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Sammanfattning  
 
Rätten att vidta stridsåtgärder är en central del av möjligheterna för 

arbetsmarknadens parter att tillvarata sina fackliga intressen. Uppsatsen 

undersöker utvecklingen av antalet arbetsmarknadskonflikter under perioden 

1995-2015. Särskilda förhållanden lyfts fram såsom förändrade konfliktmönster 

och den omfattande kritiken från arbetsgivarna mot vissa inslag i den nuvarande 

rätten. 

 

Varje system för lönebildning i ett samhälle utsätts för påverkan beroende på 

förändringar i omvärlden. Uppsatsen identifierar ett antal sådana omständigheter 

som påverkat den svenska modellen under perioden. Perioden kännetecknas av 

väsentlig minskad strejkbenägenhet, oavsett om det gäller antalet strejker, antalet 

strejkdagar eller antalet berörda arbetstagare. Bland annat tydliggörs 

industriavtalets betydelse och det så kallade märkets påverkan på parter utanför 

industriavtalet. Dessutom redovisas betydande arbetsmarknadsrelaterade 

lagstiftningsåtgärder som genomförts under perioden. Medlingsinstitutets 

funktion i nuvarande lönebildning tydliggörs. Slutligen presenteras en modell 

över hur lönebildningen för närvarande anses fungera mot bakgrund av det 

nämnda industriavtalet. 



 
 

4 

 

Innehållsförteckning	

1	 INLEDNING .....................................................................................................................................7	
1.1	 BAKGRUND .................................................................................................................................................. 7	
1.2	 SYFTE............................................................................................................................................................ 7	
1.3	 FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................................................................. 7	
1.4	 METOD	OCH	DISPOSITION ......................................................................................................................... 7	
1.5	 OM	KÄLLORNA ............................................................................................................................................ 8	

2	 BAKGRUND.....................................................................................................................................9	
2.1	 INLEDNING................................................................................................................................................... 9	
2.2	 FACKLIG	FRIHET ......................................................................................................................................... 9	
2.3	 SKYDDET	FÖR	STRIDSÅTGÄRDER...........................................................................................................11	
2.3.1	 Inledning ............................................................................................................................................. 11	
2.3.2	 EKMR .................................................................................................................................................... 11	
2.3.3	 Positiv	och	negativ	föreningsfrihet ......................................................................................... 11	

2.4	 BEGRÄNSNINGAR	I	RÄTTEN	TILL	STRIDSÅTGÄRDER..........................................................................13	
2.4.1	 Allmänt ................................................................................................................................................ 13	
2.4.2	 Punktförbuden	i	MBL .................................................................................................................... 13	

2.5	 DEN	SVENSKA	MODELLEN.......................................................................................................................13	
3	 STRIDSÅTGÄRDER.................................................................................................................... 15	
3.1	 INLEDNING.................................................................................................................................................15	
3.2	 DEFINITION	AV	BEGREPPET	STRIDSÅTGÄRD .......................................................................................16	
3.3	 FREDSPLIKT...............................................................................................................................................17	
3.3.1	 Allmänt ................................................................................................................................................ 17	
3.3.2	 Britanniadomen	och	Lex	Britannia......................................................................................... 18	
3.3.3	 Lavaldomen	och	Lex	Laval.......................................................................................................... 18	

3.4	 DOMAR	FRÅN	ARBETSDOMSTOLEN ......................................................................................................19	
3.5	 ICKE-TYPISKA	STRIDSÅTGÄRDER...........................................................................................................21	
3.6	 OFFENTLIGANSTÄLLDAS	FÖRHANDLINGSSITUATION	FÖRE	1966 ..................................................22	
3.6.1	 Inledning ............................................................................................................................................. 22	
3.6.2	 Staten ................................................................................................................................................... 22	
3.6.3	 Kommunerna .................................................................................................................................... 23	
3.6.4	 Påtryckningsmedel ......................................................................................................................... 23	

4	 LOVLIGA	OCH	OLOVLIGA	KONFLIKTER	–	EN	GENOMGÅNG......................................... 24	
4.1	 UTVECKLINGEN	ÖVER	TID.......................................................................................................................24	
4.2	 KONFLIKTNIVÅERNA	I	SVERIGE.............................................................................................................25	
4.2.1	 Allmänt ................................................................................................................................................ 25	
4.2.2	 Antalet	strejker ................................................................................................................................ 25	
4.2.3	 Antal	berörda	anställda	av	strejker........................................................................................ 25	
4.2.4	 Antal	strejkdagar ............................................................................................................................ 26	
4.2.5	 Tänkbara	orsaker	till	att	lovliga	stridsåtgärder	minskat ............................................ 27	
4.2.6	 Tänkbara	orsaker	till	att	olovliga	stridsåtgärder	minskat .......................................... 27	
4.2.7	 Ytterligare	orsaker	till	minskad	konfliktbenägenhet ..................................................... 29	
4.2.8	 Märket.................................................................................................................................................. 31	

4.3	 EN	INTERNATIONELL	UTBLICK...............................................................................................................33	
4.4	 KRITIKEN	MOT	KONFLIKTREGLERNA	OCH	DEN	SVENSKA	MODELLEN ............................................35	
4.4.1	 Inledning ............................................................................................................................................. 35	
4.4.2	 Varslen ................................................................................................................................................. 35	
4.4.3	 Proportionaliteten.......................................................................................................................... 36	



 
 

5 

4.4.4	 Kritiken	mot	märket ...................................................................................................................... 36	
4.4.5	 Krav	på	större	balans	mellan	parterna................................................................................. 37	

4.5	 NYA	KONFLIKTMÖNSTER ........................................................................................................................37	
4.5.1	 Allmänt ................................................................................................................................................ 37	
4.5.2	 Arbetsrelaterat	motstånd............................................................................................................ 38	
4.5.3	 Varsel.................................................................................................................................................... 38	

5	 NYA	FÖRUTSÄTTNINGAR	FÖR	PARTERNA ....................................................................... 39	
5.1	 INLEDNING.................................................................................................................................................39	
5.2	 INDUSTRIAVTALET ...................................................................................................................................39	
5.3	 MEDLINGSINSTITUTETS	TILLKOMST.....................................................................................................39	
5.4	 FACKENS	LÄGRE	ANSLUTNINGSGRAD	–	AVTALENS	HÖGRE	TÄCKNINGSGRAD...............................42	

6	 DISKUSSION ................................................................................................................................ 43	
6.1	 INLEDNING.................................................................................................................................................43	
6.2	 MEDLINGSINSTITUTETS	INVERKAN ......................................................................................................43	

7	 AVSLUTNING............................................................................................................................... 46	
8	 BILAGOR....................................................................................................................................... 47	
BILAGA	1	 MEDLINGSINSTITUTETS	KONFLIKTSTATISTIK .........................................................................47	
BILAGA	2	 ARBETSINSTÄLLELSE	I	SVERIGE .................................................................................................48	
BILAGA	3	 REALLÖNEÖKNING	1960-2016 ................................................................................................50	
BILAGA	4	 SKISS	ÖVER	LÖNEBILDNINGSPROCESS .......................................................................................51	

9	 KÄLLOR ........................................................................................................................................ 52	
9.1	 OFFENTLIGT	TRYCK .................................................................................................................................52	
Propositioner.................................................................................................................................................... 52	
Betänkanden..................................................................................................................................................... 52	
Övrigt ................................................................................................................................................................... 52	

9.2	 RÄTTSFALL ................................................................................................................................................52	
Arbetsdomstolen ............................................................................................................................................. 52	
Europadomstolen ........................................................................................................................................... 53	
EU-domstolen ................................................................................................................................................... 53	

9.3	 LITTERATUR..............................................................................................................................................53	
9.4	 INTERNETKÄLLOR ....................................................................................................................................54	
Bilagor................................................................................................................................................................. 55	

 
 

 

 



 
 

6 



 
 

7 

1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Inom arbetsrätten förekommer ofta uttrycket den svenska modellen. Det innebär 

att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för de villkor som ska gälla på 

svensk arbetsmarknad och då i största möjliga utsträckning utan inblandning av 

lagstiftaren. 

I den allmänna debatten har också utvecklats en bredare definition av 

begreppet som ofta inbegriper de svenska välfärdssystemen och den stabila 

politiska utvecklingen från andra hälften av 1900-talet. Denna definition av 

begreppet kommer inte att behandlas i uppsatsen.  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att belysa utvecklingen på svensk arbetsmarknad i vad mån den svenska 

modellen klarat de förändringar som skett från mitten av 1990-talet och fram till i 

dag, med särskild inriktning på arbetsmarknadskonflikter. 

 

1.3 Frågeställningar 
I den svenska modellen är principen att lagstiftaren har en begränsad påverkan på 

arbetsrättens område. Dock fastställer lagstiftaren ramarna. Har det skett någon 

förändring när det gäller lagstiftarens roll? Hur har den svenska modellen 

hanterat arbetsmarknadskonflikter under perioden från mitten av 1990-talet? Går 

det att urskilja särskilda faktorer som påverkat den svenska arbetsmarknaden vad 

avser lönebildningen och konflikternas omfattning under perioden? Vilka 

omvärldsfaktorer har påverkat den svenska modellens funktionssätt? Skiljer det 

sig vad gäller lovliga och olovliga konflikter? 

 

1.4 Metod och disposition 
I de inledande kapitlen används i huvudsak rättsdogmatisk metod, det vill säga 
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systematisering och tolkning av gällande rätt utifrån rättskällorna. Detta görs för 

att fastställa gällande rätt i syfte att ge läsaren en bakgrund och en genomgång av 

arbetsrätten. Fokus har legat på stödet för facklig frihet och rätten att vidta 

stridsåtgärder. Därefter beskrivs den svenska modellens tillkomst och utveckling. 

Vidare beskrivs förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder och begränsningar 

för dessa, både i form av lagstiftade bestämmelser och i form av rättspraxis. 

Därefter följer en kort genomgång av rättspraxis i form av aktuella rättsfall från 

Arbetsdomstolen.  

Den tidigare situationen för offentliganställda redovisas i korthet. I kapitel 4 

görs en genomgång av konfliktnivåerna i Sverige och tänkbara orsaker till 

eventuella förändringar. Därefter redovisas för det så kallade märkets påverkan 

på området. Vidare följer en redovisning av kritik mot konfliktreglerna och den 

svenska modellen. Efter det följer en sammanfattning av nya konfliktmönster 

som kan skådas. I kapitel 5 redovisas de nya förutsättningarna som parterna har 

att förhålla sig till på arbetsmarknaden. I kapitel 6 förs en diskussion om de olika 

iakttagna faktorerna och vilken inverkan de kan ha haft på lönebildningen. I 

kapitel 7 förs avslutande resonemang och återkoppling till frågeställningarna. 

Denna uppsats behandlar arbetsrätt som till sin natur är ett rättsområde som 

ofta ligger i gränsområdet mellan juridik och andra vetenskapliga områden. För 

att utreda frågeställningarna berörs såväl juridiska som nationalekonomiska 

förhållanden. 

 

1.5 Om källorna 
Vid behandling av detta ämne har det synts vara nödvändigt att ta del av 

parternas utsagor för att få en detaljerad information. Dessa källor, exempelvis i 

form av medierapportering och olika typer av skrifter och rapporter, kan framstå 

som partsinlagor. För den här typen av information är det ofta enbart dessa källor 

som står till buds. Balans har försökt att uppnås genom att i rimlig proportion 

redovisa parternas olika ställningstaganden.  
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2 Bakgrund 
2.1 Inledning 
En allmänt sett viktig förutsättning för arbetsrätten är möjligheten att vidta 

stridsåtgärder. Det brukar ibland hävdas att rätten att vidta stridsåtgärder i själva 

verket kan ses som en utslagsgivande indikator på att en stat verkligen är en 

demokrati i modern mening.1 Möjligheten att kunna vidta stridsåtgärder kommer 

av behovet att åstadkomma ett jämt styrkeförhållande mellan parterna. Den 

holländske juridikprofessorn Antoine Jacobs uttrycker det som att utan 

möjligheten att vidta stridsåtgärder skulle ”collective bargaining amount to 

'collective begging'.”2. Med detta åsyftas att för att förhandlingsverktyget ska 

fungera så måste båda parter ha möjlighet att sätta makt bakom orden. Varför ska 

motparten annars känna sig tvingad att ta hänsyn till andra sidans krav? Kan part 

inte sätta någon verklig kraft bakom orden får de ingen bäring.3 Inom diplomatin 

talas ibland om ”Speak softly and carry a big stick” när denna fråga behandlas. 

