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Prikaz delavske
participacije na Švedskem

Na Švedskem delavci nikakor niso nepomemben dejavnik v procesu ivljenja svojega delodajalca,
je pa njihova udeleba pri soupravljanju precej drugaèna kot pri nas. Nekako tako kot v Sloveniji, se
pravice delavcev nanašajo na obvešèanje in posvetovanje z njimi ter na njihovo soodloèanje v organih vodenja (in nadzora) gospodarskih drub. Ta naèelna delitev nam je skupna, kar ne preseneèa, saj je vzpostavljena tudi v direktivah Evropske unije (npr. v Direktivi o dopolnitvi Statuta evropske drube glede udelebe delavcev1). Bistvene razlike pa se pokaejo pri uresnièevanju njihovih upravièenj – na Švedskem ne poznajo sveta delavcev, njegovo nalogo opravljajo kar predstavniki sindikatov (natanèneje »lokalnih sindikalnih organizacij«). Prav tako se razlike pokaejo pri
soodloèanju delavcev v organih gospodarskih drub, in sicer zaradi drugaène statusno-pravne
ureditve – za nacionalne pravnoorganizacijske oblike namreè na Švedskem sprejemajo le enotirni
sistem upravljanja.
Sindikati na Švedskem
Èetudi je udeleba v sindikatih na Švedskem od njenega vrha (86 %) v letu 1995
padla, je raven še vedno relativno visoka
– 71 %, še posebej v primerjavi s Slovenijo,
kjer naj bi bilo v sindikate vkljuèenih le 27 %
delavcev.2 Prav zaradi prikaza ureditve
delavske participacije na Švedskem je treba

najprej nekaj besed nameniti sindikalnemu
udejstvovanju v tej dravi.
Na Švedskem delujejo tri glavna
sindikalna zdruenja, in sicer:

• LO – The Swedish Trade Union Confederation, ki vkljuèuje 1,470.000 èlanov, predvsem delavcev v primarnem in
sekundarnem sektorju,3

Direktiva Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske drube glede udelebe delavcev, Uradni list Evropske unije L 294, 10. november 2001, str. 22-32.
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Podatek je povzet s spletne strani European Trade Union Institute (ETUI) oziroma Worker-participation.eu, ki sodi pod njihovo okrilje, kjer najdete tudi kljuène podatke o ureditvi na Švedskem, ki so
povzeti v tem prispevku:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Slovenia (19. 8. 2016).
Avtor je L. Fulton (2013).
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Veè podatkov najdete na spletni strani: http://www.lo.se/english/this_is_lo (19. 8. 2016).

Veè podatkov najdete na spletni strani: http://www.tco.se/Om-TCO/Detta-ar-TCO/Tnhis-is-TCO/ (19.
8. 2016).
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Veè podatkov najdete na spletni strani: http://www.saco.se/en/english/about-saco/ (19. 8. 2016).

