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Den europeiska sociala dialogen som 
system – metodologiska reflektioner
Ankie Hartzén

1 Introduktion
Temat för denna antologi bygger på idéen om den polycentriska arbets-
rätten där normbildningen för arbetsrätten sker genom olika processer 
och på olika nivåer både i samverkan med varandra och separat från 
varandra.1 En process som utgör ett tydligt exempel på hur arbetsrätts-
lig normbildning sker inom olika processer och ger upphov till olika 
former av normbildning i olika medlemsstater i EU är den europeiska 
sociala dialogen. I korta drag handlar denna process om ett samarbete 
mellan europeiska arbetsmarknadsorganisationer, varigenom olika for-
mer av resultat uppnås med varierande grad av normgivande effekter. 
Genom denna dialog har en hel del ramavtal slutits, vilka sedermera 
har mynnat ut i lagstiftning efter att ramavtalen har genomförts som 
direktiv.2 Även ramavtal av mer självständig karaktär har slutits, där de 
europeiska arbetsmarknadsparterna låter införlivandet av avtalen av-
göras på medlemsstatsnivå, antingen genom nationella kollektivavtal 
eller nationell lagstiftning.3 Därutöver produceras inom ramen för den 

1 Se N. Selberg och E. Sjödin i inledningskapitlet i denna antologi.
2 Se till exempel Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.
3 De tre olika ramavtalen om distansarbete, arbetsrelaterad stress samt trakasserier 
och våld i arbete, som har slutits mellan de europeiska branschöverskridande orga-
nisationerna har till exempel genomförts på olika sätt i olika medlemsstater där såväl 
nationell lagstiftning som kollektivavtal har aktualiserats. För ytterligare information 
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europeiska sociala dialogen en mängd andra former av dokument, till 
exempel gemensamma ståndpunkter, handlingsplaner och riktlinjer. 
För dessa olika former av dokument är såväl rättsverkan och betydelse 
för arbetsrättsliga regleringar på nationell nivå av varierande karaktär. 
Den europeiska sociala dialogen täcker såväl den branschöverskridande 
nivån som branschspecifik nivå och kommittéer för social dialog finns 
etablerade för över 30 olika branscher.4

Att skapa sig en helhetsbild av den sociala dialogen och dess bety-
delse för arbetsrättsliga regleringsinstrument i EU är således ett om-
fattande och förhållandevis komplext arbete. Därav är det inte heller 
förvånande att merparten av den forskning som rör den europeiska 
sociala dialogen tenderar att fokusera på enbart en liten del av detta 
fenomen i en eller annan bemärkelse.5 Betyder detta att det inte är 
genomförbart att studera den europeiska sociala dialogen ur ett hel-
hetsperspektiv på mer än ett högst ytligt plan? Jag vill påstå att så inte 
är fallet utan det som avgör huruvida helheten kan studeras samtidigt 
som den europeiska sociala dialogen även belyses på ett djupare plan 
är forskarens val av metodologi för studien.

Tanken med detta bidrag är således att ge en bild av hur det meto-
dologiskt är möjligt att studera ett så pass omfattande fenomen som 
den europeiska sociala dialogen och samtidigt bidra med en djupare 
förståelse av densamma. Mitt bidrag till debatten utgör med andra ord 
en grund för utformningen av en holistisk studie av den europeiska 
sociala dialogen, en metodologisk modell som jag också finner möjlig 
att överföra till studier av nationella kollektivavtalssystem. Metodologi 
kan något förenklat beskrivas i termer av hur teori och metod relaterar 
till och påverkar varandra. Eftersom min idé om hur den europeiska 

kring detta se C. Welz, The European Social Dialogue under Articles 138 and 139 of 
the EC Treaty (2008) s. 408 ff.
4 För en tydligare genomgång av den europeiska sociala dialogens omfattning se A-C. 
Hartzén, The European Social Dialogue in Perspective: Its future potential as an au-
topoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations 
(2017), s. 117 ff. För en studie av olika branscher såväl som de olika former av doku-
ment som produceras inom ramen för den europeiska sociala dialogen se A. Dufresne, 
m.fl. (red.), The European Sectoral Social Dialogue: Actors, Developments and Chal-
lenges (2006).
5 För vidare diskussion kring detta se Hartzén, (aa not 4) s. 39 ff.
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sociala dialogen kan studeras holistiskt bygger på att systemteori an-
vänds som analysram finner jag det lämpligt att först förklara hur den 
europeiska sociala dialogen kan förstås som system. Därefter kommer 
jag att diskutera de metodologiska aspekterna vidare för att slutligen 
avsluta detta inlägg med några reflektioner kring den diskuterade me-
todologins bidrag till det arbetsrättsliga forskningsfältet.

