 

sedermera sammanställts skriftligen, varefter respondenterna fått möjlighet att 

anmärka mot eventuella felaktigheter innan resultatet av intervjuerna har 

tillförts uppsatsen.  
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2.4 TERMINOLOGI 

För att underlätta läsningen och förståelsen av denna framställning presenteras 

här frekvent nyttjade begrepp och hur dessa begrepp ska förstås. För det fall 

presenterade begrepp nyttjas annorlunda än nedan angivet framgår detta. I 

nästa stycke presenterade begrepp kommer härefter att nyttjas på följande sätt. 

Rättsvetenskaplig doktrin benämns nedan endast ”doktrin”.  

Arbetstagare vilka inte är medlemmar i den arbetstagarorganisation som 

har slutit kollektivavtal, men som arbetar inom aktuellt kollektivavtals 

principiella tillämpningsområde, kommer betecknas ”utomstående arbets-

tagare”, således avses såväl oorganiserade som felorganiserade arbetstagare. 

När begreppen ”arbetsmarknadens parter” eller ”parterna” nyttjas åsyftas 

kollektivavtalsslutande arbetstagar- och arbetsgivarorganisation gemensamt.  

Vad som avses med kollektivavtalets normerande verkan är inte helt tydligt 

i AD:s praxis, eftersom olika benämningar används för samma sak i olika 

avgöranden. I AD 2010 nr 76 anförs att kollektivavtalet har en ”normativ 

effekt” på utomstående arbetstagares anställningsavtal, såvitt arbetstagaren och 

arbetsgivaren inte överenskommit annat, när utomstående arbetstagare 

sysselsätts i arbete som omfattas av kollektivavtalet.  I AD 1984 nr 79 anges 

under rubriken ”kollektivavtalets normerande verkan” att oorganiserade 

arbetstagares anställningsavtal, varmed kan likställas utomstående arbetstagare, 

hämtar sitt innehåll från vid var tid gällande kollektivavtal såvitt arbetsgivaren 

och den oorganiserade arbetstagaren inte överenskommit om annat. I 

medbestämmandelagen med kommentar av Lunning m.fl. anges om 

”kollektivavtalets normerande verkningar” att det i regel ligger ett krav på 

arbetsgivaren att tillämpa avtalet även på utomstående arbetstagare, en skyl-

dighet som gäller gentemot den avtalsslutande organisationen.
2
 Kollektivavtal 

ges dock, såvitt annat inte avtalats mellan arbetstagare och arbetsgivare, rätts-

verkningar genom att de fungerar som utfyllnadsnormer.
3
  Malmberg nyttjar 

begreppet utfyllande verkan i sin avhandling när kollektivavtalets rätts-

verkningar för utomstående arbetstagare åsyftas.
4

 Mot bakgrund av att 

                                                 
2
  Lunning, Medbestämmandelagen, s. 321 f.  

3
  A.a., s. 322.  

4
  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 153 ff. 
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kollektivavtalets utfyllnadsnormer i medbestämmandelagen av Lunning m.fl. 

inrangeras under ”kollektivavtalets normerande verkningar”, kan konstateras 

att kollektivavtalet kan ha flera olika normerande verkningar. En av de 

normerande verkningarna är skyldigheten för en arbetsgivare att, vid äventyr 

av skadeståndsskyldighet för kollektivtalsbrott i förhållande till sin avtals-

motpart, tillämpa kollektivavtalet även på utomstående arbetstagare. En annan 

av de normerande verkningarna är kollektivavtalets utfyllande verkan vari-

genom kollektivavtalet, i avsaknad på avtal mellan utomstånde arbetstagare 

och arbetsgivaren, fyller ut utomstående arbetstagares individuella 

anställningsavtal.  

När begreppen ”kollektivavtalets normerande verkan” eller ”normerande 

verkan” nyttjas i denna uppsats kan båda av de ovan nämnda rättsverkningarna 

av kollektivavtalet åsyftas.  

2.5 DISPOSITION 

Detta kapitel innehåller ramarna för uppsatsen. Syfte och problemställningar, 

avgränsning, metod samt terminologi. I kapitel tre behandlas och analyseras de 

frågor vartill uppsatsen är avgränsad, kollektivavtalets normerande verkan för 

utomstående arbetstagare och gränserna för den normerande verkan samt 

kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisations anspråk på att kollektivavtalet 

tillämpas även på utomstående arbetstagare. Fjärde kapitlet innehåller en 

analys vari resultatet av företagna intervjuer framgår och det sista kapitlet 

sammanfattar, mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar de slutsatser som 

dragits.  
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3 KOLLEKTIVAVTALETS 

NORMERANDE VERKAN 

3.1 ALLMÄNT OM 

KOLLEKTIVAVTALSBUNDENHET 

Av 26 § första stycket MBL framgår att kollektivavtal, förutom parterna som 

slutit avtalet, även binder den som är medlem i någon av de kollektiv-

avtalsslutande parterna. E contrario kan därmed utläsas ur nämnt lagrum att 

utomstående arbetstagare enligt ordalydelsen inte är bunden av ett parterna 

emellan träffat kollektivavtal. Avseende utomstående arbetstagare föreligger 

inte kollektivavtalsverkan grundad på MBL.
5
  

3.2 RÄTTSVERKAN UTANFÖR MBL 

Eftersom kollektivavtalsbundenhet inte föreligger för utomstående arbetstagare 

grundad på MBL, måste kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare 

emanera från annan grund än aktuell lag. Kollektivavtalet tillmäts på annan 

grund än inom MBL:s tillämpningsområde rättsverkan, eftersom kollektiv-

avtalet som bruk och sedvänja påverkar de individuella anställningsavtalen för 

utomstående arbetstagare.
6
 

Kollektivavtalets normerande verkan för utomstående arbetstagare när 

dessa utför arbete hos arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal, inrymmer 

två delfrågor som måste hållas isär.
7
 Dels frågan om den kollektivavtals-

slutande arbetstagarorganisationens anspråk på att kollektivavtalet tillämpas 

även på arbetstagare som inte är medlemmar i föreningen för att arbetsgivare 

                                                 
5
  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 113 f., se även Malmberg, Anställningsavtalet, s. 153.  

6
  T. Sigeman, a.a., s. 113 ff.  

7
  A.a., s. 115.   
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inte ska kunna rekrytera utomstående arbetstagare till lägre kostnad, dels 

frågan om förhållandet mellan utomstående arbetstagare och arbetsgivaren när 

den senare är bunden av kollektivavtal.
8
  

3.3 FÖRHÅLLANDET MELLAN UTOMSTÅENDE 

ARBETSTAGARE OCH ARBETSGIVAREN 

3.3.1 Allmänt om förhållandet 

I förhållandet mellan utomstående arbetstagare och kollektivavtalsbunden 

arbetsgivare är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att den 

kollektivavtalsbundne arbetsgivaren och en utomstående arbetstagare kan träffa 

överenskommelser om villkor som är sämre än kollektivavtalets villkor.
9
 

Intressant för denna framställning är dock vilka effekter som inträder för det 

fall utomstående arbetstagare och kollektivavtalsbunden arbetsgivare inte 

träffar en överenskommelse som avviker från vad kollektivavtalet stipulerar, 

d.v.s. den situation som får ses som mycket vanlig på svensk arbetsmarknad 

bland stora grupper. Avsaknaden av individuell reglering av anställnings-

villkoren leder till att en utfyllande rättsregel får nyttjas.
10

 En rättsregel av detta 

slag saknas i lag, varför en utfyllnadsregel – kollektivavtalets normerande 

verkan – utmejslats genom rättspraxis.
11

  

För att det överhuvudtaget ska kunna vara fråga om att ett visst kollektiv-

avtal har normerande verkan för utomstående arbetstagare i förhållande till 

kollektivavtalsbunden arbetsgivare fordras att aktuell arbetstagare arbetar inom 

kollektivavtalets principiella tillämpningsområde. En första förutsättning är 

dock att arbetstagaren faktiskt är arbetstagare och inte uppdragstagare.
12

 

Huruvida en individ anses vara arbetstagare eller uppdragstagare får avgöras 

genom en helhetsbedömning av de omständigheter som föreligger.
13

 För det 

                                                 
8
  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 115. 

9
  A.a., s. 116. 

10
  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 153.  

11
  A.st.  

12
  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 109.  

13
 K. Källström i F. Schmidt m.fl., s. 65, se även t.ex. AD 2012 nr 29.   
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fall det kan konstateras att en individ är arbetstagare är nästa steg att av- 

göra huruvida aktuell arbetstagare arbetar inom kollektivavtalets principiella 

tillämpningsområde.  

Inom arbetsmarknadens privata sektor indelas arbetstagarna i två huvud-

kategorier av arbetstagare, arbetare och tjänstemän.
14

 Var gränserna mellan 

arbetar- respektive tjänstemannaavtal går får fastställas genom en tolkning av 

det kollektivavtal parterna tvistar om.
15

 För det fall kollektivavtalet ifråga inte 

ger ledning får man hitta ledning i hur det omstridda arbetet traditionellt har 

betraktats på avtalsområdet, gränsdragningsöverenskommelser för liknande 

arbete samt huruvida det aktuella arbetet huvudsakligen är tjänstemanna- eller 

arbetarbetonat.
16

 För det fall en arbetstagare inom ramen för sin anställning 

utför arbete som är såväl tjänstemanna- som arbetarbetonat, hänförs arbetet till 

ett visst avtal.
17

 Vilket avtal som tillämpas blir således inte avhängigt vilka 

arbetsuppgifter arbetstagaren i stunden utför, vilket är rimligt då en annan 

lösning hade medfört betydande praktiska tillämpningsproblem.  

