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Förord

Konfliktreglerna är några av arbetsmarknadens viktigaste spelregler 
och en övergripande bok om dessa regler med jämförande perspek-
tiv har länge saknats. Kanske för att ämnet är stort och mångfacet-
terat och nog kunde vara temat för åtskilliga avhandlingar. Förelig-
gande bok är skriven för att kunna användas i undervisning, men 
avsikten är också att partsföreträdare, praktiker och övriga intres-
serade ska få lättillgänglig kunskap om såväl regler som principer 
i de olika länderna. Inte minst är detta viktigt mot bakgrund av 
globaliseringen och Europarättens växande betydelse. Vi hoppas 
också att boken ska bidra till en fortsatt och mer fördjupad diskus-
sion om både regelverken och om själva konflikterna på arbets-
marknaden.

Flera olika forskare och praktiker på området har bidragit till 
denna bok. Ett stort tack riktas till Reinhold Fahlbeck, professor 
emeritus, juris doktor, Lunds universitet; Mikael Hansson, juris 
doktor med inriktning mot arbetsrätt och universitetslektor vid 
Uppsala universitet; Kjell Frykhammar, ekonom och projektledare 
vid Svenskt Näringsliv samt Niklas Beckman, arbetsrättsjurist vid 
Svenskt Näringsliv, vilka alla förtjänstfullt har läst och kommente-
rat manus i olika omgångar.

Värdefulla sakupplysningar har lämnats av nedan listade fors-
kare, partsföreträdare och jurister. De har svarat på frågor, låtit sig 
intervjuas och därmed möjliggjort boken.

• Alfred van Delft, senior policy advisor, the Confederation of 
Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)

• Fionnuala Horrocks-Burns, policy adviser, the Confederation of 
British Industry (CBI)
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• Eva Häußling, dr. jur. (Tyskland) LL.M. (Stockholm), chefs-
jurist, Tysk-Svenska Handelskammaren

• Kristine Nergaard, cand. polit. och forskningskoordinator, Fafo
• Helge Werner, arbetsmarknadschef, the Confederation of Danish 

Employers (DA)
• Markus Äimälä, chefsjurist och Eeva Korolainen, juridisk råd-

givare, med flera på the Confederation of Finnish Industries 
(EK)
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1 Inledning

1.1 Inledning och syfte
Konfliktreglerna utgör ett centralt inslag i arbetsmarknadens regel-
verk. På svensk – liksom på våra viktigaste export- och import-
partners – arbetsmarknad bestäms löner och andra anställnings-
villkor i huvudsak genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter. Dessa kollektivavtal tecknas under ett löfte om arbetsfred 
från ömse sidor. När kontraktstiden går ut vidtar nya förhand-
lingar, som i många fall kan slutföras utan att olika konfliktme-
del tillgrips. Men förhandlingar förs likväl under hot om att, som 
ett sista medel, ultima ratio, vidta olika former av stridsåtgärder 
såsom strejk, blockad och lockout (Göransson & Holmgren, 2007; 
Lundh, 2010; Karlson & Lindberg, 2013).

Följaktligen kan utformningen av konfliktreglerna få betydande 
konsekvenser för såväl företagens personalkostnader, som för de 
anställdas lönenivåer. En väl fungerande lönebildning, med bibe-
hållen konkurrenskraft, förutsätter att konfliktreglerna är utforma-
de så att förhandlingsresultatet blir balanserat. Det betyder också 
att svenska konfliktregler behöver sättas i relation till hur motsva-
rande regler är utformade i andra jämförbara länder. Särskilt viktigt 
är detta naturligtvis när teknik, värdeskapande och omvärldsvillkor 
i övrigt förändras snabbt.

Syftet med denna bok är därför att göra en fokuserad och struk-
turerad komparation av konfliktreglernas utformning i sex europe-
iska länder (Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna 
och Storbritannien) och jämföra med Sverige. Därtill undersöks 
konfliktreglerna i ett antal sydeuropeiska länder i ett kort avsnitt.
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Sammanställningen kommer att behandla varje land för sig ut-
ifrån tre övergripande teman:

(1) Konfliktreglernas legala status och faktiska utformning
(2) Hur konfliktreglerna fungerar i praktiken
(3) Hur och varför konfliktreglerna har förändrats

För att förstå hur dessa regler fungerar måste de också sättas in i sitt 
sammanhang. Konfliktreglerna är beståndsdelar i ett större system 
av partsrelationer och utbyte på arbetsmarknaden. Dessa regelverk 
tillkom dessutom i en historisk kontext som tenderar att bestå i 
sina mer grundläggande delar. Således måste konfliktreglerna för-
stås i relation till de olika ländernas arbetsmarknadsmodeller. Vi 
behöver exempelvis veta något om hur kollektivavtalen fungerar; 
hur många som täcks av dessa; hur partsorganisationerna är orga-
niserade och inte minst hur statens övriga lagstiftning på arbets-
marknadsområdet är utformad.

Vår ambition är att ge en systematisk och aktuell kartläggning av 
hur konfliktreglerna ser ut, sätta in gällande regler i sitt samman-
hang och därigenom utröna hur konfliktreglerna faktiskt reglerar 
konfliktmöjligheterna i respektive land. Därtill vill vi undersöka 
om, och i så fall hur, konfliktreglerna har reformerats under senare 
tid. Finns det någon tendens i vilken riktning lagar och regler änd-
ras i de olika länderna?

För samtliga länder följer en likartad disposition i kapitlen 2–9. 
Vi inleder med en kortfattad beskrivning av landets arbetsmark-
nadsmodell, följt av ett längre avsnitt om konfliktreglernas legala 
status och faktiska utformning. Därefter presenteras konfliktfrek-
vens och konfliktmönster samt de förändringar som har skett i 
konfliktreglernas utformning under senare år. Presentationen görs 
mer översiktligt för konfliktreglerna i Sydeuropa. Vi flätar sam-
man trådarna från de empiriska kapitlen med en systematisk jäm-
förande analys av konfliktreglernas legala status, utformning och 
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förändring i kapitel 10. I det sista kapitlet, 11, diskuteras ett antal 
lärdomar för Sverige.

Redan inledningsvis vill vi understryka att en undersökning av 
det slag vi eftersträvat innebär en rad utmaningar när det gäller 
material, jämförbarhet och själva konfliktbegreppens innebörd i 
de studerade länderna. Vårt bidrag ska främst ses som en jämfö-
rande institutionell, samhällsvetenskaplig analys av olika länders 
konfliktregler, snarare än en strikt juridisk analys.

1.2 En första översikt
Själva stridsrätten hänger ihop med kollektivavtalsförhandlingar-
na. Rätten att använda stridsmedlen bygger på att den svaga par-
ten, arbetstagarna, ska kunna få ett maktmedel som ska hjälpa till 
att utjämna obalansen till arbetsgivarnas fördel. Rätten att gå ut 
i konflikt handlar således om att jämna ut spelplanen för att ge 
en möjlighet till att effektivt kunna driva kollektiva förhandlingar. 
Detta är inte bara grundläggande för reglerna som rör stridsmed-
len utan ett underliggande motiv för hela arbetsrättens utformning 
(Waas, 2014a:72).

Konfliktreglerna skiljer sig väsentligt åt mellan de sju länder-
na, vad gäller såväl deras legala status som den faktiska utform-
ningen. Samtidigt finns flera gemensamma drag. Det är tydligt att 
dessa regler har förändrats i samtliga länder under senare år som 
en konsekvens av förändrade omvärldsvillkor. Ett tydligt möns-
ter är att Europarätten, och därmed domstolar och grundläggande 
rättsprinciper, har fått ökad betydelse för konfliktreglernas faktiska 
utformning. Konfliktvolymerna rör sig i samma riktning, nedåt, i 
samtliga länder.

I ett antal länder, bland annat de romanska, kan rätten till strejk 
härledas till landets grundlagar. Om inte tydligt uttryckt, som i 
exempelvis Sveriges fall, kan rätten eller friheten till stridsåtgärd 
mer indirekt härledas från grundlagens stipulerade organisations-
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frihet, och i den rätten att verka för organisationens intresse, vilket 
är fallet i exempelvis Finland och Tyskland. Lagstiftning reglerar 
möjligheten till stridsåtgärder i samtliga länder. Dock spelar praxis 
i olika typer av domstolar, särskilt arbetsdomstolar, en väsentlig, 
eller till och med dominerande, roll för tolkningen av konflikters 
laglighet i flera länder. Naturligtvis är också kollektivavtalen i sig 
viktiga för konfliktreglers legala status i nästan samtliga studerade 
länder. Tabell 1.1 är ett försök att ge en inledande och övergri-
pande bild av regleringen i de sju länderna.

Tabell 1.1: Konfliktreglernas legala status: var möjligheten att 
vidta stridsåtgärder regleras

Europa rätt Grundlag Lag Kollektiv-
avtal

Domstols-
praxis

Sverige X X X X X
Danmark X Indirekt X X
Norge X X X (vissa 

principer)
X

Finland X Indirekt X X*
Tyskland X Indirekt X X
Nederländerna X X* X
Storbritannien X X X**

* Berör fredsplikten.
** Common Law.

Som synes finns det skillnader i var möjligheterna att vidta strids-
åtgärder regleras. Olika nivåer är olika viktiga. I exempelvis Fin-
land bestäms fredsplikten främst i en utvecklad domstolspraxis på 
området, snarare än genom lagstiftningen. På motsvarande sätt är 
domstolspraxis det viktigaste regleringsinstrumentet i Tyskland, 
även om Europarätt tillsammans med grundlags- och lagreglering 
också är viktiga. I Sverige regleras konfliktreglerna med samtliga 
metoder, men vår bedömning är att lagstiftningen har störst bety-
delse.
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Med Europarätten menar vi såväl EU-rätten som Europarådets 
stadgor: den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR eller Euro-
pakonventionen), samt Europarådets sociala stadga. Europarätten 
kan placeras in i en normhierarki på samma nivå som de olika 
ländernas grundlagar alltså överordnade vanlig lagstiftning. Dessa 
rättskällor kan i sin tur anses vara överordnade olika former av 
domstolspraxis och kollektivavtalsreglering. En normhierarki av 
detta slag, inspirerad av Nergelius (2014), presenteras i figur 1.1.

Figur 1.1: Normhierarki för legal status

Detta betyder att olika stridsmedels laglighet, åtminstone i princip, 
kan prövas mot rättskällor och domstolar på en högre nivå i hierar-
kin. Hur den faktiska normhierarkin ser ut, eller uppfattas se ut, 
kan dock variera väsentligt mellan de olika länderna. Ett annat sätt 
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att uttrycka detta fenomen är att i likhet med Kilpatrick (2014) 
kalla strejkreglerna för polycentriska. Den legala statusen hos strejk-
reglerna bygger inte längre bara på samspelet mellan t.ex. lag och 
praxis nationellt, utan numer är EU en ny källa för strejkrätten 
och både Europarådets sociala stadga samt ILO har fått förnyad 
aktualitet.

Då EU-rätten omfattar samtliga länder i undersökningen, även 
Norge delvis via EES-avtalet, är den som en del av Europarät-
ten mycket viktig. Till att börja med är EU-rätten, bl.a. den inre 
marknadens fyra friheter, överordnad nationell rätt – den har på 
dessa områden direkt effekt i medlemsstaterna. Detsamma gäller 
en rad olika direktiv med närmare koppling till arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna åläggs då anta lagar och vidta de åtgärder som 
är nödvändiga. Vid konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt 
har EU-rätten företräde. Emellertid kan dessa direktiv i vissa fall 
implementeras med kollektivavtal, vilket oftast sker i Sverige och 
i Danmark. Att detta skett på ett korrekt sätt kan prövas av dom-
stolar och slutligen av EU-domstolen som högsta instans. Dess 
domar har företräde framför nationell rätt på relevanta områden 
och övertrumfar därmed exempelvis svensk lagstiftning, liksom 
Arbetsdomstolens och andra svenska domstolars utlåtanden (Karl-
son, 2014; Gröning & Zetterquist, 2011).

Men inom Europarätten finns flera rättskällor att ta hänsyn till. 
Europakonventionen (EKMR) har inkorporerats i nationell lag-
stiftning i samtliga studerade länder och de fördragsslutande par-
terna har då förbundit sig att inte inskränka de rättigheter som 
utgår från EMKR. Detta kan prövas av Europadomstolen i Stras-
bourg, dit även enskilda rättssubjekt kan vända sig, vars domar är 
bindande för de länder som undertecknat konventionen (Herzfeld 
Olson, 2003:73ff; SFS 1994). Den Europeiska sociala stadgan är 
en konvention från Europarådet och ansvaret för att granska efter-
levnaden ligger hos den Europeiska kommittén för sociala rättig-
heter. Kommittén har dock inte befogenhet att ge några bindande 
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beslut, bara rekommendationer, för de stater som undertecknat 
stadgan (Herzfeld Olson, 2003:77f ). Likväl är stadgan viktig för 
konfliktreglerna i flera länder.

ILO, grundat 1919, är slutligen ett FN-organ med partsrepre-
sentation och har som uppgift att övervaka de internationellt till-
lämpliga arbetsrättsliga reglerna. ILO:s konventioner är formellt 
bindande för alla medlemsstater, men här finns inget överordnat 
organ eller någon domstol som kan pröva att så sker. Dessutom 
saknas sanktionsmöjligheter. Vad gäller ILO:s rättsverkan finns i 
flera länder en diskussion mellan parterna där dessa har varit oense 
om mandatet för ILO, och om den för strejkrätten relevanta kon-
ventionen 87. Samtliga undersökta sju länder har undertecknat 
ILO:s båda konventioner 87 och 98. När det gäller EU-rätten 
tycks ILO inte ha någon påtaglig betydelse vid domstolspröv-
ningar av EU-domstolen. Däremot har Europadomstolen hänvisat 
till konventionerna från ILO samt den Europeiska sociala stadgan 
när den utsträckt skyddet för föreningsfriheten och rätten till kol-
lektiva förhandlingar och stridsåtgärder (Svenska ILO-kommittén, 
2015; Blommé, 2007, LO & TCO & EFBWW, 2013:6f ).

Sammantaget finns spänningar på flera olika plan som berör 
strejkrätt och konfliktregler. Dels finns en spänning mellan de 
nationella och de internationella organen. Nationell rätt står inte 
alltid i samklang med konventioner eller domsutslag inom EU, 
Europarådet eller ILO. Men här finns också ett spänningsförhål-
lande mellan de olika internationella rättsordningarna (LO & 
TCO & EFBWW, 2013). I fallet med Lavalkonflikten, som åter-
kommer på olika håll i boken, så revs det interimistiska beslutet 
från AD upp av EU-domstolen år 2007. Men efter EU-domstolens 
utslag i Laval-målet fick AD och den nya lex Laval återigen kritik 
– fast nu från ILO som menade att lagstiftningen stred mot under-
tecknade konventioner på området.

Normhierarkin skiljer sig åt mellan länderna i undersökningen. 
Exempelvis uppfattas ofta kollektivavtalsreglering av konfliktreg-
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lerna vara den viktigaste nivån i de nordiska länderna, men även 
där kan uppfattningarna skilja sig åt mellan olika aktörer. I exem-
pelvis Tyskland spelar istället domstolspraxis den viktigaste rollen. 
Ibland uppstår normkonflikter mellan olika rättskällor och dom-
stolar. Ett genomgående mönster är att Europarätten tycks vara 
viktig i samtliga länder, trots att arbetsmarknadsmodellerna och 
traditionerna skiljer sig väsentligt åt.

Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att den fak-
tiska utformningen av konfliktreglerna och konflikters laglighet 
ser mycket olika ut. I tabell 1.2 ges en översikt över vilka typer av 
stridsåtgärder som är tillåtna i de undersökta länderna.

Tabell 1.2: Tillåtna stridsåtgärder
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Sverige X X X X X X +/-
Danmark X X +/- X X X +/-
Norge X X X X X +/- X X
Finland X X X X X X X
Tyskland X X +/- X X X
Nederländerna X Förmodligen +/- X X X X +/-
Storbritannien X X X? X X X

X: tillåtna.
+/-: tillåtna under särskilda förutsättningar.

I samtliga länder, även i Sverige, finns olika former av inskränk-
ningar i konflikträtten, såväl genom lagstiftning och domstolspraxis 
som genom partsöverenskommelser. Dessa inskränkningar ser olika 
ut, men kan sägas innebära ett slags överdriftsförbud.

Ett genomgående mönster är idén att det ska finnas en rimlig 
balans mellan styrkan i parternas stridsmedel och att förhandling-
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arna om löner och andra villkor ska skötas utan statlig inblandning. 
Sedan är det en annan sak att statens faktiska inblandning genom 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal, lagreglerade minimilöner, 
olika former av inkomstpolitik och så vidare skiljer sig åt länderna 
emellan. Ett annat gemensamt drag är något slags förbud mot sam-
hällsfarliga konflikter. Parterna förutsätts med andra ord ta ansvar 
för att konflikter som drabbar grundläggande samhällsservice och 
myndighetsfunktioner, men också allvarliga konsekvenser för tred-
je man och samhällsekonomin i stort, undviks. I annat fall förbe-
håller sig statsmakten rätten att gripa in och begränsa konflikt-
åtgärderna. Det är också vanligt förekommande att vissa grupper 
av statsanställda saknar eller har begränsad strejkrätt.

I de länder vi jämfört med finns även andra tydliga inskränk-
ningar i konflikträtten. I Sverige som ju har en tillåtande konflikt-
lagstiftning finns på stora delar av arbetsmarknaden en rad själv-
påtagna regler inom ramen för olika förhandlingsordningsavtal 
som också syftar till att undvika överdrifter när parterna använder 
konfliktvapnet.

Inte minst spelar grundläggande rättsprinciper, såsom ultima 
ratio, proportionalitet och fair play, och därmed domstolspraxis, 
en stor och ökande roll för konfliktreglernas faktiska utformning. 
Den första principen, ultima ratio, innebär att stridsmedel inte får 
tillgripas förrän samtliga förhandlingsmöjligheter är uttömda. I 
flertalet studerade länder är detta en grundläggande rättsprincip 
när det gäller konflikters laglighet. Den är också fundamental i 
Europarätten. Någon form av proportionalitetsprincip tillämpas i 
flertalet länder. Också denna är en grundläggande rättsprincip som 
dels handlar om att det ska finnas en rimlig proportion mellan mål 
och de medel som tillgrips i konflikt, dels om att det ska finnas ett 
rimligt ändamålssamband mellan målet och medlen i konflikten i 
fråga. En sista vanlig princip handlar om fair play, vilket innebär 
att konflikters laglighet förutsätter att de inblandade parterna upp-
fyller rimliga krav på ”rent spel”, det vill säga inte far med osanning 
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eller på annat sätt medvetet försöker vilseleda sin motpart. Dessa 
principer betonas i den kände tyske arbetsrättsjuristen Bernd Waas 
(2014b) jämförande forskning om strejkrätt och konfliktreglers 
utformning.

1.3 Material och metod
1.3.1 Val av fall
Vi har valt ut de sex nämnda länderna för att de är tillräckligt lika 
Sverige för att möjliggöra fruktbara komparationer. De tre nord-
iska länderna delar Sverige arbetsmarknadsmodell med, medan 
de övriga tre skiljer sig mer åt. Vår ambition är alltså att göra en 
jämförelse enligt most similar case-metoden, även om denna främst 
används för att jämföra länderpar. Metoden innebär att man jäm-
för länder som har liknande ekonomi, politik, kultur och historisk 
tradition för att lättare kunna fånga upp och undersöka det fåtal 
aspekter som faktiskt skiljer dem åt (Strauss & Corbin, 1998).

De utvalda länderna tillhör våra absolut viktigaste handelspart-
ners (se tabell 1.3) där åtskilliga svenska företag har verksamhet, 
vilket gör att anställda och företag i näringslivet i hög grad påver-
kas av lagstiftning och regler i just dessa länder. Det är dessutom 
länder som politiskt ligger så pass nära Sverige att reformidéer kan 
förväntas vara lättare att överföra. Sverige har för övrigt redan häm-
tat inspiration härifrån när det gäller reformer av viktiga system 
inom välfärds-, skatte- och arbetsmarknadspolitiken.

Ett kapitel i boken redovisar några drag för länderna i Syd-
europa. De är diametralt annorlunda vad gäller konfliktreglerna 
och dessutom skiljer sig deras arbetsmarknadsmodeller från de 
undersökta nord- och västeuropeiska länderna. Mot denna bak-
grund behandlas dessa länder tillsammans och de har fått väsent-
ligt mindre utrymme.
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Tabell 1.3: Urval av export- och importpartners för Sverige, 
jan 2014–jan 2015
Export-
position

Import-
position

Land Värde export 
(milj SEK)

Andel 
export 
%

Värde 
import 
(milj SEK)

Andel 
import 
%

5 4 Danmark 6 335 7 6 147 7,1
2 3 Norge 8 985 10 7 498 8,7
6 7 Finland 6 157 6,8 3 947 4,6
1 1 Tyskland 9 889 11 14 821 17,1
7 2 Nederländerna 4 796 5,3 7 659 8,8
3 5 Storbritannien 6 794 7,6 4 958 5,7

Källa: SCB, 2015.

1.3.2 Underlag och intervjuer
Vår undersökning baseras på ett flertal olika typer av underlag. Det 
viktigaste materialet har utgjorts av rapporter, böcker och artik-
lar som beskriver rättsläget för konfliktreglerna i respektive land. 
I vissa fall har vi undersökt rena rättskällor såsom lagstiftning och 
domsutslag i exempelvis arbetsdomstolar. Under arbetets gång har 
det visat sig att kvaliteten i framförallt sekundärlitteraturen varierar 
väsentligt. Diskrepanser finns i hur man tolkar och beskriver kon-
fliktreglernas utformning, varför en gradering materialet har skett. 
Vid sidan av rättskällor såsom lagstiftning och domsutslag har vi 
prioriterat samtida material. Därtill har vi prioriterat bearbetning-
ar av experter och ämnesföreträdare i landet, snarare än samman-
ställningar gjorda av internationella organisationer och EU-organ. 
Sådana sammanställningar kan i många fall ge korrekta lätthäm-
tade fakta, men innehåller ibland felaktigheter, har ofta inga käll-
hänvisningar (se exempelvis Warneck, 2007) och har otillräckligt 
djup för att ge en ordentlig förståelse för området.

Vi har också gjort intervjuer med experter inom arbetsrätt och 
partsföreträdare i de länder vi jämför Sverige med. Intervjuerna 
har genomförts via e-post med hjälp av intervjumanualer som har 
bestått av likartade frågor till respektive land. Syftet har varit att ge 
struktur och jämförbarhet åt materialet.
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1.3.3 Hur stor är jämförbarheten?
En av utmaningarna vid komparativa studier är avsaknaden av en 
gemensam terminologi. Blanpain (2004:16) poängterar att ”iden-
tical words in different languages may have different meanings 
while corresponding terms may embrace wholly different realities”. 
Olika begrepp ska uttryckas i ord som över tid laddas med värde-
ringar, känslor och erfarenheter. Bara en enkel term som ”strejk” 
är i sig fylld av olika konnotationer beroende på nationell kontext.

Därför finns ett avsnitt, 1.4.1 Vad betyder begreppen?, där vi 
har försökt definiera de viktigaste och mest använda termerna i 
undersökningen. Men som framgick av föregående måste en viss 
reservation lämnas för att våra tolkningar av hur konfliktreglerna 
fungerar i de sju olika länderna kan färgas av vår specifikt svenska 
förförståelse. Mot just den bakgrunden är intervjuerna från inhem-
ska experter ett viktigt kompletterande material.

Om vi uppehåller oss vid begreppet strejk så kan det exempli-
fiera de stora skillnaderna mellan länderna. Intressant nog saknar 
strejken en definition i lagstiftningen i flera av de länder vi under-
sökt: Finland, Sverige och Tyskland exempelvis. Strejken kan vara 
såväl partiell som total i flertalet länder, men inte i Danmark där 
den inte kan vara partiell. Den kan också påverka anställningskon-
traktet: om anställningen sägs upp vid en strejk, som i Danmark, 
eller om anställningen suspenderas som i exempelvis Norge. 

När det gäller konfliktåtgärderna i praktiken, där bland annat 
antalet strejker och lockouter, antalet förlorade arbetsdagar till 
följd av strejk eller lockout och antalet inblandade i strejker anges, 
bygger uppgifterna på statistik från respektive land. Statistiken blir 
följaktligen beroende av vad respektive land mäter och sorterar 
bort respektive hur de samlar in underlaget.

I Tyskland och Storbritannien medräknas exempelvis inte strej-
ker som omfattar 10 dagar eller färre, eller om strejken varar mindre 
än en dag ifall inte antalet förlorade arbetsdagar är 100 eller högre. 
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Sverige och Nederländerna har däremot inga sådana trösklar utan 
allt som registreras mäter man. Storbritannien exkluderar också 
politiska strejker ur statistiken medan övriga undersökta länder 
inte gör det. I den officiella tyska statistiken underskattas antalet 
strejker då framförallt s.k. varningsstrejker och andra arbetsnedläg-
gelser där arbetstagarna tillfälligt lämnar sina jobb inte medräknas 
(Lyddon 2007:26–33).

1.4 Definitioner och begrepp
För att kunna jämföra på ett systematiskt sätt måste studiens nyck-
elbegrepp definieras, vilka i den empiriska delen utgör grunden för 
våra återkommande frågeställningar tillika avsnittsrubriker. Flera 
av de begrepp som används är av mer generell karaktär och enhet-
liga för samtliga studerade länder, men att notera är att ett antal 
begrepp kan ha olika innebörd i olika länder, varför listan i avsnitt 
1.4.1 endast ska ses som en fingervisning om vad begreppen bety-
der.

1.4.1 Vad betyder begreppen?
Allmängiltigförklaring: Med hjälp av lag utvidgar staten ett gäl-
lande kollektivavtal som då blir giltigt i hela branschen.

Alternativ tvistlösning: Ett samlingsbegrepp som innefattar 
medling, förlikning och skiljedom.

Förlikning: (eng. conciliation) Förfarande där parterna i 
en tvist gör upp sinsemellan, inom ramen för en domstols-
prövning eller utanför en domstol. Parterna använder sig av 
exempelvis en domare som har hand om målet för att avgöra 
tvisten.

Medling: (eng. mediation) Ett förfarande för att lösa 
arbetstvister där tvistande parter möts inför en oberoende 
medlare. Den kan vara olika långtgående, statlig eller pri-
vat, frivillig eller obligatorisk. I Sverige innefattas förlikning 
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i begreppet och orden används synonymt. Förlikning kan 
också vara ett resultat av medling.

Skiljedom: (eng. arbitration) Förfarande där tvisten 
avgörs av en skiljedomsnämnd. Skiljedomen är bindande för 
parterna och kan inte överklagas.

Arbetsmarknadskonflikt: (alt. arbetskonflikt, arbetstvist). En 
övergripande term för en konflikt, tvist mellan arbetsgivare och 
arbetstagare som innehåller påtrycknings- eller stridsåtgärder för 
att sätta press på motparten.