2 Den europeiska sociala dialogen som system
2.1 Introduktion
Att studera arbetsrättsliga regleringssystem med hjälp av ett system-
teoretiskt angreppssätt är en etablerad tradition inom forskningsfäl-
tet ’industrial relations’6 och inom rättsvetenskaplig forskning har 
Rogowski också utvecklat en förklaring för hur kollektivavtalssystem 
kan förstås utifrån Luhmanns teori om autopoietiska system.7 Förvisso 
skiljer sig den europeiska sociala dialogen på flera sätt från traditionella 
nationella kollektivavtalssystem, men den europeiska sociala dialogen 
kan ändå ses som ett fenomen vilket på europeisk nivå i viss utsträck-
ning genererar regleringar av arbetsrättslig karaktär och därmed utgör 
en form av arbetsrättsligt regleringssystem. Genom att anpassa Ro-
gowskis idé om studier av kollektivavtalssystem som autopoietiska sys-
tem till den sociala dialogens särskilda karaktäristika blir denna teori 
således en väl lämpad teoretiska analysram för att studera detta feno-
men. Jag kommer nedan att förklara denna teori vidare med fokus på 
hur den europeiska sociala dialogen kan förstås utifrån detta teoretiska 
ramverk.8

6 För en diskussion kring olika teoretiska infallsvinklar och på vilket sätt systemteori 
är användbart inom ’industrial relations’ se G. Schienstock, Towards a Theory of Indu-
strial Relations, British Journal of Industrial Relations 19(2) s. 170–189.
7 R. Rogowski, Industrial Relations as a Social System, i Industrelle Bezeihungen 7(1) 
s. 97–126.
8 För en mer ingående förklaring av Luhmanns teori i förhållande till den europeiska 
sociala dialogen se Hartzén, (aa not 4) kapitel 3.



192

Ankie Hartzén

2.2 Den europeiska sociala dialogen, ett autopoietiskt 
funktionssystem

Fördelen med att använda Luhmanns teori om autopoietiska system 
är att denna teori är väl lämpad för att både fånga den komplexitet 
som inryms i den europeiska sociala dialogen och samtidigt göra detta 
fenomen begripligt. Vad denna teori handlar om är i korthet att sam-
hället kan förstås som bestående av flera slutna och självgenererande 
funktionssystem, vilka han benämner autopoietiska system.9 Dessa 
system består av kommunikation och behandlar endast sådan kom-
munikation som systemet självt identifierar såsom relevant för syste-
met. Ett exempel på ett sådant system är det rättsliga systemet, vilket 
hanterar kommunikation som rör rättsliga spörsmål i enlighet med 
systemets binära kod rättsligt/icke-rättsligt.10 Alla autopoietiska sys-
tem applicerar således en binär kod för att avgöra vad som är relevant 
för systemet och vad systemet identifierar som irrelevant och därmed 
faller utanför dess processer. Systemets binära kod är fast och ändras 
inte så länge systemet existerar.11 Den europeiska sociala dialogen kan 
förstås som ett autopoietiskt system med den binära koden diskuter-
bart/icke diskuterbart mellan arbetsmarknadens parter.12

2.3 Kommunikativa program inom systemet och dess 
förhållande till andra system

För att organisera kommunikationen i systemet och möjliggöra för 
det att applicera dess binära kod upprättar systemet specifika program. 
Dessa program ger systemets binära kod konkret innebörd och de 
fungerar i enlighet med en uppsättning av värderingar som uppstäl-
ler mål och/eller villkor för systemets kommunikation.13 Programmen 
har med andra ord betydelse för vilken kommunikation som uppfattas 
som meningsfull och därmed genererar fortsatt kommunikation i sys-