3.3.2 När viss fråga inte är reglerad i anställningsavtal  

Ett kollektivavtal och utomstående arbetstagares individuella anställningsavtal 

samspelar inom ramen för kollektivavtalets dubbla konstruktion. Den dubbla 

konstruktionen innebär att utomstående arbetstagare i avsaknad av reglering i 

ett individuellt anställningsavtal kan bli bunden av ett normerande kollektiv-

avtal genom att kollektivavtalets normer blir en del av det individuella 

anställningsavtalet.
18

 Den utomstående arbetstagaren kan inte själv härleda 

någon rätt ur kollektivavtalet som sådant, i den mening att kollektivavtalsbrott 

kan begås mot denne, eftersom den utomstående arbetstagaren inte är part i 

kollektivavtalet.
19

 Däremot kan den utomstående arbetstagaren i och med att ett 

vid var tidpunkt gällande kollektivavtal fyller ut det individuella anställnings-

avtalet, i de delar detta är normerande, härleda rätt ur kollektivavtalet som en 

                                                 
14

  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 110.  
15

  A.a., s. 111, med hänvisning till AD 1978 nr 18. 
16

  A.st., med hänvisning till AD 1978 nr 18. 
17

 A.a., s. 113.  
18

  Hansson, Kollektivavtalsrätten, s. 199.  
19

  Se AD 1983 nr 184, där AD tydligt tog ställning i frågan och konstaterade att utomstående 

arbetstagare inte kan grunda någon rätt direkt på kollektivavtalet som sådant.  
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del av det indivuella anställningsavtalet. Att kollektivavtalet har normerande 

verkan för en arbetstagares individuella anställningsavtal framgår av praxis. 

Frågan om kollektivavtalets normerande verkan är inte lagreglerad, även om 

det förekommer att lagstiftaren i lagstiftning förutsätter att normerande verkan 

finns.
20

 Domstolarna har genom åren vid ett flertal tillfällen haft att ta ställning 

till och beröra frågan om kollektivavtalets normerande verkan. Tillkomsten av 

principen om kollektivavtalets normerande verkan skedde genom praxis 

utvecklad av HD, innan dess att LRA infördes och tvisterna kom att höra till 

AD.
21

  Redan 1948 kom HD att beröra frågan om kollektivavtalets normerande 

verkan. 

I NJA 1948 s. 1 var fråga om en utomstående arbetstagare vars 

arbetsgivare, i enlighet med det kollektivavtal som arbetsgivaren var bunden 

av, innehållit viss del av lönen för arvode till mätningsmän för mätning och 

uträkning av ackordsöverskott. Den utomstående arbetstagaren yrkade att 

domstolen skulle förplikta arbetsgivaren att till honom utge ett belopp 

motsvarande det belopp vilket arbetsgivaren hade innehållit för arvode till 

mätningsmännen. Någon uttrycklig överenskommelse fanns inte mellan arbets-

givaren och den utomstående arbetstagaren angående dennes arbetsvillkor och 

arbetsgivaren tillämpade alltid gällande kollektivavtal på samtliga anställda 

arbetare, oavsett om de var medlemmar i den kollektivavtalsslutande organisat-

ionen eller inte. Domstolen ogillade käromålet, eftersom aktuell bestämmelse i 

kollektivavtalet ansågs utgöra en norm vilken var avsedd att ingå även i de 

enskilda arbetstagarnas, även utomståendes, individuella anställningsvillkor. 

I NJA 1967 s. 513 hade en utomstående arbetstagare instämt sin tidigare 

arbetsgivare eftersom arbetsgivaren, med anledning av att arbetstagaren inte 

iakttagit i kollektivavtal stipulerad uppsägningstid, innehållit en del av 

arbetstagarens slutlön som skadestånd. Arbetstagaren yrkade med anledning 

därav att bolaget skulle förpliktas utge belopp motsvarande det innehållna till 

honom. I domskälen anförde HD: 

”Bolaget har icke visat, att uttrycklig överenskommelse träffats om att för H:s anställning skulle 

gälla samma villkor som enligt kollektivavtalet. 

                                                 
20

  Se t.ex. 2 a § tredje stycket SemL.  
21

  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 117. 
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Emellertid är i målet upplyst, att bolaget, som är anslutet till Biltrafikens arbetsgivareförbund, 

tillämpat kollektivavtalet för samtliga anställda transportarbetare. Kollektivavtalet har också 

tillämpats i fråga om H i de hänseenden, som blivit aktuella under hans anställningstid, såsom 

beträffande lön och arbetstid. Vid dessa förhållanden får, då omständigheterna i övrigt icke tyder på 

annat, enighet anses ha rått mellan bolaget och H om att dennes anställningsvillkor skulle vara 

reglerade i överensstämmelse med kollektivavtalet.” 

I det aktuella avgörandet blev således kollektivavtalet gällande även för den 

utomstående arbetstagaren som en del av dennes individuella anställnings-

avtal och arbetsgivaren hade rätt att innehålla beloppet varför arbetstagarens 

käromål ogillades.  

Sigeman menar att AD senare har följt den linje som HD anlade, d.v.s. att 

när utomstående arbetstagare utför arbete inom ett kollektivavtals principiella 

tillämpningsområde utgår AD från att den utomståendes anställningsavtal, i 

avsaknad av reglering däri, hämtar sitt innehåll från kollektivavtalet.
22

  I t.ex. 

AD 1990 nr 33
23

 anför AD att i målet aktuella utomstående arbetstagares 

”anställningsvillkor bestäms av innehållet i de för bolaget gällande kollektiv-

avtalen med livsmedelsarbetareförbundet och Livs-klubben”, d.v.s. kollektiv-

avtalet är normerande för utomstående arbetstagare. Det är tydligt att AD har 

följt den linje HD anlade och att tydligt stöd för detta finns i doktrinen. Slut-

satsen kan således dras att normerande avtalsvillkor i ett kollektivavtal kan 

fylla ut utomstående arbetstagares individuella anställningsavtal.  

Enligt Malmberg är det rättsfaktum som medför att normerande verkan 

uppkommer att aktuellt kollektivavtal tidigare har tillämpats på utomstående 

arbetstagare.
24

 Hur förhåller det sig för det fall kollektivavtalet endast 

tillämpas på medlemmar eller att kollektivavtalets normer inte tillämpas alls 

på en arbetsplats? Malmberg menar att normerande verkan inte uppstår om 

arbetsgivaren förmår visa att normerna i kollektivavtalet i realiteten inte har 

tillämpats på utomstående arbetstagare.
25

 En ordning där arbetsgivaren 

underlåter att tillämpa kollektivavtalets normer på utomstående arbetstagare i 

syfte att det inte ska bli normerande för dessa förefaller dock opraktisk. Om 

arbetsgivaren inte tillämpar kollektivavtalet även på utomstående skulle det 

                                                 
22

  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 117, med hänvisning till AD 1977 nr 62, AD 1978 nr 163, 

AD 1989 nr 67 och AD 1990 nr 33, se även Malmberg, Anställningsavtalet, s. 155. 
23

  Se nedan 3.5.5 för sakomständigheter i detta avgörande.    
24

  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 155.  
25

  A.st. 
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leda till att arbetsgivaren måste hålla reda på vem som är och inte är medlem i 

den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen från tid till annan för att 

inte bryta mot kollektivavtalet. Värt att notera är dock att arbetsgivaren, även 

om kollektivavtalet inte får normerande verkan i den bemärkelsen att det blir 

en del av utomstående arbetstagares individuella anställningsavtal med an-

ledning av att arbetsgivaren underlåtit att tillämpa kollektivavtalet på denna 

arbetstagarkategori, fortfarande kan begå kollektivavtalsbrott gentemot 

avtalsmotparten. Ett exempel härpå är om kollektivavtalet stipulerar att 

avtalet ska tillämpas på samtliga arbetstagare, men arbetsgivaren underlåter 

att göra det.  

Även om det är långsökt att ett kollektivavtal inte blir normerande för 

utomstående arbetstagare med anledning av att arbetsgivaren underlåtit att 

tillämpa det på denna arbetstagarkategori, måste frågan om hur avtalet 

tillämpats ändå beaktas inom ramen för bedömningen huruvida ett visst avtal 

är normerande.  

Sammanfattande kan således konstateras att kollektivavtalet genom den 

normerande verkan kan fylla ut det individuella anställningsavtalet i avsaknad 

av reglering i det individuella anställningsavtalet under förutsättning att 

kollektivavtalet tidigare har tillämpats på utomstående arbetstagare.  

3.3.3 Inte alla kollektivavtalsvillkor får normerande verkan 

Det är inte samtliga regler i ett parterna emellan träffat kollektivavtal – oavsett 

nivå – som får normerande verkan för utomstående arbetstagare.
26

 För det fall 

kollektivavtalet innehåller generella regler gällande för alla anställda anses 

dessa kollektivavtalsbestämmelser normerande för utomstående arbetstagare.
27

 

Det fordras således att en gräns dras mellan generella anställningsvillkor, 

individuella löneåtgärder samt exklusiva avtalsvillkor för att kunna avgöra 

huruvida ett visst kollektivavtalsvillkor är normerande för utomstående 

arbetstagare.
28

 

                                                 
26

  Frågan om betydelsen av kollektivavtalets nivå behandlas nedan, se nedan 3.5. 
27

  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 158 f.  
28

  Avseende gränsdragningen mellan generella anställningsvillkor och individuella 

löneåtgärder, se nedan 3.6.2; avseende exklusiva avtalsvillkor, se nedan 3.6.3. 
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Innebörden av att en viss bestämmelse i ett kollektivavtal är normerande 

för utomstående arbetstagare är att arbetstagaren kan göra gällande att dennes 

anställningsavtal, såvitt annat inte har avtalats, normalt innehåller villkor 

motsvarande de normerande anställningsvillkoren i det aktuella kollektiv-

avtalet. Detta innebär att om en utomstående arbetstagare t.ex. erhåller en lön 

som är lägre än kollektivavtalets nivå kan denne kräva lön motsvarande 

kollektivavtalets nivå. Ett exempel härpå är AD 2010 nr 76 där en arbetsgivare 

utgett lägre lön än kollektivavtalets lönenivåer till ett antal utländska 

arbetstagare. Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalets lönenivåer skulle anses 

ha normerande verkan och arbetsgivaren förpliktades därmed utge mellan-

skillnaden till arbetstagarna.  