Avtalslöst tillstånd: Uppstår då kollektivavtalet upphör att gälla 
genom uppsägning eller genom att ett tidsbegränsat avtal löper ut. 
Avtalslöst tillstånd innebär att fredsplikt inte längre råder och par-
terna kan varsla om konflikt.

Blockad: En konfliktåtgärd som syftar till att hindra motpar-
tens ekonomiska förbindelser. En blockad kan riktas mot tillförsel 
av varor till ett företag, avsättning av dess produkter eller innebära 
avstängning av arbetskraft (övertids- och nyanställningsblockad). 
Om blockaden företas av en arbetsgivare så hindrar man strejkande 
eller lockoutade arbetstagare att få arbete på annat håll. En blockad 
kan också innebära en fysisk blockad av en arbetsplats med hjälp 
av strejkvakter.

Bojkott: En konfliktåtgärd där vanligen arbetstagare vägrar 
samröre med produkter från ett visst företag eller uppmuntrar all-
mänheten att inte handla från det bojkottade företaget. Den var 
tidigare vanlig bland arbetsgivare som hindrade vissa arbetstagare 
från att ta anställning. Används ibland liktydigt med blockad.

Fredsplikt: Skyldighet eller överenskommelse att inte vidta 
stridsåtgärder när det finns ett gällande kollektivavtal mellan par-
terna.

Hängavtal: Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare utanför 
arbetsgivarorganisation och en facklig organisation där arbetsgiva-
ren förbinder sig att tillämpa gällande förbundsavtal för branschen.
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Konfliktregel: Övergripande benämning på reglerna som 
omgärdar stridsmedlen.

Konfliktåtgärd: En åtgärd som vidtas av arbetsmarknadspart 
vid arbetskonflikt.

Lockout: En stridsåtgärd där arbetsgivare stänger ute arbets-
tagare från arbete och lön.

Maskning: (eng. go slow) En konfliktåtgärd som innebär att 
man arbetar långsamt och under det vanliga arbetstempot.

Olovlig stridsåtgärd: En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 
avtal eller lag. En stridsåtgärd kan vara olovlig avseende exempelvis 
syfte, medel eller avsändare (jfr vild strejk).

Paragrafarbete: (eng. work-to-rule) En stridsåtgärd där arbets-
tagarna inte gör mer än precis vad som bestäms i deras anställ-
ningsavtal och arbetsbeskrivning.

Picketing: En konfliktåtgärd där externa arbetstagare försöker 
få icke-strejkande arbetstagare (eventuellt på ett annat företag) att 
delta i en stridsåtgärd genom att samlas i anslutning till arbets-
platsen. Den kan också rikta sig till allmänheten för att man ska 
undvika affärsrelationer med företaget. Picketing blir följaktligen 
en typ av demonstration.

Politisk strejk: En konfliktåtgärd som vidtas av politiskt, och 
inte av fackligt, syfte.

Proportionalitetsprincip: En princip om att (strids-)åtgärden 
ska vara proportionerlig eller avpassad mellan de medel som vidtas 
och de syften man vill uppnå.

Relativ fredsplikt: Innebär att fredsplikten råder för vissa frå-
gor, eller för vissa syften. Det kan exempelvis innebära att freds-
plikten är tillämplig för frågor som regleras i kollektivavtal, men 
inte för sådant utanför dessa, såsom politiska frågor.

Social adekvans: En form av socialt berättigande och avvägning 
kring huruvida den skada som uppstår som följd av en handling 
(stridsåtgärd) är försvarbar utifrån en samhällssynpunkt.
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Solidaransvar: Ett ”solidariskt ansvar” innebär att entreprenö-
rer i en kontraktskedja är medansvariga för att avtalsenlig lön beta-
las ut (baserat på norsk modell).

Strejk: En konfliktåtgärd i form av arbetsnedläggelse, en kon-
centrerad och ihållande vägran av anställda att arbeta. Kan vara 
partiell såväl som total.

Stridsåtgärd: Se konfliktåtgärd.
Sympatiåtgärd: Även sekundäråtgärd. Den typiska sympatiåt-

gärden vidtas av en utomstående part för att stödja annan part som 
redan är involverad i en lovlig primärkonflikt.

Varsel: Meddelande om tilltänkt stridsåtgärd till motparten.
Vild strejk: En strejk som vidtas utan beslut av beslutande organ 

i facklig organisation, uttrycket används i länder där stridsåtgärder 
endast får vidtas av behöriga organisationer.

1.5 Kollektivavtalssystem och ramvillkor för 
strejkreglerna

Strejkreglerna är djupt inbäddade i kollektivavtalssystemets övri-
ga ramverk, alltså partsorganisationernas styrka, kollektivavtalets 
täckningsgrad och ställning samt hur lägstalönerna regleras. Detta 
eftersom stridsåtgärderna är tänkta att påverka kollektivavtalsför-
handlingarna i önskvärd riktning. Därför kommer viss kraft läggas 
vid att kortfattat beskriva ramvillkoren för varje land i studien.
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Tabell 1.4: Minimilön, allmängiltigförklaring och kollektiv-
avtalstäckning
Land Lagstadgad minimi-

lön
Allmängiltig-
förklaring

Kollektivavtalens
täckning i %

Danmark Nej Ingen 83
Norge Nej Svag 70
Finland Nej Stark 93
Tyskland Ja Svag 80
Nederländerna Ja Stark 80
Storbritannien Ja Ingen 29
Sverige Nej Ingen 89

Ser vi till kollektivavtalen skiljer Storbritannien ut sig på flera 
sätt: väsentligt lägre kollektivavtalstäckning, kollektivavtalet är 
inte juridiskt bindande där och slutligen saknas fredspliktsklausul 
ofta i kollektivavtalen. Systemet med allmängiltigförklaring gör 
att parterna får en annan mekanism för att höja täckningsgraden 
och här finns alla varianter bland länderna ifråga. Två länder har 
svag allmängiltigförklaring och med det menas att mekanismen 
finns, men är ovanlig, som i Tysklands fall, eller bara användbar 
för utländska utstationerade arbetstagare, som i Norges fall. Samt-
liga nordiska länder saknar lagstadgad minimilön och istället sköts 
denna reglering via lägstalönerna i kollektivavtalen.

Vad gäller fackets styrka är skillnaderna påtagliga men här är 
det tydligt att de nordiska länderna har betydligt högre anslut-
ningsgrad, i synnerhet de tre länder som har fackligt anknutna 
och statligt stödda a-kassor. Riktigt samma stora skillnad finns inte 
för arbetsgivarnas organisationsgrad, men också där är det Stor-
britannien som har en notabelt lägre andel. Sedan skiljer sig också 
länderna väsentligt i arbetsmarknadsparternas roller. Länderna har 
valt olika system för att kanalisera arbetstagarnas krav och tillgodo-
se deras intressen. I vissa länder, såsom de skandinaviska, har facket 
monopol på att representera arbetstagarna och är därtill bärare av 
rätten att strejka. I andra länder såsom Nederländerna och Tysk-
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land finns så kallade duala system, det vill säga särskilda företagsråd 
med exklusiva befogenheter som skiljer sig från de fackliga repre-
sentanternas.

Tabell 1.5: Arbetsgivarnas och fackets organisations- och 
anslutningsgrad samt förekomst av företagsråd
Land Arbetsgivarnas

organisationsgrad
Facklig anslutnings-
grad

Företagsråd utanför 
facket

Danmark 58 67 nej
Norge 65 54 nej
Finland 71 69 nej
Tyskland 60 18 ja
Nederländerna 85 18 ja
Storbritannien 30–40 25 nej
Sverige 87 68 nej
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2 Danmark

2.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Ett särdrag med den danska arbetsmarknadsmodellen är att den i 
liten utsträckning är reglerad av lagstiftning. Detta är en följd av 
att de två stora parterna på arbetsmarknaden, Dansk Arbejdsgiver-
forening (DA) och Landsorganisationen (LO), år 1899 tecknade 
ett mycket grundläggande avtal i vilket föreningsrätten samt rätten 
till stridsmedel slogs fast – Septemberforliget. Detta kom att bli 
inledningen till en självreglering av arbetsmarknaden. Lagstiftaren 
har dock vid flera tillfällen intervenerat i själva förhandlingsproces-
sen när parterna inte har lyckats teckna ett kollektivavtal och när 
mer omfattande arbetskonflikter har hotat. Ingreppen har ibland 
skett via så kallade inkomstpolitiska uppgörelser och ibland via 
tvångsmedling (Hasselbalch, 2010:32).

Inslagen av bindande skiljedom härstammar från 1930-talets 
lagar som syftade till att uppnå arbetsfred genom att skapa cen-
tral kontroll över konfliktmedlens användning. Statsingripandena 
baserades då inte på några permanenta regler. Men hos aktörerna, 
och då inte minst facket, skapades förväntningar om nya ingrepp 
och blev därigenom del av ett informellt regelverk (Elvander, 
1980:69ff).

Även utöver huvudavtalet mellan DA och LO regleras den dans-
ka arbetsmarknaden till stor del av avtal mellan arbetsmarknadens 
parter. Frågor om lön, arbetstid och andra villkor bestäms i dessa 
förhandlingar parterna emellan. Emellertid är vissa arbetsvillkor 
samt frågor om hälsa och säkerhet föremål för lagstiftning. Därut-
över finns en specifik arbetsrättslag som stadgar rätten tillika frihe-
ten till medlemskap i en förening (Jørgensen, 2014; Olson, 2009).
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Den danska modellen har haft flexicurity som ett kännetecken. 
Systemet (flexibility och security), som syftar till att öka jobbrör-
ligheten, men med bibehållet socialt skydd, består av tre delar: (1) 
flexibla anställningsregler, som gör det lätt att anställa och avskeda 
för arbetsgivaren, (2) hög ersättning från a-kassan, men under en 
begränsad period, (3) aktiv arbetsmarknadspolitik, som ger starka 
incitament till jobbsökande och erbjuder vidareutbildning om 
man inte får ett nytt jobb (Madsen m.fl., 2011).

Tabell 2.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad i 
Danmark 2013
Facklig anslutningsgrad 66,8 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad1, 2 58 %
Kollektivavtal täckningsgrad3 83 % (varav 73 i den 

privata sektorn)

Källa: Jørgensen, 2014; OECD, 2015; Madsen m.fl., 2011.

Den danska fackföreningsrörelsens anslutningsgrad är hög med 
internationella mått, men har sjunkit något under senare år: från 
73 procent år 1996 till 67 procent år 2013. Ett antal danska fack-
förbund har gått samman i större förbund och exempelvis samlar 
LO:s största medlemsorganisation, 3F, medlemmar inom industri, 
offentlig sektor, transport, byggbranschen, privat service och det 
gröna området (Enegren, 2012a; Eurofound, 2013a).

Bland de fackliga organisationerna har det också skett en omför-
delning. Omkring tio procentenheter har lämnat LO och andra 
traditionella fackföreningar till förmån för alternativa sådana utan-
för huvudorganisationerna, ibland kallade ”gula”, vilka räknas in 
i den totala anslutningsgraden. År 2013 samlade de alternativa 

1 Siffror från år 2010.
2 Andelen som är anställda av företag vilka är medlemmar i en arbetsgivarorganisa-
tion.
3 Anställda som täcks av kollektivavtal som andel av alla anställda.
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facken omkring nio procent av de sysselsatta. Eftersom LO tappar 
medlemmar finns diskussioner om huruvida det danska systemet 
– med det viktiga huvudavtalet mellan DA och LO – kan för-
lora legitimitet om organisationsgraden faller ytterligare (Werner, 
2015; Enegren, 2012a; Jørgensen, 2014).

Mellan de fackliga organisationerna förekommer konkurrens 
om medlemmar. Inte minst de alternativa fackföreningarna söker 
aktivt rekrytera medlemmar från de andra genom exempelvis låga 
medlemsavgifter. De alternativa facken fungerar delvis annorlunda 
genom att de sällan tecknar kollektivavtal och genom att de har 
frånsagt sig strejkrätten (Fulton, 2013a; FAOS 2014; Enegren, 
2012a).

I Danmark finns det inga regler för att registrera eller certifie-
ra fackliga organisationer utan de kan konkurrera med varandra. 
Men i och med att de traditionella facken tecknar branschvisa, 
nationella kollektivavtal så täcks både deras medlemmar och de 
som saknar medlemskap i just det förhandlingsområdet. Därmed 
får dessa organisationer ett slags monopolställning på rätten att 
förhandla om kollektivavtal vilket förklarar varför de alternativa 
inte tecknar avtal i samma utsträckning (Madsen m.fl., 2011:237).

Organisationsgraden bland arbetsgivarna är något svårbedömd. 
Mellan 2002 och 2010 ökade den från 52 till 58 procent, men tros 
därefter ha sjunkit med några procentenheter. Den största orga-
nisationen är DA som svarar för 52 procent av den privata sek-
torns anställda och den största branschorganisationen inom DA är 
Dansk Industri (DI) (Jørgensen, 2014; Eurofound, 2013a).

Kollektivavtalen i Danmark är, oavsett vilken nivå de tecknas på, 
juridiskt bindande och de kan inte allmängiltigförklaras. Industrins 
avtal är vägledande och tecknas först, därefter övrig privat sektor 
och sist den offentliga sektorn. Kollektivavtalsförhandlingarna äger 
rum på flera olika nivåer. Det huvudsakliga mönstret är att löne-
förhandlingar sker förbundsvis (branschnivå) på två eller tre år och 
detta kompletteras ofta av avtal på företagsnivå. Huvuddelen, och 
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en växande andel, av avtalen på LO-DA-området har flexibla löne-
system där bara lägstalönens nivå regleras av de branschvisa för-
handlingarna. Övriga löneökningar förhandlas lokalt och påverkas 
av konjunktur- och konkurrensläget (Madsen m.fl., 2011:239ff; 
Enegren 2012a).

Tabell 2.2: Nivåer4 för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X
Viktig, men ej dominerande nivå X
Existerande nivå

Baserat på Jørgensen, 2014.

2.2 Konfliktreglernas legala status
2.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
I den danska grundlagen, paragraf 78, återfinns rätten att orga-
nisera sig, såvida syftet med organiseringen inte står i strid med 
lagen. Däremot finns inga formuleringar om rätten att använda 
stridsmedel i arbetskonflikter, men lagstiftningen erkänner rätten 
att vidta kollektiva stridsåtgärder för att understödja kraven när 
kollektivavtal ska tecknas (Hasselbalch, 2010:35, 247).

Rätten till arbetsinställelse återfinns i huvudavtalet (HA) från 
1973 mellan arbetsmarknadens parter LO och DA. I avtalet stad-
gas i princip att det som inte är uttalat otillåtet är tillåtet (Madsen 
m.fl., 2011:226f ). Flera regleringar återfinns således enbart i avta-
let och inte i lag, där en efterföljande princip är att det som inte är 
olovligt enligt avtal är lovligt (Scheuer, 2006:146). Härutöver har 
praxis efter prejudikat från den danska arbetsdomstolen (Arbejds-

4 Med nationell nivå avses branschövergripande avtal som tecknas av huvud- eller 
centralorganisationerna; branschnivå avser förbundsvisa avtal som tecknas av för-
bunden för partsorganisationerna; företagsnivå avser avtal som tecknas lokalt på ett 
företag eller en arbetsplats.
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retten), preciserat vissa frågor om när en stridsåtgärd kan företas i 
intressetvister (Fahlbeck, 2007:24; Arbejdsretten, u.å.a.).

Danmark har enligt Hasselbalch (2010:193) undertecknat ILO-
konventionerna nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organi-
sationsrätten samt nr 98 om principerna för organisationsrätten 
och rätten att föra kollektivavtalsförhandlingar. Inga tillägg gjordes 
då i den nationella lagstiftningen eftersom det ansågs att det exis-
terande skyddet för organisationsrätten var tillräckligt. Från och 
med 1992 blev också Europakonventionens stadga lag i Danmark 
inklusive artikel 11 som inbegriper ”rätten att bilda och ansluta sig 
till fackföreningar för att skydda sina intressen” (SFS 1994:1219).

2.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
Grundregeln i Danmark är att stridsåtgärder får vidtas av organi-
sationer med syftet att nå en uppgörelse som löser intressetvisten 
mellan parterna, oftast om att teckna ett (nytt) kollektivavtal. Ur 
praxis och huvudavtalet mellan LO och DA följer att stridsåtgärder 
är tillåtna i intressetvister men inte i rättstvister, samt att freds-
plikt råder vid ingångna avtal (med undantag för speciella omstän-
digheter). Principen fastlås i § 2(1) HA, men fungerar även som 
en allmän rättsgrundsats. Möjligheten att strejka och vidta andra 
stridsåtgärder finns i kollektivavtalslöst tillstånd, det vill säga när 
arbetsgivaren vägrat teckna ett sådant eller när ett existerande kol-
lektivavtal har löpt ut (Hasselbalch, 2010:251ff).

Om företaget ifråga saknar kollektivavtal kan de anställda tas 
ut i strejk för att utöva påtryckningar. Ofta blir den första strids-
åtgärden gentemot företaget en nyanställningsblockad, men den 
åtgärden är sällan tillräckligt effektiv och enligt dansk rätt har man 
då möjlighet att vidta sympatiåtgärder. Dessa får dock, vare sig 
till omfattning eller verkningar, överskrida gränsen till det rimliga 
under hänsyn taget till de intressen som ska tas tillvara. Ett krav 
är att det finns en intressegemenskap mellan parterna i primär- 
och i sekundärkonflikten. Sympatiåtgärden får vidtas till stöd för 



42

medlemmar i den egna huvudorganisationen och mot motparter 
i samma huvudorganisation som primärmotparten (Fahlbeck, 
2007:14f; Nielsen, 2000:30f; Hasselbalch, 2010:253f ).

För arbetstagare är, enligt huvudavtalet, de tillåtna konfliktåtgär-
derna: strejk vilket innebär gemensam uppsägning, nyanställnings-
blockad (medlemmarna tar inte anställning i ett visst företag) och 
sympatiåtgärd till förmån för andra arbetstagare. Arbetsgivare har 
möjlighet till lockout (medarbetare avskedas kollektivt), bojkott 
(medlemmar i en viss fackförening tillkännages som inte anställ-
ningsbara) och sympatiåtgärd (med andra arbetsgivare) (Hassel-
balch, 2010:248ff; LO, 2012).

Andra typer av konfliktåtgärder, såsom paragrafarbete eller 
maskning, används också ibland. Dessa konfliktmedel är emeller-
tid inte tillåtna då partiella stridsåtgärder är otillåtna. Strejkvakter 
som söker övertala arbetstagare att delta i strejker och blockader är 
tillåtna så länge man inte fysiskt blockerar arbetsplatsen. Däremot 
är inte offentliga kampanjer för att uppmana konsumenter till boj-
kott av enskilda arbetsgivare tillåtet. För övertidsblockad beror det 
på omständigheterna om stridsåtgärden är lovlig eller inte. Såvida 
inte arbetsgivaren överutnyttjar rätten att beordra övertidsarbete, 
för att exempelvis motverka konsekvenserna av en lovlig konflikt, 
är sådana åtgärder otillåtna (Eurofound, 2009a; Hasselbalch, 
2010:247ff).

Rätten att förhandla om kollektivavtal innebär att en arbets-
givare som inte är villig att förhandla löper risk att utsättas för kon-
fliktåtgärder. För en arbetstagare som lovligt vidtar konfliktåtgär-
der följer att anställningskontraktet för denne upphör (Eurofound, 
2009a; Hasselbalch, 2010:35, 247; Fahlbeck, 2007:25f ). Strejker 
ska följaktligen förstås som kollektiva varsel om uppsägning. Av 
detta följer att endast fullständiga, och inte partiella, strejker är 
tillåtna (Stokke & Thörnqvist, 2001:251f; LO, 2012).

Eftersom konfliktåtgärder suspenderar formella anställnings-
kontrakt beror återanställningen på hur den överenskommelse 
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som avslutar konflikten ser ut. I praktiken brukar det nya avtalet 
innefatta en klausul om att inga ofördelaktiga åtgärder följer efter 
att en konfliktåtgärd har avslutats och arbetstagarna återinträder 
till arbetet. Med arbetstagarens uppsägning följer även att lagstad-
gade rättigheter som följer med arbetet, såsom rätt till sjukpenning 
och andra förmåner, upphävs under strejkperioden (Eurofound, 
2009a; LO, 2012).

I dansk lag finns inga generella regler som fastställer rätten att 
agera kollektivt för att nå kollektivavtal. Däremot fastställer Tjäns-
temannalagen (Funktionærloven) att de yrkesgrupper som täcks 
av nämnda lag har rätt att förhandla om löner och villkor med sin 
arbetsgivare. Rätten att organisera sig och genom sin organisation 
utöva påtryckningar såsom att beröva ett företag dess arbetsstyrka 
garanteras för alla arbetstagare, med undantag för en del tjänste-
män (gruppen ”tjenestemand” vars specialbestämmelser behandlas 
i avsnitt 2.2.6) (Eurofound, 2009a).

2.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Den danska motsvarigheten till Arbetsdomstolen är Arbejdsretten, 
grundad 1910, fram till 1964 under namnet Den Faste Voldgifts-
ret.5 Den behandlar rättstvister mellan parterna i Danmark. I jäm-
förelse med övriga nordiska arbetsdomstolar har den ett mindre 
segment av frågor på sitt bord och behandlar endast tvister om 
brott mot kollektivavtal och dessas giltighet samt tvister om strids-
åtgärders giltighet. Skulle det exempelvis råda oenighet om huru-
vida det är lovligt att vidta konfliktåtgärder eller inte har Arbets-
domstolen behörighet att behandla frågan. Om det däremot rör sig 

5 Den Faste Voldgiftsret var en permanent skiljedomstol som inrättades för att han-
tera brott mot huvudavtalet. Namnbytet till Arbejdsretten gjordes 1964 då namnet 
var missvisande eftersom institutionen vid denna tid inte var en skiljenämnd utan en 
statlig domstol med en jurisdiktion grundad på lag snarare än avtal. Ytterligare syfte 
med namnbytet var att undvika sammanblandning med de fackliga skiljenämnderna, 
faglig voldgift (Bastin, 2006:29).
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om tvister om tolkning och tillämpning av kollektivavtal handläggs 
ärendet i ett branschvis organiserat skiljeförfarande, så kallad ”fag-
lig voldgift”. Tvister om individuella anställningskontrakt behand-
las som regel i allmänna domstolar (Sigeman, 2006:564; Nielsen, 
2001:147; Arbejdsretten, u.å.b).

Arbetsdomstolen är sammansatt av en ordförande, fem vice ord-
förande vilka är jurister samt 12 ordinarie domare med ersättare. 
De ordinarie domarna är personer med särskild insikt på arbets-
marknaden, så kallade fackdomare vilka inte är jurister. Dessa 
utnämns av arbetsministern efter förslag från arbetsgivar- och 
fackliga organisationer, på vardera sex ordinarie ledamöter samt 
ersättare. Det är lagstadgat att bara de största organisationerna, 
såsom DA och LO, får nominera ledamöter. Arbetsdomstolens 
ordförande och vice ordförande nomineras av fackdomarna och 
utses av arbetsministern. Sedan 1997 får parter utanför kollektiv-
avtalssystemet få sin sak prövad bara av ordföranden och inte de 
partsnominerade fackdomarna (Arbejdsretsloven 2008 §§ 2–3; 
Bastin, 2006). Parternas skiljenämnder, faglig voldgift, upprättas 
tillfälligt vid behov. Brukligt är att parterna utser två skiljemän var 
och gemensamt utser en ordförande (Bastin, 2006:30).

2.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
Inga lagstadgade regler om varsel finns. Men i huvudavtalet mel-
lan DA och LO fastställs vilka procedurregler som gäller för att en 
konflikt ska vara tillåten och där gäller att parterna måste varsla en 
vecka i förväg (Eurofound, 2009a; Stokke, 2001:104). I princip är 
också ett fackförbund som varslar skyldigt att lämna ut namnlistor 
på vilka medlemmar som ska tas ut i strejk (Simander, 2015).

Inför att en åtgärd ska vidtas stadgas som ett första steg att 
75 procent i det verkställande organet behöver rösta för vidta-
gandet av konfliktåtgärden. Därefter måste strejkvarsel utlysas två 
gånger innan åtgärd vidtas där den senare utlysningen ska ske sju 
dagar innan konfliktåtgärden planeras bryta ut. Därutöver kan det 
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danska medlingsinstitutet (Forligsinstitutionen) skjuta upp kon-
fliktåtgärder i två veckor efter varje utlysning. Stridsåtgärder kan 
således skjutas fram sammanlagt fyra veckor. Bryter en part mot 
varselreglerna förklaras stridsåtgärden olovlig (Fahlbeck, 2007:24).

2.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
Sympatiåtgärder är enligt danska bestämmelser tillåtna under vissa 
förutsättningar. I korthet är dessa att:

– primärkonflikten ska vara lovlig och redan verkställd
– sympatiåtgärden ska ha ett lovligt fackligt syfte
– sympatiåtgärden ska inte vara oproportionerlig
– sympatiåtgärden ska inte vidtas i eget syfte eller för att ställa 

egna krav

Det måste också finnas en intressegemenskap mellan arbetstagar-
na i primärkonflikten och de som vidtar sympatiåtgärder. För att 
motivera ett undantag från gällande fredsplikt måste organisatio-
nen som ger stöd ha ett tillräckligt starkt intresse och därtill måste 
sympatiåtgärden ifråga kunna påverka utgången i konflikten. 
Regeln är att sympatiåtgärder får vidtas för att stödja medlem(mar) 
i samma organisation eller huvudorganisation och vara riktade 
mot medlem(mar) i samma organisation eller huvudorganisation. 
Huvudavtalet mellan LO och DA tillåter inte att medlemsorga-
nisationer vidtar sympatiåtgärder till förmån för icke-medlemmar 
som utsätts för stridsåtgärder från motparten (Fahlbeck, 2007:26; 
Benzinger, 2014).

För sympatiåtgärder som vidtas av en organisation som är bun-
den av kollektivavtal gäller att man ska varsla om tilltänkt åtgärd i 
enlighet med de regler om varsel som gäller för primärkonflikter. 
Således måste sekundäråtgärden meddelas om vid två tillfällen och 
så vidare. Detta gäller dock inte om arbetsnedläggning har vidta-
gits för att skydda anställda, vilket kan vara fallet om arbetsgivaren 



46

inte har betalat ut löner eller när de anställdas välfärd står på spel 
(Eurofound, 2009a). Enligt avtalet mellan DA och LO påverkar en 
sympatiåtgärd inte arbetstagarens anställning (LO, 2012).

Om sympatiåtgärden omfattar arbetstagare vilka är bundna av 
ett annat kollektivavtal än de i primäråtgärden behövs tillstånd 
från huvudorganisationen. Ifall oenighet råder kring huruvida en 
sympatiåtgärd till förmån för en organisation som försöker få till 
stånd ett avtal på ett kollektivavtalslöst område, är laglig eller inte, 
dras ärendet till Arbetsdomstolen. Likaså dras ärendet till arbets-
domstol om parterna inte är medlemmar av någon huvudorgani-
sation. Då sympatiåtgärden innebär ett avsteg från principen om 
fredsplikt vid gällande avtal måste det finnas särskilda omständig-
heter som motiverar att åtgärden vidtas, om parten står utanför en 
huvudorganisation (Fahlbeck, 2007:26; Arbejdsretten, u.å.a).