9 N. Luhmann, Social Systems (2005) s. 12 ff.
10 N. Luhmann, Theory of Society Volume 1 (2013) s. 222 ff.
11 Luhmann, (aa not 10) s. 42 ff.
12 Hartzén, (aa not 4), s. 320 ff.
13 M. King och C. Thornhill, Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law (2003) 
s. 23 f.
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temet.14 Till skillnad från systemets binära kod är dess program möj-
liga att förändra genom systemets kommunikation där självrefererande 
kommunikation bidrar till att reproducera och vid behov förändra 
systemets interna operativa processer. Sådan förändring kan triggas 
genom irritationer från systemets omvärld eftersom systemet trots att 
det är ett operativt slutet system också är kognitivt öppet och därmed 
kan observera kommunikation i dess omgivning samt identifiera så-
dan kommunikation som relevant för systemet. Denna kombination 
av operationell slutenhet och kognitiv öppenhet möjliggör systemets 
fortsatta existens och möjlighet att kunna generera kommunikation 
som är meningsfull i samhället. Den europeiska sociala dialogens för-
måga att observera kommunikation producerad av till exempel EUs 
rättsliga system är en följd av det som Luhmann benämner strukturella 
kopplingar mellan system där ett resultat producerat av ett system tas 
upp och hanteras även av ett annat system.15

För att tydliggöra detta abstrakta resonemang i relation till den 
europeiska sociala dialogen är det värt att använda ett exempel. För-
handlingarna som ledde fram till europeiska ramavtal rörande visstids- 
och deltidsanställningar kom till stånd efter att Kommissionen hade 
konsulterat arbetsmarknadens parter samt tydliggjort att om arbets-
marknadens parter valde att inte förhandla skulle Kommissionen lägga 
fram ett förslag till lagstiftning oavsett. Denna situation där förhand-
lingarna mellan arbetsmarknadens parter initieras till följd av press 
från EUs politiska och lagstiftande institutioner kom att benämnas 
’förhandlingar i skuggan av lagen’16 och ledde till att de europeiska 
arbetsmarknadsparterna förhandlade fram flera olika europeiska ram-
avtal på såväl branschöverskridande som branschspecifik nivå.17 Dessa 
förhandlingar var således ett resultat av den strukturella kopplingen 

14 En mer ingående diskussion kring kommunikationens osannolikheter, på engelska 
’improbabilities of communication’ återfinns i Luhmann, (aa not 10), s. 113 ff.
15 N. Luhmann, Theory of Society Volume 2 (2013), s. 108 ff.
16 På engleska ’the shadow of law’, se till exempel B. Bercusson, Maastricht: A fun-
damental change in European labour law, i Labour law and Social Europe – Selected 
writings of Brian Bercusson (2009) s. 89–114.
17 Som exempel kan nämnas de ramavtal som slöts inom vissa av transportbran-
scherna rörande arbetstid, en process som diskuteras mer ingående i Dufresne, m.fl. 
(red.), (aa not 4), särskilt s. 62 ff.
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mellan den europeiska sociala dialogen och EUs politiska och rättsliga 
system. Kommunikationen från de politiska och rättsliga systemen 
identifierades såsom relevant för den europeiska sociala dialogen och 
detta system i sin tur producerade kommunikation i syfte att säker-
ställa det egna systemets fortsatta kommunikativa processer.18 Rent ju-
ridiskt kommer denna strukturella koppling till uttryck i art. 154–155 
FEUF där den europeiska sociala dialogen som normbildande process 
regleras genom krav på Kommissionen att konsultera arbetsmarkna-
dens parter samt möjligheten för dessa att begära att få överta utform-
ningen av potentiell lagstiftning genom att förhandla fram ramavtal. 
I exemplet rörande ramavtalen om deltids- och visstidsanställningar 
framgår också att lagens skugga införlivades som ett program i den 
europeiska sociala dialogen, ett program inriktat på att säkerställa att 
den sociala dialogen som system självt kunde utforma innehållet i den 
slutliga lagstiftningen istället för att lämna detta helt åt EUs rättsliga 
system.