3.4 ARBETSTAGARORGANISATIONS ANSPRÅK  

En arbetstagarorganisation har normalt ett anspråk på att ett parterna emellan 

träffat kollektivavtal tillämpas även på utomstående arbetstagare inom 

kollektivavtalets principiella tillämpningsområde. Frågan om arbetstagar-

organisationens anspråk på att kollektivavtalet tillämpas även på utomstående 

arbetstagare kommer ges ett begränsat utrymme i denna uppsats, men är viktig 

för förståelse av ämnesområdet.  

Som anförts råder avtalsfrihet mellan utomstående arbetstagare och 

kollektivavtalsbunden arbetsgivare. För det fall överenskommelse mellan 

kollektivavtalsbunden arbetsgivare och utomstående arbetstagare träffas som 

strider mot kollektivavtalet gäller den aktuella överenskommelsen alltjämt 

parterna emellan, däremot riskerar arbetsgivaren att behöva betala skadestånd 

till den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen eftersom det norme-

rande kollektivavtalet inte tillämpats på den utomstående arbetstagaren. 

Underlåtenheten att tillämpa kollektivavtalet på den utomstående arbetstagaren 

innebär att arbetsgivaren brutit mot det gällande kollektivavtalet i förhållande 

till kollektivavtalsmotparten.  

Redan på 1930-talet kunde AD:s syn på förhållandet mellan 

kollektivavtalsbunden arbetsgivare, kollektivavtalsslutande arbetstagarorgani-

sation och utomstående arbetstagare skönjas.  
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I AD 1932 nr 95 hade Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet och 

dess avdelning 337 Göteborg instämt SAF och Carl Martinsson med anledning 

av påstått kollektivavtalsbrott. Carl Martinsson hade till visst arbete anlitat 

arbetstagare som inte var medlemmar av förbundet och träffat överens-

kommelse med dessa om lägre lön än vad gällande kollektivavtal stipulerade. 

Arbetstagarparten hävdade att Martinsson var skyldig att tillämpa kollektiv-

avtalet även på utomstående arbetstagare och yrkade därmed skadestånd med 

anledning av kollektivavtalsbrottet. Carl Martinsson bestred att skyldighet att 

tillämpa kollektivavtalet även på utomstående arbetstagare förelåg. I dom-

skälen anförde AD följande:  

”Vid slutandet av ett kollektivavtal måste det i allmänhet vara en naturlig förutsättning, att 

arbetsgivare, som är bunden av avtalet, icke skall tillämpa sämre villkor än de i avtalet angivna i 

fråga om sådana arbetare, vilka stå utanför den avtalsslutande arbetarorganisationen som 

sysselsättas i arbete, som avses med avtalet. En dylik förpliktelse måste således även utan 

uttrycklig föreskrift i avtalet åligga arbetsgivaren gentemot nämnda organisation, såvitt icke annat 

framgår av avtalet. Arbetsgivarens ifrågavarande förpliktelse gentemot den avtalsslutande 

arbetarorganisationen medför väl icke någon rätt för de arbetare, som stå utanför organisationen 

att själva åberopa avtalet, och icke heller kan organisationen för dem föra talan, men i den mån 

arbetsgivaren icke fullgör förpliktelsen, kan detta medföra skyldighet för honom att för 

avtalsbrottet gälda skadestånd till organisationen själv.” 

AD konstaterade således att det måste vara en ”naturlig förutsättning” att 

kollektivavtalsbunden arbetsgivare inte tillämpar sämre villkor på utomstående 

än på medlemmar i den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen.  

Anledningen till att det ligger i arbetstagarorganisationens intresse är att en 

arbetsgivare inte ska kunna rekrytera utomstående arbetstagare och därigenom 

för dessa tillämpa mindre förmånliga villkor än för medlemmarna i arbetstagar-

organisationen.
29

 Det finns flera exempel i praxis på när arbetsgivare har 

tillämpat sämre villkor för utomstående arbetstagare. Exempel på när en arbets-

givare tillämpat sämre villkor för utomstående arbetstagare är AD 1991 nr 49 

där Svenska Träindustriarbetareförbundet instämde Träindustriförbundet och 

Join Wood i Kalmar AB för att ha underlåtit att tillämpa lönebestämmelser i 

gällande kollektivavtal i förhållande till utomstående arbetstagare. AD fann att 

                                                 
29

  T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 115. 
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Join Wood i Kalmar AB hade brutit mot gällande kollektivavtal varför bolaget 

förpliktades att utge skadestånd till Svenska Träindustriarbetareförbundet.
30

  

Att inte iaktta normerande bestämmelser i ett kollektivavtal utgör brott mot 

det aktuella kollektivavtalet och sanktionen för kollektivavtalsbrottet är skade-

stånd till den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen.
31

 Det kan 

synas märkligt att utdömda skadestånd med anledning av kollektivavtalsbrott 

av dylik karaktär inte är särskilt höga mot bakgrund av att skadestånden ska 

förebygga att kollektivavtalsbrott sker.
32

  

Vikten av kollektivavtalets normerande verkan för utomstående arbets-

tagare är påtaglig. Utan normerande verkan skulle värdet av kollektivavtalet 

undermineras, genom att arbetsgivaren skulle kunna anställa oorganiserade och 

därmed för denna arbetstagarkategori ha lägre kostnader.  

3.5 BETYDELSEN AV PÅ VILKEN NIVÅ 

KOLLEKTIVAVTAL TRÄFFAS 

3.5.1 Allmänt om centrala och lokala 

arbetstagarorganisationer 

I syfte att ge en bakgrund till vilka nivåer ett kollektivavtal kan träffas på 

presenteras här dessa nivåer samt hur man avgör när arbetstagarorganisationer 

agerar på en viss nivå.  

Kollektivavtal kan träffas med arbetsgivare av såväl lokal som central 

arbetstagarorganisation. Begreppen central respektive lokal arbetstagarorgani-

sation definieras i 6 § andra stycket MBL. Avseende lokal arbetstagar-

organisation ska härmed anses vara en sådan sammanslutning av arbetstagare 

som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med central 

arbetstagarorganisation förstås förbund eller därmed jämförlig sammanslutning 

                                                 
30

  För ytterligare ett exempel avseende frågan om arbetsgivares skyldighet att utge skadestånd 

till arbetstagarorganisation med anledning av att arbetsgivare underlåtit att tillämpa 

kollektivavtalet även på utomstående arbetstagare, se  t.ex. AD 2010 nr 76. 
31

  Se 54 och 55 §§ MBL.  
32

  Se t.ex. AD 1991 nr 49 och AD 2010 nr 76 där skadestånd om 50 000 kronor respektive 

100 000 utdömdes; avseende att skadestånden ska förebygga kollektivavtalsbrott, d.v.s. ha 

ett preventivt syfte, se Lunning, Medbestämmandelagen., s. 470.  
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av arbetstagare, varmed normalt förstås en sammanslutning av arbetstagare 

som är anställda på samma arbetsplats.
33

Som exempel härpå kan nämnas 

verkstads- eller tjänstemannaklubb eller, för det fall sådan klubb skulle saknas, 

lokalavdelning eller sektion hörande till aktuell arbetstagarorganisation.
34

 

 I MBL berörs inte frågan huruvida kontaktmän eller arbetsplatsombud på 

en arbetsplats kan anses utgöra lokal arbetstagarorganisation på den egna 

arbetsplatsen, dessa individers behörighet får besvaras med ledning av 

arbetstagarorganisationens stadgar.
35

 Exempel på hur denna fråga reglerats 

återfinns i Unionens stadgar varav framgår att förbundets verksamhet utövas 

lokalt genom klubbar eller arbetsplatsombud, vilka är förbundets organ på 

arbetsplatsen.
36

 Arbetsplatsombud kan utses av medlemmarna på arbetsplats 

där klubb inte finns och medlemmarna kan besluta att ombudet antingen ska ha 

eller inte ha förhandlingsmandat i förhållande till arbetsgivaren.
37

 För  det fall 

såväl klubb som arbetsplatsombud med förhandlingsmandat saknas utgör 

regionen förbundets lokala organ. 
38

 Av det presenterade exemplet framgår att i 

Unionens fall anses ett arbetsplatsombud med förhandlingsmandat utgöra lokal 

arbetstagarorganisation på arbetsplatsen, medan arbetsplatsombud utan 

förhandlingsmandat inte gör det. Avgörande är huruvida förhandlingsmandat 

för arbetsplatsombudet föreligger eller inte.  

 Med begreppet central arbetstagarorganisation förstås i MBL ett förbund 

eller därmed jämförlig sammanslutning av arbetstagare.
39

 Det måste vara fråga 

om sammanslutningar som har uppnått en organisatorisk stabilitet och som 

företräder ett mera betydande antal arbetstagare.
40

 Liksom när fråga är om 

arbetsplatsombuds och kontaktmäns möjlighet att utgöra lokal arbetstagar-

organisation i den mening som avses i MBL, måste arbetstagarorganisationens 

stadgar eller beslut tolkas för att utröna fördelningen inom organisationen i 

vissa frågor.
41

 Exempel på hur denna fråga reglerats återfinns i Unionens 

stadgar, varav framgår att förbundsstyrelsen leder verksamheten och, efter 

                                                 
33

  Lunning, Medbestämmandelagen, s. 127. 
34

  A.st. 
35

  A.st. 
36

  Unionens stadgar § 1.4 och § 3.1 moment ett. 
37

  A.a. § 3.2 moment ett och fem.  
38

  A.a. § 3.1 moment ett. 
39

  Lunning, Medbestämmandelagen, s. 128.  
40

  A.st. 
41

  A.st.  
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rekommendation från branschdelegation, beslutar om antagande eller för-

kastande av avtal.
42

 Härav kan slutsatsen dras att det i Unionens fall enligt dess 

stadgar i slutändan ankommer på förbundsstyrelsen att anta eller förkasta avtal.  