 

2.2 Facklig frihet 
Det som ofta avses med begreppet facklig frihet kan till stor del sägas höra till de 

traditionella mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som kommer 

till uttryck i exempelvis EKMR4 och FN-deklarationen. Rätten att organisera sig 

i fackföreningar är ett uttryck för den allmänna föreningsfriheten. Rätten att 

anordna fackliga möten är likaså ett uttryck för mötesfriheten. Vidare använder 

arbetsmarknadens parter sig till exempel av yttrandefriheten när de bedriver 

facklig propaganda. 

Utvecklingen av de fackliga friheterna har i huvudsak skett utanför 

grundlagen, i Sverige liksom i andra länder.5 I Sverige dröjde det till 1974 innan 

facklig frihet fanns upptagen i regeringsformen. 

                                                
1 Sigeman JFT 2008 s 156. 
2 Jacobs, Labour and the Law in Europe, s 127. 
3 Källström, Den kollektiva arbetsrätten, s 50. 
4 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna 
5 SOU 1975:75 s 151. 
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Den så kallade Tingstenska utredningen6, som i slutet av 1930-talet fick i 

uppdrag att utreda rättighetsskyddet i den dåvarande regeringsformen, tog 

överhuvudtaget inte upp skyddet varken för fackliga rättigheter eller för 

stridåtgärder. Författningsutredningen7, som tillsattes med uppdraget att utreda 

en modernisering av regeringsformen, tog inte heller upp dessa grundläggande 

rättigheter. En av remissinstanserna till utredningen 1965, Svea hovrätt, ansåg att 

rättigheten att tillgripa stridsåtgärder var så väsentlig att det ”bör övervägas om 

icke i 2 kap. bör intagas ett principstadgande om rätt därtill”8. 

I vare sig grundlagsutredningen9 eller i propositionen10 till ny regeringsform 

1974 förekom någon skrivning om rätt att vidta stridsåtgärder. Först i 

utskottsbehandlingen i riksdagen kom ett förslag angående rätten att vidtaga 

fackliga stridsåtgärder. Utskottet föreslog att en skrivning om facklig frihet skulle 

ta sikte på arbetsmarknadens parter ”i överensstämmelse med den ordning som i 

detta hänseende gäller i vårt land”11. 

I den nya regeringsformen som började gälla 1 juli 1974 fastställdes således i 

följande RF 2 kap. 5 § rätten enligt: ”Förening av arbetstagare samt arbetsgivare 

och förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om 

annat ej följer av lag eller avtal.” Facklig frihet formaliserades sålunda i och med 

detta stadgande i grundlagen 1974. Vissa justeringar har gjorts genom åren. I dag 

är bestämmelsen om facklig frihet placerad i 2 kap. 14 §. ”En förening av 

arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta 

stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal. ” 

Facklig frihet innefattar flera olika rättigheter: rätten att vidta fackliga 

stridsåtgärder, att organisera sig fackligt, att bedriva facklig propaganda, att 

anordna fackliga möten och rätt för fackliga organ att förhandla med sin motpart 

på arbetsmarknaden12. 

                                                
6 SOU 1941:20. 
7 SOU 1965:2. 
8 A bet s 121. 
9 SOU 1972:15. 
10 Prop. 1973:90 s 7. 
11 KU 1973:26 s 51 f. 
12 SOU 1975:75 s 395. 
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2.3 Skyddet för stridsåtgärder 

 

2.3.1 Inledning 
Rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden anses som nämnts ovan vara 

en del av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Friheter som ofta räknas till de 

traditionella friheterna, som förenings- och församlingsfriheten, har haft stor 

betydelse för utvecklingen av de fackliga friheterna.13 

I Sverige som, till skillnad mot många andra länder i västvärlden, inte har en 

lagstadgad minimilön är rätten att vidta stridsåtgärder mot oorganiserade 

arbetsgivare också ett mycket viktigt medel för att stävja låglönekonkurrens.14 

 

2.3.2 EKMR 
Rätten att vidta stridsåtgärder finns också upptagen i Europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

EKMR från 1950. Konventionen infördes som svensk lag genom SFS 

1994:1219. Artikel 11 stadgar: ”Frihet att delta i sammankomster och 

föreningsfrihet   

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt 

till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till 

fackföreningar för att skydda sina intressen.”. 

 

2.3.3 Positiv och negativ föreningsfrihet 
Medborgares rätt att välja vilka föreningar och organisationer de vill tillhöra 

brukar benämnas positiv föreningsrätt och är en allmänt accepterad 

grundläggande rättighet och ingår i flera internationella konventioner och i de 

flesta länders nationella rättsordningar. 

Inom arbetsrätten aktualiseras den positiva föreningsrätten i och med vars och 

ens rätt att fritt välja bland arbetsmarknadens organisationer. Den negativa 

föreningsrätten, möjligheten att välja att stå utanför fackförbund respektive 

                                                
13 SOU 1975:75 s 151. 
14 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 177. 
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arbetsgivarorganisation, har inte blivit lika accepterad. EKMR artikel 11, som 

nämns ovan, anses innefatta den negativa föreningsrätten när det gäller 

förhållandet mellan enskilda medborgare.15 Europadomstolen uttalade i 

Gustafssonmålet16 att stridsåtgärder i och för sig faller under artikel 11, men att 

den nationella rättsordningen måste ges stort spelrum för att balansera 

motstående intressen.17 Intresset av en fungerande arbetsmarknad kan sägas här 

få företräde före den negativa föreningsfriheten. 

Den negativa föreningsfriheten nämns också i FN-deklarationen om mänskliga 

rättigheter. I artikel 20 p 2 stadgas att ingen får tvingas tillhöra en 

sammanslutning.  

I Sverige har frågan om skydd för den negativa föreningsrätten genom 

lagstiftning varit uppe flera gånger, bland annat i Arbetsrättskommittén18 från 

1975. Utredningen uttryckte sig tveksamt till att i lag ställa upp förbud mot att 

utöva organisationstvång. ”Frågan om skydd mot organisationstvång på 

arbetsmarknaden är inte primärt en fråga som uppkommer i förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, utan berör i första hand de inbördes förhållandena 

på vardera sidan.”19 

Strejkrätten finns också inskriven i 1961 års europeiska sociala stadga 

(Europarådet) och i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter antagen av FN:s generalförsamling 1966. 

 ”Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra följande: /.../ 

 d. Rätten att strejka under förutsättning att den utövas i enlighet med 

lagstiftningen i vederbörande stat.”  

FN-deklarationen anses slå vakt om både den positiva och den negativa 

föreningsfriheten.20 Deklarationer från ILO, främst nr 87 och nr 98, driver den 

positiva föreningsrätten i syfte att förändra maktrelationerna på 

                                                
15 Källström, Föreningsfrihet och stridsgärder på arbetsmarknaden, s 13 ff. 
16 Gustafsson v Sverige 25 april 1996 (18/1995/524/610) 
17 Källström, Föreningsfrihet och stridsgärder på arbetsmarknaden, s 29. 
18 SOU 1975:1. 
19 A bet s 232. 
20 Källström, Gustafssonmålet och dess rättsliga bakgrund, s 16. 
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arbetsmarknaden.21 Till exempel ger ILO-konvention nr 98 ett skydd mot 

föreningsfientliga åtgärder från arbetsgivarens sida.22 

 

2.4 Begränsningar i rätten till stridsåtgärder 

2.4.1 Allmänt 
Som nämnts befästs rätten att vidta stridsåtgärder i RF 2:14 ”om inte annat följer 

av lag eller avtal”. De huvudsakliga begränsningarna av rätten till stridsåtgärder 

återfinns i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). I lagens 41 

§, om fredsplikt, anges att arbetstagare och arbetsgivare som är bundna av 

kollektivavtal inte får delta i stridsåtgärd som inte har beslutats om i behörig 

ordning, om stridsåtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i 

kollektivavtalet eller mot något av de fyra så kallade punktförbuden.  

 

2.4.2 Punktförbuden i MBL 
Det första punktförbudet stadgar att stridsåtgärder inte får vidtas i syfte ”att utöva 

påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd 

eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna 

lag”. Genom det andra punktförbudet förbjuds kollektivavtalspart att vidta 

stridsåtgärd för att åstadkomma ändring i ett kollektivavtal. Det tredje 

punktförbudet förbjuder part vidta stridsåtgärd för att genomföra bestämmelse 

som är avsedd att tillämpas efter kollektivavtalet har upphört att gälla. Detta kan 

ses som ett komplement till huvudreglerna ovan, för att minska möjligheterna att 

kringgå dem. Det fjärde punktförbudet förbjuder sympatiåtgärder för en part som 

själv är förbjuden att vidta stridsåtgärd. 

Bortsett från de ovan beskrivna begränsningarna av rätten att vidta 

stridsåtgärder, genom lag och avtal är möjligheterna att göra inskränkningar små. 

2.5 Den svenska modellen 
Under mellankrigstiden på 30-talet präglades arbetsmarknaden av samförstånd 

                                                
21 A a. 
22 Göransson, Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument, s 23. 
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och kompromissvilja.23 Den höga organisationsgraden inom både fackförbunden 

och bland arbetsgivarna bidrog till att arbetsmarknadens parter var jämstarka. 

Detta samförstånd utvecklades så småningom till en strävan bland 

arbetsmarknadens parter att kodifiera den dittills gällande normen att en väl 

fungerande arbetsmarknad, med överenskommelser mellan arbetsmarknadens 

parter, innebär att ingrepp från lagstiftaren i största möjliga mån kan undvikas. 

1938 fastlades genom Saltsjöbadsavtalet24 att det är arbetsmarknadens parter 

som tillsammans ansvarar för lönebildningen utan inblandning av lagstiftaren. 

Avtalet undertecknades av företrädare från Landsorganisationen LO och Svenska 

arbetsgivareföreningen (SAF, numera Svenskt Näringsliv) och kom så 

småningom att benämnas Den svenska modellen. Avtalet innebar begränsningar i 

strejkrätten och i arbetsgivarnas rätt att avskeda anställda fritt. Detta 

förhållningssätt möjliggörs av det förtroende statsmakterna har för 

arbetsmarknadens parter.25 Efter avtalet det att avtalet tecknats drog lagstiftaren 

också tillbaka lagförslag om begränsningar avseende stridsåtgärder. Förtroendet 

har också inneburit att lagstiftaren i huvudsak har lämnat rättsområdet till 

arbetsmarknadens parter och lagstiftning har i huvudsak kunnat undvikas.26 Den 

svenska modellen kan enligt ovanstående enklast beskrivas som att utvecklingen 

av arbetsrätten överlåtits till arbetsmarknadens parter. 

Lagstiftaren har vid ett antal tillfällen frångått principen om att undvika 

inblandning. Två framträdande exempel är Lag (1976:580) om medbestämmande 

i arbetslivet (MBL), och Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Liknande 

försök att frångå principen är lagförslaget som drevs om allmänt lönestopp och 

ett tvåårigt förbud mot stridsåtgärder.27 Detta förslag blev dock aldrig 

verklighet.28 Framträdande för den svenska modellen är att det är upp till 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer att komma överens om rättigheter och 

                                                
23 Ohlsson, Svensk politik, 260 f. 
24 Avtalet hanterar i huvudsak fyra frågor: ett samarbetsorgan (Arbetsmarknadsnämnden),  

förhandlingsordningen, uppsägning av arbetare samt ekonomiska stridsåtgärder och samhällsfarliga 
konflikter. 

25 Malmberg, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet, s 13. 
26 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 32. 
27 Prop 1989/90:95. 
28 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 176. 
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skyldigheter för respektive part. Generellt sett sker detta i kollektivavtal som 

reglerar parternas förhållanden. I ett kollektivavtal ingår vanligtvis bestämmelser 

gällande fredsplikt vilket innebär att parterna avsäger sig rätten att använda 

stridsåtgärder. 