2.4 Organisationer som kommunikationsproducenter
Själva beslutet att förhandla i exemplet ovan ska ses som ett beslut 
taget av en organisation som bidrar till produktionen av kommunika-
tion inom systemet. Beslut utgör nämligen en specifik form av kom-
munikation inom system och dessa tas av organisationer, vilka även de 
utgör en form av sociala system i Luhmanns teori.19 Organisationerna 
kan vara av olika karaktär och för den europeiska sociala dialogen är 
det av vikt att poängtera att inte enbart de organisationer vi kanske tar 
för givet, såsom fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer 
ska betraktas som beslutsfattande organisationer som bidrar till det 
auto poietiska systemets kommunikation. Istället ska även de forum 
där europeiska ramavtal förhandlas fram eller gemensamma stånd-
punkter för arbetsmarknadens parter, rapporter eller liknande tas fram 
ses som organisationer i denna teoretiska bemärkelse.20 Dessa organi-
sationer baserar sin kommunikation på det autopoietiska funktions-

18 Hartzén, (aa not 4), s. 128 f.
19 Luhmann, T (aa not 15), s. 149 f. och N. Luhmann, Membership and Motives in 
Social Systems, Systems Research 13(3) s. 341–348.
20 Hartzén, (aa not 4) s. 326 ff.
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systemets binära kod och har för tillämpningen av denna kod olika 
beslutsprogram som bidrar till att strukturera och organisera de beslut 
som tas inom organisationen. Organisationernas beslutsprogram kan 
vara målstyrda, men relaterar även till sådant som medlemskap i orga-
nisationen samt vilka medlemmar som får fatta vilka beslut.21

2.5 Sammanfattande kommentarer
Sammanfattningsvis kan konstateras att den europeiska sociala dia-
logen, sedd som ett autopoietiskt system, består av kommunikation i 
olika former. Denna kommunikation produceras internt av systemet 
och rör endast sådant som systemet anser möjligt för de europeiska 
arbetsmarknadsparterna att diskutera. Innehållet i kommunikationen 
formas av de värderingar som ligger till grund för systemets program 
och en stor mängd organisationer bidrar till produktionen av denna 
kommunikation genom de beslut som dessa organisationer fattar. 
Även dessa beslut formas av olika värderingsstyrda program.22 Kom-
munikation och värderingar är med andra ord centrala aspekter för 
att kunna förstå den europeiska sociala dialogen som ett autopoietiskt 
system. För att vidare kunna förstå hur en studie av den europeiska 
sociala dialogen sedd som ett autopoietiskt system kan genomföras 
behöver vissa metodologiska aspekter förtydligas och det tar jag upp i 
nästa avsnitt.

3 Metodologiska aspekter av systemteori
3.1 Inledning
Valet att använda teorin om autopoietiska system som analytiskt ram-
verk för en studie av den europeiska sociala dialogen medför natur-
ligtvis vissa metodologiska konsekvenser som behöver diskuteras lite 
mer ingående. Först och främst behöver de källor och material som är 
användbara i en sådan studie diskuteras. Därutöver behöver begrep-
pet normativitet i förhållande till forskningsfråga, Luhmanns teori och 

21 Luhmann, (aa not 15), s. 145 och N. Luhmann, The Paradox of Decision Making, 
i Niklas Luhmann and Organization Studies Advances in Organization Studies (2005) 
s. 85–106.
22 För en mer detaljerad diskussion se Hartzén, (aa not 4) kapitel 12.
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rätten reflekteras över. Detta är av särskild vikt med hänsyn till att 
teorin om autopoietiska system är en rent deskriptiv teori och således 
icke-normativ till sin karaktär.23 Jag vill därför kort diskutera dessa 
aspekter samt förklara en metodologisk modell som är behjälplig i att 
kunna applicera en icke-normativ teori som analytiskt ramverk för en 
studie med normativa anspråk.

3.2 Material och källor
För att kunna analysera den europeiska sociala dialogen utifrån Luh-
manns teoretiska ramverk krävs att det empiriska materialet speglar 
kommunikation som har producerats av systemet och ger en bild av 
systemets semantiska fält.24 Sådant empiriskt underlag kan vara av 
olika form och urvalet av källor måste naturligtvis anpassas utifrån syf-
tet med studien. För att kunna bidra till förståelsen av den europeiska 
sociala dialogen i stort medför dock flödet av kommunikation i detta 
system att ett urval av empiriskt underlag behöver göras. Det är knap-
past rimligt att tro att det skulle vara genomförbart att observera all 
kommunikation som produceras inom den europeiska sociala dialo-
gen både av tidsmässiga och tillgångsmässiga skäl. Det kan till exempel 
vara svårt att få möjlighet att närvara som observatör vid förhand-
lingsmöten mellan europeiska arbetsmarknadsorganisationer. Även 
om sådan tillgång skulle ges är mängden möten som föregår och som 
behöver observeras för att kunna få en helhetsbild av den europeiska 
sociala dialogen av sådan omfattning att enbart de faktiska observatio-
nerna skulle uppta ansenlig tid. Att därutöver kunna strukturera och 
analysera det empiriska materialet från sådana observationer medför 
att en sådan studie knappast är genomförbar för en enskild forskare.25