3.5.2 Normerande verkan – avhängigt kollektivavtalets nivå? 

I och med att kollektivavtal kan träffas på såväl lokal som central nivå uppstår 

frågan huruvida det fordras att ett kollektivavtal ska ha träffats på en viss nivå 

för att normerande verkan för utomstående arbetstagare ska uppstå. Kan till 

exempel ett lokalt kollektivavtal ha normerande verkan för utomstående 

arbetstagare eller fordras att det lokala kollektivavtalet har någon form av 

anknytning till central nivå eller rentav att det är fråga om ett centralt 

kollektivavtal för att normernade verkan ska kunna föreligga?  

Nedan kommer frågan huruvida ett kollektivavtal, oavsett på vilken nivå 

avtalet träffats, potentiellt kan ha normerande verkan för utomstående 

arbetstagare att utredas och analyseras. Kollektivavtalet kommer att delas in  

i tre olika nivåer, centralt kollektivavtal, lokalt kollektivavtal med delegation i 

centralt kollektivavtal och lokalt kollektivavtal utan delegation i centralt 

kollektivavtal.  

3.5.3 Centralt kollektivavtal 

Med centralt kollektivavtal förstås kollektivavtal som är träffat av en central 

arbetstagarorganisation
43

 normalt i förhållande till en arbetsgivarorganisation. 

Centrala kollektivavtal brukar delas in i tre olika grupper; samarbetsavtal, avtal 

om anställningsvillkor och avtal om löneändring.
44

 Det är endast kollektiv-

avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 

som blir normerande.
45

 

Utgångspunkten är att ett centralt kollektivavtal är normerande för 

utomstående arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalets principiella 

                                                 
42

  Unionens stadgar § 6.3 moment 1 och § 7.3 moment 4. 
43

  Avseende central arbetstagarorganisation, se ovan 3.5.1. 
44

  R. Eklund i F. Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 56. 
45

  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 158. 
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tillämpningsområde under förutsättning att det är fråga om löne- eller 

anställningsvillkor som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare som är entydiga och generella.
46

 AD har vid ett flertal tillfällen 

tagit ställning i frågan om det centrala kollektivavtalets normerande verkan och 

kommit fram till att normerande verkan föreligger.
47

 Beträffande centrala 

kollektivavtal är rättsläget klart och kollektivavtal träffade på central nivå kan 

vara normerande för utomstående arbetstagare.  

Exempel på normerande villkor i ett centralt kollektivavtal kan hämtas från 

avtalet om allmänna anställningsvillkor i teknikavtalen mellan Unionen och 

Teknikarbetsgivarna, vari anges att avtalet gäller för tjänstemän anställda vid 

företag anslutna till Teknikföretagen.
48

 Formuleringen i kollektivavtalet 

innebär att villkoren gäller för samtliga tjänstemän inom kollektivavtalets 

pricipiella tillämpningsområde, inte bara medlemmarna i Unionen.  

3.5.4 Lokalt kollektivavtal  med delegation 

Med lokalt kollektivavtal med delegation från centralt kollektivavtal förstås ett 

kollektivavtal där de centrala parterna delegerat till de lokala parterna att 

genom lokalt kollektivavtal disponera över en viss fråga. Det kan till exempel 

vara fråga om uppsägningstider eller vilket antal semesterdagar en arbetstagare 

ska erhålla. Exempel på en sådan delegation återfinns i avtal om allmänna 

anställningsvillkor i teknikavtalet mellan Unionen och Teknikarbetsgivarna där 

det stipuleras att lokala tjänstemannaparten har möjlighet att komma överens 

om förskjutning av semesterår och/eller intjänandeår.
49

  

I praxis synes AD inte, vilket återkommes till nedan i 3.5.5, fästa vikt vid 

vilken nivå ett kollektivavtal ingåtts på utan tonvikten läggs på huruvida 

kollektivavtalet är tillämpligt för hela den arbetstagarkategori den utomstående 

arbetstagaren tillhör. 

                                                 
46

  Se t.ex. AD 1984 nr 79.  
47

  Se t.ex. AD 2010 nr 76.  
48

  § 1 mom 1 avtal om allmänna anställningsvillkor i Teknikavtalen. 
49

  § 5 mom 2 i avtal om allmänna anställningsvillkor i Teknikavtalen. Det öppnas även upp i 

kollektivavtalet för att överenskommelse träffas med arbetstagare individuellt i fråga om 

förskjutning av intjänandeår och semesterår. Överenskommelse av förevarande slag om att 

öppna upp för att förskjutning av intjänandeår och/eller semesterår är endast möjligt att 

åstadkomma via kollektivavtal som slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation, 

se 3 § jfr 2 a § SemL.  
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Mot bakgrund därav och mot bakgrund av att ett lokalt avtal med 

delegation i centralt kollektivavtal utgör en tillåten ändring av det centrala 

kollektivavtalet står det klart att även lokala kollektivavtal med delegation från 

centrala kollektivavtal har normerande verkan för utomstående arbetstagare. 

3.5.5 Lokalt kollektivavtal utan delegation 

Med ett lokalt avtal utan delegation i centralt avtal förstås ett kollektivavtal 

som träffats mellan å ena sidan en lokal arbetstagarorganisation
50

 och å andra 

sidan en arbetsgivare.  

För att kunna avgöra huruvida ett lokalt kollektivavtal utan delegation kan 

vara normerande för utomstående arbetstagare kommer här praxis samt viss 

doktrin presenteras för att en slutsats ska kunna dras huruvida kollektivavtalets 

normerande verkan är avhängig kollektivavtalets nivå eller inte.  

Avseende lokalt kollektivavtals eventuella normerande verkan kan AD:s 

syn på detta skönjas i praxis.  Det synes framgå av ett flertal avgöranden från 

AD att normerande verkan föreligger även avseende lokala kollektivavtal. AD 

synes när frågan huruvida normerande verkan föreligger inte fokusera på 

vilken nivå kollektivavtal har träffats utan snarare huruvida kollektivavtalet 

som sådant uppvisar sådana egenskaper att det potentiellt kan vara normerande.  

I AD 1984 nr 79 anfördes i domskälen sammanfattande att 

”kollektivavtalets normerande verkan för oorganiserade begränsas till just de 

normer som kan härledas ur kollektivavtalet såsom tillämpliga för hela den 

grupp arbetstagare som den oorganiserade tillhör”. AD:s sammanfattande 

resonemang synes indikera att det endast ska vara fråga om ett kollektivavtal 

och inte att det fordras att kollektivavtalet ska ha träffats på viss nivå. Vidare 

synes resonemanget indikera att det som är avgörande för huruvida normerande 

verkan uppstår snarast är huruvida normerna är tillämpliga för hela den arbets-

tagarkategori som arbetstagarna tillhör, d.v.s. huruvida normerna är generella.  

I AD 1990 nr 33 hade Olofströms Lokala Samorganisation av SAC instämt 

Livsmedelsbranschens Arbetsgivarförbund och Novia Livsmedelsindustrier till 

AD. Bolaget var inte bundet av kollektivavtal med SAC utan var genom 

                                                 
50

  Se ovan 3.5.1. 
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medlemskap i arbetsgivarorganisationen bundet av kollektivavtal med Svenska 

Livsmedelsarbetareförbundet. Hos Novia Livsmedelsindustrier hade sedan 

1950-talet en viss arbetstagarkategori, de som arbetat som satsare, fått betalt 

även för tid motsvarande rasttid genom ett rasttillägg. Två av SAC:s 

medlemmar hade haft sådant tillägg. Mellan bolaget och den lokala 

arbetstagarorganisationen inom Svenska Livsmedelsarbetareförbundet på 

arbetsplatsen träffades den 25 mars 1988 ett lokalt kollektivavtal om löner 

enligt vilket rasttillägget för satsarna skulle avskaffas från och med den 1 april 

1988. Sedermera träffades ytterligare en överenskommelse den 2 maj 1988 om 

att rasttillägget under en period om 14 månader successivt skulle avskrivas. 

Denna överenskommelse  tillämpades på alla satsare anställda på bolaget, såväl 

på den lokala arbetstagarorganisationens medlemmar som på SAC:s två 

medlemmar. Anledningen till förekomsten av rasttillägget var att satsarna inte 

kunde ha rast på samma sätt som övriga arbetstagare, eftersom arbets-

uppgifterna fordrade ständig passning. Bakgrunden till avskaffandet av rast-

tillägget var att ständig passning inte längre fordrades. Den uppkomna tvisten i 

målet gällde huruvida bolaget ägt avskaffa rasttillägget för SAC:s två 

medlemmar. SAC hävdade bl.a. att dess medlemmar inte blivit bundna av 

kollektivavtalet mellan bolaget och den lokala arbetstagarorganisationen. AD 

anförde därvid följande:  

”Det är riktigt att Per-Åke A och Kaj P inte på grund av medlemskap i Livs-klubben blivit 

bundna av nämnda kollektivavtal som sådana, dvs enligt 26 § medbestämmandelagen. Som 

framgår av det förut sagda är de emellertid anställda hos bolaget på de villkor som för tid efter 

annan följer av kollektivavtalen med livsmedelsarbetareförbundet och Livs-klubben. Detta 

innebär åtminstone i princip att deras anställningsvillkor ändras med innehållet i nämnda 

kollektivavtal, ehuru detta inte följer av 26 § medbestämmandelagen utan i stället av vad som är 

innebörden av deras egna anställningsavtal med bolaget. 

För att de lokala överenskommelserna mellan bolaget och Livs-klubben om avskaffandet av 

rasttillägget inte – i enlighet med det tidigare anförda – skulle tillerkännas verkan även för Per-

Åke A:s och Kaj P:s anställningsvillkor måste fordras att anställningsavtalen mellan dem och 

bolaget skall tolkas så att de just i fråga om rasttillägget varit undantagna från den eljest ostridigt 

gällande ordningen, att deras anställningsvillkor bestäms av innehållet i de för bolaget gällande 

kollektivavtalen med livsmedelsarbetareförbundet och Livs-klubben.” 