Det förekommer att sympatiåtgärder vidtas till stöd för egen 
organisation. Exempelvis kan en del av ett fackförbund vidta en 
stridsåtgärd gentemot en arbetsgivare för att få till stånd ett kol-
lektivavtal, en tvist vilken sedan genom en sympatiåtgärd stöds av 
en annan del av fackförbundet. Eftersom de danska fackförbunden 
inte sällan är brett sammansatta av olika yrkesgrupper kan således 
en konflikt i restaurangbranschen följas upp av en sympatiåtgärd 
från transportsektorn (Werner, 2015).

2.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Krav på proportionalitet eller liknande?
I Danmark är konflikträtten begränsad på olika sätt. Enligt huvud-
avtalet mellan DA och LO kan parterna inte företa stridsåtgärder 
som riskerar att rubba principerna på vilket avtalet vilar. Också 
enligt huvudavtalet och praxis måste konfliktåtgärder stå i propor-
tion till vad facket kräver och det måste följaktligen finnas en pro-
portionell avvägning mellan mål (arbetsvillkor) och medel (kon-
fliktåtgärd) för att en strejk eller annan stridsåtgärd ska vara lovlig. 
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Den principen har blivit utvecklad i praxis och specificeras inte i 
lagstiftning (se Arbejdsrettens dom 10 november 2005; Schelin, 
1998:81f ).

Det ska också finnas ett yrkesmässigt intresse för att en åtgärd 
ska kunna vidtas lovligt. Tvisten behöver vara relaterad till den sys-
selsättning inom vilken fackföreningens medlemmar verkar och 
den måste vara av intresse för arbetsvillkoren. Då uppfattas åtgär-
den ha ett rimligt syfte (”rimeligt fagligt formål”). Denna praxis 
utvecklades inledningsvis av den permanenta och partssamman-
satta skiljenämnden (Den Faste Voldgiftsret) och nu av dess efter-
trädare Arbetsdomstolen.

Principen innebär i förlängningen att facket kan vidta konflikt-
åtgärder gentemot en arbetsplats utan egna medlemmar, givet att 
det inte finns ett tecknat kollektivavtal parterna emellan. Orsa-
ken är att fackliga medlemmar kan bli anställda där och då har 
facket ett legitimt skäl att säkra godtagbara arbetsvillkor och får ta 
till stridsmedel för att uppnå detta. Man kan inte driva detta hur 
långt som helst. Om arbetsplatsen är liten och bara har familje-
medlemmar anställda kan inte facket anses ha några rimliga skäl 
för att gå i strid och stridsåtgärder tillåts därför inte (Hasselbalch, 
2010:253f ). Enligt praxis föreligger inte heller ett rimligt syfte om 
ett LO-förbund vidtar konfliktåtgärder i syfte att få till stånd ett 
eget kollektivavtal på ett företag som redan har ett kollektivavtal 
med ett annat LO-förbund (Fahlbeck, 2007:24; Werner, 2015).

Om det är oklart huruvida en stridsåtgärd är proportionell eller 
inte kan frågan tas till Arbetsdomstolen. Om en stridsåtgärd är 
olovlig och fortgår kan arbetsdomstolen ålägga den part som står 
bakom den olovliga åtgärden att betala böter. Ekonomiska påfölj-
der åläggs parterna på individuell basis (Werner, 2015).
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Begränsningar för vissa grupper
För de flesta yrkesgrupperna i Danmark stadgas rätten att agera kol-
lektivt för att kunna teckna ett kollektivavtal. Särskilda regler gäl-
ler dock för dem som faller inom yrkeskategorin ”tjenestemænd”6, 
vars anställning istället är reglerad i lagen om tjänstemän i stat 
och statskyrka (Tjenestemandsloven). Förutom den kategorin har 
offentliganställda7 i Danmark i princip samma villkor som privat-
anställda. En tjenestemand är vanligtvis anställd som högre tjäns-
teman av regeringen eller av en primär- eller sekundärkommun. 
Även vissa ledande akademiker, högre domare, överläkare, brand-
män, präster inom statskyrkan samt hela poliskåren och militären 
faller inom kategorin som inte har samma rätt att vidta konflikt-
åtgärder som övriga arbetstagare (se Grundloven 1953 § 27) (Den 
Store Danske, 2014).

Traditionellt sett har en tjenestemand uppfattats som bunden av 
en särskild lojalitetsrelation till arbetsgivaren varför denna grupp 
bland annat saknar rätten att strejka och istället har en skyldig-
het att vara tillgänglig för arbetsgivaren. Med detta följer även att 
arbetsgivaren inte heller har rätt att använda lockout gentemot 
denna grupp.

Länge hade en bredare grupp offentliganställda haft begränsade 
strejk- och förhandlingsmöjligheter, men från 1960 och framåt 
strejkade man till sig bättre villkor, bland annat högre löner, och 
fick därtill kollektivavtalsenliga villkor. Men en annan effekt blev 
böter som i vissa fall utdelades som straff för stridsåtgärderna. I och 
med detta auktoriserades ett antal fackföreningar rätten att för-
handla om lön och anställningsförhållanden för denna yrkesgrupp 
(Eurofound, 2009b). Skulle förhandlingar om anställningsförhål-
landen misslyckas fastställs dessa istället av folketinget (se Tjeneste-
mandsloven; Hasselbalch, 2010:67f ).

6 Eng. ”crown servant”.
7 Vilka istället kategoriseras som ”offentlige ansatte” eller ”overenskomstansatte”.
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Hur ser lockouträtten ut?
I Danmark kan privata arbetsgivare vid behov samverka och använ-
da lockout för att uppnå en koordinering av avtalsrörelsen (SOU 
1998:141, s. 102). Lockouter kan användas på motsvarande sätt 
som en arbetstagarorganisation nyttjar sina stridsmedel, det vill 
säga under hänsyn till kraven på proportionalitet och andra villkor 
(Jørgensen, 2014). Arbetsgivare kan genomföra en strategisk lock-
out och stänga en viss del av företaget och det är likaså tillåtet med 
såväl offensiva som defensiva lockouter (Werner, 2015).

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
Medlemsomröstningar krävs enligt lag om medlemsförslag men 
däremot inte för att ta till stridsåtgärder. I huvudavtalet mellan 
DA och LO stadgas att organisationen som ska vidta en stridsåt-
gärd inledningsvis behöver hålla en omröstning i sitt verkställande 
organ. Minst 75 procent av ledamöterna där måste rösta för att ta 
till stridsåtgärd för att en sådan ska bli lovlig.

När en medlare har lagt fram förslag om nytt kollektivavtal ska 
förslaget gå till omröstning hos de berörda organisationerna. För 
att ett sådant förslag ska förkastas behöver minst 35 procent rösta 
emot detsamma, men hänsyn tas även till hur många av de röst-
berättigade som har deltagit i beslutet (Full Fact, 2011; Fahlbeck, 
2007:25; SOU 1998:141, s. 86).

2.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
Om brott mot kollektivavtal sker återfinns bestämmelser om påfölj-
der i § 12 i Lagen om arbetsdomstolen och industriella skiljedom-
stolar. Häri finns bestämmelser om att arbetsdomstolen kan beslu-
ta om att den part som brutit mot avtalet kan åläggas att erlägga en 
så kallad ”bot”. Här kan noteras att det enligt praxis anses som att 
en organisation har brutit mot fredsplikten om huvuddelen deltar i 
eller på annat sätt stödjer aktionen – det behöver således inte finnas 
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något beslut av styrelsen eller motsvarande. En facklig organisation 
kan alltså inte vara passiv om dess medlemmar strejkar otillåtet 
utan måste aktivt söka få ett stopp på stridsåtgärden (Bruun & 
Johansson, 2014:265).

Vid en olovlig stridsåtgärd ska den felande parten betala en bot 
till den drabbade vilket är ett slags hybrid mellan böter och ska-
destånd (se § 12(1)). Skulle en olovlig arbetsnedläggelse ske under 
gällande kollektivavtal återfinns i § 12(5) bestämmelser om att det 
ska övervägas huruvida nedläggelsen, lovlig likväl som olovlig, är 
en rimlig reaktion. Skulle åtgärden uppfattas vara rimlig kan den 
ekonomiska ersättningen som parten som bryter mot kollektiv-
avtalen vanligtvis ska betala reduceras, alternativt helt tas bort 
(Hasselbalch, 2010:307f ).

2.2.8 Hur fungerar medling?
Det danska medlingsinstitutet (Forligsinstitutionen) grundades 
1910 på initiativ av parterna. Organet har till syfte att nå över-
enskommelser i konflikter om att förnya ett ingånget kollektiv-
avtal. Utgångspunkten är dock att parterna ska lösa konflikter utan 
inblandning från tredje man. Dess främsta arbete sker när parterna 
ska förnya avtal som omfattar hela branscher. DA och LO har avta-
lat om att tvister i första hand ska försöka lösas på lokal nivå. För 
att åstadkomma detta finns också, åtminstone på LO och DA:s 
avtalsområden, särskilda ”förhandlingsscheman”, alltså mer eller 
mindre detaljerade planer för när och hur förhandlingar ska ske 
och när parterna ska söka medlarhjälp (Eurofound, 2009c; LO, 
2006).

Det är parterna själva som begär stöd från medlingsinstitutet, 
men även medlarna på myndigheten har befogenhet att kalla par-
terna till förhandling vid behov – i praktiken när som helst utifrån 
medlarens bedömning. Då kan medlaren avbryta en varslad kon-
flikt i maximalt två veckor, utan att behöva ange orsak, därefter 
ytterligare två veckor om tvisten skulle röra livsviktiga samhälls-
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funktioner. Däremot kan medlarna inte avbryta redan utbrutna 
konflikter.

De riksomfattande avtalsförhandlingarna ger förlikningsmän-
nen en särskild roll eftersom Danmark har starkt koordinerade för-
handlingar där förhandlingarna fortlöper efter en fastställd plan. 
Det medlingsbud som läggs fram ska antas eller förkastas i sin hel-
het. Detta sker efter att parterna har genomfört en medlemsom-
röstning om förslaget ifråga. Tidigare gällde mycket strikta krav 
för att förkasta ett medlingsförslag genom medlemsomröstning 
men numer är kraven lägre och oftast räcker enkel majoritet för att 
förkasta förslaget (Eurofound, 2009c; Stokke, 2001:99f; Stokke, 
2006:222; SOU 1998:141, s. 86).

2.2.9 Övrigt
I Danmark finns samverkansorgan mellan företag och anställda 
som liknar företagsråden, men detta regleras emellertid inte enligt 
lag utan genom avtal mellan DA och LO (SOU 1998:141, s. 84).

2.3 Konfliktreglerna i praktiken
2.3.1 Konfliktfrekvens
Relativt andra nordiska länder är den danska arbetsmarknaden 
förhållandevis konfliktfylld. Arbetsmarknaden präglas av ett fåtal 
stora konflikter snarare än många små. Exempelvis var det år 2008 
förhållandevis få strejker (335), men många deltagare (91 409) och 
förlorade arbetsdagar (1 869 100), vilket i sin tur berodde på en 
åtta veckor lång strejk inom offentlig sektor. Genomsnittssiffror 
kan följaktligen vara något missvisande. (Se appendix tabell A1 för 
stridsåtgärder åren 1998–2013.)

Danmark upplevde under 1990-talet ett antal större strejker 
och var då att klassa som konfliktbenäget, men nivån har sjunkit 
under senare år (Enegren, 2012a; Scheuer, 2006:155). Mönstret 
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har länge varit att folketinget har avbrutit större arbetskonflik-
ter inte minst när det rört känsliga områden såsom hälsosektorn. 
Något ingripande skedde dock inte under den stora strejken bland 
de offentliganställda år 2008. Tidigare ledde lokala konflikter på 
arbetsplatsnivå ofta till vilda strejker men under 2000-talet har 
sådana konflikter blivit färre i antal (Madsen m.fl., 2011:243f; 
Pedersen & Andersen, 2013:52).

2.3.2 Konfliktmönster
Störst konfliktvolym svarar den offentliga sektorn för i Danmark. 
Såväl 2006 som 2008 stod offentlig sektor för mer än hälften av 
de förlorade arbetsdagarna. Även transportsektorn och metallindu-
strin tycks höra till de mer konfliktdrabbade (Eurofound, 2013b; 
ILO, 2015; Eurofound, 2013b).

De stridsåtgärder som vanligen används i Danmark är (1) strejk 
och (2) åtgärden (blockad8) att inte ta anställning på ett visst före-
tag samt (3) lockout och (4) blockad genom att inte anställa de 
som deltar i stridsåtgärder. Detta är stridsåtgärder vilka tenderar att 
sprida sig till fler företag än de som är initialt berörda.

Eftersom fredsplikt råder mellan avtalsperioderna är det i prak-
tiken bara när ett nytt avtal ska tecknas som större och mer omfat-
tande konflikter kan äga rum (Pedersen & Andersen, 2013:52). 
Dessvärre saknas offentlig statistik över vilka frågor som ligger 
bakom att parterna tar till stridsåtgärder i Danmark. Men DA har 
samlat in och presenterat statistik på inofficiella strejker inom det 
egna förhandlingsområdet i den privata sektorn. Denna visade att 
lön, uppsägningar och politiska frågor var de tre vanligaste orsaker-
na för vidtagande av sympatiåtgärder åren 2000–2003. Året därpå 

8 En blockad i Danmark innebär att fackföreningsmedlemmar inte tar anställning 
vid ett visst företag, alternativt att en arbetsgivare inte anställer personer som är 
anslutna till ett visst fack.
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var lön fortsatt den vanligaste anledningen, men i stället åtföljt av 
politiska frågor och sympatiåtgärder (Eurofound, 2005).

2.4 Förändringar av konfliktreglerna
2.4.1 Läget för de danska konfliktreglerna
De danska konfliktreglerna regleras huvudsakligen i avtalet mel-
lan DA och LO, och därtill finns praxis på området. Det är också 
via dessa regleringsverktyg som de små förändringarna på området 
främst har skett. Förändringar i huvudavtalet är minimala såda-
na, bara justeringar till rättspraxis (Werner, 2015). Den danska 
modellen är följaktligen stabil och dess karakteristika är i stort 
sett oförändrade (Jørgensen, 2013). Två mer påtagliga föränd-
ringar har skett: Arbetsdomstolens sammansättning justerades och 
den svenska Lavaldomen påverkade reglerna kring utstationerade 
arbetstagare.

Utöver dessa förändringar, vilka redogörs för i kommande av-
snitt, har de fackliga organisationerna, främst LO, tappat medlem-
mar, vilket i någon mån har utmanat den danska modellen. Enligt 
Enegren kan detta innebära att fackförbundet inte blir en represen-
tativ avtalspartner för tecknande av huvudavtalet, varför politiker 
kan få motiv att tillgripa lagstiftning på arbetsmarknaden (2012a).

Den danska modellen utmanades år 2012 då SAS, som delvis 
ägs av danska staten, var nära konkurs och företagsledningen där-
för hade föreslagit lönesänkningar och ändrade arbetstider. Under 
förhandlingstiden skickade den danska finansministern ut ett mail 
till parterna i vilket denne betonade vikten av att följa regeringens 
förslag, vilket enligt kritikerna var att ignorera den danska model-
len i och med att en politiker, tillika minister, lade sig i förhand-
lingarna (Jørgensen, 2013).

En ytterligare och snarlik incident som utmanade den danska 
modellen inträffade i samband med att ett företag hade tecknat 
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kollektivavtal med en så kallad gul fackförening, varpå 3F, den 
fackförening som tidigare haft kollektivavtal på arbetsplatsen, en 
restaurang, inte accepterade det nya avtalet och därför riktade en 
stridsåtgärd gentemot företaget. Fallet togs till domstol eftersom 
den gula fackföreningen och arbetsgivaren menade att åtgärden 
inte var proportionerlig då restaurangen redan hade ett kollektiv-
avtal. Av dansk praxis följer att en fackförening inte kan initiera 
en stridsåtgärd mot en part om denne har kollektivavtal med en 
annan förening som tillhör samma huvudorganisation, men efter-
som detta inte gällde för den gula fackföreningen och 3F kunde 
domstolen fastslå att åtgärden var lovlig. Åtgärdens lovlighet kri-
tiserades av de dåvarande oppositionspartierna Venstre och Dansk 
Folkeparti vilka föreslog att fackföreningar inte ska vara tillåtna 
att vidta stridsåtgärder mot företag som redan har kollektivavtal 
(Jørgensen, 2013; Horten, 2012; Cremer, 2012). Sådana förslag 
på begränsningar av rätten att vidta stridsåtgärder har lagts vid ett 
flertal tillfällen, men hittills utan resultat (Horten, 2012).

2.4.2 Vilka förändringar har skett?
I samband med Lavalfallet i Sverige aktualiserades frågan om huru-
vida den danska arbetsmarknadsmodellen också skulle påverkas av 
utslaget i EU-domstolen och en utredning tillsattes därför. Också 
Danmark påverkades av domen då den innebar att stridsrätten blev 
något begränsad. Den danska Lavalutredningens förslag 2008 och 
folketingets beslut 2009 innebär att stridsåtgärder fortfarande kan 
vidtas mot utländska utstationerade företag, under hänsyn taget 
till principerna om transparens (”gennemsigtighed”) och propor-
tionalitet. Utländska företag måste följa det mest representativa 
och landsomfattande kollektivavtalet i branschen. Avtalen måste 
tydligt ange en lägsta lön. Om företagen inte lever upp till dessa 
villkor ska facket även i fortsättningen kunna ta till stridsåtgärder 
(Nielsen, 2008; Rolfer, 2008; LOV nr 1394 af 27/12/2008).
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Att så sker illustreras av ett domslut från Arbejdsretten år 2014 i 
vilket det bekräftades att det är legitimt för danska fackföreningar 
att kräva danska kollektivavtalsmässiga löner för, i detta fall, polska 
arbetare i landet. Fallet handlade om en blockad mot det tyska 
företaget Hekabe Design, som målarfacket (Malernes Fagforening) 
i Århus genomförde. Denna ansågs lagenlig eftersom åtgärden vid-
togs för att få företaget att teckna ett danskt kollektivavtal – det vill 
säga ett hängavtal. Stridsåtgärden godkändes eftersom den ansågs 
ha ett rimligt fackligt syfte och målen, högre minimilön och andra 
villkor, var klart formulerade och motsvarade exakt minimivillko-
ren i gällande kollektivavtal (Ahlberg, 2014; LO, 2014; Arbejds-
rettens dom 20 februari, 2014).

Ett nytt mål i den danska Arbejdsretten, där LO-anslutna Servi-
ceforbundet gick ut i konflikt mot det irländska flygbolaget Ryan-
air, avgjordes 2015 varigenom Serviceforbundets tillerkändes rätt 
att vidta stridsåtgärder mot Ryanair. Eftersom det fanns ett fack-
ligt intresse av att reglera arbetsvillkoren hos Ryanairs anställda i 
Danmark då Serviceforbundet hade medlemmar på arbetsplatsen, 
var proportionerliga stridsåtgärder tillåtna, trots att bolaget var 
utländskt (Arbejdsrettens dom 1 juli 2015; Simander, 2015).

En viktig skillnad mellan det danska och svenska systemet, som 
kom att belysas i samband med Lavalfallet, är att danska regler till-
låter fackföreningar att vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett 
kollektivavtal på en arbetsplats där det redan finns ett sådant. Det 
svenska fallet illustrerade att en fackförening inte kan kräva kol-
lektivavtal på en arbetsplats där det redan finns ett sådant – såvida 
det inte är ett utländskt företag med utstationerade arbetstagare 
i Sverige, vilket utgjorde en stor del av problematiken (Pedersen, 
2008; Jørgensen, 2005).
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2.5 Sammanfattning
• Den danska arbetsmarknadens konfliktregler regleras främst av 

ett huvudavtal mellan LO och DA.
• En strejk är en arbetsnedläggelse eller arbetsvägran av en grupp 

arbetstagare som har ett gemensamt syfte. Strejker suspenderar 
de individuella anställningsavtalen.

• Rätten att förhandla om kollektivavtal följer av tjänstemannala-
gen.

• Allmängiltigförklaring av kollektivavtal förekommer inte.
• Den danska arbetsdomstolen behandlar endast tvister om brott 

mot kollektivavtal. Tvister om tolkning och tillämpning av kol-
lektivavtal handläggs i ett branschvis organiserat skiljeförfaran-
de: ”faglig voldgift”.

• Arbetsdomstolen består av 12 fackdomare (sex vardera från 
arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer) och en ordförande 
samt fem vice ordförande.

• Stridsåtgärd ska, enligt huvudavtalet, varslas om två gånger 
innan vidtagande, där den senare utlysningen ska ske sju dagar 
innan verkställandet.

• Skulle varselregler negligeras följer att stridsåtgärderna blir olov-
liga.

• Sympatiåtgärder är tillåtna, men det måste bland annat finnas 
ett gemensamt intresse mellan primär- och sekundäråtgärd.

• En proportionalitetsprincip föreligger. Det krävs en propor-
tionell avvägning mellan mål (arbetsvillkor) och medel (strids-
åtgärd) för att åtgärden ska vara lovlig, och åtgärden måste där-
till ha ett rimligt syfte.

• Medlemsomröstning ska genomföras innan konfliktåtgärd kan 
träda i kraft.

• Det finns ett statligt organ för medling, men tvister ska helst 
lösas på lokal nivå.
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3 Norge

3.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Kollektivavtalet är fundamentet i den norska arbetsmarknadsmo-
dellen och därmed det viktigaste regleringsinstrumentet. Relatio-
nerna på arbetsmarknaden präglas av breda överenskommelser 
mellan parterna, på nationell nivå likväl som på bransch- och före-
tagsnivå (Eurofound, 2012).

Utvecklingen i Norge liknade den i Danmark och 1902 slöts en 
överenskommelse mellan Norsk Arbeidsgiverforening och Lands-
organisasjonen i Norge (LO) om förhandlingar och skiljedom där 
parterna kom överens om att rättstvister inte fick föranleda strids-
åtgärd utan skulle avgöras av opartisk instans – Voldgiftsret. Ett 
nytt grundläggande avtal mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas 
huvudorganisationer tecknades 1935 och medförde bland annat 
regler om inflytande, men också att arbetstagarna erkände arbets-
givarnas rätt att leda sina företag. Bakgrunden till överenskommel-
sen var en period av svåra motsättningar mellan parterna. Strejker 
och lockouter mellan åren 1921 och 1931 hade slagit hårt mot 
produktion och konkurrenskraft. Innan avtalet hade staten i stort 
sett tagit arbetsgivarnas parti, men därefter iakttogs neutralitet och 
alliansen med arbetsgivarna bröts. Parterna fick själva ansvara för 
att utforma regler och avtal som skulle arbetsfred och därigenom 
stärka konkurrenskraften (NOU 2010:59ff).

Den fackliga anslutningsgraden i Norge var 53,5 procent år 
2013 och har, efter 1990-talets fallande medlemstal, hållit sig sta-
bil under det senaste decenniet. Att Norge har lägre fackanslutning 
än de nordiska grannländerna brukar förklaras med avsaknaden 
av facklig a-kassa. Högst anslutningsgrad finns i offentlig sektor 
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och inom tillverkningsindustrin, medan delar av den privata ser-
vicesektorn – särskilt handel, hotell och restaurang – har en rela-
tivt låg organiseringsgrad på 20–25 procent. De fyra stora huvud-
organisationerna på arbetstagarsidan är LO, partipolitiskt obund-
na YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) samt akademiker-
organisationerna Akademikerna och Unio. De samlar tillsammans 
omkring 95 procent av de fackligt organiserade (Nergaard, 2014a; 
Hippe & Merke, 2013).

Arbetsgivarorganisationernas organisationsgrad uppskattas vara 
omkring 65 procent. Storföretag är vanligtvis anslutna medan 
mindre företag inte alls är anslutna i samma utsträckning. Orga-
nisationsgraden har ökat svagt sedan 1950-talet (Enegren, 2012c). 
Näringslivets huvudorganisation NHO (Næringslivets Hoved-
organisasjon) är den största arbetsgivarparten på den privata sidan, 
men betydelsefull är också Virke, tidigare HSH (Handels- og ser-
vicenæringens hovedorganisasjon), som representerar handelns 
arbetsgivare (Kjellberg, 2001:187; Eurofound, 2012).

Kollektivavtalen är juridiskt bindande och hade år 2013 en upp-
skattad täckningsgrad på omkring 70 procent. Drygt hälften av de 
anställda inom den privata sektorn och samtliga i den offentliga 
sektorn är täckta (Nergaard, 2014a). En aspekt väl värd att nämna 
är att medlemskap i arbetsgivarorganisationerna NHO och Virke 
inte automatiskt medför att företaget ifråga täcks av kollektivavtal. 
Det är upp till någon av parterna att se till så att anslutning sker till 
ett gällande avtal (Eurofound, 2012:5).

Tabell 3.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad i 
Norge 2013
Facklig anslutningsgrad 53,5 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad ca 65 %
Kollektivavtal täckningsgrad ca 70 %

Källa: Nergaard, 2014a; OECD, 2015.
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Vid kollektivavtalsförhandlingarna, som sker vartannat år, har 
nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer en betydande 
roll. Förhandlingarna koordineras genom att den konkurrensut-
satta branschens avtal sätter ”märket” och därtill genom dialog 
mellan parterna och regeringen i samband med avtalsrörelserna. 
Av tradition har staten medverkat i avtalsuppgörelserna. I tabell 
3.2 illustreras var kollektivavtalsförhandlingarna brukar äga rum. 
Rikstäckande kollektivavtal dominerar, men kompletteras ofta med 
avtal på företagsnivå i den privata sektorn (Nergaard, 2014a).

Tabell 3.2: Nivåer för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X X
Viktig, men ej dominerande nivå X
Existerande nivå X  

(offentlig sektor)

Baserat på Nergaard, 2014a.

3.2 Konfliktreglernas legala status
3.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
Norsk rätt erkänner organisationsfriheten och rätten att förhandla. 
I detta ingår rätten att teckna kollektivavtal och rätten att använ-
da stridsmedel för att sätta press på sin motpart. Norge saknar en 
grundlagsskyddad rätt att vidta stridsåtgärder. I stället återfinns 
bestämmelser om möjligheten att vidta stridsåtgärder i två lagar, 
nämligen lagen om arbetstvister (Arbeidstvistloven (AL)) från 
1915 och i en lag särskilt för offentliganställda inom staten (Tjene-
stetvistloven (TL)) från 1958. Dessa båda innehåller bestämmelser 
om bland annat förhandlingsrätten och vad som är lovligt gällande 
stridsåtgärder. Bestämmelserna gällande konfliktreglerna är i prin-
cip desamma i lagarna där ramverken syftar till att arbetsmark-
nadstvister ska lösas på fredligt sätt. Fredsplikten gäller när ett kol-
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lektivavtal är på plats (Evju, 2008:80; Løken m.fl., 2013:17). För 
både offentlig och privat sektor kompletteras lagstiftningen med 
avtal mellan arbetsmarknadens parter i frågor gällande övergri-
pande mål samt vissa procedurer och principer för parterna. Bland 
annat regleras minimilönerna i kollektivavtal (Nergaard, 2014a; 
Olson, 2009).