Dock är det möjligt att finna en hel del forskning baserad på em-
piriska studier av den europeiska sociala dialogen och denna form av 

23 Luhmann, (aa not 10) s. 1 ff.
24 L. M. A. Francot-Timmermans, Normativity’s Re-Entry – Niklas Luhmann’s Social 
Systems Theory: Society and Law (2008), s. 170 ff.
25 En i detta sammanhang intressant studie presenteras i K. Ahlberg, The Negoti-
ations on Fixed-term Work, i Fixed-term work in the EU: A European agreement 
against discrimination and abuse (1999), s. 13–38, vars genomförbarhet får anses här-
röra till det faktum att studien rör förhandlingarna om ett specifikt avtal och därmed 
endast ger en bild av ett litet utsnitt ur den europeiska sociala dialogen.
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sekundärkällor är ofta mycket användbara. Även om en specifik forsk-
ningsstudie enbart berör en liten del av den europeiska sociala dialo-
gen, såsom en bransch, ett specifikt avtal eller en särskild organisation, 
kan flera studier i kombination med varandra bidra till att det går att 
skapa en mer holistisk bild av det studerade systemet. Det är därför väl 
värt att omsorgsfullt ta del av den forskning som redan har utförts rö-
rande det system som avses att studeras. Dessutom finns det en uppsjö 
av textmaterial som är användbara som empiriska källor för en studie. 
Olika former av texter producerade i samverkan mellan europeiska 
arbetsmarknadsparter såväl som av enskilda organisationer. Allt från 
europeiska ramavtal, policydokument och rådgivande dokument för 
organisationernas medlemmar till debattartiklar och pressreleaser kan 
vara av intresse.26

Därutöver utgör även olika former av rättskällor inom arbetsrättens 
område ett intressant underlag för att studera den europeiska sociala 
dialogen empiriskt genom Luhmanns teoretiska ramverk.27 Med andra 
ord är det fullt möjligt att genomföra en textanalys av ett brett spek-
trum av skriftliga källor och på så sätt skapa sig en övergripande bild av 
såväl vad den europeiska sociala dialogen kommunicerar om samt hur 
denna kommunikation uttrycks. Det material och de källor som har 
nämnts utgör således en återspegling av vad som är, men när materialet 
används och tolkas kan forskaren ha en ambition om att också kunna 
bidra med svar på vad som kan förbättras eller förändras. Detta har en 
nära koppling till diskussioner om hur det som studeras borde vara 
eller hur samhället borde förändras, vilket medför att en kort diskus-
sion kring begreppet normativitet är på sin plats.

3.3 Begreppet normativitet
Begreppet normativitet har en särskild betydelse i förhållande till den 
rättspositivistiska traditionen, men inom andra discipliner får begrep-
pet en annan innebörd. Detta är värt att reflektera över i förhållande 
till forskning inom det arbetsrättsliga området eftersom sådan forsk-

26 För en mer ingående diskussion rörande empiriskt underlag i en sådan här studie se 
delkapitel 2.3.2–2.3.3 i Hartzén, (aa not 4).
27 J. Paterson och G. Teubner, Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis, i Theory 
and Method in Socio-Legal Research (2005) s. 191–211.
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ning inte sällan sträcker sig utanför den rättspositivistiska traditionen 
på ett eller annat sätt.28 När rätten studeras i sin samhälleliga kon-
text kan inte begreppet normativitet längre begränsas till att relatera 
till rättsreglers bindande verkan. Istället bör begreppet förstås utifrån 
en mer samhällsvetenskaplig syn där begreppet även innefattar kopp-
lingen mellan samhälleliga värderingar, samhälleliga normer och hur 
dessa samverkar i relation till och interaktion med olika aktörers be-
teenden. På så sätt kan lagen och reglerande system såsom den euro-
peiska sociala dialogen eller för den delen nationella kollektivavtals-
system förstås som system vars funktion är att stabilisera samhällets 
normativa förväntningar.29