Avsikten med detta är att arbetsdomstolen ska avgöra i tvister mellan 

kollektivavtalsbundna parter istället för att stridsåtgärder vidtas. 

3 Stridsåtgärder 
3.1 Inledning 
Inom arbetsrätten definieras stridsåtgärd som en åtgärd som kan vidtas av 

arbetsmarknadens parter i syfte att genomdriva ett förhandlingskrav. I 

normalfallet vidtas stridsåtgärder först när ordinarie förhandlingar anses ha nått 

vägs ände för ena eller båda parter. Typiskt sett är syftet med en stridsåtgärd att 

förmå den andra parten till en uppgörelse i en facklig fråga.29 

Med stridsåtgärd avses i dagligt tal ofta strejk, rättigheten att vidta 

stridsåtgärder omnämns ofta som strejkrätten. I Internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter30 fastslås i artikel 8 d rätten att 

strejka. Begreppet stridsåtgärd har dock en bredare innebörd än så. Åtgärder som 

till exempel arbetsnedläggning (förutom strejk även lockout), bojkott och olika 

typer av blockader innefattas i begreppet stridsåtgärd. 

Flera olika typer av handlingar kan användas som stridsåtgärd. Det finns dock 

ett antal stridsåtgärder som kan anses som typiska. Strejk är sannolikt den 

allmänt mest kända. Strejk innebär att arbetstagarna lägger ner arbetet, det vill 

säga vägrar utföra det arbete som arbetsgivaren ålagt dem. Motsvarande 

stridsåtgärd från arbetsgivarens sida benämns lockout. Det kan förekomma att 

enbart vissa arbetstagare tas ut i strejk. Andra typer av stridsåtgärder kan vara 

partiella, exempelvis genom blockad som innebär att visst specifikt arbete inte 

utförs av arbetstagarna. En annan typ är övertidsblockad, då enbart arbete utförs 

under normal arbetstid, men inte utöver denna. Medlemmarna i fackförening kan 
                                                
29 SOU 1975:75 s 396. 
30 New York 16 december 1966, undertecknad av Sverige 29 september 1967. 
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vägra att ta nyanställning hos en viss arbetsgivare i vad som kallas 

nyanställningsblockad.31 

 

3.2 Definition av begreppet stridsåtgärd  
Någon exakt definition av begreppet stridsåtgärd finns inte i lagstiftningen. En av 

anledningarna till detta är att lagstiftaren ville hindra försök till kringgåenden av 

bestämmelsen.32 I MBL 41 § går att utläsa att för att något ska betraktas som en 

stridsåtgärd ska den vara jämförlig med typiska stridsåtgärder som 

arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad och bojkott. Huruvida en åtgärd 

ska definieras som en stridsåtgärd är således beroende på syftet med åtgärden.33 

Trots avsaknaden av en egentlig definition av begreppet går det att urskilja ett 

antal gemensamma kriterier för att avgöra om en handling på arbetsmarknaden 

ska ses som en stridsåtgärd. 

För det första ska åtgärden ha ett fackligt syfte. Enkelt uttryckt innebär detta att 

en påtryckning som utövas ska röra förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare.34 

För det andra ska det röra sig om en åtgärd. Som tidigare nämnt ska det röra 

sig om arbetsinställelse, blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig åtgärd.  I 

utredningen ”Demokrati på arbetsplatsen” nämns att för att kravet på åtgärd ska 

vara uppfyllt så ska det röra sig om en handling eller underlåtenhet som faktiskt 

kan inverka på parten åtgärden är riktat mot.35 Näst intill vilken typ av handling 

eller underlåtelse som helst kan räknas som en åtgärd, men i praktiken har det 

visat sig att bland annat allmänna uttalanden, propaganda36, framställande om 

önskemål och begäran om förhandling faller utanför denna definition och därför 

ej är att betrakta som stridsåtgärder.37 

För det tredje ska åtgärden ha en kollektiv prägel. Det innebär att att det ska 

                                                
31 Källström, Den kollektiva arbetsrätten, s 48. 
32 SOU 1975:1 s 352. 
33 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 182. 
34 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 180. 
35 SOU 1975:1 s 353. 
36 AD 1948:52. 
37 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 181 f. 
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finnas ett gemensamt syfte och dessutom att åtgärden föregås av ett visst mått av 

samråd. En åtgärd av en enskild arbetstagare kan därför enligt denna definition 

inte ses som en stridsåtgärd.38 

Som stadgas i RF 2:14 riktar sig bestämmelsen till en förening av 

arbetstagare. Det finns således även i regeringsformen ett krav på kollektiv 

prägel vad gäller arbetstagarsidan. Det finns dock inga särskilda krav på 

organisering. Organisering sker ofta i fackföreningar, men det kan även röra sig 

om tillfälliga sammanslutningar av arbetstagare. Det krävs dock ett visst mått av 

samordning sinsemellan för att betecknas som ”förening av arbetstagare".39 En 

stridsåtgärd som vidtas utan koppling till fackförening benämns ofta som vild 

strejk. Har varsel inte utfärdats för åtgärden enligt gällande bestämmelser innebär 

det att åtgärden är olovlig. 

 

3.3 Fredsplikt 

3.3.1 Allmänt 
Fredsplikt innebär att stridsåtgärd inte får vidtas. Typiskt sett omfattas parter som 

har ingått ett kollektivavtal av fredsplikt under tiden för avtalets löpande. I MBL 

41 § stadgas som nämns ovan att arbetstagare och arbetsgivare som är bundna av 

kollektivavtal inte får vidta eller delta i stridsåtgärder om (A) det strider mot 

bestämmelser om fredsplikt i själva avtalet, (B) organisationen som ingått avtalet 

inte i behörig ordning har beslutat åtgärden eller (C) om åtgärden strider mot 

något av de så kallade punktförbuden. 

Det svenska systemet med kollektivavtal och konflikträtt har kommit i konflikt 

med utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige.40 Svenska 

fackförbunds möjlighet att genom tillåtna stridsåtgärder påverka utländska 

företag att teckna svenska kollektivavtal har skiftat genom åren; Britanniadomen 

och Lavaldomen har påverkat delar av den svenska arbetsrätten på olika sätt. 

                                                
38 A a s 186. 
39 Glavå & Hansson, Arbetsrätt, s 185. 
40 Lundh, Spelets regler, s 295. 
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3.3.2 Britanniadomen och Lex Britannia 
1989 konstaterade AD att en arbetstagarsida som vill vidta stridsåtgärd mot en 

arbetsgivare som är bunden av ett utländskt kollektivavtal kan vara bunden av 

fredsplikt. Denna dom kom att kallas Britanniadomen41. Britannia, ett 

cypernflaggat och tyskägt fartyg, bemannades till största delen av filippinsk 

besättning. När fartyget förtöjde i svensk hamn vidtogs stridsåtgärder mot det i 

form av nyanställningsblockad och sympatiblockader i syfte att få till stånd ett 

svenskt kollektivavtal. Uttalandet som AD gjorde kritiserades och ledde till att 

lagen ändrades. De nya bestämmelserna i MBL innebär bland annat att svenskt 

företag får vidta stridsåtgärder mot utländska företag för att tränga undan ett 

redan befintligt kollektivavtal som inte möter acceptabel standard enligt 

förhållandena på svensk arbetsmarknad.42 

 

3.3.3 Lavaldomen och Lex Laval 
Under hösten 2004 satte fackförbundet Byggnads byggnationen av en skola i 

Vaxholm i blockad för att arbetsgivaren, det lettiska företaget Laval un Partneri 

Ltd. inte velat teckna svenskt kollektivavtal. Lettiskt kollektivavtal slöts dock 

under konflikten och företaget gick med på att betala grundlön enligt det svenska 

byggnadsavtalet (109 kr/h). Det svenska fackförbundet krävde dock en 

genomsnittslön som var högre (145 kr/h). Företaget stämde Byggnads vid 

arbetsdomstolen, som i den interimistiska domen beslutade att vidtagen 

stridsåtgärd var tillåten. Detta beslut vidhölls efter huvudförhandlingen.  

EG-domstolen gav företaget rätt genom Lavaldomen 2007. 2010 infördes Lex 

Laval i Sverige som var en följd av utstationeringsdirektivet. Denna ändring av 

MBL innebar att stridsåtgärder som (fram till 1 juni 2017) vidtogs mot utländska 

arbetsgivare var olovliga om de vidtogs i strid med de förutsättningar som angavs 

i 5 a eller 5 b §§ i Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Enligt 

dessa bestämmelser får stridsåtgärder i syfte att få till stånd kollektivavtal som 

gäller för i Sverige utstationerade arbetstagare till exempel endast vidtas om 

                                                
41 AD 1989:120. 
42 Iseskog, Lavallagstiftningen, s 10. 



 
 
19 

villkoren som krävs bara avser lön och bestämmelser om semesterledighet, 

föräldraledighet och diskriminering och uppfyller kraven i EU-direktivet 

2008/104/EG om likabehandling. Efter riksdagsbeslut 26 april 2017 beslutades 

att Lex Laval från 2010 upphör att gälla 1 juni 2017. 

 

3.4 Domar från Arbetsdomstolen 
Nedan görs en kort genomgång av nyligen avgivna domar från Arbetsdomstolen 

för att ge en aktuell bild av nytillkommen rättspraxis. Fokus har legat på rättsfall 

med varslade eller vidtagna stridsåtgärder under i huvudsak nationella 

förhållanden. 

 

AD 2017:32 

En arbetstagarorganisation varslade om stridsåtgärder mot ett företag i syfte att 

teckna kollektivavtal för arbetare på arbetsplatsen. Kollektivavtal fanns redan för 

tjänstemannasidan mellan företaget och en arbetstagarorganisation. Vissa av 

arbetstagarna som tillhörde tjänstemannasidan (säkerhetskonsulter/ 

larminstallatörer) skulle komma att omfattas av även det nya kollektivavtalet. AD 

hade att pröva om stridsåtgärderna skulle vidtas för att tränga undan ett befintligt 

kollektivavtal. Åtgärderna skulle då strida mot MBL 42 §. Genom utredningen 

kom AD fram till att det inte finns stöd för att det kollektivavtal som 

fackförbundet vill träffa är avsett att tränga undan eller ändra 

tjänstemannaavtalet. Det fanns inte anledning att misstänka något annat motiv 

med de varslade stridsåtgärderna än att de syftar till att teckna ett kollektivavtal 

med företaget för att ta till vara sina medlemmars intressen och att bli erkänt som 

kollektivavtalspart. AD kom fram till att stridsåtgärderna inte strider mot MBL. 

 

AD 2016:13 

Arbetstagarorganisation Syndikalistiska Bussarbetarsektionen satte ett bussbolag 

i blockad till följd av att ett politiskt parti (SD) köpt annonsplats på bolagets 

bussar. Annonseringen kunde enligt syndikalisterna bland annat innebära 
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arbetsmiljörisker för bussförarna. Förbundet varslade om stridsåtgärder och 

påbörjade dessa innan den i MBL 45 § stadgade varseltiden hade hunnit förflyta. 

Syndikalisterna anförde att giltigt hinder förelåg i och med att syftet med 

blockaden var att medlemmarna inte skulle behöva köra bussar med 

annonseringen i fråga samt att annonseringstiden var kort. Arbetsdomstolen kom 

fram till att i och med att annonseringstiden skulle pågå i åtminstone tre veckor 

förelåg inte giltigt hinder mot att ordinarie varseltid skulle ha uppfyllts. Därmed 

hade fackföreningen brutit mot stadgad varseltid enligt MBL 45 §. 

 

AD 2013:34 

Ett fackförbund vidtog stridsåtgärder mot nio medlemsföretag i två 

arbetsgivarorganisationer. Företagens arbetsgivarorganisation menade att 

stridsåtgärderna kränkte deras föreningsrätt då stridsåtgärderna dels genomförts 

som en reaktion på att företagen i fråga deltagit i samverkan inom Svenskt 

Näringsliv och dels fokuserats mot företag vars representanter var aktiva i 

arbetsgivarorganisationer. AD kom fram till att arbetsgivarorganisationerna inte 

gjort det sannolikt att fackförbundet vidtagit stridsåtgärderna för att påverka 

företagens föreningsrätt. Detta bland annat på grund av att tre av de nio företagen 

bedömdes ha valts ut på grund av sin storlek. Företagens storlek var sannolikt 

också anledningen till att de hade representanter i arbetsgivarorganisationerna. 