Norge har skrivit under en rad internationella konventioner och 
gjort förpliktelser om organisationsfriheten och rätten att teckna 
kollektivavtal, vari konflikträtten ingår. Landet har undertecknat 
tre ILO-konventioner på området, nr 87 om föreningsfrihet och 
skydd för organisationsrätten, nr 98 om principerna för organi-
sationsrätten och rätten att föra kollektivavtalsförhandlingar och 
slutligen nr 154 om att främja kollektivavtalsförhandlingar. Euro-
parådets sociala stadga ratificerades av Norge år 1962 och i sam-
band med detta klargjordes att bruket av obligatorisk skiljenämnd 
och undantagen för vissa gruppers strejkrätt inte stod i strid med 
stadgan. Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna 
ratificerades av Norge 1952 och blev norsk lag år 1999 (Warneck, 
2007:54; Bjorge, 2010; NOU 2001:14, kap 4.6).

3.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
Den lagstadgade möjligheten att vidta stridsåtgärder i Norge ska 
ses som en frihet, snarare än en rättighet – ett perspektiv som 
mycket av den norska lagstiftningen utgår ifrån. Det är inte expli-
cit uttryckt i lagen att parter får vidta stridsåtgärder, utan det är 
istället en frihet som följer mer indirekt av lagstiftningens formule-
ringar (Evju, 2008:79f ). Samtidigt är utgångspunkten i den norska 
rätten att möjligheten för parterna att ta till stridsmedel ska vara 
vidsträckt, såväl för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som 
för enskilda arbetsgivare. Staten har lämnat stor frihet åt organisa-
tionerna att själva bestämma och definiera gränserna för hur strids-
åtgärderna ska nyttjas (Torkildsen, 2001:313).
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Möjligheten att vidta stridsåtgärder är i princip densamma för 
båda parterna. Lagen om arbetstvister säger att strejker och lock-
outer, totala såväl som partiella, ska ha till syfte att tvinga fram en 
lösning på en konflikt mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivar-
förening och en arbetstagarförening (AL § 1).

I lagen görs en distinktion mellan strejk, lockout och ”andra 
stridsmedel” (”annen arbeidskamp”) där det senare inte definieras, 
men innefattar exempelvis maskning, paragrafarbete (eng. work-
to-rule) och övertidsblockad, varför även dessa är tillåtna. Distink-
tionen finns främst i de procedurregler som hör till olika stridsåt-
gärder (Evju, 2008:82; AL § 6, nr 3; TL § 20). Även bojkott och 
blockad är tillåtna stridsåtgärder.

I både AL och TL görs en skillnad mellan intresse- och rättstvis-
ter. Stridsåtgärder får vidtas vid intressetvister, men inte vid rätts-
tvister där det istället råder en ovillkorlig fredsplikt för båda parter 
(Storeng m.fl., 2003:94; Hansteen m.fl. 2015:29f ). En rättstvist 
definieras som en tvist gällande kollektivavtalets giltighet, tolkning 
eller om dess existens är satt ifråga (AL § 6 nr 1). En intressetvist 
(AL § 6 nr 3) är istället en tvist som berör själva innehållet i vad ett 
nytt kollektivavtal ska inrymma. Det syftar då på sådana arbets-, 
löne- eller andra villkor som inte omfattas av ett gällande avtal. 
Vid sådana tvister får stridsmedel vidtas under vissa förutsättningar 
(Evju, 2008:84).
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Figur 3.1: Rättstvister och intressetvister i Norge

Baserad på Storeng m.fl., 2003.

I Norge får en facklig organisation använda stridsmedel såsom 
strejk och blockad, också som sympatiåtgärder, för att förmå en 
arbetsgivare som saknar kollektivavtal att underteckna ett sådant. 
Detta räknas som en intressetvist enligt AL § 1 och då kan man efter 
varsel och eventuell medling ta till stridsmedel, AL § 8. De fackliga 
organisationerna kan också kräva kollektivavtal på arbetsplatser 
där de saknar medlemmar men måste då nyttja andra stridsmedel 
än strejk. En ytterligare möjlighet föreligger: Om det är utländ-
ska arbetstagare som saknar kollektivavtal och som har påvisbart 
lägre löner och arbetsvillkor kan en allmängiltigförklaring av avta-
let ske. Då måste de fackliga organisationerna bevisa sitt fall inför 
Tariffnemnda, som i sin tur beslutar att allmängöra avtalet (SOU 
2005:89 s. 136ff; Holo, 2000; Hansteen m.fl., 2015:82ff, 188).

Politiska strejker, i såväl inhemska som utländska angelägenhe-
ter, tillåts under vissa omständigheter. I lagens mening uppfattas 
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dock inte en politisk strejk som en strejk utan som en demonstra-
tionsyttring för att uttrycka missnöje. Därför gäller inte sedvan-
liga procedurregler för politiska strejker. Inte heller regleras dessa 
i någon nämnvärd utsträckning i kollektivavtalen. Enligt praxis är 
en förutsättning för att en politisk strejk ska vara tillåten att den är 
mycket kortvarig (Evju, 2008:82ff).

Det finns inga lagkrav på att det måste vara en fackförening eller 
arbetsgivarorganisation som kallar till eller godkänner en strids-
åtgärd. Det innebär att det inte heller finns lagkrav på omröst-
ningar innan stridsåtgärden verkställs. Inga restriktioner finns för 
vem som kan bilda en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation 
eller vem som kan förhandla om kollektivavtal. Utgångspunkten 
är snarare att en sammanslutning av anställda som arbetar för sina 
gemensamma intressen gentemot en arbetsgivare ska betraktas som 
en fackförening. I TL är restriktionerna något fler och där stadgas 
att det är ett antal utvalda fackförbund som har rätten att förhand-
la (Evju, 2008:87).

Fredsplikten kan sägas vila på två ben. Den följer dels av kol-
lektivavtal, dels av lag. Fredsplikten kan i kollektivavtal vara såväl 
uttalad som underförstådd, medan den lagföreskrivna fredsplikten 
återfinns i AL och i TL. Fredsplikten gäller endast på områden som 
täcks av kollektivavtalet. Fredsplikten är följaktligen inte tillämp-
bar på frågor som ligger utanför kollektivavtalet. Därför kan strids-
åtgärder vara lovliga utifrån det syfte de har. Om en stridsåtgärd 
under gällande kollektivavtal skulle vidtas för frågor om löner för-
klaras den olovlig, men om det gäller en politisk fråga kan den vara 
lovlig och samma sak gäller sympatiåtgärder. Fredsplikten omfattar 
bara dem som är bundna av kollektivavtalet (Evju, 2008:83f ).

I Norge fortsätter kollektivavtalen att vara giltiga efter att den 
avtalade perioden löpt ut och giltigheten gäller tills att tidsfrister 
om varsel, medling och dylikt har passerat. Först därefter kan en 
part verkställa en stridsåtgärd. Detta innebär att varningsstrejker 
i det närmaste är uteslutna (Evju, 2008:85; Fahlbeck, 2007:31).



64

Om ett företag är medlem i en arbetsgivarorganisation, såsom 
exempelvis NHO, innebär det inte automatiskt att företaget täcks 
av kollektivavtal. Det krävs också att företaget har fackligt anslutna 
medlemmar anställda för att facket ska kunna kräva – och vidta 
stridsåtgärder för – att arbetsgivaren ska teckna ett kollektivavtal. 
I ett huvudavtal mellan NHO och LO finns också bestämmelser 
om att det ska vara åtminstone 10 procent av arbetskraften inom 
aktuellt område som ska vara organiserade inom arbetstagarorga-
nisationen. För mindre företag eller avtal för vissa typer av tjäns-
temän gäller inte regeln om 10 procent. Om ett kollektivavtalslöst 
företag, som är anslutet till en arbetsgivarorganisation, har fler än 
10 procent fackligt anslutna anställda följer dock att arbetsgiva-
ren måste underteckna kollektivavtalet (NHO, 2015; Nergaard, 
2015).

3.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Den norska motsvarigheten till Arbetsdomstolen heter Arbeids-
retten. Denna partssammansatta, nationella domstol, instiftad år 
1915, har en viktig ställning i norsk arbetsrätt eftersom den dömer i 
tvister om kollektivavtal. Det kan handla om tolkning och tillämp-
ning av avtalen, men även om brott mot kollektivavtalsförpliktel-
ser. Den dömer dock inte i tvister om enskilda anställningsavtal, 
sådana mål hanteras av allmänna domstolar (Sigeman, 2004:564). 
Arbetsdomstolen ger genom sina domslut upphov till praxis. Den 
dömer också beslut i mål angående AL:s och TL:s fredspliktsbe-
stämmelser (Arbeidsretten, u.å.).

Den norska arbetsdomstolen består av en ordförande och sex 
andra medlemmar (domare) där två är opartiska jurister och de 
övriga fyra nomineras av parterna, två från vardera sida. De partsan-
knutna domarna nomineras av arbetsgivar- och arbetstagarorga-
nisationer som har minst 100 medlemmar och 10 000 anställda 
respektive minst 10 000 medlemmar. Sedan 1916 väljs ordinarie 
från de största centralorganisationerna, medan suppleanter väljs 
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bland de inte fullt så stora. Rätten att nominera dessa ledamöter är 
således inte specifikt förbehållen vissa organisationer, vilket är fal-
let i exempelvis Sverige. De ledamöter som föreslås av parterna får 
inte samtidigt vara styrelseledamöter i eller fast anställda av dessa 
organisationer (Arbeidsretten, u.å.; Sigeman, 2004:564).

3.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
Om stridsåtgärder (såväl strejker som lockouter) ska vidtas behö-
ver den nationella medlaren (Riksmekleren9) få ett varsel om detta 
fyra dagar innan åtgärden är planerad att äga rum. Efter att rele-
vanta tidsfrister har löpt ut (och medlaren inte har beslutat annor-
lunda) kan stridsåtgärden verkställas. Den norska motsvarigheten 
till Medlingsinstitutet kan besluta om ett tillfälligt förbud mot 
stridsåtgärden inom två dagar efter att varsel har mottagits (Evju, 
2008:84; Stokke, 2002:144). Detta sker vanligtvis och stridsåt-
gärden skjuts då upp tills vidare och i minst 14 dagar (Fahlbeck, 
2007:31f ).

Om varslen inte skett i tid blir stridsåtgärden olovlig ifall den 
verkställs. Då riskerar den felande parten skadeståndsansvar om 
motparten kan påvisa ekonomisk skada (Stokke, 2002:144; Stok-
ke, 2001:104).

3.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
Sympatiåtgärder är ett av undantagen mot regeln om fredsplikt 
under gällande avtalsperiod. Sådana åtgärder kan vidtas av både 
arbetstagar- och arbetsgivarsidan och vara totala såväl som partiel-
la. De är lagliga under förutsättning att det finns ett samband mel-
lan primärkonflikten och sympatiåtgärden samt att den konflikt 
som sympatiåtgärden vidtas till förmån för är lovlig. Primärkon-
flikten behöver inte vara norsk, även sympatiåtgärder till förmån 
för utländsk konflikt accepteras. Rätten att vidta sympatiåtgärder 

9 Tidigare ”Riksmeklingsmannen”.
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följer av att det är syftet med en stridsåtgärd (snarare än vilken 
typ av stridsåtgärd) som är det essentiella för att avgöra en åtgärds 
lovlighet. I lagens definition av en strejk uttrycks att målet ska vara 
att tvinga fram en tvistelösning. Det förekommer emellertid inga 
stridsåtgärder till stöd för egen organisation eller liknande (Fahl-
beck, 2007:32; Evju, 2008:85).

Arbetsdomstolen har vid flera tillfällen slagit fast att sympati-
åtgärder som riktar sig mot den egna arbetsgivaren med krav om 
ändringar av kollektivavtalet strider mot fredsplikten (Hansteen 
m.fl., 2015:189).

Vad gäller sympatistrejk är det i lagens mening en strejk, vilket 
innebär att parterna behöver varsla utifrån samma regler som för 
en primärstrejk. Kollektivavtalen kan dock innehålla andra regler. 
Ett exempel är huvudavtalet mellan LO och NHO som innebär att 
samtycke måste lämnats av LO eller NHO innan åtgärden vidtas, 
och innan dess ska förhandlingar ske mellan huvudparterna. Likar-
tade regler finns också i de andra huvudavtalen mellan exempelvis 
YS och NHO eller LO och Virke (Storeng m.fl., 2003:86; Han-
steen m.fl., 2015:190).

3.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Krav på proportionalitet eller liknande?
I Norge finns ingen generell princip om proportionalitet vid 
arbetskonflikter och arbetsdomstolen har också avstått från att 
göra sådana bedömningar. Däremot finns det vissa specifika fall 
där man begränsar konflikträtten med proportionalitetsförbehåll, 
både genom lag och genom huvudavtal.

Blockaden är ett tillåtet vapen, men med flera förbehåll. I Norge 
skiljer man mellan ”boikott” – närmast leverans- eller serviceblock-
ad och ”blokade” som är att likställa med nyanställningsblockad. 
I § 2c av Boikottloven (1947) finns också följande passage som 
illustrerar att ”boikott” under vissa omständigheter är otillåtna om 
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åtgärden inte är proportionerlig, alltså ”rimelig forhold”: ”…når 
det ikke er noe rimelig forhold mellan den intresse som skal frem-
mes ved boikotten og den skade som den vil fore med seg”. Ett 
annat kriterium handlar om fair play: boikott-vapnet får inte utfö-
ras på ett kränkande sätt och i aktionen får inte osanna eller miss-
visande uppgifter användas. Slutligen finns ytterligare ett kriterium 
om att ”vesentlige samfunnsinteresser” inte får skadas. En tredje 
variant på blockad, indrivningsblockad, är mer accepterad enligt 
norsk lagstiftning och har bl.a. använts för att kräva in lön vid 
stridsåtgärder mot främmande fartyg i norska hamnar (Hansteen 
m.fl., 2015:187; Jakhelln m.fl., 2014:397f; Schelin, 1998:84f ).

I gällande huvudavtal mellan LO och NHO § 3–6 finns for-
muleringar om att konfliktmedel som används mot arbetsgivare 
utanför NHO ska vara proportionerliga mot de konfliktmedel 
som används mot organiserade arbetsgivare (LO, 2014). NHO 
krävde i förra omförhandlingen av huvudavtalet (2013) att sym-
patiåtgärderna skulle omfattas av en proportionalitetsprincip, men 
kravet infriades alltså inte under förhandlingarna (Hansteen m.fl., 
2015:183).

Begränsningar för vissa grupper
I Norge får en liten grupp högre statstjänstemän ”embedsmenn” 
inte gå ut i strejk och kan därmed inte heller bli lockoutade. Grup-
pen har förhandlingsrätt men vid oenighet sker en tvångsskiljedom 
för att avgöra villkoren. Samma inskränkning i strejkrätten gäller 
också militär personal och gällde, fram till en lagändring 1995, 
också för poliser (Stokke 2008:564).

Begränsningar i strejkrätten kan göras genom kollektivavtal där 
det kan förekomma bestämmelser om verksamhetens säkerhet och 
att arbete som är nödvändigt för att upprätthålla liv och hälsa ska 
genomföras (Evju, 2008:81ff).
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Hur ser lockouträtten ut?
Lockout är en lovlig stridsåtgärd, också som sympatiaktion, men 
numer sällan förekommande. Som stridsmedel användes den myck-
et flitigare under mellan- än efterkrigstiden. Den kan vara total eller 
partiell och lyder under samma regler som en strejk, vilket innebär 
att procedurregler för t.ex. varsel är desamma. Offensiva lockouter 
används i stort sett inte längre utan när arbetsgivarorganisationer 
numer tillgriper stridsmedel är det som svar på fackliga aktioner 
(Hansteen m.fl., 2015:183f; Bergsli, 2015; Arbeidstvistloven, lov-
2012-01-27-9).

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
Det finns inga regler om att en stridsåtgärd måste föregås av någon 
slags medlemsomröstning. I Norge är det ledningen i organisatio-
nerna, eller i LO:s fall representantskapet, som beslutar om att gå 
ut i konflikt. När det gäller att anta eller förkasta medlingsförslag 
förrättas slutna medlemsomröstningar utifrån organisationernas 
egna regler. Medlemsomröstningar är mindre vanligt bland aka-
demiker- och tjänstemannafacken än i LO och YS, där de regel-
bundet genomförs. Omröstningar genomförs också när medlarnas 
förslag till kollektivavtal ska antas i offentlig sektor (Evju, 2008:87; 
Hansteen m.fl., 2015:168ff; Løken m.fl., 2013:39).

3.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
I den norska lagstiftningen (AL § 4) finns regler om skadestånd 
om en part går ut i en olovlig strejk, lockout eller annan stridsåt-
gärd, vilket innebär att fackförbund eller arbetsgivarorganisation 
och dess medlemmar blir skadeståndsskyldig(-a). Anställda som 
deltagit i olovlig åtgärd kan avskedas på grund av sin delaktighet. 
Liksom i Danmark blir organisationen också ersättningsskyldig 
om den inte i tillräcklig mån har försökt hindra den olovliga strids-
åtgärden. Här föreligger tämligen stränga krav på att organisatio-
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nen aktivt ska verka för att arbetet återupptas, det räcker inte med 
allmänna uppmaningar. Skadeståndets storlek bedöms utifrån fak-
torer såsom skadans storlek och vilken skuld parten hade. I Norge 
ges skadestånd för faktiska ekonomiska förluster som den drab-
bade parten har lidit genom den otillåtna stridsåtgärden. Rätts-
praxis från domslut i Arbetsdomstolen visar emellertid att enskilda 
arbetstagares skadestånd inte står i proportion till den skada som 
verksamheten lidit av arbetsnedläggelsen (Storeng m.fl., 2003:86f; 
Bruun & Johansson, 2014:267).

3.2.8 Hur fungerar medling?
Samtida med Arbetstvistloven etablerades Riksmeglingsmannsem-
betet och den lokala medlingsapparaten. Reglerna runt deras verk-
samhet och befogenheter är i stora drag oförändrade. Syftet med 
medlingen ska enligt AL § 12 vara att uppnå enighet mellan par-
terna om en rimlig uppgörelse och avtalsförhandlingarna i Norge 
följs av medling om förhandlingarna inte går framåt (Hansteen 
m.fl., 2015:130; Stokke, 2001:100).

Den nationella Riksmekleren måste underrättas om samtliga 
strejker och lockouter som planeras äga rum. När ett konfliktvarsel 
lämnas kan medlaren avbryta konflikten och förlänga fredsplikten 
om den uppfattas skada allmänintresset. Medlaren har också befo-
genhet att kalla till möte. På lokal nivå består medlingen främst av 
tvister mellan fackliga organisationer som vill teckna kollektivav-
tal och oorganiserade arbetsgivare (The National Mediator, 2012; 
Stokke, 2002:144f ).

I praktiken är medlingen på nationell nivå obligatorisk. Tidsra-
men för medlingen beslutas ofta i samråd med de tvistande par-
terna. Tio dagar efter beslutet om förlängd fredsplikt kan någon-
dera parten kräva att medlingen upphör. Därefter har medlaren 
ytterligare fyra dagar på sig att avsluta medlingen. I offentlig sektor 
ger TL vanligen mer flexibla tidsramar och det kan gå uppemot 
fem veckor från varslet om avbrutna förhandlingar tills medlingen 
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är avslutad (Hansteen m.fl., 2015:140ff; Stokke, 2002:144f; The 
National Mediator, 2012).

Skulle parterna under medling inte kunna enas om ett avtal 
kan medlaren lägga ett slutbud. Säger en part nej till detta följer 
att stridsåtgärderna verkställs (SOU 1998:141, s. 122). På den of-
fentliga sidan har man delvis andra regler. Till exempel finns där 
obligatorisk medling kombinerad med ett automatiskt förbud mot 
stridsåtgärder i 21 dagar (Stokke, 2001:103).

Utöver Riksmekleren finns också en statlig och permanent skil-
jenämnd för intressetvister (Rikslønnsnemnda). Till denna nämnd 
kan parterna söka sig frivilligt, men även bli kallade att infinna 
sig. Nämnden består av fyra representanter utsedda av parterna i 
konflikten (om TL är tillämplig är det istället två representanter) 
samt en ordförande, två neutrala parter och en representant för 
vardera arbetstagar- och arbetsgivarintresset. Regeringen tillsätter 
nämnden för treårsperioder (Regjeringen, u.å.).

Om en arbetstvist uppfattas kunna orsaka väsentlig skada på 
samhället kan regeringen och stortinget ingripa genom att besluta 
om obligatoriskt skiljeförfarande (tvungen lonnsnemnda) från 
Rikslønnsnemnda, vilket syftar till att stoppa stridsåtgärden. Till 
skillnad från det övriga nationella medlingssystemet är beslut om 
obligatoriskt skiljeförfarande ofta kontroversiellt (Løken m.fl., 
2013:40; Nergaard, 2014a). Efter kritik från riksdagsmän, arbets-
tagarorganisationer och internationella organ har tvångsskiljedom 
blivit mindre använd. Detta kan vara en orsak till att strejkerna i 
Norge har blivit längre i dag än på 1990-talet. Av de 39 strejker 
som stoppats av nämnden mellan 1990 och 2014 var ett mindre 
antal sympatistrejker (Seip, 2013; Bergsli, 2014).

3.2.9 Övrigt
Den norska lagstiftningen stadgar att arbetstagare har rätt att 
representeras i en företagsstyrelse samt på bolagsstämmor om före-
taget har fler än 30 anställda och om en majoritet av de anställda 
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efterfrågar denna representation. Hur många representanter som 
väljs beror på antalet anställda och på vilken typ av beslutande för-
samling som företaget har. Arbetstagarnas representation är aldrig 
större än en tredjedel av församlingen. Dessa samarbetsorgan regle-
ras också av olika slags avtal mellan parterna, där LO-NHO-avtalet 
utgör normen (Løken m.fl., 2013:19, 50).

Vanligtvis är det fackföreningar som nominerar listor på repre-
sentanter, ofta fackligt verksamma, som väljs in i styrelserna. Deras 
rättigheter och skyldigheter är lagstadgade och innebär bland annat 
att arbetsgivaren ska informera, förhandla och liknande med dessa 
representanter (Nergaard, 2014a).

3.3 Konfliktreglerna i praktiken
3.3.1 Konfliktfrekvens
Vid jämförelser med andra europeiska länder ligger den norska 
konfliktnivån nära genomsnittet i EU och följaktligen något högre 
än exempelvis Sverige och något lägre än Danmark (Enegren, 
2012b). Under 1990-talet var antalet förlorade strejkdagar drygt 
90 per 1 000 arbetstagare, medan antalet minskade under 2000-
talet till ca 40 (Hippe & Merke, 2013:60). Den norska staten kan 
genom den statliga skiljenämnden avbryta strejker och lockouter, 
vilket ofta har hänt (Løken m.fl., 2013:41).

De norska avtalsförhandlingarna har en regelbunden rutin där 
hela kollektivavtalet vanligen omförhandlas vartannat år, ”hoved-
oppjgør”, medan bara lönerna omförhandlas åren däremellan, 
”mellomoppjgør”. Vid hovedoppjgør blir således konfliktnivån 
väsentligt högre, mellan 10 och 15 konflikter, och övriga år har 
fem eller färre konflikter (se appendix, tabell A2) (Enegren, 2012b; 
Nergaard, 2014a). Stridsåtgärder är vanligtvis i bruk endast en kor-
tare tid, men de kan vara omfattande (Løken m.fl., 2013:41).
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3.3.2 Konfliktmönster
Den offentliga sektorn har varit mest konfliktfylld under senare 
decennier. Det mönstret inleddes i mitten av 1980-talet med kon-
flikter i stor skala avtalsåren 1984, 1986, 1988 och 1992. Sedan 
1994 har konflikterna i offentlig sektor dominerats av akademiker 
och högre tjänstemän. Också under 2000-talet har sektorn varit 
strejkdrabbad och står regelbundet för över hälften av de förlo-
rade strejkdagarna (Stokke, 2008:562; Carley, 2010; Eurofound, 
2013b).

En tvistefråga som orsakat strejker i den offentliga sektorn är 
oenighet om märkessättningen. Frågan är om den exportoriente-
rade industrins löneavtal för arbetarsidan ska vara vägledande eller 
om också tjänstemännens, ofta högre, löneökningar, ska räknas in. 
En annan fråga som varit konfliktdrivande är den offentliga sek-
torns lönegap för högutbildade gentemot den privata (Løken m.fl., 
2013).

Konfliktvapnet används främst vid lönefrågor. Efter EU-ut-
vidgningen fick Norge, eftersom landet var del av EES och hade 
en kraftig högkonjunktur, en omfattande arbetskraftsinvandring. 
Detta föranledde en lång rad konflikter inom inte minst bygg- och 
transportnäringen (Hippe & Merke, 2013:66f ). Under 2005 och 
2006 var ”lönedumpning” en vanligt förekommande anledning till 
stridsåtgärder (Carley, 2010).

3.4 Förändringar av konfliktreglerna
3.4.1 Läget för de norska konfliktreglerna
I Norge har det förts ett antal diskussioner om konfliktreglerna. 
Bland annat har arbetsgivarna rest kravet om att begränsa sym-
patiåtgärderna. Samtidigt har ett antal näraliggande områden fått 
nya regler. Men inga större förändringar har skett som direkt har 
påverkat strejkrätten under de senaste 10–15 åren.
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3.4.2 Vilka förändringar har skett?
I anslutning till diskussionen om social dumpning och de uppblos-
sande konflikterna kring utländska företag och arbetstagare som 
etablerade sig i Norge gjordes en rad reformer från 2006 och fram-
åt. Den norska arbetsinspektionen (Arbeidstilsynet) fick utökade 
resurser och sanktionsmöjligheter. Inom byggsektorn infördes krav 
om id-kort och solidaransvar samt även en rätt till insyn för fack-
liga representanter i samband med allmängiltigförklaring av avtal. 
Justeringarna av lagstiftningen gjordes på initiativ från främst de 
fackliga parterna och de norska socialdemokraterna, som samver-
kar intimt med LO i Norge (Hippe & Merke, 2013:66f ).

Det finns ingen norsk tradition av att allmängiltigförklara kol-
lektivavtal. I och med EES-avtalet 1993 gavs möjlighet att genom 
myndighetsbeslut från Tariffnemnda allmängiltigförklara ett riks-
täckande nationellt avtal, där det finns belägg för att utländska 
arbetstagare arbetar eller kan komma att arbeta under sämre vill-
kor. Sedan EU-utvidgningen år 2004 har vissa villkor, främst löner, 
allmängiltigförklarats i branscher som byggnation, jordbruk och 
städning (Nergaard, 2014a; Evju, 2010:263ff; Evju, 2009).

Några mindre reformer av AL gjordes år 2002 i och med försla-
gen från NOU 2001:14 Vårens vakreste eventyr…?. Kortfattat änd-
rades reglerna om medlarnas befogenheter. Medlarnas rätt att ”slå 
samman” medlemsomröstningar om medlingsförslag begränsades. 
Hädanefter får medlarna endast slå samman omröstningarna från 
flera fack eller kollektivavtalsområden om de förhandlande par-
terna samtycker och om medlingsmöjligheterna är uttömda.