Detta innebär att genom att belysa de samhälleliga värderingar som 
bildar grunden för systemets normativitet blir det också möjligt att 
förstå varför vissa resultat produceras av det autopoietiska funktions-
systemet och i det utbyte som sker till följd av detta systems struktu-
rella kopplingar med andra system i samhället.30 På så vis aktualiseras 
begreppet normativitet i relation till forskningsfrågor som rör hur nå-
got bör vara eller fungera och där samhälleliga värderingar också fram-
står som relevanta att undersöka.31 En forskningsstudie som inrymmer 
någon form av föreställning kring hur det studerade fenomenet bör 
fungera, vara eller förändras får i denna kontext också anses utgöra en 
normativ studie. Eftersom Luhmanns teori endast är inriktad på att 
förklara hur något är på ett deskriptivt och icke-normativt sätt32 behö-
ver därför den metod som används i en studie med normativa anspråk 
anpassas för att möjliggöra att teorin tillämpas på ett adekvat sätt. I 

28 Utöver att flera av författarna i denna antologi i sina avhandlingar har belyst ar-
betsrättsliga fenomen i en samhällelig kontext är det också värt att nämna ett nyligen 
publicerat verk där flera av bidragen har en sådan inriktning snarare än att genomföra 
rent rättsdogmatiska studier, nämligen K. Ahlberg och N. Bruun (red.), The New 
Foundations of Labour Law (2017).
29 Francot-Timmeremans, (aa not 23).
30 För en mer ingående diskussion kring normativitet, värden, värderingar och hur 
detta kan förstås i en rättssociologisk studie med normativa anspråk baserad på en 
icke-normativ teoretisk analysram se Hartzén, (aa not 4), kapitel 2.
31 För mer djupgående diskussioner kring detta se R. Banakar, Normativity in Legal 
Sociology – Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity 
(2015) s. 215 ff.
32 Luhmann, (aa not 10) s. 1 ff.
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syfte att möjliggöra detta har jag utvecklat en metodologisk modell, 
vilken jag förklarar i nästa avsnitt.

3.4 En holistisk metodologisk modell
Den metodologiska modell jag har utvecklat bygger på att analysen 
av det empiriska materialet i studien33 sker i två olika steg i syfte att 
särskilja mellan vad vi kanske i dagligt tal beskriver såsom värden och 
värderingar, i modellen nedan benämnda positivistisk förståelse av vär-
den och hermeneutisk förståelse av värden. Därutöver separerar mo-
dellen också mellan den rent empiriska analysen, det vill säga vad som 
står att finna i det empiriska materialet och den teoretiska analysen 
där det empiriska resultatet tolkas genom det teoretiska ramverket.34 
Modellen bygger således på den epistemologiska utgångspunkten att 
kunskap om något uppnås genom att utgå från det objekt om vilken 
kunskap sökes i en empirisk studie för att därefter gå vidare till den 
teoretiska konceptualiseringen av det studerade objektet.35

33 Se avsnitt 3.1 ovan för vidare diskussion.
34 En mer ingående förklaring och diskussion rörande denna metodologiska modell 
och begreppet normativitet återfinns i Hartzén, (aa not 4), delkapitel 2.2.
35 Jämför med H-J. Rheinberger, On Historicizing Epistemology: An Essay (2010) 
s. 3 ff.
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Figur 1. Hur förståelsen av värden påverkar forskningsfrågor.36

Valet att särskilja mellan positivistiska värden och hermeneutiska vär-
den har sin grund i att positivistiska värden handlar om det rent obser-
verbara i formen sant/falskt med inriktning på systemets binära kod, 
dvs. vad som utgör del av systemet eller ej. Dessa värden är i enlighet 
med Luhmanns teori direkt observerbara eftersom de framkommer i 
den kommunikation som systemet producerar helt enkelt genom att 
studera vad som uttrycks i kommunikationen.37 Hermeneutiska vär-
den är istället sådant som styr systemets program. Dessa värden är inte 
på samma sätt direkt observerbara, utan istället kräver identifieringen 
av dessa att formuleringar och innehåll i systemets kommunikation 

36 Originalversionen av denna modell på engelska återfinns i Hartzén, (aa not 4) s. 54.
37 Luhmann, (aa not 15) s. 172 ff.
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analyseras mer ingående genom att fokusera analysen på hur det som 
kommuniceras uttrycks istället för enbart vad som uttrycks.38 Med an-
dra ord kan forskningsprocessen förstås på så sätt att det föreligger en 
tydlig distinktion mellan vad som observeras i det empiriska materialet 
och hur det som observeras därefter tolkas.39 Oavsett vilket steg i ana-
lysen som genomförs är det dock samma empiriska material som utgör 
källor. Det empiriska materialet behöver således spegla det studerade 
systemets kommunikation.40

