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Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av Regeringskansliets promemoria Fredsplikt på 
arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister och lämnar här förbundets synpunkter 
kring förslaget.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 
att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 
näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 
stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig del för att dessa 
förändringar ska kunna genomföras är att arbetsrätten moderniseras och anpassas efter de nya 
förutsättningar som råder i det moderna arbetslivet.  
 
Den svenska modellen i all ära, den har tjänat Sverige bra, i synnerhet under industriepokens 
dominans av stora företag. Sedan i vart fall 30 år har en majoritet av nya arbeten tillkommit i små 
företag, där vare sig företag eller personal är anslutna till kollektivavtalsslutande parter. Det borde 
vara dags att modernisera den svenska modellen för att fungera idag och inför framtiden. 

Att som regeringen gör i Ds 2018:40 helt ansluta sig till parternas förslag och samtidigt betyga vikten 
av att parterna och staten har tydlig arbetsfördelning blir märkligt. Utredningen anger att det finns 
omkring 670 centrala kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, vilka är olika omfattande med olika 
innehåll. Att genom detta därefter endast ange kollektivavtal i singularis skapar förvirring för de 
flesta aktörer. 

Parternas beskrivning i att det har skapat en balans mellan parterna gäller de stora centrala parterna, 
men inte råder det någon balans mellan det lilla företaget med sina inte fackanslutna personal visavi 
de stora fackföreningarna. Här måste regeringen ta ett ansvar för att skapa balans. 

För sympatiåtgärder och politiska stridsåtgärder måste detta tydligt begränsas utifrån det lilla 
företagets villkor. EU:s proportionalitetsprincip måste få en tydlig och handfast funktion så att inte 
ett helt oskyldigt litet företags existens riskeras. Det anges ju även i utredningen Statens roll är att 
bidra till ett ändamålsenligt regelverk och andra styrmedel för att säkra goda arbetsvillkor och 
underlätta tillkomsten av nya jobb. Småföretag är jobbmotorn i Sverige och för denna växande grupp 
behövs ändamålsenliga regler och inte enbart anpassning efter de stora organisationerna. 

Konsekvensanalys av förslagen är bristfällig utifrån de små företagen. Dock anger man Förslaget kan 
endast förväntas få konsekvenser för arbetstagare och arbetstagarorganisationer som inte är eller 
brukar vara bundna av kollektivavtal. Därefter hänvisas till risker för arbetstagare och fackliga 
organisationer, men inte för de små företagen. 
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Sammanfattningsvis anses förslaget vara förenligt med Sveriges internationella åtaganden som 
syftar till att säkerställa skyddet för föreningsfriheten, förhandlingsrätten och stridsåtgärdsrätten. Att 
kunna tvinga någon till att teckna kollektivavtal genom stridsåtgärder kan väl ändå inte vara förenligt 
med förhandlingsrätten?  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig 
styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 
 
Med vänlig hälsning 
Peter Thörn 
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
 
 
 