3.5 Sammanfattning
• Den norska konflikträtten följer främst från lag och därnäst från 

huvudavtal mellan parterna.
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• En strejk är en partiell eller total arbetsnedläggelse av en grupp 
arbetstagare som har ett gemensamt syfte i att påverka en arbets-
givare eller arbetsgivarorganisation.

• Norsk rätt erkänner rätten att förhandla.
• Kollektivavtal kan allmängiltigförklaras, men bara för utländska 

arbetstagare stationerade i landet.
• Den norska arbetsdomstolen dömer i tvister om kollektivavtal, 

dess tolkning och tillämpning, men även vid brott mot kollek-
tivavtalsförpliktelser.

• Arbetsdomstolen består av sju ledamöter, en ordförande och 
ytterligare två juridiskt skolade ledamöter samt fyra ledamöter 
från arbetsmarknadsparterna.

• Varsel ska inkomma senast fyra dagar inför en planerad strids-
åtgärd för att denna ska vara lovlig.

• Sympatiåtgärder är lovliga om det finns ett samband mellan pri-
märkonflikten och sympatiåtgärden och om huvudorganisatio-
nen godkänt åtgärden.

• Proportionalitetsprincip finns ej, men proportionalitetskrav 
föreligger i vissa specifika fall, bl.a. kring blockader.

• Medlemsomröstningar innan en stridsåtgärd behövs ej.
• Den statliga institutionen för medling har bland annat befogen-

heten att kalla till medlingsmöte.
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4 Finland

4.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Kollektivavtalen har en viktig funktion i Finland alltsedan en över-
enskommelse 1940, kallad Januariförlovningen, och sedermera 
genom en formell lag om kollektivavtal 1946. Löner och andra 
villkor påverkas också i hög grad av tripartismen mellan statsmak-
ten och arbetsmarknadsparterna. Staten har således spelat en vik-
tig roll för regelutformningen och bland annat stiftat en särskild 
individuell arbetsavtalslag (55/2001) som vidgar kollektivavtalets 
rättsverkan. Det finns även sedan 1970 tvingande regler om kol-
lektivavtalens allmängiltiga verkan.

Kollektivavtalen har en hög täckningsgrad, delvis eftersom de 
vanligtvis blir allmängiltiga efter beslut i en särskild nämnd. All-
mängiltigförklaringen innebär att de villkor som ges i ett allmänt 
bindande kollektivavtal gäller som minimivillkor för alla arbets-
tagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

För att allmängiltigförklaring ska kunna verkställas krävs (1) att 
kollektivavtalet ifråga ska vara riksomfattande, (2) att arbetstagare 
omfattas av det avtal som ligger närmast det arbete denne utför och 
(3) att kollektivavtalet som allmängiltigförklaras ska vara represen-
tativt för branschen ifråga. Från ett allmängiltigt kollektivavtal föl-
jer inte samma fredsplikt som för vanliga kollektivavtal (Klami, 
2002:201ff; Bruun & Malmberg, 2005:15f; Suviranta, 2003:53).

Under efterkrigstiden fanns ett konkurrensförhållande mellan 
kommunistiska och socialdemokratiska fraktioner i de fackliga 
organisationerna, vilket fram till 1980-talet gav den finska arbets-
marknadsmodellen väsentliga särdrag, bland annat en högre kon-
fliktnivå. Inte förrän 1969 fick Finland en enhetlig huvudorganisa-



76

tion på arbetarsidan, SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö), som sedan slutet av 1980-talet har haft mer entydiga band 
till socialdemokratin (Klami, 2002:201ff; Bruun & Malmberg, 
2005:15f ).

Den fackliga anslutningsgraden är nära 70 procent, lite högre i 
den offentliga sektorn, och har legat däromkring under 2000-talet 
(Eylert & Schinz, u.å. s. 4). Även om anslutningsgraden har mins-
kat med omkring 10 procentenheter sedan mitten av 1990-talet 
är den högre än i nästan alla andra länder i Europa. Enligt OECD 
överträffas den endast av Island (Enegren, 2012c; Jokivuori, 2014). 
I takt med att färre väljer ett fackligt medlemskap har andelen som 
söker sig till den oberoende arbetslöshetsförsäkringen också ökat, 
och den samlar numer cirka 14 procent av arbetstagarna (Jokivuo-
ri, 2014).

Arbetsgivarorganisationerna i Finland har en organisationsgrad 
på 71 procent (Jokivuori, 2014). Den uppskattade täcknings-
graden för kollektivavtalen är 93 procent och har legat omkring 
90 procent ända sedan tidigt 1990-tal (Jokivuori, 2014; Olson, 
2009).

Tabell 4.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad i 
Finland 2013
Facklig anslutningsgrad10 68,6 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad 71 %
Kollektivavtal täckningsgrad 93 %

Källa: Jokivuori, 2014; OECD, 2015.

I Finland sker avtalsförhandlingarna på flera olika nivåer. Mellan 
centralorganisationerna och staten träffas regelbundet inkomst-
politiska uppgörelser som inkluderar frågor om socialförsäkringar, 
skatter och allmän ekonomisk politik (SOU 1998:141, s. 124). 

10 Siffror från 2012. Det saknas OECD-siffror över Finland för år 2013.
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Dessa uppgörelser har ofta fungerat som ram och rekommendation 
för kollektivavtal som träffas på lägre nivåer. På branschnivå teck-
nas de avtal som kollektivavtalslagen och de allmängiltigförklarade 
avtalen baseras på. Lokala avtal på företagsnivå tecknas ofta med 
stöd av ett förbundsavtal (Bruun & von Koskull, 2006).

Det finska systemet har varit tämligen centraliserat men försök 
att decentralisera löneförhandlingarna har gjorts. År 2007 vägrade 
den ledande arbetsgivarorganisationen i den privata sektorn att 
förhandla om ett nytt nationellt avtal eftersom de hellre ville se 
förhandlingar på branschnivå. Därpå följde ett par år av mer lokala 
förhandlingar, men där arbetsgivarorganisationerna tog en koordi-
nerande roll. Som följd av den ekonomiska krisen undertecknades 
år 2011 en ny typ av centralt ramavtal innehållandes bestämmelser 
om procentuella löneökningar (Fulton, 2013b; Enegren, 2012c). 
Avtalet utgjorde, till skillnad från tidigare inkomstpolitiska upp-
görelser, ett tak för arbetsgivarnas kostnader (Finlands ambassad, 
2011).

Tabell 4.2: Nivåer för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X
Viktig, men ej dominerande nivå X X
Existerande nivå

Baserat på Jokivuori, 2014.

4.2 Konfliktreglernas legala status
4.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
I den finska grundlagen, sektion 13:2, erkänns föreningsfriheten 
inom vilken även rätten att delta i stridsåtgärder som organisa-
tionen genomför ryms. Det finska systemet för konfliktregler och 
arbetsmarknadsreglering har sin grund i huvudavtalet från 1944. 
Dessförinnan fanns ingen motsvarande reglering – vilket gör Fin-
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land till det nordiska land som var sist med att instifta denna typ 
av system. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har blivit omfattande. 
Sedan 1946 har landet en kollektivavtalslag och en arbetsdomstol. 
I Kollektivavtalslagen § 8 stadgas kollektivavtalen med tillhöran-
de fredsplikt samt regler för vem och mot vad man kan tillgripa 
stridsåtgärder. Lagen har vidareutvecklats genom praxis (Fahlbeck, 
2007:28; SOU 1998:141, s. 129). Därtill regleras konflikträtten i 
1962 års lag om medling i arbetstvister (FFS 1962/420).

Finland har undertecknat ILO:s konvention 87 om förenings-
frihet och skydd för organisationsrätten och konvention 98 om 
rätten att organisera sig och förhandla kollektivt. Finland har också 
undertecknat Europeiska unionens sociala stadga samt Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Lamminen, 
2014:194).

4.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
Stridsåtgärder definieras enligt finsk rätt som kollektiva aktioner 
vilka används i syfte att sätta press på sin motpart i frågor som rör 
anställningsrelationen, oftast löner och andra arbetsvillkor. Fack-
liga organisationer, men också en samling anställda, kan organisera 
och genomföra stridsåtgärder. Om en facklig organisation orga-
niserar och utlyser strejken har de som deltar ett större skydd och 
kan exempelvis inte bli avskedade även om stridsåtgärden skulle 
förklaras olovlig (Lamminen, 2014:193f ). Många olika typer av 
stridsåtgärder är tillåtna i Finland såsom strejker, blockader, para-
grafarbete, maskning, work-ins11, lockouter samt politiska strej-
ker och sympatistrejker. Vissa stridsmedel är dock olovliga såsom 
t.ex. varningsstrejker (Warneck, 2007:28; Lamminen, 2014:200f; 
Arbetsmarknadsnyckeln, u.å.).

11 En work-in är en stridsåtgärd som vidtas av arbetstagare. Stridsåtgärden, som 
vanligen vidtas under föreslagen nedläggning av verksamheten, innebär en form av 
ockupation av arbetsgivarens verksamhet där arbetstagarna fortsätter arbeta på arbets-
platsen, men utan lön.
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En grundval i Finland är att parterna själva har frihet att reg-
lera arbetsvillkoren genom förhandlingar. Därför finns mycket få 
begränsningar mot att ta till stridsåtgärder när inget gällande kol-
lektivavtal existerar. Däremot är stridsåtgärder inte tillåtna under 
fredsplikt, med undantag för sympatiåtgärder. Att ta till stridsme-
del är tillåtet i intressekonflikter medan däremot rättstvister, tolk-
ning av gällande kollektivavtals innehåll eller bestånd, behandlas i 
domstol och där är stridsåtgärder otillåtna.

Fredsplikten är såväl passiv som aktiv. Det innebär att avtals-
parterna, utöver att själva inte vidta stridsåtgärder, också ska se till 
att deras medlemmar respekterar fredsplikten. Utformningen av 
fredsplikten och begränsningen av vad som är tillåtet regleras i Kol-
lektivavtalslagen och har till viss del utformats av praxis. Gräns-
dragningen mellan tillåtet och otillåtet i finsk rätt rör god sed eller 
om åtgärden strider mot den etablerade rättsordningen (Lammi-
nen, 2014:195; Lonka 2008:485).

En följd av den passiva fredsplikten tillsammans med de förhål-
landevis heltäckande kollektivavtalen är att det är otillåtet att vidta 
stridsåtgärder med anledning av de egna anställningsvillkoren eller 
i frågor av intressekaraktär under gällande kollektivavtal. Arbets-
tagarsidan kan således då bara vidta stridsåtgärder om frågor som 
ligger utanför kollektivavtalet, alltså politiska strejker och sympati-
åtgärder (Lamminen 2014:195).

Skulle ett kollektivavtal vara allmängiltigt efter beslut av den för 
syftet särskilda nämnden följer inte en fredsplikt. En fackfören-
ing kan således vidta stridsåtgärd mot en arbetsgivare som enbart 
följer det allmängiltiga avtalet om den exempelvis vill uppnå bätt-
re villkor. Detta är lovligt även om fackföreningen är bunden av 
det kollektivavtal som har blivit allmänt (Fahlbeck, 2007:28ff). 
Stridsåtgärder som har otillåtet syfte eller som uppsåtligen syftar 
till att skada person eller egendom kan vara förbjudna även under 
avtalslöst tillstånd. Vid sådana åtgärder kan den skyldiga parten 
bli tvungen att betala skadestånd (Bruun & Malmberg, 2005:31).
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4.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Den finska motsvarigheten till Arbetsdomstolen instiftades år 
1947 och är en partssammansatt domstol med en viktig roll i finsk 
arbetsrätt. Den är enda behörig domstol och slutlig instans i tvister 
om kollektivavtal, vilka kan handla om tolkning och tillämpning 
av avtalen, alltså rättstvister, men även vid brott mot kollektivav-
talsförpliktelser. Exempelvis avgör domstolen huruvida en strejk 
eller andra stridsmedel är lovlig(-a) eller inte. Arbetsdomstolens 
avgöranden blir sedermera rättspraxis. Den dömer inte i tvister om 
enskilda anställningsavtal utan sådana mål hanteras av allmänna 
domstolar (Sigeman, 2004:564; Arbetsdomstolen, u.å.a).

Arbetsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande 
samt 14 ledamöter. Två av de 14 ledamöterna är jurister och neu-
trala gentemot arbetsmarknadens parter. Fyra ytterligare har erfa-
renhet från statsförvaltningen och resterande åtta är från arbets-
marknadens parter: fyra från de mest representativa arbetsgivar-
organisationerna och fyra från de mest representativa arbetstagar-
organisationerna. Samtliga ledamöter utses av landets president för 
en treårsperiod (Sarvilinna, 2007:597; EALCJ, u.å.).

4.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
Strejker och lockouter ska parterna varsla om till motparten och 
Förlikningsmannabyrån (motsvarande Medlingsinstitutet) två 
veckor i förväg. Andra stridsmedel såsom blockader och bojkotter 
behöver man inte varsla om. Varslet är en ordningsföreskrift och 
således blir stridsåtgärden inte ogiltigförklarad på grund av sent 
eller uteblivet varsel, men den felande parten kan bötfällas. Om 
väsentliga samhällsintressen hotas kan Arbetsmarknadsministeriet 
skjuta upp konflikten i ytterligare två veckor (Fahlbeck, 2007:29; 
Stokke, 2002:144; Lamminen, 2015:196; Arbetsmarknadsnyck-
eln, u.å.).
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Vad gäller sympatiåtgärder och politiska strejker är varselreg-
lerna annorlunda. Varselföreskriften för primäråtgärd gäller inte 
sekundäråtgärder. Regler kan finnas i kollektivavtalen och huvud-
organisationerna har kommit överens om att en varseltid på fyra 
dagar ska gälla för sympatiåtgärder och politiska strejker (Fahlbeck, 
2007:29; Lamminen, 2014:196).

De varsel som inkommer till Förlikningsmannabyrån ska redo-
göra för orsak till stridsåtgärd, tidpunkt för när åtgärden planeras 
träda i kraft eller utvidgas och för dess omfattning. Efter att detta 
varsel har skickats får inte innehållet ändras om inte den andra 
parten har gått med på det (SOU 1998:141, s. 130).

4.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
Möjligheterna till sympatiåtgärder är generösa. De är tillåtna för 
både arbetstagare och arbetsgivare under förutsättning att primär-
åtgärden är tillåten samt att de som genomför sympatiåtgärden 
inte har egna krav i konflikten. Sympatiåtgärder kan också vidtas 
under ett gällande kollektivavtal och utgör således ett undantag 
från fredsplikten (Fahlbeck, 2007:29f; Lamminen, 2014:195).

Vanligtvis syftar sympatiaktioner till att stödja andra organisa-
tioners kollektivavtalstecknande. Det förekommer även att sympa-
tiåtgärder vidtas för att stödja kollektivavtal som önskar tecknas av 
den egna organisationen. Det handlar i dessa – otypiska – fall om 
olika avtal, men med samma huvudorganisation (EK, 2015).

4.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Krav på proportionalitet eller liknande?
Den finska lagen uppställer inga direkta krav på proportionalitet, 
social adekvans eller liknande för att en primär stridsåtgärd ska 
vara lovlig (Fahlbeck, 2007:31; EK, 2015). En form av proportio-
nalitetsbedömning görs dock ändå. Denna uppfattas vara uppfylld 
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om förhandlingar har föregått en stridsåtgärd och om det finns 
möjlighet till medling (Eriksson m.fl., 2008).

I de fall där en av, eller båda, parterna inte är bundna av något 
kollektivavtal och Arbetsdomstolen saknar jurisdiktion har en all-
män fredsplikt utvecklats. Enligt domstolspraxis från Högsta dom-
stolen kan då stridsåtgärder vara tillåtna, men utifrån kriterier som 
”god sed”, diskriminerande effekter och huruvida konfliktmedlen 
är proportionerliga eller ej. I rättspraxis ser man till formerna för 
hur stridsåtgärden verkställs, målet för åtgärden och dess effekter 
(Lamminen, 2014:197f, Lonka 2008:485).

Begränsningar för vissa grupper
Det har funnits förslag om att begränsa rätten att vidta stridsåt-
gärder för exempelvis yrken med samhällsviktiga funktioner eller 
att begränsa rätten att vidta stridsåtgärd vid politiska strejker, men 
inget sådant har införts. Ett fåtal offentliga tjänstemän, främst stats-
tjänstemän, har en begränsad strejkrätt och får bara gå ut i strejk. 
Inga andra stridsmedel, såsom t.ex. sympatiåtgärder eller politiska 
strejker, är tillåtna för dem. Statstjänstemän i allmänhet är tvungna 
att utföra ”skyddsarbete”, även under en pågående konflikt, för att 
skydda liv och hälsa samt egendom som annars skulle hamna i fara 
på grund av stridsåtgärden. Vad som räknas som skyddsarbete och 
omfånget av detta bestäms gemensamt mellan parterna, men i sista 
hand har arbetsgivaren tolkningsföreträde (Stokke 2008:564; EK, 
2015; Lamminen, 2014:200).

Skulle en stridsåtgärd uppfattas hota viktiga samhällsintres-
sen kan den skjutas upp – tillfälligt förbjudas – i som mest 14 
dygn, efter beslut från arbetsministeriet efter framställning av för-
likningsmannen. Under denna tid är förhoppningen att medling 
ska kunna ersätta behovet av åtgärd. Inom offentlig sektor finns 
mer generösa möjligheter att skjuta upp konflikter. Om konflikten 
berör offentliga tjänstemän kan ett tillfälligt förbud mot konflik-
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ten gälla i tre istället för två veckor (Lamminen, 2014:200; SOU 
1998:141, s. 131; Stokke, 2001:101).

Hur ser lockouträtten ut?
I ett avtalslöst tillstånd kan en arbetsgivare använda sig av lockout. 
En sådan åtgärd kräver varsel till förlikningsman och till motpart 
på motsvarande sätt som arbetstagares stridsåtgärder (Arbetsmark-
nadsnyckeln, u.å.). Eftersom den finska arbetsrätten utgår från att 
båda organisationerna har rätt att ta till stridsåtgärder så görs ingen 
skillnad på offensiva eller defensiva lockouter när det gäller lovlig-
het (Fahlbeck, 2007:32; EK, 2015).

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
Det är inte lagstadgat att stridsåtgärder ska föregås av en medlems-
omröstning. Däremot kan respektive organisation ha särskilda 
stadgefästa procedurer som ska följas inför en eventuell strids-
åtgärd. Vanligt är att det krävs en majoritet om två tredjedelar 
för att kunna inleda eller fortsätta en strejk (EK, 2015; Schmidt 
1972:124).

4.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
Om en stridsåtgärd vidtas av en part som är bunden av fredsplikt 
kan denna åläggas att betala plikt, alltså skadestånd till dem som 
drabbats. Detta gäller både arbetsgivare och arbetstagarorganisa-
tion. Organisationerna har också en skyldighet att övervaka så att 
inte deras medlemmar kränker fredsplikten. Maxbeloppet som kan 
åläggas är fastställt, men en plikt kan dömas ut mer än en gång om 
parten skulle fortsätta den olovliga stridsåtgärden. En arbetstagare 
kan också förlora sin anställning som följd av otillåten stridsåtgärd, 
men det är ovanligt och sker bara vid grova brott mot fredsplikten. 
Stridsåtgärder som har otillåtet syfte eller som uppsåtligen syftar 
till att skada person eller egendom kan vara förbjudna även under 
avtalslöst tillstånd. Vid sådana åtgärder kan den skyldiga parten 
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bli tvungen att betala skadestånd (Bruun & Malmberg, 2005:31; 
SOU 1998:141, s. 130; Arbets- och näringsministeriet, 2012:29; 
Schelin, 1998:87).

4.2.8 Hur fungerar medling?
Lagen om medling stadgar att den statliga myndigheten Förlik-
ningsmannen har i uppdrag att främja relationerna på arbetsmark-
naden, få till stånd kollektivavtal samt i händelse av tvister leda 
förlikningsverksamhet: antingen på begäran av parterna eller på 
eget initiativ. När varsel är lagt är myndigheten skyldig att ingripa 
oavsett parternas vilja. Parterna är skyldiga att delta i medlingen, 
men behöver inte godta förhandlingsbudet. Förlikningsmannen 
behandlar främst riksomfattande arbetstvister, men anses också 
fylla en viktig preventiv funktion för att hindra tvister från att 
bryta ut bland annat genom utbildning och överläggningar med 
parterna (SOU 1997:164, Bilaga 2; Jokivuori, 2014; Arbetsmark-
nadsnyckeln, u.å.).

Skulle de parter som tvistar ha ett eget organ för medling ska 
förlikningsmännen vänta med åtgärder (SOU 1998:141, s. 130). 
Det är alltså möjligt för parterna att upprätta egna medlingsorgan 
istället för den statliga medlingen, men detta används sällan. Fin-
land har inte heller någon tradition av förhandlingsscheman likt de 
som Danmark har (Stokke, 2002:142–145).

4.2.9 Övrigt
Arbetstagare har genom de fackliga organisationerna rätt till infor-
mation och konsultation. Närmare 80 procent av arbetstagarna 
har representation via sina lokala fackliga organisationer (Jokivuo-
ri, 2014). I lagen om samarbete inom företag stipuleras att privata 
företag med minst 20 anställda ska genomsyras av samarbete och 
konsensus mellan företaget och dess personal. Lagens syfte är att 
främja interaktiva samarbetsformer mellan företaget och dess per-
sonal. Därför ska de anställda få information om företagets situa-
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tion och planer, för att kunna påverka de beslut som fattas. Ett 
vidare syfte är att ge arbetstagarna en bättre ställning. Lagen gäller 
oavsett om företagen är vinstdrivande eller inte (FFS 334/2007).

4.3 Konfliktreglerna i praktiken
4.3.1 Konfliktfrekvens
Finland har historiskt haft höga konfliktnivåer. Till skillnad från 
övriga nordiska länder som tenderar att ligga omkring det europe-
iska genomsnittet placerar sig Finland över detsamma. En anled-
ning kan vara den historiska splittringen av fackföreningsrörelsen 
mellan olika fraktioner, socialdemokratiska och kommunistiska. 
En annan kan vara det stora antalet vilda strejker som i sin tur 
berodde på outvecklade procedurer för att hantera lokalt missnöje 
på arbetsplatserna (Stokke & Thörnqvist, 2001:246, 260).

Efter ett par decennier med fallande konfliktnivå, med undan-
tag för en stor konflikt i pappersindustrin år 2005, ökade strejk-
benägenheten igen omkring 2010 och det året hade Finland det 
högsta antalet förlorade arbetsdagar på 15 år (Enegren, 2012c; Ful-
ton, 2013b). (För utförligare information om antal strejker, för-
lorade arbetsdagar och antal inblandade, se appendix, tabell A3.)

4.3.2 Konfliktmönster
Den bransch som under 2000-talet har förlorat flest antal arbets-
dagar som följd av strejk eller lockout är tillverkningsindustrin. 
Konfliktorsakerna varierar i omfattning. De år som förbundsvisa 
avtalsförhandlingar inte pågick tycks hot om minskning av arbets-
kraft, alternativt arbetsledningsfrågor, vara de viktigaste anled-
ningarna till utbrutna strejker. Under de år som kollektivavtalsför-
handlingar pågick övervägde löner som orsak (Carley, 2010; FOS, 
2006–2013).
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De vanligast förekommande stridsåtgärderna är strejker och 
sympatiåtgärder, de sistnämnda särskiljs inte från primärkonflikter 
i statistiken. Att notera är att de flesta strejker som äger rum i Fin-
land är olovliga. Ofta rör det sig om kortvariga vilda strejker som 
riktar sig emot uppsägningar och omorganisation av arbetsplatsen. 
Av 2014 års 143 strejker var hela 109 olovliga (EK, 2015).

4.4 Förändringar av konfliktreglerna
4.4.1 Läget för de finska konfliktreglerna
Finlands EU-anslutning har påverkat den finska arbetsrätten. 
Domstolarna, både arbetsdomstolen och Högsta domstolen, har 
fått tolka och tillämpa nationell lagstiftning, som genomför arbets-
rättsliga direktiv. Parallellt med detta har Finland också genomfört 
en modernisering av den nationella arbetsrätten, där bland andra 
arbetstidslagen och arbetsavtalslagen förnyades. Reformerna inne-
bär inga principiella större förändringar av konflikträtten, men en 
EU-anpassning har skett på olika områden (Bruun & Malmberg, 
2005:16, 33f ).

4.4.2 Vilka förändringar har skett?
Partsöverläggningar genomfördes 2010–2011 om att reglera fram-
för allt sympatiåtgärderna, på initiativ från arbetsgivarna, som kri-
tiserat fackens bruk av sympatistrejker, men förslaget restes också 
år 2008 av riksförlikningsmannen Juhanis Salonius. Efter överlägg-
ningar mellan parterna drog sig de fackliga huvudorganisationerna 
ur förhandlingarna och något avtal undertecknades inte (Jokivuo-
ri, 2008; Jokivuori, 2014). Också i det centrala avtalet från 2013 
gavs tillstånd att se över regelverket. Trots förhandlingar mellan 
parterna nåddes inga resultat och processen har därefter lagts på is 
(EK, 2015).
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Högsta domstolen har i rättspraxis försiktigt introducerat en all-
män fredsplikt, vilket innebär att stridsåtgärder som har ett otill-
låtet syfte eller uppsåtligt syftar till att förorsaka skada kan för-
bjudas, också under en avtalslös period12 (Bruun & Malmberg, 
2005:31).

Viking Line-målet (C-438/05) handlade om ett finskt far-
tyg som blev utflaggat till Estland för att sänka lönekostnaderna, 
varpå den finska fackföreningen varslade om strejk och fick stöd 
av den internationella transportarbetarfederationen (600 fackför-
eningar i 140 länder). Vid en stämning i engelsk domstol yrkade 
arbets givarsidan på att stridsåtgärden bröt mot etableringsfriheten. 
Domen som uttryckligen baserade sig på EU-rätten slog fast att 
strejkrätten var en grundläggande rättighet och kunde användas 
för att skydda arbetstagarna under vissa förutsättningar. Villkoret 
är att åtgärderna som vidtas är väl motiverade och proportioner-
liga till sitt syfte. Detta är uppfyllt om stridsåtgärden har föregåtts 
av förhandlingar och om det finns möjlighet till medling mellan 
parterna (Eriksson m.fl., 2008; LO, 2007; Bäck, 2008:36f; Kruse, 
2008:190f ).

Under 2015 fastslog EU-domstolen (se mål C-396/13) efter 
ett mål i Finland att utländska arbetstagare kan företrädas av en 
inhemsk fackförening och att de har rätt till nationella minimilö-
ner. Utstationerade arbetstagare ska således behandlas på motsva-
rande sätt som övriga arbetstagare vad gäller lön. Oberoende av 
vilken lag som är tillämplig på anställningsförfarandet ska värd-
landets lagstiftning tillämpas vad gäller lägstalöner (Curia, 2015).