V javnem sektorju je vèlanjenih 83 %, v zasebnem pa 65 %. Struktura vèlanjenosti v sindikat glede na
spol pa je naslednja: enske 74 % in moški 67 %.
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Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Trade-Unions
(19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013).
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• TCO – The Swedish Confederation of
Professional Employees, ki vkljuèuje
1,3 milijona èlanov, predvsem delavcev
v terciarnem sektorju;4 in
• Saco – The Swedish Confederation of
Professional Associations, ki vkljuèuje
670.000 èlanov, in sicer cilja predvsem
na èlane z višjo izobrazbo.5
Skupaj ta zdruenja zastopajo 3,4 milijona švedskih sindikalnih èlanov. Med njimi so udeleenci javnega in zasebnega sektorja,6 pa tudi nezaposleni èlani, zlasti študenti in upokojenci. Število èlanstev, predvsem v LO, se z leti zmanjšuje, narašèa pa
število èlanov Saco, kar odseva spremembe na trgu dela. Ta zdruenja naèeloma
med seboj dobro sodelujejo, obstajajo pa
tudi sporazumi za reševanje monega konflikta o èlanstvu. Najbolj si konkurirata TCO
in Saco, saj bi lahko mnogi njuni èlani spadali v obe sindikalni zdruenji, a v praksi
èlani veèinoma izberejo zdruenje sindikatov, ki ima sklenjeno kolektivno pogodbo
z njihovim delodajalcem.7
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Pod okriljem sindikalnega zdruenja LO
deluje 14 pridruenih èlanov, enako število
jih je pri TCO, pri Saco pa 23.8 S spremembo, ki je pomenila konec centraliziranih
pogajanj, se je zmanjšala moè sindikalnih
zdruenj ter poveèal vpliv posameznih sindikatov, zdruenja pa so še vedno pomembna pri koordiniranju sindikalnih zahtev. Po
ocenah naj bi kolektivna pogajanja zajemala
88 % delavcev (za primerjavo: v Sloveniji
90 %), in sicer vse v javnem sektorju, in 83
% v zasebnem sektorju.9 Na ravni dejavnosti je kolektivna pogodba podpisana s
strani zdruenja delodajalcev in sindikata,
na ravni gospodarske drube pa s strani
delodajalca in »lokalne sindikalne organizacije« (»local trade union«). Pogodbe
so pravno zavezujoèe za podpisnike in njihove èlane, delodajalci pa jih morajo uporabljati za vse svoje zaposlene, ne le za èlane sindikata. Zanimivo je, da se drugaèe kot
v Sloveniji (in drugod po Evropi) pogajanja
nanašajo (poleg plaèila) tudi na delovni èas
kot na mnoge druge pomembne pogoje
dela, le da so nekateri prepušèeni izkljuèno
pogajanjem na ravni dejavnosti.10
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Sodelovanje delavcev
pri upravljanju
Delavci na Švedskem uresnièujejo svoje pravice soupravljanja samo prek sindikatov, ki so zastopani pri delodajalcu. Zakonodaja zavezuje delodajalce k obvešèanju sindikatov in posvetovanju z njimi, preden izvedejo pomembnejše spremembe.
Mnoge pogoje dela torej na Švedskem
doreèejo s pogajanji na ravni delodajalca,
medtem ko so ti v drugih evropskih dravah
(tudi pri nas) pogosto urejeni z zakonom.
Na Švedskem ne poznajo izvoljenega organa, kot je pri nas svet delavcev, ki bi deloval samo na ravni delodajalca.11
Prav na tem mestu pride do izraza razlika v številu èlanov v sindikatih: ker je
èlanstvo v sindikatih na Švedskem tako
številno, je izvedljivo, da sindikati uresnièujejo tudi pravice soupravljanja delavcev pri posameznem delodajalcu. Takšno
ureditev predvideva švedski Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju,12 ki je bil
sprejet leta 1976 in nazadnje (21.) spremenjen leta 2013.13 Delodajalec je dolan
sindikat (lokalno sindikalno organizacijo)
kontinuirano obvešèati o razvoju svojega
delovanja, o svojem splošnem ekonomskem poloaju,14 obsegu proizvodnje in

Podatki so povzeti po spletnih straneh zdruenj sindikatov, glejte zgoraj.

Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Collective-Bargai
ning (19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013), citiran je A. Kjellberg (2013).
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Prav tam.

Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Workplace-Repr
esentation (19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013).
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Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) (Act (1976:580) on Co-Determination in
the Workplace), podrobnejši podatki in zakon so dostopni na spletni strani:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=13980&p_country=SWE&p_count
=2902&p_classification=02&p_classcount=120 (19. 8. 2016).
12

Neuradni angleški prevod z amandmaji do leta 2007 je dostopen na spletni strani:
http://www.legislationline.org/topics/country/1/topic/1/subtopic/17 (19. 8. 2016).
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14 Sindikati naj bi imeli vpogled in vpliv na delodajalèev ekonomski in konkurenèni poloaj, tehnièni razvoj, investicije, marketing, raziskave, njegov proraèun ipd.
15 Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Workplace-Repr
esentation (19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013).

