
Fackliga strukturer och den 

svenska modellen



Den svenska modellen - historia

• 1870 - De första kollektivavtalen

• 1906 - Decemberkompromissen – arbetstagarna får föreningsfrihet, arbetsgivarna 

arbetsledningsrätt samt rätt att anställa och säga upp

• 1928 - Kollektivavtalslagen – fredsplikt enligt lag.

• 1929 – Arbetsdomstolen inrättades - arbetsledningsrätten fastslogs i praxis

• 1938 - Saltsjöbadsavtalet – regler vid konflikt

• 1970 - LAS, MBL, FML, AML osv.



Den svenska modellen -

idag • I Sverige bestäms merparten av reglerna på 
arbetsmarknaden genom kollektivavtal.

• Liten statlig inblandning – lagar anger 
minimum

• Villkoren anpassas branschvis

• Få strejker och konflikter

• Förutsätter hög anslutningsgrad på båda 
sidor

Vad är alternativet?

• Alternativet är lagstiftning - tillämpas i de 
flesta andra europeiska länder.



Arbetsmarknadens parter
Arbetsgivarorganisationer

• Kommunal-regional sektor

– SKR – kommuner & regioner

– Sobona – kommunala bolag

• Statlig sektor

– Arbetsgivarverket

• Privat sektor

– t.ex. Almega vårdföretagarna

(Svenskt Näringsliv)

Arbetstagarorganisationer

• Saco

– AkademikerAlliansen

– Saco-S

• Läkarförbundet

• TCO

– OFR

• Läkarförbundet

• Lärare m.fl.

• LO

– Byggnads

– Handels

– HRF m.fl



Läkarförbundets organisation & 

medlemskapet!



• Ca 56 000 medlemmar

• 25 lokalföreningar och regionföreningar

• 8 yrkesföreningar

• Läkarförbundet student

• 66 Specialitetsföreningar

• 10 Intresseföreningar

Läkarförbundet
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Relationen mellan 

läkarförbundet centralt och 

lokalföreningarna 
• Egna juridiska personer

• Gemensamt uppdrag – medlemsnytta

• Viktigt med ett tydligt och effektivt samspel

• Definieras i ”Lokalföreningarnas uppgifter 
och befogenheter”



Lokalföreningarnas arbete
• Genomföra en medlemsinriktad verksamhet, tex möten, vara 

stöd för distriktets medlemsföreningar och driva för 

medlemmarna viktiga frågor.

• Utse, godkänna och anmäla fackliga representanter för 

medlemmarna på arbetsplatserna i distriktet..

• Skapa nätverk mellan fackligt förtroendevalda i distriktets olika 

delar.

• Rekrytera både medlemmar och förtroendevalda.

• Utgör lokal part och tecknar t.ex. lokala kollektivavtal.

• Företräder medlemmar i individärenden.



Läkarförbundets kansli
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Läkarförbundets centrala kansli
Arbetsliv & Juridik
• Stödjer lokalföreningarnas arbete vid behov

• Utbildning av fackligt förtroendevalda

• Förhandlar centrala kollektivavtal

• Arbetsrättslig rådgivning till medlemmar och fackligt förtroendevalda (08-790 35 10/20)

• Sekretariat åt ALG, EAR och FD

• Lokalföreningarnas representantskap ”Lokrepet”

Politik & Profession
• Besvarande av remisser

• Rådgivning i utbildnings och professionsfrågor till medlemmar (08-790 33 75)

• Policyarbete

• Sekretariat åt SPA, UFO och RLIM

• Specialitetsföreningarnas representantskap ”Specrepet”



Förtroendemannalagen (FML)



Förtroendemannalagen (FML)

1 § För vem gäller lagen?
• Förutsätter ett kollektivavtal
• FFV ska vara utsedd
• Anmäld till arbetsgivaren
• Företräder medlemmar

3 § Får ej hindras utföra uppdrag och ska ges 
praktisk möjlighet
• Lokal eller utrymme
• Information av känslig natur
• Hur ser det ut hos er?

4 § Skydd för anställningsvillkor
• Missgynnandeförbud



Rätt till ledighet

6 § Rätt till skälig ledighet

• I den mån det fordras för det fackliga uppdraget

• Skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen

• Får inte förläggas så att det medför hinder för arbetets 

behöriga gång

• Omfattning och förläggning bestäms efter 

överläggning mellan arbetsgivare och lokala facket

• Man får sällan tiden – man måste ta den!