12 Allmän fredsplikt i bemärkelsen att stridsåtgärder med otillåtet syfte, eller som 
uppsåtligen syftar till att skada person eller egendom, kan vara förbjudna även under 
avtalslöst tillstånd.
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4.5 Sammanfattning
• Den finska arbetsmarknadens möjlighet till konfliktåtgärder föl-

jer i dag främst från lagtext, men kan även härledas från grund-
lag och huvudavtal.

• En strejk är en total arbetsnedläggelse av samtliga eller en del av 
de anställda. Strejken måste ha en koppling till anställningsför-
hållanden.

• Förhandlingsrätten saknar uttryckligt lagstöd.
• Kollektivavtal kan allmängiltigförklaras, vilket är vanligt.
• Arbetsdomstolen behandlar tvister om kollektivavtal, i tolkning 

och tillämpning av avtalen, men också vid brott mot kollektiv-
avtalsförpliktelser.

• Av arbetsdomstolens 14 ledamöter utöver ordföranden kommer 
åtta från arbetsmarknadens parter, fyra från vardera sida. Fyra 
ledamöter har erfarenhet från statsförvaltningen och två är juris-
ter och neutrala mellan parterna.

• Varsel ska inkomma två veckor i förväg, men stridsåtgärder blir 
inte otillåtna även om varselkravet åsidosätts.

• Sympatiåtgärder är tillåtna.
• Proportionalitetskrav föreligger i de fall där parterna inte är del 

av kollektivavtalssystemet. En viss proportionalitetsbedömning 
kan föreligga, men uppfattas uppfylld om förhandlingar har 
förekommit innan en stridsåtgärd vidtas.

• Att ha medlemsomröstning innan en stridsåtgärd bryter ut är 
inte lagstadgat.

• Myndigheten för medling, Förlikningsmannen, är skyldig att 
ingripa vid varsel såvida parterna inte har eget medlingsorgan.
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5 Tyskland

5.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Den tyska arbetsmarknadsmodellen har byggt på både omfattande 
lagstiftning och omfattande kollektivavtalsreglering. Till lagstift-
ningen hör bland annat lagar kring kollektivavtalet, medbestäm-
mande, företagsråd och anställningsskydd för tyska löntagare. 
Utöver att ha tillhandahållit en arbetsrättslig lagstiftning har också 
staten tagit del av olika korporativa arrangemang tillsammans 
med parterna på arbetsmarknaden, så kallad tripartism (Keller & 
Kirsch, 2011).

I Tyskland binder kollektivavtalen såväl de avtalsslutande organi-
sationerna som deras medlemmar inom avtalens tillämpningsom-
råde. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal 
kan därför inte träffa överenskommelse som strider mot avtalet. 
Undantaget är om en arbetsgivarorganisation har en medlemssta-
tus utan bindande åtagande att teckna kollektivavtal (Vogel, 2014; 
Häußling, 2015).

Avtalsförhandlingarna i Tyskland sker fortfarande i huvudsak 
regionalt och på branschnivå, men de förekommer även på företags-
nivå. Riksavtal tecknas av förbunden och koordineras av de natio-
nella huvudorganisationerna. Företagsvisa kollektivavtal är mindre 
vanliga men växer i popularitet (Keller & Kirsch, 2011:201).

De tyska kollektivavtalen kan allmängiltigförklaras, vilket i så 
fall sker efter att minst en av parterna har ansökt om en sådan 
procedur hos Arbetsmarknadsdepartementet. En sådan process 
kan blockeras av endera parten. En förutsättning för allmängiltig-
förklaring är att de arbetsgivare som täcks av ett gällande kollektiv-
avtal sysselsätter minst hälften av de arbetstagare som ska omfat-
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tas. Exempelvis var detta fallet med ett avtal för byggsektorn vilket 
innebar att de som jobbade inom denna hade en lagstadgad mini-
milön redan innan lagen om minimilöner infördes den 1 januari, 
2015. Den lagstadgade minimilönen är sedan denna reform 8,50 
euro i timmen (Häußling, 2015; Vogel, 2014).

Allmängiltigförklaring är numera ovanligt som instrument och 
används nästan enbart i byggsektorn och handeln. Detta eftersom 
alltfler arbetsgivare lämnar kollektivavtalssystemet och således inte 
uppfyller kravet om att redan täcka minst hälften av arbetstagarna, 
men också eftersom arbetsgivarna har en mer restriktiv inställning 
till instrumentet som sådant (Ahlberg & Bruun, 2009:11ff; Elf-
ving, 2014).

Tysklands fackliga anslutningsgrad var 17,7 procent år 2013, 
men betydligt högre i den offentliga sektorn där en knapp tredjedel 
är fackansluten (Eylert & Schinz, u.å. s. 4). Under efterkrigstiden 
har anslutningsgraden legat betydligt högre. Från 1950- till 1980-
talen varierade den mellan 30 och 35 procent, och så sent som år 
2000 var en fjärdedel av arbetstagarna anslutna. Minskningen kan 
bero på förändringar i branschstrukturen där fackligt starka sekto-
rer såsom tillverkningsindustrin blir mindre och de för facket mer 
svårorganiserade sektorerna, såsom handel och service, blir större. 
Därtill kan också fackets minskade förhandlingsstyrka ha bidragit 
(OECD, 2015; Keller & Kirsch, 2011:201; Vogel, 2014).

Enligt Europeiska kommissionen (2012) var omkring 60 pro-
cent av arbetstagarna år 2008 anställda av företag som var anslutna 
till en arbetsgivarorganisation. Men enligt uppskattningar gjorda 
utifrån enskilda sektorers anställda per arbetsgivarorganisationer 
sjunker organisationsgraden. Den har tidigare uppskattats till 
omkring 75 procent, men har sjunkit sedan 1980-talet – och inte 
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bara på grund av återföreningen med DDR (Silvia & Schroeder, 
2007:1440f; Keller & Kirsch, 2011:198).13

Tabell 5.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad i 
Tyskland 2013
Facklig anslutningsgrad 17,7 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad Ca 60 %14

Kollektivavtal täckningsgrad 62 %

Källa: Vogel, 2014; OECD, 2015; Fulton, 2013c; Elfving, 2014; Europeiska kom-
missionen, 2012.

Kollektivavtalens täckningsgrad var 62 procent år 2013. Täck-
ningsgraden för branschvisa avtal har minskat något i landets väs-
tra delar och ökat något i de östra delarna (Elfving, 2014; Vogel, 
2014). En förändring som skett är att framförallt många små och 
medelstora företag har lämnat arbetsgivarorganisationen och teck-
nar istället ett företagsvis avtal med en fackförening. Dessa avtal 
brukar likna de regionala kollektivavtalen, men anpassas till före-
taget i fråga. Då sker kollektivavtalsförhandlingar på företagsnivå 
och man deltar inte i stridsåtgärder regionalt (Silvia & Schroeder, 
2007:1442).

Över tid har kollektivavtalens täckningsgrad fallit i Tyskland. En 
anledning till detta är att många företag som tillhör en arbetsgivar-
organisation väljer att avstå från kollektivavtalets förpliktelser där 
det finns en klausul, ”ohne Tarifbindung” (OT), som möjliggör 
detta. Därutöver har många företag medvetet valt att avstå från att 
tillämpa ett gällande kollektivavtal, trots att de är lagligt förbundna 
att så göra, ”stille Tarifflucht”. Å andra sidan är de sektorsvisa kol-

13 Siffrorna för arbetsgivarorganisationernas organisationsgrad är i Tysklands fall 
otydliga, där många källor konstaterar att det saknas uppgifter. Europeiska kommis-
sionens rapport för 2012 vilken redogör för organisationsgraden år 2008 har bedömts 
vara en av de säkrare likväl som senare.
14 Uppgift för 2008.
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lektivavtalen ofta en referenspunkt även för företag utan kollek-
tivavtal när lön och andra arbetsvillkor ska bestämmas (Keller & 
Kirsch, 2011:210f; ILO, 2002:7).

Tabell 5.2: Nivåer för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X
Viktig, men ej dominerande nivå X
Existerande nivå X X

Baserat på Vogel, 2014.

5.2 Konfliktreglernas legala status
5.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
Den tyska rätten att vidta stridsåtgärder följer – om än indirekt 
– från den tyska grundlagen vilken garanterar föreningsfriheten i 
artikel 9:3. De faktiska bestämmelserna om stridsåtgärder härleds 
främst från rättspraxis utifrån avgöranden från den federala arbets-
domstolen och författningsdomstolen. Grundlagen nämner inte 
uttryckligen rätten att förhandla kollektivt eller rätten att ta till 
stridsåtgärder i kollektivavtalsförhandlingar, men dessa båda rättig-
heter följer ändock av grundlagens artikel 9:3 (Waas, 2014a:236).

I Tyskland används begreppet ”Arbeitskampf” för att beskriva 
arbetsgivares och arbetstagares åtgärder för att sätta press på den 
andra parten i en konflikt (jfr ”Industrieller Konflikt” som refere-
rar till konflikt mellan intressen) (Eurofound, 2009d; Eurofound, 
2009e). Emellertid definieras inte begreppet stridsåtgärd (Arbeits-
kampf) i lagen och det finns ingen systematisk tolkning av begrep-
pet ens då det förekommer i internationell rätt (såsom ILO:s kon-
vention nr 87). Istället har rättspraxis kommit att avgöra vad som 
innefattas i begreppet. Praxis baseras i första hand på utslag från de 
tyska arbetsdomstolarna (Eurofound, 2009d; Eurofound, 2009e; 
Klaß m.fl., 2010:54ff).
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De huvudsakliga lagarna om den tyska arbetsrätten är Lagen om 
kollektivavtalsförhandlingar, Tarifvertragsgesetz, (TVG) och Lagen 
om arbetsmarknadsrelationer, Betriebsverfassungsgesetz, (BetrVG) 
(Vogel, 2014; Fahlbeck, 2007:34). Kollektivavtalslagen stadgar 
att fackförbund får agera kollektivt för att sluta kollektivavtal. I 
BetrVG återfinns bland annat bestämmelser om företagsråd (Vogel, 
2014).

De former av konfliktåtgärder som får användas är strejker som 
är arbetstagarnas huvudsakliga stridsmedel, lockout som får använ-
das av arbetsgivare samt bojkotter som får användas av båda parter 
(Eurofound, 2009d; Eurofound, 2009e).

Tyskland har undertecknat två ILO-konventioner på området, 
nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten samt nr 
98 om principerna för organisationsrätten och rätten att föra kol-
lektivavtalsförhandlingar. Utöver detta har Tyskland ratificerat den 
europeiska sociala stadgan, artikel 6:4 (Proposition 1997:98:82; 
Waas 2014a:236f ). Detta har haft betydelse i tysk rätt eftersom 
den sociala stadgan tycks ha spelat en roll när den federala arbets-
domstolen har blivit mer tillåtande inför sympatistrejker. Därtill 
har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att de tyska lagstiftarna 
måste beakta Europakonventionen, vilken i princip inte tillåter ett 
förbund mot strejker i den offentliga sektorn (Waas, 2014a:237).

5.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
Av TVG följer att det är tillåtet att vidta stridsmedel endast i 
samband med kollektivavtalsförhandlingar (och sedan en dom 
från 2007 i samband med uppsägningsprogram), och syftet med 
dessa stridsåtgärder ska vara att nå ett avtal. Stridsåtgärder är till-
låtna i intressetvister men inte i rättstvister och fredsplikt råder vid 
ingångna avtal. Några detaljerade regleringar kring arbetskonflikter 
finns inte i Tyskland, utan domstolspraxis har avgjort konflikternas 
lovlighet. Detta innebär också att praxis förändras över tid, också 
beroende på hur stor vikt domstolarna lägger vid olika principer.
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Två principer anses då vara mer grundläggande inom den tyska 
konflikträtten: paritets- och proportionalitetsprincipen. Paritets-
principen (Kampfparität) härleds ur föreningsfriheten och handlar 
om jämna styrkeförhållanden vilket syftar till att ge organisatio-
nerna likställdhet vid förhandlingar. Proportionalitetsprincipen är 
snarare en allmän rättsprincip som nyttjas då någon part har befo-
genhet att göra ingrepp i annan parts rättsliga sfär – och stridsme-
del i arbetskonflikter är exempel på sådana ingripanden (Hanau, 
1997:93ff). Inledningsvis under efterkrigstiden användes begrep-
pet ”social adekvans” och ansågs en bit in på 1960-talet utgöra 
grund för, men också en begränsning av stridsrätten (Mischke 
1992:5–6).

Rätten att utlysa och organisera strejker är förbehållen fack-
föreningar och mer specifikt sådana som har ”kapacitet” att sluta 
ett kollektivavtal med sin motpart, enligt praxis från författnings-
domstolen. Sådana fackliga organisationer som t.ex. inte styrs 
demokratiskt, inte avser att teckna kollektivavtal eller erkänner 
legitimiteten i rådande kollektivavtalssystem har därmed ingen rätt 
att ta till stridsåtgärder. Som regel ska stridsåtgärder endast tillgri-
pas som en sista utväg. Därmed är så kallade vilda strejker otillåtna 
i Tyskland, men de kan bli lovliga om en facklig organisation tar 
kommandot över den vilda strejken. 

Politiska strejker är inte tillåtna eftersom de handlar om frågor 
som inte kan lösas av de kollektivavtalsslutande parterna. Inte hel-
ler är det tillåtet med strejker för att avgöra vilket avtal som ska gälla 
i så kallade gränsdragningskonflikter mellan olika fackliga orga-
nisationer (SOU 1998:141, s. 168; Klaß m.fl., 2010:54ff; Waas, 
2014a:238ff; Vogel, 2014).

I princip ska en facklig organisation själv få avgöra i vilken form 
stridsmedlen ska användas, men nya sätt att strejka brukar oftare 
bli ifrågasatta av domstolarna än mer traditionella tillvägagångs-
sätt. Ett exempel är de korta varningsstrejker som blev vanliga 
under 1970-talet då facken, som ett svar på förändrade produk-
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tionsvillkor, började med mycket begränsade, kortvariga strej-
ker som skulle ha stor slagkraft och till små kostnader för facket. 
Dessa korta varningsstrejker blev, enligt ett domsutslag 1984 i den 
federala arbetsdomstolen, tillåtna på basis av att det inte rubbade 
styrkebalansen mellan parterna (Bruun & Johansson, 2014:257f; 
Waas, 2014a:244f ).

Men också mer grundläggande principer för strejkrätten kan 
omprövas av domstolarna. Enligt ett utslag i den federala arbets-
domstolen 2007 förlorade principen om paritet eller styrkebalans 
stora delar av sin tyngd eftersom principen inte var tillräckligt 
tydlig för att ge lämpliga riktlinjer att döma utifrån. Istället anses 
numer principen om proportionalitet vara den överordnade. Rät-
ten att ta till stridsmedel ska då ställas mot de konstitutionellt lika 
skyddade rättigheterna för de som utsätts för stridsåtgärderna och 
tillika tredje man (Gröning & Zetterquist, 2011:133; Häussling 
2015; Waas, 2014a:244f ).

Enligt kollektivavtalslagen gäller fredsplikt vid ett undertecknat 
kollektivavtal i Tyskland. Parterna får då inte ta till stridsmedel 
och därtill ska organisationerna på ömse sidor aktivt hindra över-
trädelser, t.ex. olovliga strejker. Fredsplikten gäller dock endast för 
frågor som täcks av kollektivavtalet. För att fredsplikten ska gälla 
utöver detta måste sådant uttryckligen regleras i avtalet vilket är 
ovanligt. En sådan utsträckt fredsplikt kan även reglera när den 
gäller och följaktligen omfatta en period efter kollektivavtalets slut-
datum. Detta i syfte att garantera att inledande förhandlingar om 
nya avtal kan ske under fredsplikt (Fahlbeck, 2007:34). I de bran-
scher där man saknar ett allmängiltigt kollektivavtal och det finns 
kollektivavtalslösa arbetsgivare kan den fackliga organisationen ta 
till konfliktmedel för att förmå företaget att teckna kollektivavtal, 
antingen ett hängavtal eller ett företagsvist kollektivavtal (Hanau, 
1998:94f ).

När en lovlig konfliktåtgärd är vidtagen upphävs kontrakts-
mässiga förmåner och skyldigheter. Likväl som arbetstagaren inte 
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behöver arbeta behöver inte heller arbetsgivaren betala ut löner. 
Anställningen kvarstår dock (Westfall & Thüsing 1999:41f; Jung, 
2011).

5.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Tysk praxis baseras på utslag från de tyska arbetsdomstolarna vilka 
finns på lokal, motsvarande tingsrätten, (Arbeitsgericht (ArbG)), 
delstatlig (länder) (Landesarbeitsgericht (LAG)) och federal (Bun-
desarbeitsgericht (BAG)) nivå. Samtliga tvister om arbetsrätt inklu-
sive mål om arbetskonflikter och stridsåtgärder hamnar hos minst 
en av dessa instanser. Domstolsväsendet är följaktligen av stor vikt 
för arbetsmarknadsrelationerna liksom de rättsliga principer dom-
stolarna fattar sina beslut utifrån (Vogel, 2014; Häußling, 2015).

Första och andra instansens arbetsdomstolar består av en huvud-
domare (yrkesdomare) och två representanter från arbetsgivar- och 
arbetstagarsidan. De senare refereras till som domare (”Richter”) i 
arbetsdomstolarna (Bundesarbeitsgericht, 2015; Häußling, 2015). 
Parternas representanter på lokal och delstatlig nivå nomineras av 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och utses av behörigt 
organ på ländernivå. De väljs över femårsperioder. När partsorga-
nisationernas domare ska utses på regional nivå ska det finnas en 
balans så att mindre förbund också blir representerade.

 Den tredje instansens arbetsdomstol, den federala BAG, är 
också sammansatt av två domare från parterna och tre jurister, 
men på denna nivå utses domarna av den federala arbetsministern. 
Uppdraget sträcker sig över fem år (Burgess m.fl., 2011; Schinz, 
u.å.). I samtliga instanser väger parternas domare lika tungt som 
yrkesdomarna (Sandell, 2005).

5.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
Det finns inga allmänna regler för hur och när en part ska varsla 
om en stridsåtgärd. Enligt proportionalitetsprincipen ska möjlig-
heterna att förhandla vara uttömda innan en facklig organisation 
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kallar till strejk. Huruvida möjligheterna är uttömda avgör orga-
nisationen ifråga och den bedömningen överprövas inte av dom-
stolen (Waas, 2014a:240f ). Dock har många av arbets givar- och 
arbetstagarorganisationerna kommit överens om att ha ett visst 
förfarande innan en strejk eller annan stridsåtgärd bryter ut, där 
ett omröstningsförfarande är ett sådant (Jung, 2011). Följaktligen 
är det givet att en fackförening som planerar att vidta stridsåtgär-
der måste ge arbetsgivaren en möjlighet att förhandla. Övriga för-
hållningsregler inför att en stridsåtgärd vidtas är mindre distinkta 
(Westfall & Thüsing, 1999:58).

5.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
Utrymmet för sympatiåtgärder har vidgats betydligt sedan 2007 
då den federala arbetsdomstolen förändrade sitt ställningstagande 
mot bakgrund av skrivningen i EU:s sociala stadga artikel 6:4. 
Tidigare praxis, från en dom 1985, hade i princip ansett att sym-
patiåtgärder var olovliga, eftersom de organisationer som utlyser 
sådana inte framställde några krav som gällde deras eget kollektiv-
avtal eller egna arbetsvillkor. Eftersom den arbetsgivare som blev 
utsatt för sympatiåtgärden inte hade någon möjlighet att tillgodose 
kraven eller skydda sig mot åtgärden menade domstolen att sådana 
stridsmedel i princip var olovliga. Domsutslaget 2007 förändrade 
detta och ny praxis är att sympatistrejker är tillåtna i princip. Den 
sociala stadgans skrivning gjorde att domstolen inte såg det som 
möjligt att direkt förbjuda strejker på basis av att de inte uppenbar-
ligen syftade till att sluta ett kollektivavtal. Prioritet ges numer till 
principerna om proportionalitet när man gör en bedömning om 
sympatiåtgärden är lovlig eller inte (Waas, 2014a:248f ).

Från praxis följer exempelvis att sympatiåtgärder kan vara pro-
portionella om de sker inom samma koncern. Skulle dock den 
externa primäråtgärden bevisligen inte kunna påverka den andra 
arbetsplatsens villkor kan sympatiåtgärden istället förklaras olovlig 
(Klaß m.fl, 2010:57; Häußling, 2015).
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5.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Krav på proportionalitet eller liknande?
En utgångspunkt i Tyskland är att stridsmedlen ska kunna använ-
das för att ge arbetstagarsidan ett påtryckningsmedel för att förmå 
motparten att teckna ett kollektivavtal. De fackliga organisationer-
na ges därför ett visst spelrum vad avser när och med vilka strids-
medel som kan användas gentemot motparten. Denna ”tariff-
autonomi” som den kallas måste dock sättas i relation till andra 
skyddade intressen såsom exempelvis äganderätten vilket i sin tur 
innebär att strejkrätten begränsas på olika sätt (Waas, 2014a:239).

En styrande princip är att stridsåtgärder endast ska vidtas som en 
sista åtgärd när möjligheterna att förhandla är uttömda (”Ultima-
Ratio-Prinzip”). I praktiken avgör dock den fackliga organisation 
som vidtar stridsåtgärden om man har förhandlat i botten (Waas, 
2014a:240ff). Det som avgör om en stridsåtgärd får vidtas utgår 
från den tidigare nämnda principen om proportionalitet. Den har 
i sin tur flera beståndsdelar. Stridsåtgärden ska vara:

– Ändamålsenlig – alltså ägnad att uppnå sitt syfte
– Nödvändig – alltså den sista utvägen när inget annat medel finns
– Rimlig/proportionerlig – den måste vara proportionerlig i 

bemärkelsen att den inte får innebära en orimlig börda för någon 
(motpart, tredje man och allmänhet).

Det tredje kravet innebär en form av proportionalitet i strikt 
mening, även om samtliga krav är en del av den övergripande pro-
portionalitetsprincipen. Det handlar om att ställa olika gruppers 
intressen emot varandra där det ska finnas en balans mellan, å ena 
sidan, effekterna av åtgärden och, å andra sidan, vilken tyngd skä-
len bakom åtgärden har (Häußling, 2015; Gröning & Zetterquist, 
2011:133; Waas, 2013).

Samtliga punkter kan sammanfattas med att en part inte får göra 
för mycket, något som vanligen benämns som ett ”överdriftsför-
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bud”. Här finns en princip om att parterna måste agera förtroende-
fullt gentemot varandra. En part får inte agera vårdslöst under en 
konflikt på ett sätt som syftar till att tillfoga motparten onödig eller 
irreversibel skada. Det handlar således i tysk rätt om avvägningar 
mellan olika rättigheter och intressen och där arbetsdomstolarna 
förhåller sig till olika rättsliga principer för att komma till ett avgö-
rande.

Principen om proportionalitet medför en begränsning av strids-
rätten. I detta följer att exempelvis sjukhus, energi-, vattenbolag 
och liknande måste tillhandahålla en viss nivå av tjänster. Det är 
således inte enbart gentemot motparten som proportionalitets-
principen gäller, utan snarare är det allmänhetens intresse som ska 
tillgodoses. Exempelvis utförs därför brådskande operationer även 
under en strejk, medan mindre akuta ingrepp skjuts fram (Fahl-
beck, 2007:34f; Westfall & Thüsing, 1999:62). 

Begränsningar för vissa grupper
Den tyska grundlagen stadgar att alla har rätt att kollektivt organi-
sera sig. Undantag görs i grundlagen, paragraf 33:5, för kategorin 
”Beamte” som inte har rätt att strejka. Däri ingår tjänstemän i sta-
ten, delstaterna, kommunerna och andra juridiska personer under 
offentlig lag, som har ett anställningskontrakt där det framgår att 
de är anställda som Beamte. Dit hör stora delar av den offentliga 
administrationen, men även poliskåren och många lärare. För dem 
är alla åtgärder som kan karakteriseras som stridsåtgärder förbjud-
na då deras arbetsuppgifter syftar till att upprätthålla statens funk-
tionalitet och säkerhet. Deras anställningskontrakt och arbetsvill-
kor baseras på offentlig lag istället för civilrätt och kollektivavtal. 
Eftersom kollektivavtalsteckning ligger till grund för stridsrätten 
är stridsåtgärder inte tillåtna från deras sida (Klaß m.fl., 2010:60; 
Dribbusch & Birke, 2014:11; Eurofound, 2009f; Häußling, 2015; 
Waas 2014a:245f ).
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Hur ser lockouträtten ut?
Endast defensiva lockouter är tillåtna i Tyskland, det vill säga som 
svar på fackliga stridsmedel. BAG accepterade lockouten 1955 
utifrån premissen att också arbetsgivarna måste ha en, mer arbets-
tagar sidan likvärdig, stridsmöjlighet (Waffengleichheit). Lockouter 
är tillåtna om deras syfte är att kompensera för det övertag som 
en facklig part kan ha fått tack vare sin stridsåtgärd. Också lock-
outer måste följa principen om proportionalitet vilket innebär 
att åtgärden måste sättas i relation till de stridsmedel som facket 
vidtagit dessförinnan (Waas 2014a:254; Jung, 2011; Dribbusch, 
2007:270).

Skulle en fackförening kalla till en strejk som berör 25 procent 
av arbetskraften får arbetsgivaren genom lockout hindra ytterli-
gare 25 procent från att arbeta. Skulle en fackförening istället ta 
ut 25–50 procent i strejk kan arbetsgivaren använda lockout gent-
emot hela arbetskraften. Syftet med detta är att det ska vara en 
rättvis relation mellan parterna och deras åtgärder. Men om över 
hälften av arbetstagarna strejkar så saknar arbetsgivaren rätten att 
vidta lockout eftersom facken då får stå för större kostnader (West-
fall & Thüsing, 1999:66).

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
Det finns inga lagkrav om att medlemsomröstningar ska föregå 
eventuella stridsåtgärder. Däremot har de flesta fackföreningarna 
regler som föreskriver att dess medlemmar ska rösta innan strids-
åtgärd – såvida det inte är en varningsstrejk eftersom syftet med 
denna då skulle omintetgöras. I vanliga fall krävs då att minst 
75 procent av alla medlemmar som får en uppmaning att rösta, 
ska rösta för.

Utfallet eller giltigheten av omröstningen påverkar inte åtgär-
dens faktiska lovlighet – om så inte skulle vara tydligt uttryckt 
(Eurofound, 2009e; Waas, 2012:28f; Häußling, 2015). Vissa juri-
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diska experter hävdar att en omröstning krävs för att en strids-
åtgärd ska vara tillåten, utifrån principen att stridsåtgärder endast 
ska tillgripas som en sista utväg. Men den dominerande uppfatt-
ningen är att sådana krav inte är nödvändiga (Waas, 2012:28f; 
Waas, 2014a:241).