För de övriga företagen, också relativt stora företag i branschen, fanns en viss 

korrelation mellan att de omfattades av strejken och att de hade företrädare i 

arbetsgivarorganisationerna. Företagen som hade representanter i 

organisationerna var klart överrepresenterade i förhållande till företag i 

branschen som inte omfattades av strejken. AD resonerade att detta förhållande 

inte gjorde det sannolikt att fackförbundets syfte varit något annat än ett försök 

skapa tryck på de företag som hade ett direkt inflytande på förhandlingarna. 

Detta i sig kunde inte anses vara ett föreningskränkande motiv. 
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AD 2012:14 

Ett fackförbund varslade om stridsåtgärder mot ett statligt företag i avsikt att 

åstadkomma kollektivavtal. Ett annat fackförbund varslade i samband med detta 

om sympatiåtgärder mot samma företag. Företaget yrkade att AD skulle förklara 

sympatiåtgärderna som otillåtna. AD kom fram till att utredningen inte kunde 

visa något annat än att det primära fackförbundets stridsåtgärder har syftat till att 

teckna kollektivavtal enbart för det egna förbundets medlemmar. Arbetsgivaren 

menade att sympatiåtgärderna var olovliga enligt MBL 41 § 1 st p 2 då de hade 

fått till följd att kollektivavtalet mellan företaget och fackförbundet ändrats. AD:s 

utredning visade inte att de varslade åtgärderna hade till syfte att åstadkomma 

ändring i kollektivavtalet och att därför inte förelåg något hinder mot 

sympatiåtgärderna. 

 

3.5 Icke-typiska stridsåtgärder 
Som tidigare redovisats ger MBL inte någon närmare definition av begreppet 

stridsåtgärd. Varje åtgärd som faktiskt kan inverka på motparten i visst bestämt 

kollektivt syfte kan vara en stridsåtgärd. Ett allmänt uttalande, propaganda eller 

en förhandlingsbegäran uppfyller dock inte kraven på åtgärd. Ett allvarligt hot 

kan emellertid liksom varsel utgöra en stridsåtgärd. Även vägran att arbeta 

övertid eller att vägra utföra tjänsteresor eller maska kan vara stridsåtgärder 

Det grundläggande regelverket beträffande rätten att tillgripa stridsåtgärder är 

idag praktiskt taget detsamma som när det skapades. Några förändringar har 

tillkommit, se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 

Länge var också strejk och lockout de gängse stridsåtgärderna, ibland 

kompletterade med blockader av olika slag.43 

Valet av konfliktmetoder är numera delvis annorlunda. Partiella stridsåtgärder 

har vunnit insteg. Det kan till exempel handla om att vägra utföra vissa 

arbetsmoment under ordinarie arbetstid.44 

Andra metoder som hittills inte är särskilt vanliga i vårt land men som används 
                                                
43 Nyström, Stridsåtgärder på en modern arbetsmarknad, sid 22. 
44 Victorin, SvJT 1990 sid 334 ff. 
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utomlands är det som kallas slow-down, maskning. Att följa arbetsgivarens 

regelbok till punkt och pricka (work-to-rule) är ytterligare exempel på åtgärder 

som kan vara på väg in på svensk arbetsmarknad. Syndikalisterna har med såväl 

blockad mot viss arbetsuppgift som maskning på sin omfattande lista över 

fackliga stridsmetoder.45 Som förteckning över tänkbara stridsåtgärder på den 

svenska arbetsmarknaden har den ett intresse i detta sammanhang. Det kan anses 

anmärkningsvärt att en facklig sammanslutning så tydligt uppmanar till dolda 

stridsåtgärder som SAC gör. 

Bland öppna stridsåtgärder nämner SAC Syndikalisterna vid sidan om de 

konventionella bland annat metoder att skada arbetsgivarens varumärke och att 

utöva press på kunder eller underleverantörer genom direkt information om den 

primära konflikten eller eventuellt pågående stridsåtgärder. Det bedöms av SAC 

vara en mycket effektiv metod. 

SAC är en av få svenska fackliga organisation som offentligt går ut och 

propagerar för dolda konfliktmetoder. Dolda konfliktmetoder definieras här som 

sådant som utförs på ”jobbet under arbetstid och utan att arbetsgivaren vet om 

det”. I detta sammanhang nämns även de kampmetoder som nämns i Nyströms 

artikel: maskning, arbete enligt regelboken och överdrivet noggrant arbete.46 

 

3.6 Offentliganställdas förhandlingssituation före 1966 

3.6.1 Inledning 
Det som ovan sagts om parternas möjlighet att träffa kollektivavtal gällde fram 

till mitten av 1960-talet enbart inom näringslivet. Offentliganställda hade före 

1966 andra förutsättningar för lönebildning. 

 

3.6.2 Staten 
Före 1966 var det regeringen som genom förordningar fastställde löner och 

övriga villkor. Detta skedde efter överläggningar med de fackliga 

organisationerna. I praktiken fungerade det så att de statsanställdas 
                                                
45 Fackliga stridsmetoder, SAC. 
46 Nyström, Stridsåtgärder på en modern arbetsmarknad. 
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huvudorganisationer överlade med civilministern om innehållet i det tänkta 

regeringsbeslutet.47 Avsikten med överläggningarna var att bli överens om det 

faktiska innehållet. Var parterna överens förutsattes det att civilministern tillsåg 

att den slutliga förordningen fick ett sådant innehåll att det överensstämde med 

resultatet av överläggningarna. I praktisk mening kan således sägas att det fanns 

en rätt att förhandla med staten. 

Successivt utvecklades dock det statliga systemet så att det i mitten av 1960-

talet liknade det privata systemet.  

1966 trädde förhandlingsrättsreformen i kraft på den offentliga sektorn. Detta 

innebar en möjlighet för de fackliga organisationerna att träffa kollektivavtal om 

sina medlemmars löner och övriga anställningsvillkor på i stort sett samma 

villkor som på privata sidan. De fackliga organisationerna ställdes nu inför en 

helt ny situation. 

 

3.6.3 Kommunerna 
Från och med 1940 hade det kommunalt anställda rätt till överläggningar i 

lönefrågor. Parterna var dock inte jämställda och för de kommunalt anställda i 

primärkommunerna fanns ett uttryckligt förbud mot löneavtal och strejker. Först 

genom 1965 års lagstiftning blir kollektivavtalsystemet norm också inom den 

kommunala sektorn.48 

 

3.6.4 Påtryckningsmedel  
Offentliganställda hade före 1966 inte samma fackliga frihet som privatanställda 

och var inte tillåtna att vidta stridåtgärder. Detta till trots fanns vissa typer av 

påtryckningsmedel som kunde nyttjas i samband med överläggningarna.49 Det 

handlade framförallt om massuppsägning och nyanställningsblockad. Exempel 

på när sådana nyttjades av fackliga organisationer är de massuppsägningarna av 

läroverkslärare som ägde rum 1952. Överläggningarna som genomfördes mellan 

                                                
47 Lund, Historieboken SACO/SR, s 82 f. 
48 Lundh, Spelets regler, s 177 ff. 
49 A a s 82 f. 
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den så kallade tjänsteförteckningskommittén (som företrädare för staten) och 

SACO ledde ingen vart. Förhandlingen gällde bland annat karriärstegar för 

läroverkslärare. Som fackligt vapen tillämpades nu massuppsägningen. I februari 

1952 genomfördes uppsägning av 187 lärare vid 14 läroverk. De följdes av 

ytterligare uppsägningar av ett femtiotal jurister, 63 civilingenjörer och ett tiotal 

akademiker från olika förbund. Idag kan detta tyckas som mycket blygsamma 

åtgärder men vid tidpunkten i fråga ansåg de fackliga företrädarna att det var en 

kraftig åtgärd. 

Staten och kommunerna i egenskap av arbetsgivare saknade inte heller 

påtryckningsmedel. Det förekom exempelvis att arbetsgivaren höll inne 

lönepåslag för medlemmar i organisationer som vidtog påtryckningsmedel mot 

en kommun. Denna fråga om löneindragning återkom senare under 1950-talet när 

Stadsförbundet krävde att facken skulle acceptera löneindragning som en 

motåtgärd. 

4 Lovliga och olovliga konflikter – en 
genomgång 
4.1 Utvecklingen över tid 
De svenska avtalsförhandlingarna kan sägas komma in i en ny fas i och med 

gruvarbetarstrejken 1969.50 En lång period präglad av samförstånd övergick i 

lokala uppror mot den centrala förhandlingsordningen. Som en följd av den 

allmänna politiska radikaliseringen som skedde under 60- och 70-talet uppstod 

på lokal nivå en protestvåg mot de centrala fackliga organisationernas sätt att 

tillvarata medlemmarnas intressen. De centrala fackens ansågs vara 

återhållsamma i avtalsrörelserna. Genom punktvisa vilda strejker försökte lokala 

grupper få extra utdelning i de lokala förhandlingarna. Påtryckningarna var till 

sin karaktär som regel lokala och korta. De behövde inte heller omfatta särskilt 

många arbetare. 

Gruvarbetarstrejken kom att få mycket stöd från allmänheten och bör 

                                                
50 Lundh, Spelets regler, s 265. 
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betecknas som en framgång för de strejkande arbetarna, men den gjorde också 

slut på den arbetsmarknadsfred som kännetecknat förhandlingarna under 50- och 

60-talet.51 

Till saken hör att staten sedan 1957 hade fått ett stort inflytande i LKAB och 

de anställda hade förväntat sig en förbättrad arbetssituation.52 53 Av det hade det 

blivit intet. Tvärtom hade situationen kommit att försämras.54 

 

4.2 Konfliktnivåerna i Sverige 

4.2.1 Allmänt 
Sedan 2000 tillhandahåller Medlingsinstitutet omfattande statistik över konflikter 

på arbetsmarknaden. Av den statistik som löper från 1965 till och med 2016 

framgår att strejkerna och lockouterna verkar uppstå i intervaller. Ungefär vart 

femte år utbryter en omfattande konflikt. Vid några tillfällen följer omfattande 

konflikter på varandra då många hundratusentals arbetsdagar går förlorade. En 

sådan period är åren 1988-1990, då nästan 2 miljoner arbetsdagar gick 

förlorade.55 

Detta mönster tycks nu vara förändrat. Oavsett om man väljer att undersöka 

antalet strejker, antal berörda arbetstagare eller antalet förlorade arbetsdagar går 

utvecklingen i samma riktning: en mycket påtaglig nedgång. 

 

4.2.2 Antalet strejker 
Den strejkintensivaste perioden var åren 1975-79.  Då utlöstes inte mindre än 889 

konflikter totalt sett, det vill säga såväl lovliga som olovliga strejker. Det kan 

jämföras med sammanlagt 29 konflikter åren 2010-2014.56 

 

4.2.3 Antal berörda anställda av strejker 
Den period då flest anställda berördes av strejker var perioden 1980-84. I lovliga 
                                                
51 A a. 
52 Zenit s 12. 
53 Ekdahl, Arbetarhistoria, nr 2-3 (138-139), s 12 ff. 
54 Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s 490. 
55 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
56 A a. 



 
 
26 

konflikter deltog de åren 298104 anställda. Till detta kommer 70 359 som deltog 

i olovliga strejker. Nästan 360 000 anställda deltog dessa år i konflikter. Under 

perioden 2010-2014 var sammanlagt 12666 anställda ute i strejk.57 

 

4.2.4 Antal strejkdagar 
Även med måttet antal strejkdagar är utvecklingen påtaglig. Den period då flest 

dagar gick förlorade till följd av strejker var under perioden 1985-89. Antalet 

strejkdagar uppgick då till sammanlagt 2 048 121, varav 73 746 utgjordes av 

strejkdagar under olovliga konflikter.58 

Det som hittills redovisats avser förhållanden beroende av strejker. Räknas 

även lockouter in blir antalet arbetsdagar som går förlorade ungefär dubbelt så 

många. Under hela perioden 1965-2016 gick cirka 12 miljoner arbetsdagar 

förlorade till följd av arbetsinställelse. En överslagsberäkning ger vid handen att 

cirka 35 miljarder arbetsdagar genomfördes i Sverige under samma period. 