→ Dialogen med chefen är viktigt!



Rätt till betald ledighet

7 § Rätt till lön under ledighet

• Om den fackliga verksamheten 

avser den egna arbetsplatsen

• Även förberedelse och efterarbete

• Om det beror på arbetsgivaren 

även rätt till övertid, merkostnader



Lag & avtal



Kollektivavtal

MBL

FML

LAS

AML



Hur hänger lagar och regler ihop?

• EU-rätt 

• Lag 

a) Tvingande – måste följas

b) Dispositiv- kan ersättas med 

vilket avtal som helst

c) Semidispositiv - kan avtalas 

bort med kollektivavtal

• Förordning

Regering

• Föreskrift

Annan myndighet, t ex 

Socialstyrelsen 

Arbetsmiljöverket

• Kollektivavtal

a) Centralt

b) Lokalt



Semidispositiv

2 § LAS 

Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker 

från denna lag, ska dessa föreskrifter gälla. 

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag.

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5–6, 22 och 25–27 och 33 d §§. Om avtalet inte har 

slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, krävs dock att det mellan parterna i andra 

frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett sådant 

kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också tillåtet att genom ett kollektivavtal 

bestämma den närmare beräkningen av förmåner som avses i 12 §

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får 

det även göras avvikelser från 4 a, 11, 15, 21, 28, 32, 33 a, 33 b, 40 och 41 §§. Det är också 

tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser 

…

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P5
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P22
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P25
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P33D
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P12
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P4A
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P11
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P15
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P21
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P28
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P32
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P33A
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P33B
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P40
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1982-0080_K0_P41


Tvingande

7 § LAS 

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.

En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva 

att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

…



Svensk arbetsrätt
Samlingsbegrepp för de lagar och avtal, som styr och reglerar 

”förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare”.

• Individuell arbetsrätt - LAS, ledighetsregler mm, men även 

avtal

• Kollektiv arbetsrätt – MBL, FML m fl

• Arbetsmiljörätt – AML, DiskrimineringsL, ArbetstidsL mm

• Arbetsdomstolen (AD)



Regelverkets uppbyggnad
• Arbetsrättslig lagstiftning

– LAS, MBL, FML, AML, SemL etc.

• Kollektivavtal
– Allmänna bestämmelser, 

läkaravtalet, Villkorsavtal-T, Bransch 
D, E+F etc.

– Avtal om jour- och beredskap, lön 
etc.

• Individuella avtal

Lokala kollektivavtal

Centrala kollektivavtal

Individuell

a 

avtal

Arbetsrättsliga lagar

Policy



Vad är ett kollektivavtal?

23 § MBL - Med kollektivavtal avses: 

• Skriftligt avtal

• Mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller 

enskild arbetsgivare

• Reglerar anställningsvillkor för arbetstagare, eller förhållandet i 

övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare 



Parter i centrala kollektivavtal

Staten: Saco-S

Kommun och region: 

SLF

Privata: SLF

Staten:

Arbetsgivarverket

Kommun och region: 

SKR, Sobona

Privata: Almega 

Vårdföretagarna,

KFO

Centralt 

kollektivavtal

1§-----------------

2§-----------------

Arbetsgivaren:

Saida Radic
Arbetstagarorganisationen:

Johannes Andersson



Parter i lokala kollektivavtal

Statlig sektor: 

Saco-S förening

Kommunal sektor: 

Lokalförening, 

regionförening

Privat sektor:  

Lokalförening

Statlig sektor:
Myndighet 
universitet

Kommunal sektor: 
Kommun och

region

Privat sektor:
Företag

Lokalt 

kollektivavtal

1§-----------------

2§-----------------

Arbetsgivaren:

Saida Radic
Arbetstagarorganisationen:

Johannes Andersson



Läkaravtalet
• Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna villkor - HÖK 20

• Bilaga 1 – Löneavtal

• Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser

• Bilaga 3 – Specialbestämmelser för läkare…

• Bilaga 4 – Centrala och lokala protokollsanteckningar

• Bilaga 5 – Centrala protokollsanteckningar

• Bilaga 6 – Centrala parters syn på förutsättningarna för en väl 
fungerande lönesättning

• Bilaga 7 – Lokala överenskommelser – LOK 20



För alla läkare 

under hela 

karriären