5.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
Vid otillåtna konfliktåtgärder har de som har drabbats rätt till ska-
destånd. I första hand handlar det om arbetsgivare som drabbas av 
otillåtna stridsåtgärder från arbetstagarsidan. Men hänsyn tas till 
omständigheterna vari båda parternas intresse och agerande under 
konflikten vägs in. Om facket vidtar stridsåtgärder i god tro, det 
vill säga i förvissning om att åtgärden är lagenlig, utgår inget skade-
stånd. Om en facklig organisation står bakom en olovlig strejk kan 
den bli stämd för brott mot fredsplikten eller för att arbetsgivarnas 
rätt att driva sin verksamhet har blivit kränkt. För att arbetsgivaren 
ska kunna få skadestånd måste denne visa att förlusten berodde på 
just stridsåtgärden ifråga. Den drabbade måste också visa att den 
vidtagit alla åtgärder som stod till buds för att hindra skadeverk-
ningarna, exempelvis hyra in ytterligare personal för att sköta upp-
gifterna i stället för de som strejkar (Jung, 2011; Bruun & Johans-
son, 2014:264).

För enskilda arbetstagare finns också sanktioner för de som del-
tagit i olovliga aktioner. Man riskerar uppsägning, men även här 
tas hänsyn till exempelvis förmildrande eller försvårande omstän-
digheter – t.ex. om det stod klart för dem som deltog att strid s-
åtgärden var olovlig. En arbetstagare som deltar i en fackligt sank-
tionerad stridsåtgärd, som visar sig vara olovlig, riskerar dock ingen 
påföljd (Jung, 2011).
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5.2.8 Hur fungerar medling?
Medling är i huvudsak frivilligt i Tyskland och sköts av parterna. 
I vissa delstater, exempelvis i Nordrhein-Westfalen, finns en del-
statsförlikningsman som har ett medlingsuppdrag (Burgess m.fl., 
2011; Zachert, 2001). I den offentliga sektorn finns förlikning och 
det är vanligt att konflikter bland offentliganställda, däremot inte 
Beamte, kommer till sådan förlikning. På den privata sidan finns 
tvistelösningsmekanismer inom ramen för åtskilliga kollektivavtal, 
omkring två tredjedelar av arbetstagarna i Tyskland omfattas. Om 
förhandlingarna parterna emellan strandar så reglerar ett tvistelös-
ningsavtal (Schlichtungsvereinbarung) resolutionsprocessen. Då 
anlitas en neutral tredje man – en förlikningsman – som ska kunna 
bilägga tvisten (Zachert 2006:83–89; Vogel, 2014; Jung, 2011; 
Waas, 2014a:257).

5.2.9 Övrigt
På arbetsplatser kan arbetstagarna representeras av företagsråd, 
”Betriebsrat”. I lagen om arbetsmarknadsrelationer (BetrVG) ges 
arbetstagarna, via företagsrådets representanter, rätt till medbe-
stämmande, information och konsultation, givet att de senare rät-
tigheterna inte finns i kollektivavtal. Representanterna i ett före-
tagsråd behöver inte vara anslutna till en fackförening, men det 
är vanligt att medlemskapen överlappar (Vogel, 2014; Häußling, 
2015). Antalet representanter beror på hur många anställda företa-
get har (Fulton, 2013c).

Trots att företagsråden ska vara fristående får facket ofta infly-
tande där. En majoritet av de som engagerar sig och blir invalda 
är fackligt anslutna. Därtill har företagsråd rätt att, under förut-
sättning att medlemmarna är för, bjuda in arbetstagarorganisatio-
ner att delta på möten (Fulton, 2013c). Företagsråden har ingen 
roll vid stridsåtgärder utan ska då vara neutrala. Dess medlemmar 
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får strejka, såvida de är medlemmar i den fackliga organisationen 
(Häußling, 2015).

Företagsråden kan också bilägga konflikter innan de går vidare 
till domstol. Det kan vara en förklaring till att Tyskland har så få 
arbetskonflikter: den dagliga insynen och påverkan gör att arbets-
tagarna blir mindre strejkvilliga (Scheuer, 2006:157; Eurofound, 
2010). Företagsråden har en relativt låg och sjunkande täcknings-
grad. På den absoluta merparten av de mindre företagen saknas 
företagsråd helt men de är betydligt vanligare bland de större. 
Kring 40 procent av arbetstagarna har ett företagsråd på sin arbets-
plats (Kraemer, 2015).

5.3 Konfliktreglerna i praktiken
5.3.1 Konfliktfrekvens
Med internationella mått mätt har Tyskland en låg konfliktnivå 
även om det enligt Eurofound (2013b:5) troligen sker en under-
rapportering då mindre strejker, ofta de korta varningsstrejkerna, 
inte tas upp i strejkstatistiken (ILO, 2015). Tidigare forskning har 
bland annat pekat på de centraliserade och koordinerade avtalsför-
handlingarna som en förklaring till detta. Men även sedan avtals-
förhandlingarna har decentraliserats har konflikterna förblivit få. 
En annan faktor som brukar nämnas som förklaring, bland annat 
enligt Scheuer (2006:157), är Tysklands företagsråd som då antas 
uppmuntra samarbete mellan parterna snarare än strid. Slutligen 
kan man peka på karaktären hos de fackliga organisationerna där 
man undvikit konkurrens om medlemmarna mellan förbunden 
och hållit mer radikala strömningar inom förbunden tillbaka 
(Dribbusch 2007:277–278).
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5.3.2 Konfliktmönster
De tyska kollektivavtalen förhandlas och tecknas regionalt och 
omsluter då en hel bransch vilket innebär att de konflikter som 
bryter ut i samband med avtalsförhandlingar sker i en bransch i en 
region (Keller & Kirsch, 2011:209ff). Traditionellt har verkstads- 
och inte minst bilindustrin dominerat strejkstatistiken. Verkstads-
industrins kraftfulla roll i tysk ekonomi gick hand i hand med en 
för tyska förhållanden stor strejkbenägenhet. Det berodde i sin tur 
på att branschen ofta gick först i förhandlingsrundorna och att 
såväl arbetstagare som arbetsgivare såg det som nödvändigt att ta 
en konflikt. Fram till 2000-talets inledning har det mönstret bibe-
hållits då tillverkningsindustrin och främst bilindustrin hade för-
hållandevis många förlorade arbetsdagar (Dribbusch, 2007:276; 
Dribbusch & Birke, 2014:13).

Ett stort skifte till förmån för tjänstesektorn äger rum även i 
Tyskland och det har också påverkat strejkmönstret. Under åren 
2005 till 2013 stod tjänstesektorn i sin helhet för mellan 66 och 
90 procent av alla strejkdagar i Tyskland. Grupper som tidigare 
inte var strejkbenägna har under de senaste åren vidtagit strids-
åtgärder i större utsträckning: läkare vid sjukhus (2006), men 
också lokförare. Flera av strejkerna har utbrutit i offentlig sektor 
och är då ofta ett svar på politiska beslut om att begränsa förmå-
ner eller förändra verksamhetsformerna (Dribbusch, 2007:282ff; 
Dribbusch & Birke, 2014:13). Den vanligaste anledningen till att 
stridsåtgärder vidtas i Tyskland är lönetvister under kollektivavtals-
förhandlingar (Eurofound, 2013b).
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5.4 Förändringar av konfliktreglerna
5.4.1 Läget för de tyska konfliktreglerna
Den europeiska kommittén för sociala rättigheter (European Com-
mittee of Social Rights (ECSR)) ser regelbundet över både lag och 
praxis för att se hur väl de överensstämmer med den sociala stad-
gans 6(4). ECSR menar, tillsammans med olika forskare, att Tysk-
land har vissa bestämmelser som är inkompatibla med stadgan. 
Bland annat har Tyskland kritiserats för att grupper av tjänstemän 
i den privatiserade tågtrafiken och postservicen saknar strejkrätt 
eftersom dessa är tillhörande gruppen beamte. Men reglerna kvar-
står. Kommittén problematiserade också proportionalitetsprinci-
pen som de menar gör det för svårt för fackföreningar att uppfylla 
kraven för lovliga strejker (Klaß m.fl., 2010:62f ).

5.4.2 Vilka förändringar har skett?
År 2007 var ett uppmärksammat fall uppe i Tysklands federala 
arbetsdomstol, vilket resulterade i att det slogs fast att det är tillåtet 
att strejka för att få till stånd ett så kallat ”socialkollektivavtal”. 
Electrolux skulle flytta några tyska arbetsställen utomlands vilket 
skulle ha påverkat 1 700 arbetstagare varpå en tvist och sederme-
ra en sex veckor lång strejk följde (Dribbusch, 2006). Den tyska 
rätten innebär att stridsåtgärder endast får vidtas vid kollektiv-
avtalsförhandlingar och möjligheten att vidta strejk för att hindra 
en driftsändring fanns således inte. Endast arbetsgivaren kan beslu-
ta om nedläggning eller förflyttning och företagsrådet kan sedan 
ha synpunkter på detta. Det som gjorde strejken möjlig var att 
facket krävde ett kollektivavtal som skulle reglera uppsägningarna 
på grund av arbetsbrist. Detta betecknas som ett socialkollektivav-
tal (TVG § 4) och domen 2007 som stadgade att strejken var lovlig 
byggde i sin tur på grundlagens koalitionsfrihet.

I praktiken innebär rätten att hota om och vidta strejk för att få 
till stånd ett socialkollektivavtal att arbetsgivaren tecknar ett sådant 
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om stridsåtgärden leder till större ekonomiska kostnader eller pro-
blem för arbetsgivaren. Kan nedläggningen eller flytten genomföras 
med kort varsel är stridsåtgärden inget hot mot företaget. Det sena-
re kan istället tidigarelägga sin driftsändring (Häußling, 2010:36). 
I Electrolux fall reglerade det avtal som kom till stånd villkoren för 
nedläggningen av fabriken med avgångsvederlag, tidiga pensione-
ringar och tillfällig förflyttning av arbetstagare till utbildningspro-
gram (Dribbusch, 2006).

Slutligen har lagstiftningen kring företagsråden reformerats för 
att understödja råden som annars har tappat sin ställning bland 
inte minst de små- och medelstora företagen. Valproceduren för-
enklades genom att ett antal tidigare krav togs bort, vilket skulle 
kunna förbättra möjligheten att etablera sig. Därtill blev det enk-
lare att justera arbetstagarrepresentationen i samband med verk-
samhetsförändringar, exempelvis vid nyetablering av dotterbolag 
(Behrens, 2001; Dribbusch, 2003).

5.5 Sammanfattning
• De tyska arbetsmarknadsparternas möjlighet att ta till stridsme-

del följer från praxis i tyska domstolar. Den härleds också från 
grundlagens stadga om föreningsfrihet.

• En strejk är en total (eller möjligen partiell) arbetsnedläggelse 
som vidtas av arbetstagare genom en facklig organisation och 
vars syfte berör de frågor som täcks i ett kollektivavtal.15

• Kollektivavtal kan allmängiltigförklaras, men det sker i liten 
utsträckning.

• De tyska arbetsdomstolarna är viktiga instanser som dömer i 
frågor om arbetsmarknadstvister och om stridsåtgärder.

• Första och andra instansens arbetsdomstolar har en yrkesdomare 
som ordförande och en representant vardera från arbetsmarkna-

15 Definition har utvecklats av praxis.
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dens parter. Den federala arbetsdomstolen har tre yrkesdomare 
och en representant från vardera part.

• Det finns inga allmänna regler om varsel.
• Sympatiatgärder är lovliga om de uppfyller gängse proportiona-

litetsprinciper.
• Proportionalitetsprinciperna har utvecklats av praxis. För att en 

stridsåtgärd ska vara lovlig finns bland annat krav på proportio-
nalitet i bemärkelsen att den inte får innebära en orimlig börda 
för motpart, tredje man eller allmänhet.

• Det finns ingen lag om att medlemsomröstningar ska föregå 
en stridsåtgärd, men många förbund har stadgemässiga krav på 
omröstningar.
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6 Nederländerna

6.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
I Nederländerna har det länge funnits en tradition av tripartism, 
det vill säga ett utbrett samarbete mellan arbetsmarknadens båda 
parter och regeringen. De partssammansatta organen Stiftelsen 
för arbete (Stichting van de Arbeid, 1945) och Social-ekonomiska 
rådet (Sociaal-Economische Raad, 1950) hade till syfte att verka 
för dialog mellan parterna och därmed en stabil arbetsmarknad, 
vilken i sin tur skulle främja den ekonomiska tillväxten (Verhulp, 
2003). Fram till början av 1980-talet var lönebildningen centra-
liserad och förhandlingar skedde inom Stiftelsen för arbete mel-
lan partsorganisationer och representanter för regeringen (Karlson 
m.fl., 2009).

Den djupa ekonomiska krisen i slutet av 1970-talet förändrade 
stora delar av förutsättningarna för den nederländska arbetsmark-
nadsmodellen. För att kunna hantera problemen med kostnads-
stegringarna ingicks år 1982 den så kallade Wassenaaröverenskom-
melsen vilken innebar att löneökningstakten växlades ned i utbyte 
mot att arbetstiden kortades. En form av omfördelning av arbets-
tiden genomfördes där förkortad arbetstid, fler deltidsarbeten och 
förtida pensionsavgångar skulle ge fler arbetstillfällen.

Efter Wassenaar skedde också en decentralisering av kollektiv-
avtalsförhandlingarna ner till bransch- eller företagsnivå. Regering-
ens inblandning i lönerörelserna begränsades avsevärt efter 1982 
och några bindande överenskommelser görs inte längre. Däremot 
påverkar regeringen fortsatt parterna genom policydeklarationer 
och dialog (van de Wijngaert, 1994; SOU 1998:141, s. 97; de 
Leede m.fl., 2004; Weel, 2003:364).
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Vidare hör Nederländerna till de länder där de fackliga orga-
nisationerna är uppdelade utifrån politisk och konfessionell över-
tygelse. Tre större huvudorganisationer finns: FNV (Den neder-
ländska federationen för fackföreningar), CNV (Federationen för 
kristna fackföreningar i Nederländerna) och VCP (Federationen 
för fackförbund för ledningspersonal). Fackförbunden är vanligtvis 
anslutna till någon av dessa huvudorganisationer vilka har en råd-
givande funktion gentemot fackföreningarna och sätter generella 
policys för förbunden. Från huvudorganisationerna ges vanligen 
generella utgångspunkter inför kollektivavtalsförhandlingar inklu-
sive listor med krav på lönenivåer och arbetsvillkor. Kravlistan har 
vanligtvis föregåtts av diskussioner mellan förbunden och huvud-
organisationerna, och innehåller normalt sett flexibla krav vilka 
respektive fackförbund längre fram i förhandlingarna kan anpassa 
utifrån sin situation.

Den fackliga anslutningsgraden är 17,6 procent i Nederlän-
derna och har sjunkit kraftigt sedan 1980-talet. Delvis beror ned-
gången på att arbetskraftens sammansättning har förändrats. Fler 
deltidsarbetande blev följden av 1980-talets reformer och just de 
grupperna har också varit mindre benägna att ansluta sig. Om man 
istället räknar den fackliga anslutningsgraden per heltidsarbetan-
de är nivån ungefär 10 procentenheter högre (OECD, 2015; der 
Steege, 2013; Van der Velden, 2007:304). Arbetsgivarorganisatio-
nerna i Nederländerna hade enligt uppskattningar för år 2013 en 
organisationsgrad på 85 procent.

Tabell 6.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad  
i Nederländerna 2013
Facklig anslutningsgrad 17,6 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad 85 %
Kollektivavtal täckningsgrad 80 %

Källa: van het Kaar, 2014; OECD, 2015.
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De nederländska kollektivavtalen, vars täckningsgrad var cirka 
80 procent 2013, innehåller bland annat bestämmelser om lön och 
anställningsvillkor. Vid sidan av detta finns en lagstadgad minimi-
lön (Fulton, 2013d). Landets begränsade lagstiftning innehåller 
inga bestämmelser om att arbetsgivare har någon plikt att delta 
i kollektivavtalsförhandlingar. Kollektivavtalstecknandet är förhål-
landevis omfattande. Om kollektivavtalen täcker en betydande del 
av arbetstagare och arbetsgivare på det berörda avtalsområdet kan 
de få allmängiltighet efter beslut av socialministern. Allmängiltig-
het innebär bland annat att avtalet får rättsligt bindande verkan 
och därmed kan genomdrivas vid domstol (Fahlbeck, 2007:35).

I den offentliga sektorn fortlevde den centrala lönebildningen 
fram till år 1993. Regeringen hade dessförinnan kunnat besluta 
om löner och andra villkor oberoende av fackföreningarna i sek-
torn. År 1993 slöt sittande regering ett avtal med facken i syfte 
att få mer marknadsanpassade anställningsvillkor. Fackförening-
arna motsatte sig inledningsvis förslaget till decentralisering. Men 
en överenskommelse nåddes genom ett avtal om att existerande 
anställningsvillkor inte längre skulle kunna ändras självständigt av 
staten, såvida inte en tillräcklig andel bland fackföreningarna god-
kände detta (Steijn & Leisink, 2007:39).

Kollektivavtalsförhandlingarna sker numera främst på bransch-
nivå, men antalet avtal på företagsnivå ökar, om än långsamt. En 
annan mekanism som pekar i riktning mot en mer decentraliserad 
lönebildning är att fler avtal numer innehåller större valmöjligheter 
för de enskilda arbetstagarna (van het Kaar, 2014).

Tabell 6.2: Nivåer för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X
Viktig, men ej dominerande nivå X
Existerande nivå X X X

Baserat på van het Kaar, 2014.
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6.2 Konfliktreglernas legala status
6.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
Historiskt har vare sig grundlag eller arbetsrättslig lagstiftning 
garanterat strejkrätten i Nederländerna. Den enda lag som reg-
lerade strejkrätten stiftades 1903 och förbjöd då statstjänstemän 
och järnvägsanställda att strejka. Inte heller har de fackliga orga-
nisationernas verksamhet och rättigheter på arbetsplatsen lagreg-
lerats i någon större utsträckning (Verhulp, 2012; van der Velden, 
2007:300).

Istället har domstolarna via rättspraxis varit den instans som 
har tillförsäkrat rätten att ta till stridsmedel. I ett viktigt domsut-
slag 1960 (Panhonlibco) slog Högsta domstolen (Hoge Raad) fast 
att någon rätt att strejka inte gavs – förutom under extra ordinära 
omständigheter. Stridsåtgärder var istället ett brott mot anställ-
ningskontraktet och fackföreningar som kallade till strejk kunde 
bli skadeståndsskyldiga. Efter partsöverläggningar i bland annat 
det Social-ekonomiska rådet hade ett lagförslag från 1969 för avsikt 
att sätta upp regler för strejkrätten. Även om lagförslaget ifråga inte 
antogs så blev det ändå en viktig inspirationskälla för domstolarna 
som utformade praxis utifrån detta (Rook m.fl., 2010:82).

Den europeiska sociala stadgan, artikel 6:4, ratificerades av 
Nederländerna år 1980. Sex år senare konstaterade Högsta dom-
stolen att artikeln med sina bestämmelser om rätten till stridsåtgär-
der var direkt bindande i nederländsk rätt. Om en vidtagen strids-
åtgärd därmed täcks av den rätt att vidta konfliktmedel som slås 
fast i den sociala stadgan gäller detta fullt ut, men med de undan-
tag som nämns i artikel 31. Härav följer att det i Nederländerna 
finns en rätt att strejka och att strejkers lovlighet avgörs av praxis 
från Högsta domstolen, med grund i stadgan (van het Kaar, 2014; 
Warneck, 2007:52).

Från praxis följer även rätten till kollektivavtalsförhandlingar, 
främst utifrån den sociala stadgan, men även från de av Neder-



112

länderna undertecknade ILO-konventionerna nr 87 angående 
föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och nr 98 om 
principerna för organisationsrätten och rätten att föra kollektiv-
avtalsförhandlingar (van Peijpe, 2006). Sedan 1953 har Nederlän-
derna också undertecknat Europakonventionen vars artikel 11 ger 
rätt till organisationsfrihet. Av denna följer också en rätt att ta till 
stridsmedel för att tillgodose sina intressen (Houwerzijl & Roozen-
daal, 2014:414).

6.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
För att bli lovlig ska en stridsåtgärd handla om en fråga som berör 
arbetstagarna som kollektiv och det ska gälla en intressetvist i bred 
bemärkelse. Däremot finns ingen rätt att ta till stridsmedel avseende 
tolkningar av ett gällande avtal, giltigheten i avtalet eller eventuella 
brott mot detsamma – alltså rättstvister. Fackliga organisationer är 
de som huvudsakligen organiserar strejker och andra stridsåtgär-
der, men också grupper av arbetstagare kan utlysa strejker. Således 
kan också vilda strejker falla under den sociala stadgans artikel 6:4. 
Ett kriterium är att stridsåtgärden ska utlysas och genomföras av 
ett kollektiv och inte en enskild arbetstagare (Houwerzijl & Roo-
zendaal, 2014:416f ).

En stridsåtgärd faller under den sociala stadgans ramverk när det 
rör sig om en vanlig strejk eller liknande, alltså arbetsnedläggelse i 
samband med kollektivavtalsförhandlingar (Rook m.fl., 2010:83). 
Enligt praxis från Högsta domstolen är maskning, paragrafarbete 
och sittstrejker sådana stridsåtgärder som täcks av den sociala stad-
gan. Om stridsåtgärden sker med andra medel skyddas den inte av 
stadgan och kan således bli föremål för skadeståndsprövning.

Exempelvis är fysiska blockader i princip förbjudna. Politiska 
strejker skyddas inte heller av den sociala stadgan. Detta eftersom 
stadgan skyddar rätten till kollektivavtalsförhandlingar och politiska 
strejker uppfattas enligt gällande holländsk rätt som riktade mot 
icke anställningsrelaterade frågor.
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Vanliga strejker och liknande typer av stridsåtgärder måste iaktta 
vissa procedurregler samt vara proportionerliga för att vara lagliga 
(Houwerzijl & Roozendaal, 2014:418ff). Det innebär att strids-
åtgärden ska vara välavvägd mellan mål och medel samt vara rimlig 
mot arbetsgivaren. Efter prejudikat från Högsta domstolen är en 
åtgärd olovlig om den strider mot offentlig lag, mot kollektivavtal 
eller mot andra gällande normer mellan arbetsgivare och arbets-
tagare (SOU 1998:141, s. 90; Rook m.fl., 2010:84ff). Enligt prax-
is accepterar domstolarna strejker och andra stridsåtgärder som ett 
sista alternativ när kollektivavtal har löpt ut och förhandlingarna 
om ett nytt avtal inte gör framsteg. Liksom i Tyskland är dom-
stolarna återhållsamma med att överpröva de fackliga organisatio-
nernas bedömning huruvida stridsåtgärden var nödvändig (SOU 
1998:141, s. 90; Houwerzijl & Roozendaal, 2014:418).

Fredsplikten finns inte stadgad i kollektivavtalslagen, utan reg-
leras i kollektivavtal och kan därför vara såväl relativ som absolut. 
Detta beror på om stridsåtgärder tillåts under gällande kollek-
tivavtal. Stridsåtgärders lovlighet bedöms således utifrån avtalets 
utformning. Också under fredsplikt kan det således finnas en liten 
möjlighet att vidta stridsåtgärder i frågor som är oreglerade i gäl-
lande kollektivavtal. Även om en klausul om fredsplikt saknas i 
kollektivavtalet kan det ändå vara en underförstådd skyldighet att 
inte använda stridsmedel under gällande avtal (Houwerzijl & Roo-
zendaal, 2014:420; Jacobs, 2015:271). Skulle en åtgärd likväl vid-
tas under gällande fredsplikt kan en domstol beordra den fackliga 
organisationen att avsluta strejken med hot om böter (Rook m.fl., 
2010:90).

6.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Högsta domstolen har haft stor betydelse för att forma praxis kring 
strejkrätten. I Nederländerna finns inga särskilda arbetsdomsto-
lar, utan arbetsrättsliga mål är i stället inlemmade i det allmänna 
domstolssystemet. Både individuella och kollektiva arbetstvister 
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handläggs av ensamdomare (Kantonrechter) i ett enkelt förfaran-
de, men kan överklagas till högre allmänna domstolar (Sigeman, 
2004:563). I kollektivavtal kan det ges möjlighet för parterna att 
gå till en partssammansatt skiljenämnd, men skiljedom är ovanligt 
(van het Kaar, 2014; van Delft, 2015). Det nederländska dom-
stolssystemet har inga representanter från partsorganisationerna, 
inte heller när arbetsrättsliga mål avgörs. Dock finns det möjlighet 
för arbetsmarknadens parter att delta vid frågor om uppsägning av 
anställningskontrakt, men alltså inte när frågor om stridsåtgärders 
lovlighet avgörs (Burgess m.fl., 2011).

6.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
I Nederländerna finns ingen lagstiftning om strejkvarsel. Enligt 
domstolspraxis gäller dock för de fackliga organisationerna att 
de ska varsko motparten inför strejken och då ge en detaljerad 
lista på krav samt en tidsgräns för när kraven ska vara uppfyllda 
innan stridsåtgärden vidtas. Detta är en del av reglerna om fair 
play: Arbetsgivarna måste bli varskodda i förväg för att kunna vidta 
försiktighetsåtgärder som i sin tur kan begränsa skadorna. Där-
med blir således s.k. varningsstrejker inte tillåtna och dessa bry-
ter för övrigt också mot ultima ratio-principen (Waas 2014b:51; 
Houwerzijl & Roozendaal, 2014:422).

6.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
Sympatiåtgärder är lovliga så länge de inte förorsakar opropor-
tionerlig skada, men de förekommer mycket sparsamt. Tidigare 
sympatiåtgärder har ofta förklarats olagliga, men i rättsfall från 
2014, en hamnkonflikt i Amsterdam med kolföretaget Enerco som 
utsattes för en stridsåtgärd från FNV, gavs fackföreningen rätt och 
utslaget baserades också på den europeiska sociala stadgan (Jacobs, 
2015:282). I ett fall fastslog Högsta domstolen att en sympati-
åtgärd kan tillämpas under 6(4) i Europarådets sociala stadga om 
åtgärden är utformad så att den garanterar rätten för andra före-
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tags anställda att fritt förhandla kollektivt ifall det föreligger en 
intresse konflikt (Rook m.fl., 2010:88).

6.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Krav på proportionalitet eller liknande?
Rätten att vidta konfliktåtgärd accepteras som en sista utväg (ulti-
mum remedium) när inga förhandlingsmöjligheter finns kvar. 
Enligt Högsta domstolen ska domarna vara restriktiva med att 
avblåsa en strejk av det skälet och ha stor förståelse för den part 
som utlyst strejken. Den andra restriktionen är proportionalitets-
principen. Stridsåtgärden måste stå i proportion till de mål som 
åtgärden syftar till att uppnå. Det är värt att notera att proportio-
nalitetstestet i princip inte omfattar de konsekvenser och kostnader 
som den berörda arbetsgivaren drabbas av, utan kriteriet används 
istället för att skydda tredje man och allmänheten. En strejk kan, 
enligt nederländsk rättspraxis, inte förklaras som oproportioner-
lig och därmed ogiltigförklaras om förlusten enbart drabbar en 
enskild arbetsgivare (Herzfeld Olsson, 1999; SOU 1998:141, 
s. 90; Houwerzijl & Roozendaal, 2014:418f ).