Samtidigt åtnjöt de anställda cirka 3,7 miljarder semesterdagar vid motsvarande 

beräkning. Som framgår är antalet förlorade arbetsdagar ställt i relation till 

antalet genomförda arbetsdagar totalt sett litet. 

Även i ett nordiskt perspektiv är antalet arbetsdagar som går förlorade till följd 

av arbetsnedläggelse litet. Under perioden 2007-2015 förlorades i genomsnitt 22 

000 arbetsdagar i Sverige medan Norge förlorade 123 000, Danmark 330 000 och 

Finland 93 000.59 

Från att ha legat på i genomsnitt ca 290 000 förlorade arbetsdagar per år till 

följd av strejk eller lockout under perioden 1965-2005 har nivån fallit till cirka 20 

000 i genomsnitt under perioden 2005-2014. År 1980 är ett extremt konfliktår. 

Nästan 4,5 miljoner arbetsdagar gick förlorade. De flesta (4,1 miljoner) 

förlorades till följd av svarslockouter. Om dessa lockouter utesluts blir den 

genomsnittliga förlusten av arbetsdagar för perioden 1965-2005 cirka 190 000 

per år. Antalet förlorade arbetsdagar för perioden 2005-2014 låg på cirka 20 000 

                                                
57 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
58 Bilaga 2 Förlorade arbetsdagar, Medlingsinstitutet. 
59 Medlingsinstitutet, Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, s 100. 
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per år. År 2016 rörde det sig om cirka 10 000 dagar. Rimligen måste denna 

utveckling betecknas som ett trendbrott även om det inte går att utesluta att stora 

konflikter kan utbryta på nytt. 

En närmare studie av utvecklingen så som det speglas i Medlingsinstitutets 

samlade statistik visar att trenden vänds neråt i mitten av 1990-talet.60 

 

4.2.5 Tänkbara orsaker till att lovliga stridsåtgärder minskat 
Det är otvetydigt att antalet lovliga strejker minskat drastiskt. Orsakerna kan 

antas vara fler. Det ligger nära tillhand att tro att den ekonomiska utvecklingen i 

Sveriges spelat in. Behovet av att strejka för en rimlig löneutveckling hade 

minskat. Den enskilde arbetaren fick inte bara ökad reallön, utan fick också själv 

behålla mer av den.61 Skattekvoten, det vill säga den del av lönen den anställde 

får behålla efter avdragen inkomstskatt, föll nämligen under den här perioden.62 

En annan orsak torde stå att finna i att de fackliga organisationerna valt en ny 

strategi för sitt agerande. Dagens komplexa industriföretag är mycket sårbara för 

konflikter, bland annat på grund av integrerad produktion och avsaknad av 

lager.63 

Ett så kallat nålstick, dvs. en strejk som utförs genom uttag av 

nyckelbefattningar till en låg kostnad för arbetstagarparten kan ändå bli oerhört 

dyr för arbetsgivaren. Att enbart varsla är en annan metod som används för att 

utöva tryck på motparten. Detta kan vara en förklaring till det ökade antalet 

varsel på arbetsmarknaden. År 2011 lades 16 varsel; år 2016 var siffran 102 

mellan kollektivavtalsparter.64 Att lägga varsel förefaller som ett billigt och 

effektivt sätt att sätta press på motparten. 

 

4.2.6 Tänkbara orsaker till att olovliga stridsåtgärder minskat 
Ett påtagligt brott i början av 1990-talet vad gäller olovliga konflikter skedde. 

                                                
60 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
61 Bilaga 3 Reallöneökning 1960-2016, Medlingsinstitutet. 
62 Levin, Skatter på modet, s 4. 
63 Lundh, BOKNAMN s 298. 
64 Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016, Svenskt Näringsliv, s 10. 
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Under perioden 1985-89 förekom 560 olovliga strejker. Motsvarande siffra för 

perioden 1995-99 är 39.65 Vad som då hände på svensk arbetsmarknad var att 

bland annat sanktionssystemet vid olovliga konflikter förändras. Den så kallade 

200-kronorsregeln avskaffas och ersätts i praktiken med en 2000-kronorsregel. 

Före tillkomsten av MBL gällde enligt 1928 års kollektivavtalslag (1928:253) 

(KAL) att en enskild arbetstagare inte kunde ådömas högre skadestånd än 200 

kronor för lag- eller avtalsbrott.66 Regelns praktiska nytta var den att deltagandet 

i olovliga strejker åtföljdes av ett skadestånd. 

I mitten av 1970-talet, i samband med att MBL ersatte KAL avskaffades 200-

kronorsregeln. Den återinfördes dock 1985 efter förslag från den nya 

arbetsrättskommittén67. De nya reglerna innebar att skadeståndsnivån fastställdes 

till 200 kronor. Undantag fick enbart göras för arbetstagare som inte återgick till 

arbetet, efter att Arbetsdomstolen beslutat att så skulle ske. Även under vissa 

andra premisser kunde beloppet jämkas eller utgå. 

Inom ramen för utredningen om spelreglerna på den svenska 

arbetsmarknaden68 avlämnades i februari 1991 en rapport som bland annat 

berörde 200-kronorsregeln.69 

I rapporten föreslogs bland annat att denna regel skulle avskaffas. Utredningen 

pekade på att nivån 200 kronor knappast fick någon att av ekonomiska skäl avstå 

från att delta i en olovlig konflikt.70 Vidare framhölls att ett skadestånd på 200 

kronor inte stod i rimlig proportion till ett avtalsbrott som skulle kunna få 

avsevärda konsekvenser för såväl arbetsgivaren som tredje man. 

För att stävja deltagandet i olovliga konflikter föreslog utredningen ett 

avsevärt höjt belopp. Skadeståndet borde ligga på nivån 2000 kronor i dåvarande 

penningvärde. En sådan kraftig höjning skulle minska intresset att delta i vilda 

konflikter71. Samtidigt skulle det inte åstadkomma några sociala katastrofer för 

                                                
65 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
66 Prop 1991/92:155 s 4. 
67 SOU 1982:60. 
68 SOU 1991:13. 
69 SOU 1991:13 s 119. 
70 A bet s 120. 
71 Sou 1991:13 s 120. 
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den enskilde. Utredningen menade att såväl lägre som högre belopp skulle kunna 

komma ifråga vid förmildrande eller försvårande omständigheter.72 

Den proposition73 som lades fram av dåvarande regering menade att det var 

viktigt att stävja de olovliga konflikterna inte minst därför att de innebar ett 

angrepp på det kollektivavtal som den egna organisationen träffat och den 

arbetsfred som parterna kommit överens om. Detta, ansåg regeringen, innebar i 

sin tur en försvagning av de fackliga organisationernas ställning och ett hot mot 

själva förhandlingssystemet. Förslaget antogs av riksdagen och kom att gälla från 

1 juli 1992. 

Arbetsdomstolen lade genom domen AD 1996 nr 22 fast den nya nivån till 

2000 kronor och det finns anledning att anta att den nått sitt syfte och stävjat 

förekomsten av olovliga konflikter. 

 

4.2.7 Ytterligare orsaker till minskad konfliktbenägenhet 
En ytterligare orsak till att strejkerna minskat så kraftigt skulle kunna vara det 

förhållandet att löntagarnas reallöner började öka från och med 1994. Det året 

steg reallönerna enligt SCB-statistiken med 0,8 % för arbetare inom industrin och 

2,5 % för tjänstemännen.74 

Efter att reallönerna stigit kraftigt från början av 1960-talet avstannade 

ökningen helt 1977. Det året sjönk reallönerna för arbetare med 3,4 % och för 

tjänstemän med 1,5 % enligt SCB.75 Perioden som sträcker sig från 1977 fram till 

mitten av 1990-talet utgör en mycket dyster period ur lönebildningsperspektiv. 

Löneökningarna kom att motverkas av prisstegringarna. Exempelvis var 

inflationstakten mellan 1976-1981 i genomsnitt 10,8 % per år enligt SCB.76 

Perioden kännetecknades också av många konflikter, såväl lovliga som olovliga. 

Under perioden 1975-1994 utbröt i genomsnitt 115 strejker per år. Motsvarande 

siffra för perioden 1995-2014 är 11 strejker per år.77 

                                                
72 A bet s 134. 
73 Prop. 1991/92:155. 
74 Reallöner, årlig förändring i procent och inflationstakten, SCB. 
75 A a. 
76 A a. 
77 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
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Perioden från 1995 fram till våren 2016 utmärks av en mycket påtaglig 

förbättring av reallönerna. Enligt Medlingsinstitutets reallönestatistik är ökningen 

64%.78 Detta torde också vara en anledning till den mycket tydliga nedgången i 

antalet strejker. Inte minst minskar de vilda konflikterna. De faller från 19 

stycken år 1995 till 6 stycken år 2002 för att helt utebli år 2016.79 Även antalet 

lovliga konflikter minskar. År 1995 utbryter 36 strejker, år 2002 10 stycken 

liksom år 2016. Såväl 1995 som år 2003 som år 2008 utbryter omfattande 

konflikter.80 

Analysen bygger alltså på hypotesen att då köpkraften ökar så avtar motiven 

för konflikter. Så tycks också vara fallet. 

Ytterligare en orsak som sannolikt har bidragit till att konfliktbenägenheten 

har minskat är en som ofta anförs i den ekonomiska litteraturen, nämligen 

globaliseringen.81 82 Den medför att den exportinriktade delen av industrin och 

tjänstesektorn arbetar under hård konkurrens. Detta innebär i sin tur att hotet om 

nedläggningar av industrier ökat, vilket följaktligen orsakar ökad risk för 

arbetslöshet. Medvetenheten om detta förhållande är i dag rimligtvis hög. Detta 

torde därför dämpa strejkbenägenheten. 

Ytterligare en faktor som ofta lyfts fram i internationella sammanhang som en 

förklaring är de fackliga organisationernas så kallade resursmobilisering skulle 

ha avtagit. Med resursmobilisering avses bland annat medlemmars konfliktvilja 

och strejkkassornas storlek. Genom att färre yrkesverksamma ansluter sig till de 

fackliga organisationerna minskar dessas ekonomiska styrka. Detta påverkar i sin 

tur resursmobiliseringen och strejkbenägenheten avtar. Den minskade 

ekonomiska styrkan hos de fackliga organisationerna kan vara en av orsakerna 

till fallande konfliktbenägenhet i Sverige. Fram till 2012 minskade antalet 

yrkesverksamma medlemmar i de fackliga organisationerna totalt sett. Studerar 

man den sammanlagda medlemsutvecklingen i LO, TCO och SACO syns en 

                                                
78 Bilaga 3 Reallöneökning 1960-2016, Medlingsinstitutet. 
79 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
80 A a. 
81 Schön, En modern svensk ekonomisk historia, s 451 ff. 
82 Lundh, Spelets regler, s 239 ff. 



 
 
31 

tydlig uppgång efter 2012. Under 2015 ökade medlemsantalet i samtliga tre 

huvudorganisationer. TCO ökade med 18 000, SACO med 6 000 och LO med 5 

000 medlemmar.83  

Det bör emellertid påpekas att de svenska fackförbunden ofta har mycket stora 

tillgångar, som i händelse av arbetsmarknadskonflikt kan frigöras och fungera 

som konfliktmedel. Det rör sig om belopp i storleksordningen flera miljarder för 

de största fackförbunden. Förmögenhet per yrkesverksam medlem är en mätare 

på konfliktstyrkan. Som exempel kan nämnas att Unionen (518 000 medlemmar) 

med en förmögenhet på 16,7 miljarder år 2015 har ca 35 000 kronor per medlem 

att tillgå i händelse av konflikt. För LO-förbundet IF Metall (251 000 

medlemmar) är motsvarande siffror 9 miljarder vilket ger 38 000 kronor per 

medlem.84 85 

Det är värt att notera att i en rad konfliktbenägna förbund inom LO har 

medlemstappet varit avsevärt under senare år. SEKO har tappat 9 000 

medlemmar 2009-2015, Byggnads 2 000 och Transportarbetarförbundet ca 2 

500.86 87  Det kan möjligen vara så att man av internpolitiska opinionsskäl har 

fortsatt hög konfliktbenägenhet. 