Viktigt att tänka på är att modellens fyra delar är nära förbundna 
med varandra. Även om analysen kopplad till de fyra olika delarna 
separeras finns det också en tydlig koppling, vilket innebär att ingen 
av delarna kan utelämnas. Istället ska det förstås som så att resultatet 
kopplat till de olika delarna i slutändan bildar en helhet vilken ger en 
möjlighet att skapa en djupare och holistisk förståelse för det studerade 
systemet. De fyra delarna kan således inte separeras helt eller frikopplas 
från varandra eftersom helhetsbilden som eftersöks i tillämpningen av 
modellen i så fall går om intet. Hur denna typ av metodologi bidrar till 
den arbetsrättsliga forskningen diskuteras i nästa avsnitt.

4 Bidraget till arbetsrättslig forskning
4.1 Övergripande och djupgående förståelse
Genom att studera hur den europeiska sociala dialogen fungerar som 
ett autopoietiskt system och identifiera de normativa samhälleliga vär-
deringarna som styr systemets program utifrån den ovan beskrivna 
metodologiska modellen blir det möjligt att förstå både det övergri-
pande ramverket för systemet samt dess inneboende strukturer. På så 
sätt går det att fördjupa förståelsen för systemets essens och på ett tyd-
ligare sätt också bidra till förståelsen av de resultat systemet producerar 
och dess regleringskapacitet.41 Med andra ord möjliggör denna form 

38 N. Luhmann, Globalization or World Society: How to conceive of modern so-
ciety?, i International Review of Sociology 7(1), s. 67–79 och Francot-Timmermans, 
(aa not 23) s. 155 ff.
39 Jämför med diskussionen i King och Thornhill, (aa not 13) s. 18 ff.
40 Se avsnitt 3.1 ovan för ytterligare diskussion kring detta.
41 Hartzén, (aa not 4), kapitel 12.
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av studie att i viss mån förena djupgående och övergripande förståelse 
för den europeiska sociala dialogen.

Därutöver bidrar analysen av den europeiska sociala dialogen ut-
ifrån Luhmanns teoretiska ramverk även till att skapa en förståelse för 
de strukturella kopplingar som finns med de politiska, rättsliga och 
ekonomiska systemen, det vill säga förståelse för hur den europeiska 
sociala dialogen verkar i förhållande till dessa andra system.42 Även 
detta ger en djupare förståelse av den europeiska sociala dialogen när 
de normativa samhälleliga värderingarna belyses eftersom det då blir 
möjligt att förstå hur resultat från olika system påverkar den inne-
boende resultatkapaciteten i den europeiska sociala dialogen.43 Där-
utöver torde denna metodologiska modell även vara fullt överförbar 
till studier av nationella kollektivavtalssystem, vilket skapar möjlig-
heter för utveckling av såväl nationella som komparativa studier av 
kollektivavtalssystem på ett holistiskt sätt. Detta bidrag är dock inte 
begränsat till arbetsrättens område utan även andra rättsområden kan 
studeras med denna metodologiska modell som inspiration.44 Utöver 
detta bidrar modellen även till rättsvetenskaplig forskning i ett me-
todologiskt perspektiv i lite vidare bemärkelse, vilket jag kommer att 
diskutera kort nedan.

4.2 Öppning för att applicera icke-normativ teori kritiskt
I enlighet med vad jag har diskuterat ovan utgör Luhmanns teori om 
autopoietiska funktionssystem en icke-normativ teori vars syfte är att 
förklara hur samhället fungerar istället för att normativt förklara hur 
det borde fungera.45 Vid första anblick kan detta tyckas utesluta en kri-
tisk granskning av hur samhället fungerar och även stå i kontrast med 
en forskares ambition att bidra med någon form av normativa anspråk i 
de slutsatser som forskaren kommer fram till.46 Det kan därmed tyckas 
att en studie där Luhmanns teori används som analysverktyg skulle stå 