Arbetsdomstolen fann att bolaget gentemot SAC:s medlemmar, med stöd av 

aktuella medlemmars anställningsavtal, hade rätt att tillämpa överens-
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kommelsen med den lokala arbetstagarorganisationen och avslog därmed 

SAC:s talan.  

AD 1990 nr 33 synes utgöra det starkaste stödet för att ett lokalt 

kollektivavtal har normerande verkan för utomstående arbetstagare. AD 

anförde att de utomstående arbetstagarna inte kan bli bundna av kollektiv-

avtalet enligt 26 § MBL. Avgörandet rörde förvisso inte situationen att de 

utomstående arbetstagarna skulle erhålla någon positiv förpliktelse genom det 

lokala kollektivavtalet, men väl att den lokala arbetstagarorganisationen kunde 

träffa avtal som innebär att lönetillägg inte längre ska utgå vilket blir bindande 

även för utomstående arbetstagare. Det saknas skäl att tro att AD skulle 

bedöma situationen annorlunda när det är fråga om att en utomstående 

arbetstagare ska erhålla en positiv förpliktelse som följer av ett lokalt avtal 

ingånget av en lokal arbetstagarorganisation.  För det fall avgörandet tolkas 

mot bakgrund av AD 1984 nr 79 synes även ett lokalt kollektivavtal 

normerande för utomstående arbetstagare såvida normerna är entydiga och 

generella.  

Frågan huruvida ett lokalt kollektivavtal har normerande verkan för 

utomstående arbetstagare har fått ett begränsat utrymme i doktrinen. Det synes 

endast vara Jonas Malmberg som har berört ämnet i sin avhandling. I 

avhandlingen anförs följande: ”För att utfyllande verkan skall uppkomma 

synes det vara tillräckligt att antingen det lokala eller det centrala avtalet 

innehåller bestämmelser på vilka en utomstående kan grunda rätt.”
51

 Malmberg 

synes således vara av uppfattningen att även ett lokalt kollektivavtal kan ha 

normerande verkan såvitt det innehåller bestämmelser på vilka en utomstående 

kan grunda rätt.  

Slutsatsen avseende huruvida ett lokalt kollektivavtal har normerande 

verkan för utomstående är, mot bakgrund av presenterad praxis och doktrin, att 

även ett lokalt kollektivavtal potentiellt kan ha normerande verkan. Förut-

sättningen för att ett lokalt kollektivavtal ska anses normerande för 

utomstående arbetstagare är att det är generellt och entydigt.  

                                                 
51

  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 162.  
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3.6 GRÄNSER OCH GRÄNSDRAGNING  

3.6.1 Allmänt avseende normerande verkans gränser 

Det har konstaterats att det är generella och entydiga regler i kollektivavtalet 

som blir normerande för utomstående arbetstagare som arbetar inom 

kollektivavtalets principiella tillämpningsområde. Vidare har slutsatsen tidigare 

dragits att det saknar betydelse på vilken nivå ett kollektivavtal träffats 

betydelse för huruvida normerande verkan uppstår eller inte uppstår. Huruvida 

det är fråga om generella regler som enligt huvudregeln har normerande verkan 

eller om det är fråga om icke generella regler som enligt huvudregeln saknar 

normerande verkan, är ett led i bedömningen huruvida en viss bestämmelse är 

normerande. Det bör i detta sammanhang påpekas att det inte fordras att den 

utomstående arbetstagaren vet om att det finns ett kollektivavtal på 

arbetsplatsen för att aktuellt kollektivavtal ska bli normerande, utan det är 

tillräckligt att det finns ett kollektivavtal som i sig är normerande.
52

 För det fall 

det kan konstateras att en viss kollektivavtalsbestämmelse är generell, ligger 

det nära till hands att undersöka övriga gränser för kollektivavtalets 

normerande verkan för att därigenom kunna dra en slutsats huruvida den 

specifika kollektivavtalsbestämmelsen är normerande.  

Nedan kommer gränsdragningsfrågan mellan vad som utgör generella 

villkor och individuella löneåtgärder samt frågor avseende huruvida vissa typer 

av kollektivavtalsregleringar kan anses normerande för utomstående 

arbetstagare att diskuteras. 

3.6.2 Individuella löneåtgärder 

För det fall det är fråga om individuella löneåtgärder uppstår inte normerande 

verkan för utomstående arbetstagare eftersom dessa åtgärder inte anses vara 

generella.
53

 Av doktrin framgår att det är svårt att exakt dra upp riktlinjer för 

vad som utgör individuella löneåtgärder, men att det är parternas gemensamma 

                                                 
52

  Se AD 2002 nr 137. 
53

  Malmberg, Anställningsavtalet,  s. 159. 
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uppfattning som är avgörande utifrån kollektivavtalets konstruktion och 

lydelse.
54

 Som exempel på en svårhanterlig situation nämns situationen där 

kollektivavtalets bestämmelser inte är avsedda att tillämpas på samtliga 

anställda, exempelvis att kollektivavtalet stipulerar en miniminivå för lön men 

att denna miniminivå kompletteras genom individuell lönesättning.
55

Ett 

kollektivavtal vari det i det centrala avtalet avsatts ett bestämt utrymme för 

löneökningar, som de lokala parterna får fördela enligt eget tycke och där 

löneökningsutrymmet fördelas till vissa namngivna individer, innefattar inte 

någon generell reglering varken på central eller lokal nivå varför ett 

kollektivavtal av detta slag inte blir normerande för utomstående arbetstagare.
56

 

Det i föregående stycke anförda avseende gränsdragningen mellan generell 

reglering och individuella löneåtgärder grundas på AD 1984 nr 79 där en 

utomstående arbetstagare instämt sin kollektivavtalsbundna arbetsgivare och 

yrkat ersättning för utebliven lön med visst belopp. Enligt ett centralt kollektiv-

avtal skulle en viss kategori av arbetstagare vara lönegradsplacerade inom ett 

visst lönefält. Den lokala fackklubben träffade sedermera en överenskommelse 

med arbetsgivaren om att de organiserade arbetstagarna skulle flyttas upp till 

en högre lönegrad. Den utomstående arbetstagaren hävdade att det lokala 

kollektivavtalet, varigenom överenskommelsen träffats, hade normerande 

verkan och därför blev en del av arbetstagarens individuella anställningsavtal. 

Arbetsgivaren menade att den aktuella överenskommelsen i det lokala 

kollektivavtalet inte var normerande för utomstående arbetstagares 

anställningsavtal och bestred som en följd därav käromålet. Arbetsdomstolen 

uttalade sammanfattande i domskälen följande: 

 ”[…] kollektivavtalets normerande verkan för oorganiserade arbetstagare begränsas till just de 

normer som kan härledas ur kollektivavtalet såsom tillämpliga för den grupp arbetstagare som den 

oorganiserade tillhör. Man finner därmed att det faktiska skyddet för lönenivån för en 

oorganiserad arbetstagare beror på konstruktionen av det kollektivavtal som gäller på hans 

arbetsplats.”57 

 

                                                 
54

  Malmberg, Anställningsavtalet, s. 159.   
55

  A.st., se även T. Sigeman i F. Schmidt m.fl., s. 118. 
56

  Malmberg, a.st.  
57

  Se avseende tolkningen av detta uttalande Malmberg, Anställningsavtalet, s. 159; det är ur 

detta uttalande slutsatsen dras att man ska skilja mellan normer som är generella och 

normer som innefattar individuella löneåtgärder. 
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Vidare anförde AD:  

”Schematiskt skulle därmed anges som princip att den oorganiserade kan åberopa den kollektiva 

minimilönenivå som gäller för arbetsplatsen men inte den lönesättning som sker för olika 

individer. Man kan inte utgå från att den individuella lönesättningen för A också är normerande 

för B även om A och B har samma arbete. Den oorganiserade måste i princip med utgångspunkt 

från den kollektivt bestämda nivån själv söka nå överenskommelse med sin arbetsgivare om sin 

individuella överlön. Detta är en konsekvens av att han valt att stå utanför den fackliga 

organisationen och därmed också avstått från den förhandlingshjälp organisationen kan ge sina 

medlemmar.” 

AD konstaterade att käranden, den utomstående arbetstagaren, inte kunde 

härleda någon rätt ur det lokala kollektivavtalet, varför käromålet ogillades. 

Anledningen till att käromålet ogillades var att det lokala kollektivavtalet inte 

ansågs vara generellt eftersom det utpekade endast arbetstagarorganisationens 

medlemmar. I och med att den utomstående arbetstagaren gjort ett val att stå 

utanför den kollektivavtalsslutande organisationen fick denne stå sitt kast och 

själv försöka nå överenskommelse med arbetsgivaren. Vad den utomstående 

arbetstagaren i det aktuella fallet torde kunna göra anspråk på är således 

minimilönen varom stipuleras i det centrala kollektivavtalet.   

Slutsatserna som kan dras avseende gränsdragningen mellan generella och 

individuella löneåtgärder är att man för att utröna huruvida ett visst kollektiv-

avtal eller kollektivavtalsvillkor har normerande verkan för utomstående 

arbetstagare först måste se till avtalets eller villkorets utformning och parternas 

gemensamma uppfattning av detta. Ger parternas gemensamma uppfattning vid 

handen att det är fråga om individuella löneåtgärder föreligger inte normerande 

verkan, medan sådan verkan anses föreligga för det fall regleringen är generell. 

Parternas uppfattning vid tidpunkten för avtalets ingående är avgörande.
58

 För 

det fall det inte råder samsyn parterna emellan huruvida ett visst kollektivavtal 

eller kollektivavtalsvillkor har normerande verkan eller ej, måste sedvanlig 

kollektivavtalstolkning företas avseende huruvida normerande verkan 

föreligger. Vid tolkning av kollektivavtal fäster AD stor vikt vid avtalets 

ordalydelse.
59

 

                                                 
58

  Lunning, Medbestämmandelagen, s. 303.  
59

  A.a., s. 304. 
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3.6.3 Exklusiva kollektivavtalsvillkor 

Hur förhåller det sig om ett kollektivavtal – oavsett nivå – uttryckligen enligt 

avtalstexten endast gäller i förhållande till dem som är medlemmar i den 

arbetstagarorganisation som slutit kollektivavtalet?  