 

4.2.8 Märket 
En av anledningarna till att de senaste 20 åren varit förhållandevis konfliktfria på 

svensk arbetsmarknad torde vara att industriavtalets88 så kallade märke blivit 

vägledande på arbetsmarknaden. Med industriavtalets märke avses den 

kostnadsram som parterna i industriavtalet enats om i varje avtalsrörelse. För det 

avtal som tecknats våren 2017 gäller ett märke om 6,5 % för en treårsperiod från 

april 2017. Denna kostnadsram ska inkludera allt, det vill säga löneökningar, 

pensioner, allmänna anställningsvillkor etc. Uppfattningen att det skulle vara den 

                                                
83 Medlingsinstitutets årsrapport 2016, s 214 f. 
84 Andersson, Unionen rikare än Svenskt Näringsliv, Kollega, 14/8 2015. 
85 Medlingsinstitutet Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, s 283. 
86 A a s 214 f. 
87 Medlingsinstitutet Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010, s 31. 
88 ”Samarbetsavtal för industriell utveckling” vanligen kallat Industriavtalet undertecknades i mars 1997  

av avtalsparterna inom industrin, sammanlagt tolv arbetsgivarorganisationer och åtta fackförbund. 
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konkurrensutsatta delen av den svenska industrin som skulle ”sätta märket” har 

styrt debatten om lönebildningen sedan början av 1990-talet. Denna uppfattning 

har funnits med i en rad utredningar och rapporter. I utredningen Medling och 

lönebildning89 utgjorde den en av utgångspunkterna. Även i propositionen 

Lönebildning för full sysselsättning90 som låg till grund för Medlingsinstitutets 

inrättande fanns den med. Utvärdering av Medlingsinstitutets verksamhet91 ger 

uttryck för samma uppfattning. 
 

Fyra förhållanden92 har medverkat till att det hittills fungerat bra: 

1. avtalet har omfattat ett tillräckligt stort antal anställda 

2. avtalet tecknas först av alla avtal 

3. avtalet har accepterats av andra parter i tillräckligt stor omfattning 

4. avtalet har tagit hänsyn till lönebildningens konsekvenser avseende 

inflation, sysselsättning och konkurrenskraft 
 

I industriavtalet93 spelar vad som kallas De opartiska ordförandena (OPO) en 

viktig roll. De ska bland annat se till att parterna träffar avtal i rätt tid med 

balanserade resultat som är förenliga med förhandlingsavtalets syfte. I praktiken 

uppträder de ofta som förhandlingsledare. 

I en rapport94 från OPO berörs de grundläggande villkoren för industriavtalet. 

”För att industriavtalets normering i praktiken ska fungera måste det dels finnas 

en acceptans hos de dominerande aktörerna i lönebildningen för själva synsättet, 

dels måste industrins parter själva klara av att sluta nya avtal i tid för att ge 

arbetsmarknaden i övrigt reella möjligheter att ta ställning till de bedömningar 

industrins parter gör. Detta innebär att respektive industriavtalsparters yrkanden 

måste vara kända redan hösten före det årsskifte som föregår avtalsrörelsens 

start”.95 

                                                
89 SOU 1998:141. 
90 Prop. 1999/2000:32. 
91 SOU 2006:32. 
92 Sjölander, Karlsson, & Rune, Lönebildningen i Sverige och dess utmaningar, s 24. 
93 Industriavtalet 2016-06-13. 
94 Avtalsrörelsen 2007, Rapport från de opartiska ordförandena. 
95 A a s 32. 



 
 
33 

Som visas längre fram kommer det så kallade märket att ha en avgörande 

betydelse inte enbart för industrins parter utan för hela den svenska 

arbetsmarknaden. 

 

4.3 En internationell utblick 
Sedan början av 1990-talet har antalet konflikter på den svenska 

arbetsmarknaden minskat. Detsamma gäller i en rad västeuropeiska länder.  I en 

studie redovisas resultat från en studie där konfliktreglerna i Danmark, Norge, 

Finland, Tyskland Nederländerna, Storbritannien, Sverige och det som benämns 

Sydeuropa (här Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien) jämförs.96 

Avsikten med den jämförande studien var bland annat att undersöka hur 

konfliktreglernas utformning påverkar konfliktnivåerna. 

Trots att det finns en rad metodproblem när utvecklingen i länder med olika 

arbetsrättsliga regleringar jämförs går det dock att utläsa att konfliktnivåerna 

fallit mycket kraftigt i alla de undersökta länderna med undantag för 

Storbritannien. 

Sett till hela gruppen undersökta länder har antalet arbetsdagar som gått 

förlorade i konflikter halverats mellan perioden 1990-99 och 2000-2009. Det 

finns dock stora skillnader länderna emellan. Konfliktvolymerna har som nämnts 

fallit i alla länder utom Storbritannien, där de legat konstant vid en jämförelse av 

de nämnda perioderna. Den största minskningen av antalet förlorade arbetsdagar 

i absoluta tal har skett i Sydeuropa. Mätt i relativ förändring tillhör Sverige den 

grupp av länder där antalet förlorade arbetsdagar fallit mest. Vad gäller 

Storbritannien har antalet konfliktdagar knappast minskat alls mellan 

mätperioderna.97 

Internationellt sett syns två faktorer som kan anses ha påverkat utvecklingen. 

Dels är det en ökad globalisering med minskad konfliktvilja och ökad konkurrens 

för tidigare skyddade sektorer, och dels den fallande fackliga anslutningsgraden, 

som bidrar till svårigheten att mobilisera för fackliga stridsåtgärder Dessa 
                                                
96 Malm Lindberg, Karlson &, Grönbäck, Ultima Ratio. 
97 A a s 165. 
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mönster finns i hela den industrialiserade världen.98 

Genom fallande medlemstal i de fackliga organisationerna minskar fackens 

ekonomiska styrka. Detta förhållande minskar i sin tur förmågan till 

resursmobilisering och därmed till fackliga stridsåtgärder.99 

Som nämnt i avsnitt 4.1.3 kan det även antas att globaliseringen inneburit ökad 

konkurrens och också lett till att tidigare skyddade hemmamarknader har blivit 

utsatta för internationell konkurrens. Därmed har de blivit mer sårbara för 

konflikter, vilket i sin tur har gjort att strejkande fackanslutna i ökad utsträckning 

kommit att riskera sina jobb om de deltar i konflikter.100 En enkätundersökning101 

från International Trade Union Confederation visar att 73 % av de tillfrågade är 

rädda att förlora jobben. Det torde bekräfta vad som framförts i litteraturen. 

För Sveriges del har ändringar i arbetsmarknadens spelregler minskat antalet 

olovliga konflikter. De högre skadestånden (numera 2000 kr) i samband med 

olovliga konflikter kan också ha bidragit till att de har minskat. Frågor 

uppkommer om motsvarande förhållande gäller i Västeuropa och om 

strejknivåerna påverkas av regelverket kring strejker. Det kan inte uteslutas att ett 

ändrat regelverk kring konfliktåtgärderna gjort facken och arbetsgivarna mer 

restriktiva när de tillgriper stridsåtgärder. Forskning visar att det för enskilda 

länder går att se att ett striktare regelverk dämpar konfliktbenägenheten. För 

Storbritannien gäller att den restriktiva lagstiftningen på 1980-talet ledde till 

lägre konfliktnivå.102 Dock har något entydigt samband mellan generösa 

konfliktregler och ett ökat antal konflikter på arbetsmarknaden inte kunnat 

påvisas. 

En hypotes som framförts är att avindustrialiseringen kan förklara den 

sjunkande konfliktnivån. Med en minskande numerär i historiskt strejkbenägna 

grupper som gruvarbetare skulle också antalet konflikter sjunka.103 

Det är rimligt att för Sveriges del anta att effekterna av gruvkonflikten 1969 på 

                                                
98 A a s 162. 
99 A a s 165. 
100 Malm Lindberg, Karlson &, Grönbäck, Ultima Ratio, s 165. 
101 ITUC Frontlines Poll 2016. 
102 Malm Lindberg, Karlson &, Grönbäck, Ultima Ratio s 166. 
103 A a s 166. 
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den svenska arbetsmarknaden och den svenska opinionen fick långvarig 

inverkan. 

 

4.4 Kritiken mot konfliktreglerna och den svenska modellen 

4.4.1 Inledning  
Trots att strejkbenägenheten avtagit kraftigt under de senaste tio åren är kritiken 

fortfarande hård mot det svenska regelverket.104 Det är särskilt två frågor som 

lyfts fram. Den ena gäller det stora antalet varsel som läggs i 

förbundsförhandlingarna. Det andra gäller proportionaliteten. 

 

4.4.2 Varslen 
Svenskt Näringsliv tar inför varje avtalsrörelse fram en förteckning över lagda 

varsel på arbetsmarknaden. Inför 2017 års förhandlingar presenterades en 

utredning byggd på uppgifter från Medlingsinstitutet. Den visar att svensk 

arbetsmarknad har relativt få förlorade arbetsdagar till följd av olika konflikter. 

Under 2016 förlorades enligt Medlingsinstitutets statistik 10417 dagar till följd 

av konflikt.105 

Svenskt Näringsliv menar att varsel om stridsåtgärder i sig är ett problem106. 

Även om de varslade åtgärderna sällan leder till öppen konflikt så åstadkommer 

varslen i sig stora skador för arbetsgivaren. Medlingsinstitutet har i sin årsrapport 

2016 gett följade bild av skadeverkningarna av varsel. ”I vissa fall kan ett 

offentliggjort varsel få samma ekonomiska effekt som en verkställd stridsåtgärd”. 

Som exempel nämns varsel om arbetsnedläggelse inom flyget och sjöfarten ”där 

avbeställningar och ombokningar regelmässigt sker så snart varslet blivit 

känt”.107 Svenskt Näringsliv menar att med en kultur där det blir vanligt att redan 

i inledningsskedet av förhandlingarna lägga varsel skadar även relationerna och 

förtroendet mellan parterna.108 

                                                
104 Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016, Svenskt Näringsliv. 
105 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
106 Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016, Svenskt Näringsliv, s 1. 
107 Medlingsinstitutet, Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, s 96. 
108 A a s 3. 
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4.4.3 Proportionaliteten 
Det andra ledet i Svenskt Näringslivs kritik handlar om proportionaliteten.109 I 

svensk konflikträtt saknas principer om proportionalitet.  De gånger statsmakten 

har uttalat sig i frågan förs frågan tillbaka till parterna. I direktiven till 1992 års 

arbetsrättskommitté angavs att ”med den frihet parterna på arbetsmarknaden har 

att bestämma vilka stridsåtgärder som i olika lägen ska tillgripas följer ansvar för 

att det ingrepp stridsåtgärderna innebär står i rimlig proportion till de resultat 

man vill uppnå”.110 

EU-rätten har fått ökad betydelse för svensk rätt. På så sätt har 

proportionalitetsfrågan blivit aktuell111 bland annat i samband med Lavaldomen. 