42 Luhmann, (aa not 10) s. 53 ff. och Luhmann, (aa not 15) s. 108 ff.
43 Hartzén, (aa not 4) kapitel 12.
44 B. Lemann Kristiansen, Anmeldelse af Ann-Christine Hartzén: ”The European So-
cial Dialogue in Perspective. Its future potential as an autopoietic system and lessons 
from the global maritime system of industrial relations”, i Retfærd 40(3-4) s. 206–209.
45 Luhmann, (aa not 10) s. 1 ff.
46 Banakar, (aa not 30) s. 215 ff.
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i kontrast mot sådan forskning som kategoriseras inom den kritiska 
traditionen såsom till exempel critical legal studies där teorierna också 
ofta är av normativ karaktär.47 Dock är min ståndpunkt att avståndet 
mellan dessa två inte är fullt så stort när Luhmanns teori appliceras i 
enlighet med den ovan presenterade metodologiska modellen.

Den metodologiska modellen jag har utvecklat möjliggör en analys 
där normativa samhälleliga värderingar kan belysas inom ramen för 
systemets kommunikativa processer. På så sätt blir det också möjligt 
att kritiskt granska vilka värderingar som styr inom systemet och i dess 
strukturella kopplingar till andra system. Detta kan ge en större för-
ståelse för vilken kommunikation som når framgång inom ett system 
eller i den strukturella kopplingen till andra system.48 Som exempel 
kan nämnas hur finanskrisen inom EU och den fokus som därefter 
lades på kostnadsbesparingar och ekonomisk återhållsamhet ytter-
ligare förstärkte maktassymetrin mellan arbetsgivare och arbetstagare, 
vilket även föranledde en minskad produktivitet inom den europeiska 
sociala dialogen.49 De normativa samhälleliga värderingarna gynnade 
helt enkelt arbetsgivarorganisationernas intressen utan att de behövde 
kompromissa med arbetstagarorganisationer. Genom att belysa sam-
hälleliga normativa värderingar blir det möjligt att både dra slutsatser 
kring kapaciteten i systemets kommunikativa processer samt under-
söka hur dessa kommunikativa processer kan användas på ett bättre 
sätt för att öka sannolikheten för framgångsrik kommunikation.

Med andra ord möjliggör den metodologiska modellen en analys 
där den icke-normativa teorin kan tillämpas på ett kritiskt sätt i lik-
nande anda som teorier härrörande från den kritiska traditionen. Am-
bitionen om att kunna genomföra en kritisk granskning med norma-
tiva anspråk kan uppnås trots valet att använda en icke-normativ teori. 
Skillnaden mot den kritiska traditionen blir att istället för att tillämpa 
en normativ teori med ambitionen om att förklara hur samhälleliga 
strukturer bör fungera och hur dessa bör förändras i stort blir det möj-
ligt att genom utgångspunkt i det som är framföra kritik kring hur de 

47 För en diskussion kring kritisk teori och dess underliggande ambitioner om att 
förändra samhället se till exempel T. Dant, Critical Social Theory (2003).
48 Luhmann, (aa not 10) s. 53 ff. och Luhmann, (aa not 15) s. 108 ff.
49 För en mer ingående discussion kring detta se Hartzén, (aa not 4), kapitel 9.
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strukturer som synliggörs används. Andan i analysen blir i hög grad 
kritisk, men istället för att bidra med kritik i formen av hur de större 
strukturerna behöver förändras kan vi rikta kritiken mot hur dessa 
strukturer i dess befintliga form kan användas på bättre sätt.50

4.3 Slutord
Den modell för studier av den europeiska sociala dialogen som jag har 
diskuterat här bidrar med att skapa en förståelse för hur den europe-
iska sociala dialogen verkar i förhållande till de politiska, rättsliga och 
ekonomiska systemen samt hur normativa samhälleliga värderingar 
påverkar den inneboende resultatkapaciteten i den europeiska sociala 
dialogen, det vill säga systemets kapacitet att producera resultat som 
bidrar till reglering av arbets- och anställningsförhållanden. I min me-
ning är det fullt möjligt att applicera denna metodologiska modell 
även för studier av nationella kollektivavtalssystem, om än att vissa 
justeringar avseende till exempel systemets binära kod kan behövas. På 
detta sätt kan modellen också utgöra grund för en fördjupad förståelse 
av arbetsrättens polycentri genom att belysa hur olika normgivande 
system förhåller sig till varandra.

50 J. Paterson, Reflecting on Reflexive Law, i Luhmann on Law and Politics: Critical 
Appraisals and Applications (2006), särskilt s. 30 ff.