Sodna praksa je pravni standard »pomembnejše spremembe« zapolnila z naslednjimi primeri:
spremembe v organizaciji in metodah dela, kadrovske spremembe, vkljuèno s spremembami v nadzoru, priprava letnega proraèuna, strukturne spremembe, spremembe v zvezi z zaposlovanjem in odpušèanjem ipd.
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Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Workplace-Repr
esentation (19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013).
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Prav tam, citirano je delo R. Fahlbeck, B. J. Mulder, Labour and Employment Law in Sweden (2009).
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Prav tam.

To pravico imajo samo v zvezi z odloèitvijo o angairanju podizvajalcev, razen èe obstaja resnièna
potreba po tej obliki dela, npr. imajo specializirana znanja in spretnosti, ali se bodo podizvajalci potrebovali le krajše èasovno obdobje.
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kadrovski politiki. Organizacije morajo imeti
tudi dostop do delodajalèevih raèunov in
korporacijsko-pravnih dokumentov; èe je to
primerno, jim mora delodajalec zagotoviti
tudi kopije teh dokumentov.15 Ta obveza je
nekoliko lae razumljiva, èe upoštevamo,
da se pri delodajalcu ne oblikuje svet delavcev, ki bi bil sicer naslov za tovrstna poroèila.
Ob vsaki predvideni pomembnejši
spremembi v poslovanju delodajalca ali v
zvezi s pogoji dela16 mora delodajalec
zaèeti pogajanja s sindikatom, s katerim
se pogaja, preden sprejme odloèitev. Èe
spremembe niso veèje, pa se mora o njih
kljub temu pogajati, èe to zahteva sindikat,
s katerim je delodajalec sklenil pogodbo.17
To ne vkljuèuje samo vprašanj, ki so obièajno predmet kolektivnih pogajanj, temveè
daje sindikatom tudi pravico in delodajalcu
dolnost pogajati se o upravljalskih (poslovodnih) odloèitvah – gre za t. i. »jointregulation bargaining«.18
Delodajalec se mora pogajati s sindikati, èetudi kolektivna pogodba ni sklenjena,
vendar le, èe se pomembnejša sprememba
nanaša na pogoje dela posameznih delavcev (ni pa zavezan k pogajanjem v zvezi s
spremembami v svojem poslovanju).19
Skladno z ureditvijo v Evropski uniji mora
delodajalec obvešèati sindikate, katerih èlani so njegov delavci, èetudi z njimi nima
sklenjene kolektivne pogodbe, in se z njimi pogajati o vseh zadevah, ki se nanašajo
na prenehanje zaposlitve kot posledico nezadostnega dela ali prenosa podjetja oziroma dela podjetja. Ta obveznost daje sindikatom, ki z delodajalcem nimajo sklenjene pogodbe, enake pravice na tem podroèju kot tistim sindikatom, ki so sklenili pogodbo, kar nasprotuje tradicionalni švedski
ureditvi, v skladu s katero imajo tisti sindikati, ki so sklenili kolektivno pogodbo,
izkljuèno pravico do pogajanj. Kljub vsem
obveznostim obvešèanja in posvetovanja s
sindikati pa je vendarle kljuèno, da zakonske zahteve po pogajanjih ne predvidevajo
tudi doseenega soglasja. Ni nujno, da se
torej pogajanja zakljuèijo z dogovorom med
delodajalcem in sindikatom. Sindikati nimajo veta20 na odloèitve delodajalcev in
èetudi delodajalec sprejme odloèitev, preden se zaène pogajati in s tem krši švedski
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, njegova odloèitev ni neveljavna. Še
vedno je zavezan k pogajanjem, sledi pa
lahko le odškodninska sankcija.
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Število sindikalnih predstavnikov, ki se
pogajajo z delodajalcem, ni zakonsko
predvideno, a pri delodajalcu z 200 do 300
zaposlenimi so obièajno v tej funkciji do
štirje èlani sindikata. Èe pri delodajalcu ni
»lokalne sindikalne organizacije«, lahko
sindikat doloèi posameznika kot kontaktno
osebo za pogajanja (LO jih ima npr. priblino 50.000). Obièajno je pri posameznem delodajalcu organiziranih veè lokalnih
sindikatov, ki zastopajo delavce v razliènih
sektorjih, zato se z vsakim od teh sindikatov
pogajanja izvedejo loèeno (razen, èe vprašanja zadevajo vse sindikate, pri èemer se o
skupnih pogajanjih potem dogovorijo sindikati). Predstavniki sindikatov delujejo in so
izbrani v skladu s pravili sindikata (to ni zakonsko doloèeno), zakonsko je predvideno
le, da je treba o izbiri predstavnika sindikata
obvestiti delodajalca. V praksi so predstavniki sindikatov voljeni za mandatno obdobje
enega do dveh let na letni skupšèini sindikata. Tudi njihova upravièena odsotnost z
dela zaradi sindikalnih obveznosti ni
podrobneje zakonsko urejena.21