Svenskt Näringslivs kritik går i korthet ut på att arbetstagarnas organisationer har 

ett kraftigt övertag genom att de utan omfattande kostnader kan varsla om 

konfliktåtgärder – åtgärder som nödvändigtvis inte behöver tillgripas. Redan 

varslen i sig förorsakar arbetsgivarna stora kostnader.112 113 

 

4.4.4 Kritiken mot märket 
Under senare tid har en debatt startat som ifrågasätter om industrin är särskilt 

lämplig att även fortsättningsvis fungera som modell. Kritiken riktar in sig på 

flera områden. Nuvarande ordning anses befästa de orättvisor som finns och ge 

en krympande industri för stort inflytande på löneutvecklingen. Annan kritik 

riktas mot märkets storlek. Det hävdas att märket ger alltför låga löneökningar 

med hänsyn tagen till det mål Riksbanken antagit i sitt arbete (för närvarande  

2 %).114 

Kritik kommer från branscher, som byggsektorn, där det råder brist på 

arbetskraft och där normen fungerar som en broms.115 Ytterligare ett inslag i 

kritiken är den som kommer från vissa nationalekonomer, såsom Lars Calmfors, 

och som pekar på svårigheterna att ändra relativlönerna mellan olika branscher 
                                                
109 Sverige – Landet med de största konfliktmöjligheterna, Svenskt Näringsliv, s 3. 
110 Dir. 1991:118, sid 4. 
111 Reglering av samhällsfarliga konflikter, 2017, Ratio, s 5. 
112 Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016, Svenskt Näringsliv, s 17. 
113 Nyström, Stridsåtgärder på en modern arbetsmarknad, s 27 f. 
114 Eld, Låt fler än industrin sätta märket, Arbetet nr 17 2017. 
115 Lindholm, Skapa en ny modell för lönebildning, Byggnadsarbetaren, 17/3 2017. 
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på arbetsmarknaden. Det har funnits och finns uppfattningar om att andra delar 

av ekonomin bör sätta märket. Lars Calmfors förordar ett mer 

hemmamarknadsorienterat märke, det vill säga att till exempel byggindustrin och 

offentliga sektorn bör få en större roll i detta sammanhang.116 Arbetskraftbristen 

inom den offentliga sektorn kan inte åtgärdas utan förändringar i det relativa 

löneläget. Det är inte möjligt med nuvarande konstruktion. 

 

4.4.5 Krav på större balans mellan parterna 
Svenskt Näringsliv har sedan lång tid hävdat att det råder en obalans mellan 

arbetsgivare och arbetstagare till arbetsgivarnas nackdel.117 För att åter nå en 

balans mellan parterna anser Svenskt Näringsliv att spelreglerna mellan fack och 

arbetsgivare måste ändras. En åtgärd skulle vara en begränsning av rätten till 

sympatiåtgärder. En annan att införa det som kallas ultima ratio, det vill säga att 

konfliktvarsel inte får läggas förrän samtliga förhandlingsmöjligheter är 

uttömda.118 

 

4.5 Nya konfliktmönster 

4.5.1 Allmänt 
Samtidigt som antalet strejker – lovliga och olovliga – minskat i antal, som visats 

i avsnitt 4.1, har ett nytt mönster blivit synligt. Bland annat har blockader blivit 

vanligare.119 

Blockad är en stridsåtgärd som inte redovisas i den statistik som 

Medlingsinstitutet tillhandahåller. En studie visar på vissa tendenser mellan åren 

1993 och 2005.120 Som tidigare noterat har lockouter och vilda strejker minskat i 

betydelse. Blockader har däremot ökat som stridsåtgärd i vissa branscher, särskilt 

under 2000-talet. Det rör sig om fackförbund inom transport-, el- och 

byggnadsbranscherna. 

                                                
116 Calmfors, Ompröva industrins lönenorm, DN 23/5 2017. 
117 Sverige – Landet med de största konfliktmöjligheterna, Svenskt Näringsliv, s 12. 
118 Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd, Svenskt Näringsliv, 2016, s 10. 
119 Lindberg s 39. 
120 A a s 35. 
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4.5.2 Arbetsrelaterat motstånd 
I debatten för ibland frågan om så kallad maskning som en påtryckningsåtgärd 

fram.121 En form av maskning som ökar benämns arbetsrelaterat motstånd.122 

Med detta avses att arbetsledarens instruktioner inte följs eller inte följs fullt 

ut.123 Det som gör frågan relevant i detta sammanhang är om det kan fungera som 

en form av facklig stridsåtgärd. För att det ska vara uppfyllt krävs som tidigare 

nämnt bland annat att det är uttalat kollektivt och sker i ett bestämt syfte.  

Om det som försiggår sker efter en tyst överenskommelse mellan berörda 

arbetstagare uppkommer frågan om det handlar om förtäckta stridsåtgärder. Det 

hela kan möjligen vara en förtäckt stridåtgärd med syftet att komma till rätta med 

en trist och enahanda arbetssituation. 

Victorin tar upp en liknande problematik124. Han ställer sig frågan om 

beträffande förtäckta stridsåtgärder av detta slag verkligen har till syfte att utöva 

någon form av påtryckning på arbetsgivaren. ”Är syftet ett helt subjektivt rekvisit 

eller måste syftet vara synbart för motparten”?125 

 

4.5.3 Varsel 
En åtgärd som många arbetsgivare betraktar som en form av stridsåtgärd är det 

allt flitigare bruket av varslen som sådana.126 Att notera är att det i första hand är 

organisationer som står utanför industrisamordningen och vars medlemmar i 

första hand arbetar inom den skyddade sektorn som står för det ökade antalet 

varsel. 

Svenskt Näringsliv pekar i en rapport127 på att antalet varsel genomgått en 

avsevärd ökning under senare år. Under perioden 2011-2016 förekom 419 varsel 

om stridsåtgärder. Av dem avser 122 år 2016. Värt att notera är att en stor del av 

varslen är sympativarsel. 

                                                
121 Paulsen, Arbetsmarknad och Arbetsliv nr 1 2010 s 11 ff. 
122 Lundberg och Huzell, s 11 ff. 
123 A a. 
124 Victorin SvJT 1990 s 321. 
125 A a s 325 f. 
126 Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011-2016, Svenskt Näringsliv. 
127 A a. 
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5 Nya förutsättningar för parterna 
5.1 Inledning 
I ett försök att anpassa lönebildningen i Sverige till de nya och omfattande 

förutsättningarna i samhällsekonomin som följt av globaliseringen och 

medlemskapet i EU tog dåvarande regering initiativ till samtal med 

arbetsmarknadens parter. Tidigare försök att dämpa lönekostnadernas utveckling 

hade misslyckats och nya initiativ var nödvändiga.128 Parallellt med detta gjordes 

förändringar i lagstiftningen. 

 

5.2 Industriavtalet 
Industriavtalet, som arbetades fram på industrins område 1997, innebar bland 

annat att industrins organisationer själva skulle utarbeta en gemensam syn på vad 

som kunde anses vara lämplig ökningstakt av lönekostnaderna, det som har 

kommit att kallas märket. Ett viktigt inslag var att avtalet syftade till att lägga fast 

den totala lönekostnadsramen, inklusive lokal lönebildning och löneglidning, det 

vill säga en höjning utöver kollektivavtalet.129 Tidigare beräkningsresultat hade 

ofta uppfattats som en lägstanivå för förhandlingarna. 

Utöver denna samsyn kring de samhällspolitiska frågorna finns i detta avtal 

också en förhandlingsordning med bland annat regler om tillsättandet av en 

opartisk ordförande som ett obligatoriskt inslag i förbundens förhandlingar. 

 

5.3 Medlingsinstitutets tillkomst  
Från Saltsjöbadsavtalets tillkomst 1938 till slutet av 1970-talet fungerade svensk 

arbetsmarknad tämligen väl. SAF (senare Svenskt Näringsliv) och LO hanterade 

lönebildningen genom centrala avtal som sedan vidareutvecklades i varje 

medlemsförbunds avtal. Från 1980 fram till mitten av 1990-talet kännetecknades 

avtalsrörelserna i allt större utsträckning av konflikter.130 

Under 1980-talet blev situationen sådan att praktiskt taget varje avtalsrörelse 
                                                
128 Lundh sid 274 f. 
129 Medlingsinstitutets ordlista, http://www.mi.se 
130 Bilaga 1 Arbetsinställelser i Sverige, Medlingsinstitutet. 
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innehöll strejker och lockouter. Inflationen var mycket hög och arbetslösheten 

växte. Såväl arbetsmarknadens parter som lagstiftaren insåg situationens allvar. 

De utredningar som tillsattes med uppgift att skapa stabilare förutsättningar för 

arbetsmarknaden kom inte med tillräckligt konstruktiva förslag. Slutsatsen blev 

ofta att parterna själva fick ta ett stort ansvar och hantera situationen på egen 

hand. 

1995 års arbetsrättskommission131 som fått i uppdrag att se över regelsystemet 

på arbetsmarknaden avslutade sitt arbete utan att någon enighet kunde uppnås. 

Det de flesta av de berörda parterna dock kunde enas om var att de 

ekonomiska förutsättningarna för avtalsförhandlingarna väsentligen hade ändrats 

från och med mitten av 1970-talet. Arbetsmarknaden karaktäriserades av 

omfattande strukturella förändringar. Hög arbetslöshet rådde i landet och 

politikerna såg sig nödsakade att vidta kraftiga nedskärningar på en rad områden. 

LO och SAF som dominerat förhandlingsområdet under lång tid hade förlorat 

sina centrala positioner och i praktiken kommit att ersättas av ett hundratal 

avtalsslutande parter.132 Den offentliga sektorn hade tillkommit som en tung 

aktör i löneförhandlingarna. Kritiken mot arbetsmarknadens parter och deras 

oförmåga att ta itu med de problem som fanns växte efterhand. Konflikterna på 

1980-talet hade i stor utsträckning drabbat även allmänheten. 

Det var mot denna bakgrund som propositionen Lönebildning för full 

sysselsättning133 kom att utarbetas. Den hade föregåtts av utredningen om ett 

förstärkt förlikningsmannainstitution134. Förslaget syftade till att främja en 

lönebildning i samhällsekonomisk balans. Strävan skulle vara att göra det möjligt 

att nå höjda reallöner med låg arbetslöshet och stabila priser.135 För detta 

ändamål skulle ett medlingsinstitut inrättas vilket skulle ha två huvuduppgifter.136 

För det första skulle institutet medla i tvister på arbetsmarknaden. Den andra 

uppgiften skulle vara att verka för en väl fungerande lönebildning.  

                                                
131 SKL cirkulär 1996:149. 
132 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015, Medlingsinstitutet, s 32. 
133 Prop. 1999/2000:32. 
134 SOU 1998:141. 
135 Prop. 1999/2000:32 s 67. 
136 A prop s 41. 
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Medlingsinstitutet gavs möjligheter att agera tidigt i förhandlingarna, kalla 

parterna till överläggningar och informera sig om pågående eller kommande 

förhandlingar. Medlingsinstitutet skulle även svara för den officiella 

lönestatistiken och dessutom årligen publicera en rapport om löneutvecklingen i 

Sverige. Uppdraget att informera om de samhällsekonomiska förutsättningarna 

för lönebildningen lades samtidigt på Konjunkturinstitutet. 

Efter samtycke från parterna skulle medlingsinstitutet kunna utse 

förhandlingsledare eller medlare. I vissa lägen skulle medlare kunna utses utan 

samtycke. Detta skulle kunna ske när risk förelåg för samhällsfarliga konflikter 

eller då stridsåtgärder redan tillgripits. Även reglerna om varseltider ändrades.137 

 

Inför inrättandet av Medlingsinstitutet fanns farhågor om att det dels skulle 

kunna inkräkta på det som var parternas uppgift enligt den svenska modellen, 

dels kunna leda till statlig inblandning i lönebildningen.138 139 Den hittills enda 

utvärdering som gjorts av Medlingsinstitutets verksamhet är från 2006. Den 

visade att det inte fanns fog för farhågorna.140 Medlingsinstitutet har lyckats 

etablera ett stort förtroende för sin verksamhet och för det medlingsarbete som 

bedrivs. Medlarna fick ju den viktiga uppgiften att såväl medla som medverka till 

en väl fungerande lönebildning.  

När Medlingsinstitutet inrättades var det klart att den konkurrensutsatta 

sektorn skulle ha en normerande roll i löneförhandlingarna.141 Detta synsätt 

övertogs från industriavtalet som redan var etablerat. Avtalets bärare var de tunga 

intressenterna på industrins område främst IF Metall, Unionen och Sveriges 

ingenjörer. 

Utvärderingen betonar särskilt vad den kallar god sed. För lönebildningens del 

betyder det att de avtalsslutande parterna avtalar om kostnadsökningar inom den 

ram som industriavtalet angivit. På området arbetsfred är innebörden att de 

                                                
137 A prop s 77. 
138 Svensson, L, Facken sågar Öbergs utredning, Kollega 2/3 1999. 
139 Supermedlare sågar Svante Öbergs utredning, SAF-tidningen Näringsliv 10/12 1998. 
140 SOU 2006:32 s 9. 
141 Prop. 1999/2000:32 s 25. 
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avtalsslutande parterna ska anstränga sig att utan att ta till stridsåtgärder träffa 

nya avtal innan de gamla löper ut. Lagda varsel ska vara tydliga. 