Frågan fick sitt svar genom AD 2001 nr 9. Den lokala 

arbetstagarorganisationen på ett företag hade träffat ett kollektivavtal med 

arbetsgivaren om att det skulle utgå ett personligt lönetillägg till medlemmar i 

arbetstagarorganisationen. Två arbetstagare hade lämnat arbetstagarorganisa-

tionen som träffat det lokala kollektivavtalet och blivit medlemmar i en annan 

arbetstagarorganisation. Tvist uppkom huruvida de två arbetstagarna som 

lämnat arbetstagarorganisationen var berättigade till det personliga löne-

tillägget. I det lokala kollektivavtalet angavs att ”[u]tbyte av närvaropremien 

mot fast ersättning med kr 3,26 per tim göres fr o m den 13/8 1995. 

Ersättningen kommer att utbetalas som ett personligt tillägg och skall endast 

utgå till personal i lönegrupp I och II (gäller endast fackligt ansluten personal 

inom Livs Avd. 5)”, d.v.s. det utpekade uttryckligen medlemmar i arbets-

tagarorganisationen som slutit kollektivavtalet som berättigade till tillägget. 

AD konstaterade att det lokala kollektivavtalet i detta fall inte var normerande 

eftersom det inte var tillämpligt för hela den grupp arbetstagare som de två 

utomstående arbetstagarna tillhörde, utan att det var fråga om en exklusiv 

avtalsbestämmelse som endast var gällande för de som vid var tidpunkt var 

medlemmar av arbetstagarorganisationen med vilken arbetsgivaren slutit 

kollektivavtal. Som en följd därav ogillades käromålet.  

Av det ovan omförmälda avgörandet från AD kan slutsatsen dras att 

bestämmelser i kollektivavtal som, oavsett kollektivavtalets nivå, utpekar 

medlemmar i den kollektivavtalsslutande organisationen som exklusivt 

berättigade till viss förmån inte blir normerande för utomstående arbetstagare.  

3.6.4 Skiljeklausul i kollektivavtal 

Det förekommer att kollektivavtal stipulerar att tvist i anledning av vissa 

bestämda frågor i kollektivavtalet ska avgöras i skiljenämnd istället för i 

domstol. Som exempel härpå kan nämnas att tvister avseende arbetstidsavtalet  
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i de tidigare nämnda teknikavtalen mellan Unionen och Teknikarbetsgivarna 

kan hänskjutas till Arbetstidsnämnden för det fall parterna efter lokala och 

centrala förhandlingar inte kommit överens i tvistefrågan.
60

 

Arbetsdomstolen har uttalat att utomstående arbetstagare ofta anses bundna 

av skiljeklausuler i kollektivavtal, i vart fall när en arbetstagares individuella 

anställningsavtal innehåller en tydlig hänvisning till det kollektivavtal där 

aktuell klausul finns och klausulen inte ”har en undanskymd placering eller är 

svår att finna”.
61

 När hänvisning saknas i individuellt anställningsavtal till det 

kollektivavtal där skiljeklausul finns är rättsläget avseende kollektivavtalets 

normerande verkan såvitt avser skiljeklausulen osäker.
62

 Det bör dock i 

sammanhanget särskilt noteras att arbetsgivare i LAS ålagts en skyldighet att 

inom en månad från dess att en arbetstagare påbörjat en anställning skriftligen 

bekräfta vissa anställningsvillkor, däribland i förekommande fall tillämpligt 

kollektivavtal.
63

 Arbetsgivarens skyldighet att skriftligen bekräfta huruvida det 

finns ett tillämpligt kollektivavtal, är enkom en skadeståndssanktionerad 

ordningsregel, varför sanktionen för underlåtenhet att uppge tillämpligt 

kollektivavtal endast är ett begränsat skadestånd.
64

  

Fråga är dock huruvida skyldigheten att i förekommande fall bekräfta om 

det finns ett tillämpligt kollektivavtal gäller gentemot utomstående arbets-

tagare. Klart är mot bakgrund av 26 § första stycket MBL att kollektivavtalet 

inte är direkt tillämpligt. Ordalydelsen i 6 c § andra stycket 6 ger vid handen att 

kollektivavtalet ska vara tillämpligt, det framgår inte huruvida det fordras att 

direkt tillämplighet ska föreligga eller om det är tillräckligt att kollektivavtalet 

genom normerande verkan blir tillämpligt. Lagstiftarens uppfattning synes vara 

att det kan vara av särskild betydelse för utomstående arbetstagare att erhålla 

information om att ett visst kollektivavtal är tillämpligt på anställningen och att 

det bör klargöras redan i anställningens inledningsskede för det fall ett visst 

kollektivavtal är tillämpligt.
65

 Lagstiftaren anser således att utomstående 

arbetstagare bör få information om eventuellt tillämpligt kollektivavtal, inte att 

                                                 
60

  § 7 moment ett och två i arbetstidsavtalet i Teknikavtalen.  
61

  Se AD 2007 nr 90, med hänvisning till AD 2002 nr 72 och AD 1993 nr 141. 
62

  Se AD 2007 nr 90, med hänvisning till AD 2002 nr 137. 
63

  6 c § andra stycket 6 LAS.  
64

  38 § första stycket LAS; för storleken på utdömt skadestånd vid obekräftade 

anställningsvillkor enligt 6 c § LAS, se t.ex. AD 2008 nr 1 (5 000 kr vid yrkade 10 000 kr).  
65

  Prop. 1993/94:67, s. 63.  
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utomstående ska erhålla information därom. Ska bör uppfattas enligt sin 

ordalydelse eller är det egentligen fråga om att utomstående ska erhålla 

information om eventuellt tillämpligt kollektivavtal? Något klargörande från 

AD synes inte stå att finna i frågan och av doktrin framgår att det inte är helt 

klart att arbetsgivare är rättligt skyldig att informera utomstående arbetstagare 

om förekomsten av ett eventuellt tillämpligt kollektivavtal.
66

 Den enda slutsats 

som går att dra i frågan är att rättsläget är oklart avseende huruvida 

arbetsgivare måste informera utomstående arbetstagare om eventuellt tillämp-

ligt kollektivavtal. Klart är dock att arbetsgivaren bör informera därom.  

I AD 2002 nr 137, vilket AD hänvisar till när det uttalas att rättsläget 

avseende huruvida skiljeklausul i kollektivavtal är normerande för utomstående 

arbetstagare är oklart, var det DIK-förbundet som instämt JP Nordiska till AD. 

Tvisten gällde frågan om en skiljeklausul i ett kollektivavtal utgjorde avtals-

innehåll för en utomstående arbetstagare. Arbetsgivaren ansågs inte ha 

uppmärksammat arbetstagaren erforderligt på skiljeklausulen, varför den inte 

ansågs ha blivit en del av arbetstagarens anställningsvillkor. Omständigheterna 

i det enskilda fallet var dock av speciell karaktär. Kollektivavtal saknades när 

arbetstagaren började sin anställning, utan det träffades under anställningens 

bestående. Vidare fanns inget bruk på arbetsplatsen att tvister avgjordes genom 

skiljeförfarande och den aktuella arbetstagaren hade tidigare vid samma företag 

varit med om en anställningstvist som avgjordes i allmän domstol. Mellan 

domen i allmän domstol till att nästa uppsägning företagits hade det endast gått 

en dryg månad, under denna tid hade kollektivavtalet med skiljeklausulen 

börjat gälla. AD konstaterade att arbetstagaren borde ha uppmärksammats på 

skiljeklausulen för att den skulle ha blivit gällande.  

Tidigare under 2002 hade AD haft att ta ställning till skiljeklausuls 

normerande verkan för utomstående arbetstagare. I AD 2002 nr 72 ansågs 

skiljeklausul införlivad i utomståendes anställningsavtal. Skillnaden i för-

hållande till AD 2002 nr 173 var att det i AD 2002 nr 72 fanns en tydlig hän-

visning till kollektivavtalet i det individuella anställningsavtalet och att 

omständigheterna i övrigt inte var av samma speciella karaktär. 

                                                 
66

  Lunning, Anställningsskydd, s. 322 avseende att det inte är helt klart att arbetsgivare är 

rättsligt skyldig att informera utomstående om eventuellt tillämpligt kollektivavtal.  
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Mot bakgrund av de speciella omständigheterna i AD 2002 nr 173 talar 

mycket för att AD 2002 nr 72 ger uttryck för att skiljeklausuler i kollektivavtal 

i normalfallet anses normerande för utomstående arbetstagare. Det går dock 

inte att dra någon säker slutsats annan än att normerande verkan föreligger för 

det fall tydlig hänvisning till kollektivavtalet finns i den utomstående 

arbetstagarens individuella anställningsavtal.  

3.6.5 Preskriptionsregler i förhandlingsordning 

I MBL återfinns preskriptionsbestämmelser i 64-68 §§. Det är vanligt 

förekommande med preskriptionsbestämmelser i kollektivavtalens förhand-

lingsordningar.
67

 I och med att utomstående arbetstagare inte enligt 26 § MBL 

blir direkt bunden av ett kollektivavtal uppstår frågan huruvida 

preskriptionsregler i kollektivavtal får normerande verkan för utomstående 

arbetstagare? Enligt Malmberg intar preskriptionsregler i förhandlings-

ordningar en särställning genom att normerande verkan inte föreligger på 

samma vis som annars när det kommer till löne- och anställningsvillkor i 

övrigt.
68

 Malmberg bygger sitt ställningstagande på e contrario-slut av AD 

1977 nr 60 och AD 1987 nr 53. I dessa avgöranden befanns preskriptions-

bestämmelser i förhandlingsordningar inte tillämpliga på utomstående 

arbetstagare.  