Soodloèanje delavcev
v organih gospodarske drube
V Sloveniji lahko obliko sistema upravljanja gospodarske drube izberejo njeni
drubeniki, pri èemer lahko od uveljavitve
Zakona o gospodarskih drubah (ZGD-1)22
v letu 2006 izbirajo med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja (pred tem je
bil predvsem za veèje drube obvezen dvotirni sistem). Enotirni sistem se je pri nas
uveljavil zaradi »uvedbe« evropske delniške
drube v nacionalni pravni sistem, saj je
bilo treba v skladu z Uredbo o Statutu ev-

ropske drube (SE)23 za to pravnoorganizacijsko obliko omogoèiti izbiro med enim
ali drugim sistemom upravljanja. Na ravni
Evropske unije sta namreè ta dva sistema v
dravah èlanicah tako moèno zakoreninjena, da noben pol ni zmogel popustiti oziroma prevladati. Naša in npr. nemška ureditev sta tradicionalno sprejemali dvotirni
sistem upravljanja, med drave èlanice na
drugi strani pa sodi tudi Švedska. Vendarle
so tako na Švedskem kot tudi npr. v Nemèiji
ubrali drugaèno pot kot pri nas: Nemci so za
nacionalne delniške drube pustili dvotirni
sistem upravljanja, Švedi samo enotirnega,
obe dravi pa sta morali vsaj za evropsko
delniško drubo dopustiti izbiro med enim
ali drugim. Podatki kaejo, da so na Švedskem ustanovljene štiri evropske delniške
drube (SE – Societas Europaea), od tega
je ena delujoèa, ki je prav tako izbrala
enotirni sitem upravljanja.24 Za nacionalne
gospodarske drube torej na Švedskem
sprejemajo samo enotirni sistem upravljanja.
V skladu z Zakonom o predstavnikih delavcev v zasebnih delodajalcih25 iz leta
1987 so delavci prisotni v upravnih odborih skoraj vseh gospodarskih drub z veè
kot 25-imi zaposlenimi.26 Dva ali trije èlani
upravnega odbora so delavci, kar v veèini
(natanèneje v priblino 75 %) gospodarskih
drub (za katere se uporablja ta zakonodaja) predstavljajo okoli tretjino èlanov
odbora. Predstavniki delavcev v upravnem
odboru ne smejo biti nikoli v veèini. Izbere
jih sindikat (lokalna sindikalna organizacija), s katerim je delodajalec sklenil kolektivno pogodbo. Ta se sklepa v soglasju z
lokalnimi sindikalnimi organizacijami pri

21 Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Workplace-Repr
esentation (19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013).
22

Uradni list Republike Slovenije, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15.

Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske drube (SE), Uradni list
Evropske unije L 294, 10. november 2001, str. 1-21.
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Alfred Berg SE (ABN AMRO), Bolagsstiftarna International SE, Startplattan 39001 SE in Startplattan
39002; samo prva ni lupina in ima zaposlene delavce, sistem upravljanja pa je enotirni. Naèrtuje se tudi
ustanovitev še ene SE z zdruitvijo (Nordea Bank AB), ki bo imela delavce in prav tako enotirni sitem
upravljanja. Veè podatkov najdete na spletni strani:
http://www.seeurope-network.org/homepages/seeurope/secompanies.html#berg (19. 8. 2016).
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25 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda (Board Representation (Private
Sector Employees) Act (1987:1245)), podrobnejši podatki in zakon (tudi v angleškem prevodu) so
dostopni na spletni strani: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=4662 (19.
8. 2016).

Povzeto po podatkih na spletni strani:
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden/Board-level-Repr
esentation (19. 8. 2016). Avtor je L. Fulton (2013).
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delodajalcu, èe predstavljajo veèino delavcev. Èe soglasja ne doseejo, potem je rešitev doloèena tako: èe je v en sindikat
vèlanjenih 80 % delavcev, je ta upravièen
do obeh sedeev v upravnem odboru, drugaèe pa si sindikata z najveè delavcev pri
delodajalcu razdelita po en sede. V praksi
praviloma prihaja en èlan iz LO in drugi iz
TCO ali Saco. Predstavniki delavcev v
upravnem odboru so praviloma kljuèna
oseba v razmerjih med delodajalcem in
sindikati. V veèini primerov imajo enake
pravice kot èlani, ki so predstavniki drubenikov gospodarske drube. Zaradi oèitnega
konflikta interesov med sindikati in gospodarsko drubo pa ne smejo soodloèati npr.
o zadevah, ki se nanašajo na kolektivna pogajanja ali stavke. Predstavniki delavcev v
upravnem odboru nimajo pravice veta in
morajo v skladu z Zakonom o predstavnikih
delavcev v zasebnih delodajalcih (drugaèe
kot to za pogajanja predvideva švedski
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju) delovati v interesu gospodarske
drube. Prav tako informacijskih pravic po
tem zakonu ne morejo nadomestiti informacije, ki jih prejme predstavnik delavcev v
upravnem odboru gospodarske drube.27

Namesto zakljuèka
Èlanstvo v švedskih sindikatih je, kot
reèeno, številènejše kot pri nas (udeleba je
kar 71 %), kar omogoèa drugaèno pravno
ureditev delavske participacije, kot jo poznamo v Sloveniji. Pravic delavcev do obvešèenosti in posvetovanja z njimi namreè
ne uresnièuje svet delavcev, temveè predstavniki sindikata. Precej veèji nabor odloèitev, ki se nanašajo na pogoje dela pri
delodajalcih, je na Švedskem prepušèenih
pogajanjem med delodajalci in sindikati
(npr. tudi delovni èas). Tradicionalno je pri
njih zakoreninjen enotirni sistem upravljanja
gospodarskih drub, delavci pa imajo pravico do soodloèanja v organih drube. V
skladu z zakonsko ureditvijo so predstavniki
delavcev prisotni v upravnih odborih skoraj
vseh gospodarskih drub z veè kot 25-imi
zaposlenimi in v veèini drub predstavljajo
priblino tretjino èlanov upravnega odbora,
nikoli pa veèine. Predstavniki delavcev v
upravnem odboru morajo delovati v interesu drube in ne smejo soodloèati o zadevah, kjer bi se znašli v konfliktu interesov
med sindikatom in gospodarsko drubo
(npr. v zvezi s stavko).

Prav tam.
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