 

5.4 Fackens lägre anslutningsgrad – avtalens högre täckningsgrad 
Den fackliga organisationsgraden har sjunkit påtagligt sedan början av 1990-

talet. Enligt Medlemsinstitutet var anslutningsgraden 85 % år 1993 för att minska 

till 69 % år 2015. Detta drabbade främst de LO-anknutna förbunden, medan 

SACO- och TCO-förbunden klarat sig bättre eller till och med ökat. LO-

förbunden förlorade ca 30 000 medlemmar 2010-2015. SACO:s förbund ökade 

med nästan 43 000 och TCO-förbunden ökade med 105 000 yrkesverksamma 

medlemmar under samma period.142 

LO-förbundens negativa tendens synes vara på väg att ändras. Under 2013 och 

2014 ser minskningen av antalet anslutna medlemmar ut att ha bromsat. För 2015 

redovisar LO-förbunden ett ökat antal yrkesverksamma medlemmar (+5 000).143 

Samtidigt har arbetsgivarnas organisationsgrad varit tämligen stabil.144 

Medlingsinstitutet anger att 82 % av alla privatanställda under 2015 arbetade i 

företag som var medlemmar i en arbetsgivarorganisation.145 

Sett till hela arbetsmarknaden konstateras att organisationsgraden år 2000 var 

nära nog identisk mellan fack och arbetsgivare, med 81 respektive 83 % 

respektive. 2015 var motsvarande anslutningsgrad 69 respektive 88 %. Det har 

således uppstått en väsentlig skillnad i parternas anslutningsgrader. Noteras bör 

dock att de offentliga arbetsgivarna utan undantag är anslutna till respektive 

arbetsgivarorganisation.146 

 

                                                
142 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 283. 
143 A a s 283. 
144 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015, Medlingsinstitutet, s 41. 
145 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 219. 
146 A a s 220. 
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6 Diskussion 
6.1 Inledning 
Fyra påtagliga iakttagelser kan göras av utvecklingen av arbetsmarknadens 

lönebildning sedan mitten 1990-talet. 

Den första iakttagelsen är utvecklingen av reallönerna, som obrutet stigit 

sedan 1995. 

En andra iakttagelse är förändringen av antalet arbetsmarknadskonflikterna i 

Sverige. Antalet strejker har minskat avsevärt. Det gäller såväl lovliga som 

olovliga strejker. Samtidigt har nya konfliktmönster utvecklats. Blockader och 

varsel om strejker fungerar i stor utsträckning som påtryckningsmedel på 

arbetsgivarna. 

En tredje iakttagelse gäller tillkomsten av industriavtalet mellan en rad 

arbetsgivarorganisationer och de större fackförbunden inom industrins område. 

Avsikten med industriavtalet har varit att utifrån en gemensam syn på de 

ekonomiska förutsättningarna träffa kollektivavtal som ger företagen 

konkurrenskraft på den internationella marknaden samtidigt som de anställda 

garanteras reallöneutveckling. 

En fjärde förändring som iakttas är inrättandet av Medlingsinstitutet. 

 

6.2 Medlingsinstitutets inverkan 
Det går med fog att hävda att inrättandet av Medlingsinstitutet på ett påtagligt 

sätt har kommit att påverka de avtalsslutande parterna. Myndighetens namn kan 

antyda att Medlingsinstitutet har som huvuduppgift att bilägga tvister mellan 

parter på arbetsmarknaden. Huvuduppgiften är emellertid att verka för en väl 

fungerande lönebildning.147 

Detta sker på flera sätt. Bland annat genom att arbeta med stor öppenhet i 

verksamheten. Medlingsinstitutet tillhandahåller offentlig statistik om löner och 

innehållet i träffade avtal. En komponent i detta är att parterna på ett öppnare sätt 

än tidigare tillhandahåller tecknade kollektivavtal. 

                                                
147 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 5. 
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Medlingsinstitutet ska vidare ge spridning åt de rapporter om lönebildningen i 

Sverige som årligen upprättas av Konjunkturinstitutet för att underlätta 

lönebildningen. Ytterst handlar det om att de löneförhandlande parterna ska ha 

samma bild av det ekonomiska utrymme som finns tillgängligt.148 Här kan 

noteras att IER, industrins ekonomiska råd, tar fram ett liknande underlag för 

industriavtalets parter. 

Ytterligare ett inslag är att myndigheten agerar med stor pedagogisk tydlighet 

innan den åtar sig att medla mellan tvistande parter.149 Uppgörelser som går 

utöver vad samhällsekonomin anses tåla kommer nämligen Medlingsinstitutet 

inte att medverka till. Med detta avses märket, den kostnadsram för 

löneökningarna som avtalats mellan parterna i industriavtalet. Ett treårigt avtal 

med 6,5 % som märke har träffats våren 2017.150 

Det som är nytt vad gäller lönebildningen är att tydliggöra för parterna på 

arbetsmarknaden att det finns gränser för vad samhället kan tolerera med hänsyn 

till samhällsekonomin. Eftersom exportindustrin är av stor betydelse för Sveriges 

fortsatta välstånd är det avgörande att inte pressa de stora exportindustrierna så 

mycket att de inte längre kan vara framgångsrika på den internationella 

marknaden.151 

Den samlade effekten av dessa förhållanden gör att det med visst fog går att 

hävda att den svenska modellen genomgått vissa förändringar. Inom ramen för 

detta har en ny lönebildningsmodell utvecklats. I denna modell går det att urskilja 

fyra tydliga steg som redovisas nedan. En skiss för att illustrera detta återfinns 

som bilaga.152 

                                                
148 Lönebildningsrapporten 2014 s 5. 
149 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 63. 
150 Nilsson, Hur gick det med avtalsrörelsens huvudfrågor, Arbetet 31/3 2017. 
151 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 123. 
152 Bilaga 4 Skiss över lönebildningen 
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Steg 1 

Konjunkturinstitutet tar fram en lönepolitisk rapport med syfte att klargöra de 

samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen under de 

nästkommande åren. Arbetet sker i prognosform. Bedömningar om hur lönerna 

förväntas öka. Någon rekommenderad löneökningstakt eller norm redovisas 

inte.153 Under denna period tar även industrins ekonomiska råd, IER, som nämnt 

fram liknande underlag för industriavtalets parter som de använder i sina 

förhandlingar. 

Steg 2 

Medlingsinstitutet kommunicerar rapportens innehåll vid överläggningar med 

avtalsparterna men också genom seminarieverksamhet. 

Steg 3 

Berörda arbetsgivarorganisationer möter de fackliga organisationerna inom 

ramen för industriavtalet. Uppgörelsen mellan dessa parter fastlägger i praktiken 

märket som blir riktmärke för övriga parter på arbetsmarknaden. Att detta märke 

inte utan vidare kan åsidosättas framstår klart av uttalanden från 

Medlingsinstitutet.154 Myndighetens medlare varken kan eller får medverka till 

uppgörelser utöver märket. 

Steg 4 

Övriga parter som ligger i samma skede i förhandlingarna förhandlar fram sina 

avtal. Det är inte sällan förenat med stora svårigheter eftersom parterna med den 

rådande konstruktionen har svårt att förändra det relativa löneläget för speciella 

grupper anställda eller relationer mellan olika områden eller branscher. Samtidigt 

är alla inblandade parter medvetna om spelets regler, nämligen att hålla sig till 

märket.155 

 

                                                
153 Lönebildningsrapport 2016, Konjunkturinstitutet, s 22. 
154 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 5. 
155 Klepke, Arbetsgivarstrategin – att hota märket, Arbetet nr 17 2017, sid 2. 
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7 Avslutning 
Flera lagstiftningsåtgärder har tillkommit under perioden som påverkat den 

svenska modellen, bland annat införandet av Lex Laval som dock avskaffades 1 

juni 2017. Som redovisas i avsnitt 6.1 finns det flera klart urskiljbara 

förhållanden och faktorer som haft påverkan på den svenska arbetsmarknaden, 

bland annat vad gäller omfattningen av konflikter och lönebildning. Främst rör 

det sig om industriavtalets tillkomst med märket och Medlingsinstitutets uppdrag 

att åstadkomma en väl fungerande lönebildning. De omvärldsfaktorer som haft 

stor påverkan på den svenska modellen redovisas i avsnitt 5.1. De avser särskilt 

globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU. 

Såväl lovliga som olovliga konflikter har minskat avsevärt sen mitten av 1990-

talet. En påverkan har varit lagstiftningen vad gäller skadestånd för deltagande i 

olovliga konflikter, där den så kallade 200-kronorsregeln har avskaffats. 

Det största ingreppet från lagstiftarens sida kan sägas vara inrättandet av 

Medlingsinstitutet. Den utvärdering som gjorts pekar också på Medlingsinstitutet 

utvidgade roll som en väl fungerande verksamhet inom arbetsrättens område där 

den bidragit till att minska antalet öppna konflikter på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Medlingsinstitutets årsrapport 2016 belyser på ett tydligt sätt den förändring 

som lönebildningen genomgått de senaste 25 år. Som ett nytt inslag i den svenska 

modellen har denna förändring haft mycket stor betydelse och lett till högre 

reallön för arbetstagarna och färre öppna konflikter på arbetsmarknaden. 

”I och med att Medlingsinstitutet inrättades och fick i uppgift att verka för en väl 

fungerande lönebildning har det skett en förskjutning i synen på 

förlikningsverksamheten. Samhällsekonomin är numera överordnad arbetsfreden, 

vilket betyder att medlarnas uppgift inte är att till varje pris åstadkomma 

arbetsfred. Egentligen var lagstiftningen en bekräftelse av den utveckling som 

hade ägt rum sedan början av 1990-talet. /.../ Härsynen till samhällsekonomin 

gavs avgörande betydelse i medlingsarbetet.”156 

                                                
156 Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016, Medlingsinstitutet, s 63. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Medlingsinstitutets konfliktstatistik157 

                                                
157 Arbetsinställelse i Sverige, förlorade dagar, privat och offentlig sektor, Medlingsinstitutet. 
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Bilaga 2 Arbetsinställelse i Sverige158 

                                                
158 Medlingsinstitutet - Arbetsinställelser i Sverige, privat och offentlig sektor 
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Bilaga 2 (forts) Arbetsinställelse i Sverige 
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Bilaga 3 Reallöneökning 1960-2016159 
 

                                                
159 Medlingsinstitutets presentation av årsrapport 2016, s 20 
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Bilaga 4 Skiss över lönebildningsprocess 
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9 Källor 
9.1 Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1973:90 Förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 

Prop. 1989/90:95 om allmänt lönestopp 

Prop. 1991/92:155 om skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig 

stridsåtgärd 

Prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 

Betänkanden 

KU 1973:26 med anledning av proposition med förslag till ny regeringsform 

SOU 1941:20 Tingstenska utredningen, förslag till ändrad lydelse av § 16 

regeringsformen 

SOU 1965:2 Författningsutredningen 

SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning, betänkande 

SOU 1972:16 Ny regeringsform, ny riksdagsordning, betänkande 

SOU 1975:1 Arbetsrättskommittén 

SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter i regeringsformen, betänkande 

SOU 1982:60 Nya arbetsrättskommittén 

SOU 1991:13 Om spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden 

SOU 1998:141 Medling och lönebildning 

SOU 1999:69 Individen och arbetslivet 

SOU 2006:32 God sed vid lönebildning 

Övrigt 

Dir. 1991:118 

 

9.2 Rättsfall 

Arbetsdomstolen 

AD 1948:52 

AD 1989:120 
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AD 1996:22 

AD 2012:14 

AD 2013:34 

AD 2016:13 

AD 2017:32 

Europadomstolen 

Gustafsson v Sverige 25 april 1996 Mål 18/1995/524/610 

EU-domstolen 

Laval un Partneri Ltd. v Sverige Mål C-341/05  
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