I AD 1987 nr 53 hade en arbetstagare väckt talan mot sin tidigare 

arbetsgivare och yrkat traktamentsersättning. Under anställningens bestående 

var arbetstagaren oorganiserad men trädde in i den kollektivavtalsslutande 

arbetstagarorganisationen efter att anställningen upphört. I arbetstagarens 

anställningsavtal fanns en hänvisning till att det gällande kollektivavtalet 

tillämpades på anställningen. Arbetsgivaren gjorde gällande att arbetstagarens 

fordran på traktamentsersättning var preskriberad i enlighet med regleringen i  

kollektivavtalets förhandlingsordning. Arbetsdomstolen framhöll i domskälen 

följande:  

”[E]nligt domstolens mening saknas stöd för antagandet att W och F avsett att den för 

kollektivavtalsparterna gällande förhandlingsordningen och dess preskriptionsbestämmelser 
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skulle vara tillämpliga i det enskilda anställningsförhållandet. Förhandlingsordningen reglerar 

således i första hand förhållandet mellan förhandlingsberättigade parter (jfr AD 1978 nr 134). W 

har som enskild arbetstagare saknat förhandlingsrätt. Den hänvisning som i anställningsavtalet 

görs till gällande kollektivavtal får således antas ta sikte enbart på bestämmelser om löne- och 

anställningsvillkor.” 

Preskriptionsreglerna i förhandlingsordningen ansågs inte tillämpbara på 

arbetstagarens anställning varför avvisning inte skedde. Allmän tioårig 

preskription tillämpades på fordran. Avgörande synes vara att förhandlings-

ordningar i första hand reglerar förhållandet mellan förhandlingsberättigade 

och att arbetstagaren saknat sådan förhandlingsrätt. 

Senare praxis som behandlar frågan om preskriptionsregler i förhandlings-

ordning synes inte stå att finna.  

Malmbergs slutsats är att det fordras mer än en hänvisning i det 

individuella anställningsavtalet innebärande att kollektivavtalets villkor ska 

gälla för anställningen för att preskriptionsreglerna i kollektivavtalets för-

handlingsordning ska bli gällande för utomstående arbetstagare.
69

 För det fall 

såväl arbetsgivaren som arbetstagaren varit av uppfattningen att kollektiv-

avtalets preskriptionsbestämmelser ska vara tillämpliga, anser Malmberg är 

tillräckligt för att förhandlingsordningens preskriptionsbestämmelser ska 

tillämpas på utomstående arbetstagare.
70

 Med detta synsätt torde utomstående 

arbetstagare, för det fall det direkt i arbetstagarens individuella anställnings-

avtal stipuleras att förhandlingsordningens preskriptionsregler ska tillämpas, 

vara bunden av preskriptionsregler i kollektivavtals förhandlingsordning.  

Mot bakgrund av att senare praxis som talar emot Malmbergs slutsats 

saknas och mot bakgrund av avgörandena AD 1977 nr 60 och AD 1987 nr 53, 

kan slutsatsen dras att utgångspunkten är att preskriptionsregler i kollektiv-

avtals förhandlingsordning inte är normerande för utomstående arbetstagare. 

Däremot kan sådana preskriptionsregler bli normerande för det fall uttrycklig 

hänvisning till dessa finns i utomstående arbetstagares individuella 

anställningsavtal.  
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4 ANALYS 

4.1 KOLLEKTIVAVTALET NORMERAR DET 

INDIVIDUELLA ANSTÄLLNINGSAVTALET 

När det finns ett parterna emellan gällande kollektivavtal kan detta, såvitt annat 

inte avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, påverka en utomstående 

arbetstagares anställningsvillkor. Utomstående arbetstagares individuella 

anställningsavtal hämtar sitt innehåll från vid var tid gällande kollektivavtal, 

trots att de utomstående arbetstagarna inte är bundna av kollektivavtalet enligt 

26 § första stycket MBL.  

Kollektivavtalet kan vara normerande för utomstående arbetstagare såvitt 

dessa arbetar inom kollektivavtalets principiella tillämpningsområde. Ytter-

ligare en förutsättning för att normerande verkan ska föreligga är att 

kollektivavtalet tidigare har tillämpats på utomstående, d.v.s. det måste finnas 

en första gång när kollektivavtalet tidigare tillämpats på utomstående 

arbetstagare för att normerande verkan ska kunna föreligga. Därtill kan arbets-

givare i förhållande till sin motpart som framgått vara förpliktad att tillämpa 

kollektivavtalet även på utomstående vid äventyr av skadeståndsskyldighet för 

kollektivavtalsbrott.  

Staffan Holmertz, som intervjuats från arbetstagarsidan, menar att det är 

viktigt att arbetsgivare inte får tillämpa sämre villkor på oorganiserade 

eftersom det skulle innebära att kollektivavtalets värde minskade. Gunnar 

Järsjö, som intervjuats från arbetsgivarsidan, menar att utgångpunkten, som 

dock inte är undantagslös, är att kollektivavtalen ska gälla för alla som arbetar 

inom kollektivavtalets principiella tillämpningsområde och att anledningen 

därtill är att arbetstagarförbunden inte vill att arbetsgivarna ska kunna tillämpa 

sämre regler än kollektivavtalens regler på oorganiserade än vad som gäller för 

arbetstagarförbundens medlemmar.  
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Det kan således konstateras att det är främst arbetstagarsidan som har ett 

intresse av att kollektivavtalet ska ha normerande verkan för utomstående 

arbetstagare eftersom arbetstagarorganisationerna inte vill att kollektivavtalens 

värde ska undermineras.  

4.2 KOLLEKTIVAVTALETS NIVÅ SAKNAR 

BETYDELSE 

Under avsnitt 3.5 har konstaterats att frågan huruvida ett kollektivavtal har 

normerande verkan för utomstående arbetstagare inte är avhängigt kollektiv-

avtalets nivå. Samstämmighet råder parterna emellan att såväl centrala som 

lokala kollektivavtal, med eller utan delegation i centralt kollektivavtal, 

potentiellt kan ha normerande verkan för utomstående arbetstagare.  

Staffan Holmertz uppfattning är att de lokala kollektivavtal som tecknas i 

normalfallet inte har normerande verkan för utomstående arbetstagare eftersom 

de lokala kollektivavtalen i normalfallet reglerar förmåner avsedda för arbets-

tagarorganisationens medlemmar. Han anmärker dock att det är möjligt att 

formulera ett lokalt kollektivavtal på visst sätt och därigenom uppnå att det får 

normerande verkan även för utomstående arbetstagare. Genom att antingen 

uttryckligen skriva att arbetsgivaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalets 

villkor på utomstående eller genom att skriva att kollektivavtalet ska gälla 

samtliga arbetstagare, kan även ett lokalt kollektivavtal få normerande verkan 

för utomstående arbetstagare, menar Staffan Holmertz. Gunnar Järsjö menar att 

ett lokalt kollektivavtal såväl med som utan delegation i centralt kollektivavtal 

kan ha normerande verkan för utomstående arbetstagare, men erinrar om att det 

är av vikt att beakta på vilken nivå kollektivavtal träffas i situationer där LAS 

disponeras genom kollektivavtal.  

AD 1990 nr 33 tolkad mot bakgrund av AD 1984 nr 79 utgör det starkaste 

stödet för att även ett lokalt kollektivavtal utan delegation potentiellt kan ha 

normerande verkan för utomstående arbetstagare.  

Skäl som talar emot att även ett lokalt kollektivavtal utan delegation i 

centralt kollektivavtal potentiellt ska kunna ha normerande verkan för  
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utomstående arbetstagare saknas. Det lokala kollektivavtalet ingås normalt 

mellan en arbetsgivare och en tjänstemanna- eller verkstadsklubb. 

Arbetsgivaren och klubben kan utan hinder sinsemellan träffa kollektivavtal 

som binder dels arbetstagarorganisationens medlemmar enligt 26 § MBL, dels 

arbetsgivaren. Avgörande för huruvida det lokala kollektivavtalet får 

rättsverkningar utanför MBL är hur aktuellt kollektivavtal är formulerat. Det 

lokala kollektivavtalet kan innebära att arbetsgivaren är förpliktad att tillämpa 

även detta på utomstående vid äventyr av skadestånd till arbetstagar-

organisationen. Likaledes kan ett lokalt kollektivavtal få normerande verkan 

för en utomstående arbetstagare, till följd att även vid var tid gällande lokalt 

kollektivavtal fyller ut utomstående arbetstagares individulla anställningsavtal.  

Påpekas bör dock att det torde vara mer ovanligt att lokala kollektivavtal 

har normerande verkan för utomstående arbetstagare än att centrala kollektiv-

avtal har det, eftersom lokala kollektivavtal normalt har en formulering som 

innebär att avtalsvillkoren exklusivt är avsedda för arbetstagarorganisationens 

medlemmar. Staffan Holmertz menar att det är ovanligt att lokala kollekivavtal 

ges en formulering som innebär att dessa kollektivavtal blir normerande.  

Vad som är skälet till att det är ovanligt att lokala kollektivavtal ges en 

formulering som innebär att dessa får normerande verkan för utomstående 

arbetstagare, går endast att spekulera i. Två möjliga anledningar kan nämnas, 

dels kan det bero på okunskap hos tjänstemanna- eller verkstadsklubbarna eller 

hos arbetsgivarna, dels kan det bero på att klubbarna genom att förhandla fram 

förmånliga villkor gällande exklusivt för sina medlemmar på ett handfast sätt 

visar fördelarna med att vara medlem i arbetstagarorganisationen i förhållande 

till att inte vara det.  
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4.3 NORMERANDE VERKAN I 

AVTALSFÖRHANDLINGAR 

4.3.1 Samsyn råder –  men med vissa avvikelser 

Samsyn råder mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna avseende att vissa av 

kollektivavtalens villkor är avsedda att ha normerande verkan även för 

utomstående arbetstagare. Det finns dock en påtaglig skillnad. Staffan 

Holmertz uppger att SEF genom en klausul i kollektivavtalet tillsett att såväl 

allmänna villkor som lönebestämmelser i kollektivavtalet ska tillämpas på 

utomstående arbetstagare. Detta synsätt skiljer sig från arbetsgivarpartens. 

Gunnar Järsjö menar att kollektivavtalens allmänna villkor som utgångspunkt 

ska ha normerande verkan, men att löneavtalen endast ska gälla för 

arbetstagarorganisationens medlemmar, medförande att löneavtalen inte får 

normerande verkan för utomstående arbetstagare.  

Skillnaden mellan arbetstagar- och arbetsgivarparten torde bero på vilken 

arbetstagarkategori, arbetare eller tjänstemän, som respektive kollektivavtal 

kan få normerande verkan för. Arbetsgivarparten träffar primärt kollektivavtal 

med en tjänstemannamotpart som blir gällande för tjänstemän och 

arbetstagarparten träffar normalt kollektivavtal som gäller för arbetare. Enligt 

Gunnar Järsjö fäster motparten på tjänstemannasidan endast vikt vid att 

medlemmarna i organisationen ska få del av löneökningarna, medan de 

motparter som ändå finns på LO-sidan fäster vikt vid att löneökningar ska gälla 

samtliga. Detta påstående får stöd av Staffan Holmertz som uppger att det finns 

en bestämmelse i kollektivavtalet som gör att även löneavtal ska tillämpas på 

utomstående arbetstagare.   

Vidare råder även en samsyn mellan Staffan Holmertz och Gunnar Järsjö 

att kollektivavtalets normerande verkan i egentlig mening inte diskuteras under 

avtalsförhandlingarna. Undantaget från att frågan inte diskuteras under avtals-

förhandlingarna är situationen när löneavtal träffas på tjänstemannasidan. Det 

föreligger således däri en skillnad mellan tjänstemannasidan och LO-sidan i 

detta avseende.  
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4.3.2 Parterna kan styra den normerande verkan 

Genom det sätt på vilket parterna formulerar ett kollektivavtal, kan dessa styra 

huruvida ett specifikt avtal eller avtalsvillkor får eller inte får normerande 

verkan för utomstående arbetstagare. Anledningen därtill är att det  för att 

normerande verkan ska uppstå fordras att ett kollektivavtal (1) är generellt och 

entydigt, (2) inte är exklusivt för avtalsslutande arbetstagarorganisations 

medlemmar samt (3) inte utgör individuella löneåtgärder. Genom att styra 

avtalstextformuleringen och anpassa den efter dessa kriterier, är det  potentiellt 

möjligt för parterna att disponera över kollektivavtalets normerande verkan för 

utomstående arbetstagare.  

Att parterna har möjligheten att genom kollektivavtalets formulering styra 

över huruvida normerande verkan föreligger avseende visst kollektivavtal eller 

kollektivavtalsvillkor innebär för den delen inte att parterna väljer att nyttja 

denna möjlighet.  

4.3.3 Bör normerande verkan beaktas ytterligare? 

Som ovan har framgått beaktar parterna inte kollektivavtalets normerande 

verkan i någon större omfattning under avtalsförhandlingarna. Borde 

arbetstagar- respektive arbetsgivarparterna inom ramen för kollektivavtals-

förhandlingarna ytterligare beakta kollektivatalets normerande verkan i för-

hållande till vad parterna gör idag och är det ens möjligt att i praktiken göra 

det? Gunnar Järsjö är av uppfattningen att arbetsrätten har ett stort inslag av 

politik vilket påverkar avtalsskrivandet. Vidare anför han att för det fall jäm-

förelse görs mellan affärsavtal och kollektivavtal, kan det konstateras att det 

råder stor skillnad mellan att skriva dessa avtalstyper. Affärsavtal bygger på att 

avtal inte träffas om man inte är överens, medan kollektivavtal förr eller senare 

ändå måste skrivas på, vilket leder till att kollektivavtal är kompromiss-

produkter. Anledningen till att kollektivavtal undertecknas även om parterna 

inte är överens i alla delar, är enligt Gunnar Järsjö det strejkhot som alltid 

ligger i bakgrunden. Staffan Holmertz uppfattning är att diskussionen om 

kollektivavtalets normerande verkan och beaktande av denna inte förekommer, 

eftersom det sällan skulle gå att komma överens i en sådan fråga med 
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anledning av att när arbetstagarparten skulle vara intresserad av att diskutera 

frågan skulle arbetsgivarparten inte vara det och vice versa.  

Oavsett vilken inställning parterna har till kollektivavtalets normerande 

verkan under avtalsförhandlingarna och i vilken omfattning parterna beaktar 

den normerande verkan, torde det vara tillrådligt att åtminstone vardera part 

beaktar frågan inom ramen för sitt förhandlingsarbete. Som ett led i en analys 

av effekten av kollektivavtal som har eller ska undertecknas, förefaller det 

lämpligt att beakta och fundera över kollektivavtalets normerande verkan i 

syfte att bringa klarhet i rättsverkan av avtalet för att veta vad det egentligen är 

som undertecknas. Kollektivavtalsförhandlingarnas politiska dimension kan i 

och för sig innebära att respektive part inte kan inplementera de specifika 

formuleringar parten vill i kollektivavtalet, dock saknas skäl att av den 

anledningen underlåta att företa en analys av den normerande verkan i syfte att 

få en helhetsbild av vad det innebär att underteckna ett visst kollektivavtal. 

4.4 DEN NORMERANDE VERKAN HAR GRÄNSER 

Det är inte samtliga villkor i ett parterna emellan träffat kollektivavtal som kan 

få normerande verkan för utomstående arbetstagare. Förutom att parterna vid 

avtalsförhandlingarna besitter möjligheten att formulera ett kollektivavtal 

medförande att det antingen kan ha eller sakna normerande verkan genom att 

avtalet formuleras exklusivt för arbetstagarorganisations medlemmar eller icke-

generellt, finns det även andra gränser för vilka kollektivavtalsvillkor som kan 

vara normerande och när de i sådana fall kan vara det.  

Dessa övriga gränser har ovan exemplifierats med skiljeklausul i 

kollektivavtal samt preskriptionsregler i kollektivavtals förhandlingsordning.
71

 

Avseende huruvida skiljeklausul i kollektivavtal kan ha normerande verkan för 

utomstående arbetstagare konstaterades att mycket talar för att normerande 

verkan föreligger, men att den enda säkra slutsatsen som går att dra är att 

normerande verkan föreligger om tydlig hänvisning till kollektivavtalet finns i 

den utomstående arbetstagarens individuella anställningsavtal. Såvitt avser 

frågan huruvida preskriptionsregler i ett kollektivavtals förhandlingsordning 

                                                 
71

  Se 3.6.4 respektive 3.6.5. 



- 39 - 

 

kan ha normerande verkan för utomstående arbetstagare konstaterades att 

utgångspukten är att normerande verkan inte föreligger, men att sådana 

preskriptionsregler kan bli normerande om uttrycklig hänvisning finns till dem 

i arbetstagarens individuella anställningsavtal.  

Gemensamt för skiljeklausuler och preskriptionsregler är att arbetstagare 

potentiellt kan lida rättsförlust genom dessa. Skiljeklausul innebärandes ett 

skiljeförfarande kan dels innebära högre konstnader för arbetstagare och att det 

därmed blir svårare att tillvarata sin rätt, dels att en arbetstagare med okunskap 

om skiljeklausulen riskerar att drabbas av invändningen att denne har instämt 

till fel fora om talan väcks vid allmän domstol i viss fråga. Preskriptionsregler i 

kollektivavtals förhandlingsordning inskränker vanligen den allmänna 

preskriptionen, vilket skulle innebära att en arbetstagare utan kunskap om den 

den specifika preskriptionsregeln skulle kunna lida rättsförlust med anledning 

därav om preskriptionsregler anses ha normerande verkan.  

Mot bakgrund av detta kan således konstateras att det, för det fall det är 

fråga om kollektivavtalsvillkor där utomstående arbetstagare kan lida rätts-

förlust, finns anledning att överväga huruvida det aktuella kollektivavtalet eller 

specifika kollektivavtalsvillkoret har normerande verkan för utomstående 

arbetstagare eller om kollektivavtalet inte har normerande verkan.  
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5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

I avsnitt 2.1 presenterades denna uppsats syfte och problemställningar och mot 

bakgrund därav har rättsfrågorna utretts och analyserats. Av företagen 

utredning kan följande slutsatser dras; 

 att det fordras att ett kollektivavtal är entydigt och generellt samt 

reglerar löner eller anställningsvillkor, tidigare har tillämpats på utom-

stående arbetstagare, inte innehåller exklusiva villkor avsedda specifikt 

för arbetstagarorganisations medlemmar eller reglering som anses 

utgöra individuella löneåtgärder för att kollektivavtalet ska ha norme-

rande verkan för utomstående arbetstagare,  

 att kollektivavtalets normerande verkan inte är avhängigt vilken nivå ett 

kollektivavtal träffas på. Även lokala kollektivavtal, med eller utan 

delegation från centralt kollektivavtal, kan ha normerande verkan,  

 att utomstående arbetstagare inte kan härleda någon rätt direkt från ett 

kollektivavtal, men att vid var tid gällande kollektivavtal i avsaknad av 

avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare kan ha normerande verkan 

för den utomstående arbetstagarens individuella anställningsavtal, 

 att den normerande verkan har gränser. Exklusiva avtalsvillkor avsedda 

för arbetstagarorganisations medlemmar har inte normerande verkan, 

vilket inte heller avtalsvillkor som innebär individuella löneåtgärder 

har. Skiljeklausul i förhandlingsordning kan, om uttrycklig hänvisning 

finns i ett individuellt anställningsavtal, få normerande verkan för 

utomstående arbetstagare, samt 

 att parterna i kollektivavtalen i normalfallet inte beaktar kollektiv-

avtalets normerande verkan i avtalsförhandlingarna. Dock beaktar 

arbetsgivarparten kollektivavtalets normerande verkan när löneavtal 

träffas med motparterna på tjänstemannasidan. Arbetsgivarparten 

beaktar kollektivavtalets normerande verkan i så motto att löneavtalens 

formulering innebär att endast arbetstagarorganisationens medlemmar 

ska träffas av löneavtalen.  
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