Högsta domstolen har genom sina domar givit riktlinjer för hur 
mycket en strejk kan inkräkta på tredje mans rättigheter. Hänsyn 
tas till värden som nationell säkerhet, folkhälsa och offentlig ord-
ning och det finns vidare en regel om att en viss nivå av grundläg-
gande samhällsservice måste upprätthållas. Domstolen kan, för att 
skydda tredje man, förbjuda vissa stridsåtgärder men kan samti-
digt tillåta andra åtgärder som åsamkar mindre skada (Rook m.fl., 
2010:87; van Delft, 2015).

Begränsningar för vissa grupper?
I den europeiska sociala stadgan 6:4 görs ingen skillnad mellan 
olika slags arbetstagare, vilket innebär att även offentliganställda 
har strejkrätt i Nederländerna. Om strejken hotar viktiga samhälls-
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intressen kan stridsåtgärdernas omfång begränsas. Av säkerhetsskäl 
måste därför en tillräcklig servicenivå upprätthållas av polis och 
brandkår och dess grupper kan därför inte strejka mangrant. De 
enda som helt saknar strejkrätt är militär personal, men de kan 
ta till andra stridsåtgärder (Houwerzijl & Roozendaal, 2014:416, 
422; van Delft, 2015).

Hur ser lockouträtten ut?
Vad som gäller angående lockouter är oklart då det knappt har 
förekommit någon sådan sedan efter andra världskriget. Därmed 
finns det inget att bygga praxis på. Ibland används termen lock-
out i Nederländerna när arbetsgivare avskedar anställda som strej-
kar olovligt och vägrar gå tillbaka till arbetet. Men även i detta 
fall är rättsläget oklart eftersom det inte förekommit på senare tid 
(Jacobs, 2015:286; van Delft, 2015).

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
Det finns inte heller några lagstadgade krav om medlemsomröst-
ningar, men facken har överlag interna regler om medlemsomröst-
ningar där det krävs att en kvalificerad majoritet ska ge sitt godkän-
nande (Warneck, 2007:11; Full Fact, 2011; van Delft, 2015).

6.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
När en stridsåtgärd förklaras olovlig av en domstol är den som del-
tar skyddad mot sanktioner eller skadeståndskrav, om stridsåtgär-
den är utlyst av en facklig organisation och om arbetsnedläggelsen 
upphör omedelbart när domstolen fattat beslutet. Det är fortfaran-
de oklart om denna regel också gäller för vilda, icke-sanktionerade 
strejker. Om arbetsnedläggelsen inte upphör med domstolsbeslu-
tet kan de som fortsätter bli skadeståndsskyldiga för den skada de 
åsamkar (Houwerzijl & Roozendaal, 2014:424f ). Om en åtgärd 
förklaras olovlig kan de som deltagit i densamma bli ålagda disci-
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plinåtgärder, däribland uppsägning, eftersom det uppfattas som att 
de har brutit mot sitt kontrakt (Rook m.fl., 2010:86).

6.2.8 Hur fungerar medling?
Nederländerna har inget lagstadgat om medling eller förlikning 
för den privata sektorn. Eftersom landet länge knappt hade några 
arbetskonflikter fanns inget behov av medling utan de få konflik-
ter som utbröt kunde lösas ad hoc-mässigt. Därför är både med-
ling och förlikning ovanligt och tas bara till om stridsåtgärden blir 
långvarig och då på frivillig basis. Ibland kan arbetsgivare gå till 
domstol för att få en stridsåtgärd att upphöra, vilket då blir ett slags 
substitut för ett skiljedomsförfarande (van het Kaar, 2014; Jacobs, 
2015:287). Den offentliga sektorn har särskilda skiljedomsorgan: 
ett på den statliga sidan och ett på den kommunala. Dessa båda 
kan ge råd, vilket parterna oftast följer, eller mer aktivt gå in och 
avgöra genom skiljedom (Eurofound, 2009g; Brenninkmeijer & 
Sprengers 2006).

6.2.9 Övrigt
Vid sidan av fackföreningarna finns det särskilda företagsråd i 
Nederländerna. De har tre huvudsakliga uppgifter och rättigheter:

– konsultation kring större investeringsbeslut
– medbestämmande angående HR
– kontroll av hur kollektivavtalen implementeras

Beroende på företagets storlek har företagsråden olika lagstadgade 
rättigheter där större arbetsgivare ska ge fler befogenheter åt råden. 
De största företagen har nästan alltid företagsråd, de medelstora, 
mellan 35 och 100 anställda, har det i ungefär hälften av fallen och 
de mindre har snarare möten med personalen (Visser, 1998:306f ). 
Råden har kommit att uppfattas som komplement snarare än sub-
stitut till de fackliga organisationerna. Facken sköter kollektiv-
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avtalsförhandlingarna medan företagsråden påverkar besluten om 
arbetsvillkor och arbetstider (Visser, 1998:306f; Wisskirchen m.fl., 
2010).

Det har vuxit fram ett antal oberoende fackföreningar vid sidan 
av FNV, CNV och MHV i Nederländerna under senare år. Beman-
ningsföretag som hyr arbetskraft från andra EU-länder, inte sällan 
från Polen, tecknar kollektivavtal med dessa fackföreningar under 
de gängse kollektivavtalsvillkoren. Vissa har ifrågasatt hur fristå-
ende dessa fackförbund är, och diskussioner förs om hur dessa ska 
hanteras juridiskt (van Peijpe, 2006; Jacobs, 2005:103).

6.3 Konfliktreglerna i praktiken
6.3.1 Konfliktfrekvens
Nederländerna har sedan lång tid tillbaka en låg konfliktnivå och 
tillhör de minst konfliktbenägna nationerna i Europa. En reserva-
tion ska dock lämnas för att den nederländska konfliktstatistiken 
inte har fångat in vare sig politiska strejker eller andra slags strids-
medel än just strejker och lockouter (Sheuer, 2006:154f; Jacobs, 
2005:213, se även appendix, tabell A4).

En anledning till detta är att de fackliga organisationerna under 
flera decennier avstod från att nyttja konfliktmedel utan istäl-
let deltog i olika inkomstpolitiska arrangemang med staten och 
arbetsgivarna. När de fackliga organisationerna tog upp strejkvap-
net i början av 1970-talet var det motvilligt och snarast en reaktion 
på en uppflammande militans bland arbetarna. En våg av vilda 
strejker bröt ut 1970 och den radikaliseringen förmådde organisa-
tionerna att byta strategi under en period. Efter Wassenaar 1982 
blev de fackliga ledarna återigen mindre villiga att ta till strejkvap-
net (Houwerzijl & Roozendaal, 2014:414; van der Velden, 2007: 
303–315).
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Även under senare tid har de nederländska arbetsmarknadsrelatio-
nerna utmärkts av låg konfliktbenägenhet eftersom fackföreningar 
och arbetsgivare återigen söker konsensus via dialog och frekventa 
överläggningar, ibland kallat ”Poldermodellen”. Att strejk volymen 
har förblivit låg kan också bero på att företagsråden, liksom i fallet 
med Tyskland, hanterar en del av orsakerna till konflikter. Därtill 
har vissa pekat på den nära relationen mellan det stora facket FNV 
och det socialdemokratiska ofta regeringsbärande partiet (Rook 
m.fl., 2010:80; van der Velden, 2007:315; Gall, 2012:686).

6.3.2 Konfliktmönster
När strejkerna tog fart på allvar under 1970-talets första hälft var 
det främst industri- och hamnarbetarna som blev aktiva. Alltse-
dan 1980- och än mer 1990-talet så har arbetstagare inom service-
sektorn, inte minst transporter och offentliga tjänster, varit mest 
strejkbenägna – men det är som sagt en liten volym det rör sig om. 
Sedan 1980 då järnvägsanställda fick strejkrätt har det nästan varje 
år varit en järnvägsstrejk (van der Velden, 2007:311f ). Även under 
2000-talet har transporter och offentlig sektor stått för den över-
vägande delen av såväl utbrutna konflikter som förlorade strejkda-
gar (Eurofound, 2013b; Rook m.fl.,2010:80).

Orsakerna bakom konflikterna har varierat. När transportsek-
torn skulle privatiseras samt göras mer flexibel och marknads-
anpassad under 1990-talet så drog flera yrkesgrupper ut i strejk. 
De åtgärderna var politiskt motiverade men handlade också om att 
skydda löner och andra arbetsvillkor. Data från 2000-talet tyder 
inte på att lön är någon dominerande förklaring även om sådana 
också förekommer, så orsakerna till arbetskonflikterna är således 
tämligen disparata (Eurofound, 2013b:15, 25; van den Velden, 
2007).



120

6.4 Förändringar av konfliktreglerna
6.4.1 Läget för de nederländska konfliktreglerna
De nederländska konfliktreglerna har utvecklats av rättspraxis 
(”judge-made law”) och därmed sker gradvisa justeringar regel-
bundet. Vi har tidigare varit inne på hur sympatiåtgärderna numer 
tycks vara accepterade via Högsta domstolens utslag 2014, men 
det har även genomförts andra förändringar.

6.4.2 Vilka förändringar har skett?
En omdebatterad fråga i Nederländerna är hur tredje mans intresse 
ska påverka strejkrätten. Den europeiska sociala stadgan innehåller 
bestämmelser om att restriktioner kan förekomma för att skydda 
nationella intressen och garantera grundläggande tjänster för tredje 
man. Ett exempel på en sådan restriktion följer från ett domslut 
från 1997 där det fastslogs att vissa strejker inte är tillåtna under 
rusningstid. Domen baserades på ett fall år 1995 där facken strej-
kade i protest mot en förändring av arbetstiden på ett transport-
företag. Företaget hade i princip en monopolställning vilket gjorde 
att många passagerare drabbades av stridsåtgärden. I den lokala 
domstolen förbjöds strejker vid vissa tidpunkter, rusningstid, vil-
ket sedermera bekräftades av landets högsta domstol. Den fastslog 
att restriktioner är tillåtna om tredje mans intressen skadas opro-
portionerligt mycket (Rook m.fl., 2010:88f; van het Kaar, 1998).

Vad gäller Laval- och Vikingmålen tycks dessa inte ha förändrat 
nederländsk rätt vad avser stridsåtgärder. Däremot kan dessa båda 
domslut i praktiken innebära en begränsning i de fackliga organi-
sationernas vilja att strejka i sådana lägen. Det illustreras av ett fall 
2008 där ett utstationerat tyskt renhållningsföretag betalade lägre 
löner åt de tyska än de nederländska arbetstagarna. Där valde de 
fackliga organisationerna att avstå från sympatiåtgärder med hän-
visning till att den fackliga strategin var att undvika rättstvister i 
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frågor om utstationerad arbetskraft när EU-rätten gällde (Houwer-
zijl & Roozendaal, 2014:421).

6.5 Sammanfattning
• Ända fram till 1980 då Nederländerna undertecknade den euro-

peiska sociala stadgan var strejkrätten varken garanterad eller 
skyddad.

• Historiskt har stridsåtgärder därför varit ovanliga, också tack 
vare företagsrådens verksamhet och att facken varit djupt enga-
gerade i inkomstpolitiska uppgörelser.

• En strejk är en arbetsnedläggelse som görs av arbetstagare med 
syfte att påverka arbetsgivare.16

• Kollektivavtal kan allmängiltigförklaras, vilket är vanligt.
• Då Nederländerna saknar arbetsdomstol sköts såväl individuella 

som kollektiva arbetstvister av ensamdomare inom det allmänna 
domstolssystemet.

• Det finns inga lagkrav om varsel, men det är vanligt att arbets-
givaren informeras om en planerad stridsåtgärd och tidsgränsen 
för när fackets krav ska vara uppfyllda.

• Sympatiåtgärder bör enligt den sociala stadgan vara tillåtna 
under vissa förutsättningar.

• En stridsåtgärd måste vara proportionerlig och välavvägd mellan 
mål och syfte. Proportionaliteten avser att skydda tredje man 
och allmänheten.

• Det är vanligt att medlemsomröstningar föregår stridsåtgärder.
• Medling kan ske genom trepartssamverkan.

16 Det saknas i nederländsk lag och praxis en definition av ”strejk”, istället refereras 
till den sociala stadgan, vilken inte heller den har en definition på vad som är en 
strejk.
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7 Storbritannien

7.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Den brittiska arbetsmarknadsmodellen har traditionellt karaktä-
riserats med uttryck såsom ”liberal”, ”collective laissez faire” eller 
”voluntaristisk”, och flera arbetsrättsforskare har pekat på just 
avsaknaden av lagstiftning i Storbritannien. Det brittiska arbets-
rättssystemet bygger således mer än andra länder på frivillighet. 
Kollektivavtal utgjorde den huvudsakliga källan till arbetsrättslig 
reglering, där såväl former för kollektiva förhandlingar som utbyte 
mellan parterna skapades av parterna själva (Rönnmar, 2000:557).

Samtidigt är beskrivningen en sanning med viss modifikation. 
Historiskt har staten haft en stor betydelse för att sätta ramverket 
för arbetsmarknadsrelationerna, men den har också omreglerat vid 
viktiga tillfällen (Howell, 2005:3). Under senare decennier har nya 
regelverk införts. På 1980-talet begränsades strejkrätten, organisa-
tionsklausuler förbjöds och de fackliga organisationernas interna 
verksamhet reglerades strikt. Från 1990-talet och framåt har EU-
direktiv påverkat reglerna efter att Storbritannien skrev på EU:s 
sociala stadga (Bratt, 1988:46ff; Rönnmar, 2000:560).

Fundamenten i den brittiska modellen ligger emellertid i volun-
tarismen från 1906 års lag om arbetstvister (Trade Disputes Act) 
där de viktigaste beståndsdelarna var icke bindande kollektivavtal, 
frivilligt erkännande av fackliga organisationer från arbetsgivar-
sidan, frivillig medling och immunitet mot skadeståndsanspråk 
vid stridsåtgärder. I och med immuniteten fick fackföreningsrörel-
sen större legitimitet och kunde växa sig stark. Det medförde i sin 
tur att kollektivavtal blev vanligare (Marchington m.fl., 2011:36ff; 
SOU 1998:141, s. 137f ).
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Den fackliga anslutningsgraden har sjunkit kraftigt, delvis på 
grund av förskjutningar i närings- och yrkesstruktur, men också 
som en följd av att facket blev rejält tillbakaträngt under och efter 
1980-talets anti-fackliga offensiv. År 2013 var bara en av fyra 
arbetstagare organiserad medan en bra bit över hälften var fackan-
slutna år 1980. Anslutningsgraden är numer omkring 50 procent 
i offentlig sektor och 15 procent i privat sektor. En egenhet med 
de brittiska fackföreningarna är att den brittiska centralorganisa-
tionen Trades Union Congress (TUC) omfattar också tjänstemän 
och akademiker vilket innebär att TUC täcker den alldeles över-
vägande delen av de fackanslutna (Gamwell, 2014; Marchington 
m.fl., 2011:36ff).

Arbetsgivarorganisationerna uppskattas täcka mellan 30 och 
40 procent av arbetstagarna, det saknas emellertid tillförlitlig sta-
tistik på området. Eftersom det brittiska förhandlingssystemet är 
påtagligt decentraliserat har nationella arbetsgivarorganisationer 
en begränsad roll. De brittiska avtalsförhandlingarna sker främst 
på företagsnivå, men förekommer även på branschnivå. Det senare 
sker inom exempelvis byggsektorn och delar av den offentliga sek-
torn, men är i övrigt ovanligt (Marchington m.fl., 2011:49f; Gam-
well, 2014).

Tabell 7.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad  
i Storbritannien 2013
Facklig anslutningsgrad 25,4 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad17 Ca 30–40 %
Kollektivavtal täckningsgrad18 29,2 %

Källa: Gamwell, 2014; OECD, 2015.

17 Siffror från år 2012.
18 Siffror från år 2012.



124

Kollektivavtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare är inte 
garanterade i lag. Någon rätt till kollektivavtalsförhandlingar finns 
alltså inte förrän facket på arbetsplatsen, efter ett slags certifiering, 
blir erkänt som motpart. För att bli erkänd som motpart måste 
facket antingen få arbetsgivaren att acceptera detta, eller tvinga 
fram ett erkännande genom omröstning. Därefter fattas ett myn-
dighetsbeslut, som utöver erkännandet också avgör vilken grupp 
arbetstagare som ska representeras och i vilka frågor (Fulton, 
2013e; Rönnmar, 2000).

Kollektivavtalen i Storbritannien är inte rättsligt bindande och 
vad som stadgas i dem är en form av ”gentlemen’s agreement”, sna-
rast en rekommendation för de individuella anställningsavtalen. 
De saknar den automatiska normativa verkan som flera andra län-
ders, bland annat svenska och tyska, kollektivavtal har. För att bli 
juridiskt bindande måste kollektivavtalen inkorporeras i anställ-
ningsavtalen. Men även efter en dylik inkorporering kan nya regler 
avtalas mellan arbetstagare och arbetsgivare så länge parterna är 
överens, oavsett om dessa är organiserade eller inte. Vissa minimi-
regler sätts dock genom lagstiftning, exempelvis den nationella 
minimilönen som infördes 1999 (Rönnmar, 2000:565; Fahlbeck, 
2007:44; Fulton, 2013e; Gamwell 2014).

Kollektivavtalens täckningsgrad har minskat kraftigt. År 1970 
täcktes omkring 70 procent av arbetskraften, och 2013 omfattades 
färre än 30 procent. Precis som med fackanslutningen har offent-
lig sektor betydligt högre täckning (Gamwell, 2014; Marchington 
m.fl., 2011).

Tabell 7.2: Nivåer för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X
Viktig, men ej dominerande nivå X
Existerande nivå X X

Baserat på Gamwell, 2014.



125

7.2 Konfliktreglernas legala status
7.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
Storbritanniens bestämmelser om stridsåtgärder följer av en mång-
fald av regler från olika rättskällor: stiftad arbetsrättslig lag, com-
mon law, alltså prejudikat, och inte minst den civilrättsliga ska-
deståndsrätten. Numer är konfliktreglerna inte bara en inhemsk 
angelägenhet utan flera av Europadomstolens domar har säkrat 
möjligheten att ta till stridsåtgärder, genom EKMR, och det har 
på olika sätt påverkat den brittiska rätten på området (Prassl, 
2014:552f ). Ingen rättsverkan finns från någon grundlag – efter-
som Storbritannien saknar en sådan.

Till skillnad från övriga länder i undersökningen bygger de brit-
tiska reglerna inte på någon rätt att ta till stridsmedel. Istället har 
t.ex. strejkande fackföreningar haft en immunitet och därigenom 
sluppit straff och skadestånd. En sådan immunitet åtnjuter emel-
lertid ett potentiellt svagare (rätts-)skydd. Domstolarna tenderar 
att tolka de kriterier som ska ge immunitet mer strikt (Jackson & 
Kirsch, 2014:7; Prassl, 2014:556f ).

Ursprunget till nuvarande lagstiftning är den omnämnda Trade 
Disputes Act från 1906. Den lag som numer reglerar frågorna om 
konfliktregler är lagen om fackföreningar och arbetsmarknadsrela-
tioner, The Trade Union and Labour Relations Acts 1992 (TULR-
CA), som gäller för England, Skottland och Wales. I sin tur består 
den av olika lagar som stiftades mellan 1980 och 1990 och som 
därefter har blivit tolkade av domstolar och utvecklade i vägledan-
de kommentarer eller riktlinjer, s.k. Codes of Practice. I TULRCA 
finns alltså bestämmelser om hur och för vilka syften en strejk och 
annan stridsåtgärd kan vidtas för att vara lovlig. Däremot saknas 
en tydlig definition av begreppet annat än i ett definitionsavsnitt 
där strejk brett refereras till som ”samordnad arbetsinställelse”19 

19 Egen översättning från ”any concerted stoppage of work”.
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(Barrett m.fl., 2010:97ff; Bratt, 1988:47; SOU 1998:141, s. 139; 
Prassl, 2014:551f ).

Numer påverkar också europeisk rätt de brittiska strejkreglerna. 
Europakonventionen (EKMR) är en del av gällande rätt i Storbri-
tannien sedan 1998 då den antogs på Labours initiativ. Potentiellt 
kan detta ha stor betydelse och flera domar från Europadomsto-
len har fått brittiska experter på området att tala om ”dramatiska 
konsekvenser för inhemsk lag”, alltså starkare skydd för rätten till 
stridsåtgärder (Prassl, 2014:552).

Storbritannien ratificerade år 1949 ILO-konvention nr 87 om 
föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Det har före-
kommit diskussioner i landet kring huruvida rätten att strejka följer 
av denna konvention, men representanter från arbetsmarknadens 
båda parter landade i att rätten till stridsåtgärd, men inte rätten till 
strejk, följer (Horrocks-Burns, 2015).

7.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
Fredspliktsbestämmelser som reglerar rätten till stridsmedel inom 
kollektivavtalen är mycket ovanliga i Storbritannien. När sådana 
förekommer är de sällan bindande. Därmed saknar kollektivav-
talen i det närmaste betydelse för rätten att ta till stridsåtgärder 
(Jacobs, 2011:131; Prassl, 2014:558). En annan egenhet för Stor-
britannien gäller förhållandet mellan rätts- och intressetvister. Till 
skillnad från vad som gäller i övriga undersökta länder skiljer man 
inte mellan dem, vilket gör att stridsåtgärder kan förekomma när 
parter tvistar om tolkningen av ett avtal (SOU 1998:141, s. 86).

Brittisk rätt ger inte parterna någon rättighet att organisera och 
uppmana till stridsåtgärder, utan då gör man sig skyldig till en 
brottslig handling. Detta upphävs dock av lagstiftning som garan-
terar fackliga organisationer och dess medlemmar en immunitet 
mot civilrättslig prövning, det vill säga stämning och skadestånds-
skyldighet, och därmed indirekt en frihet att kunna använda 
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stridsmedel. Men för att få immunitet krävs att ett antal kriterier 
är uppfyllda. Stridsåtgärden måste då:

– gälla en primärkonflikt gentemot den egna arbetsgivaren på den 
egna arbetsplatsen

– vara en lovlig stridsåtgärd
– ha föregåtts av varsel till arbetsgivaren
– ha föregåtts av en anonym medlemsomröstning

Till detta ska läggas att varslet och omröstningen är omgärda-
de av en stor mängd detaljerade regler som måste följas (Prassl, 
2014:557f; Fahlbeck, 2007:44; SOU 1998:141, s. 139).

Regleringen av första kriteriet återfinns i TULRCA i vilken det 
fastställs att en åtgärd är lovlig enbart när den gäller en definierad 
arbetsmarknadstvist (”trade dispute”). Om åtgärden handlar om 
något annat kan den således inte få immunitetsskydd. Vad som fal-
ler inom definitionen arbetsmarknadstvist avgör följaktligen aktio-
nens lovlighet. Här finns två villkor som måste vara uppfyllda: (1) 
det ska vara en tvist mellan arbetstagare och deras arbetsgivare och 
(2) tvisten ska huvudsakligen handla om anställningsrelaterade 
frågor såsom exempelvis lön och arbetsvillkor. Av detta följer att 
en aktion som exempelvis riktas mot en utomstående arbetsgivare, 
alltså tredje man, inte nödvändigtvis kategoriseras som arbets-
marknadstvist och kan därmed bli olovlig (Fahlbeck, 2007:44f; 
Horrocks-Burns, 2015).

Lovliga typer av stridsåtgärder i Storbritannien är strejk, över-
tidsblockad, paragrafarbete, maskning, picketing (protester i form 
av strejk- och blockadvakter) samt lockout. En partiell strejk kan 
vara lovlig beroende på vad som bestäms i anställningskontraktet. 
Av lagstiftningens formuleringar följer att politiska stridsåtgärder 
är otillåtna. I praktiken är även sympatiåtgärder olovliga (Warneck, 
2007:70; Government Digital Service, 2014).
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Picketing innebär att strejk- eller blockadvakter utposteras 
fysiskt på arbetsplatser med syftet att få icke-strejkande och even-
tuella strejkbrytare att vara lojala med de strejkande och därtill 
övertala andra parter, såsom leverantörer och tjänsteutövare, att 
inte bistå det företag som stridsåtgärden är riktad mot. Om denna 
typ av stridsåtgärd är en primäråtgärd kan den åtnjuta immunitet. 
Men picketing är efter 1980-talslagstiftningen (Code of Practice 
on Picketing 1986) hårt reglerat vad gäller hur många och vilka 
som går strejkvakt, med vilket syfte och under vilka former strejk-
vaktandet sker (SOU 1998:141, s. 140f; PL928, 1996).

Enligt brittisk rätt kan även stridsåtgärder utanför fackförening-
arnas ram vara immunitetsskyddade – så länge de följer de fyra 
tidigare nämnda kriterierna. Två skillnader mellan strejker inom 
och utom organisation är att deltagare i den senare formen saknar 
strejkersättning och skydd mot osaklig uppsägning20 (Horrocks-
Burns, 2015; Fahlbeck, 2007:44f ).

Under vissa förutsättningar kan fackföreningar hållas ansvariga 
för vilda strejker. Om ett fack inom rimlig tid däremot tar avstånd 
från åtgärden – och agerar därefter – är det osannolikt att organisa-
tionen hålls ansvarig (Horrocks-Burns, 2015). Ett avståndstagande 
görs skriftligen och snarast till ansvarig kommitté och, i den mån 
det går, även till samtliga fackmedlemmar som kan förmodas delta 
eller komma att delta i stridsåtgärden samt till dessa arbetstagares 
respektive arbetsgivare (Kidner, 2006:56).

7.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Storbritannien har sedan 1964 specialdomstolar (Employment 
Tribunals) som behandlar tvister om anställningsskydd, diskrimi-
nering och anställningsavtal. Frågor kan härifrån tas vidare till en 
särskild överdomstol (Employment Appeal Tribunal) och i sista 
ledet till den högsta och allmänna domstolen (House of Lords). 

20 En uppsägning vid strejk är inte nödvändigtvis osaklig.
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Kollektivavtalstvister hanteras av de allmänna domstolarna. En 
egenhet i brittisk rätt är att den inte gör någon skillnad mellan 
rätts- och intressetvister (Sigeman, 2004:564). Domstolar kan ofta 
hindra stridsåtgärder genom tillfälliga förbud som då ska hindra 
organisationerna från att använda stridsåtgärden (Barrett m.fl., 
2010:105).

Första instansens arbetsdomstolar består av en eller tre personer. 
Den juridiskt utbildade ordföranden (Employment judge) är alltid 
närvarande och därtill kan även två partsföreträdare vara på plats. 
Sedan 2012 är utgångspunkten att flertalet fall som kommer upp 
i instansen ska avgöras av enbart domaren. Det är dock möjligt 
att begära att alla ledamöter ska närvara. I den högre instansen dit 
överklaganden går (Employment Appeal Tribunal) finns också en 
utbildad domare som ordförande samt vanligtvis två partsrepresen-
tanter (Sigeman, 2004:564; Hallett, 2015).

7.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
För att en utlyst strejk ska åtnjuta immunitet måste arbetsgivaren 
varslas om åtgärden. Detta varsel sker i två steg, först ska arbets-
givaren informeras skriftligt om den planerade åtgärden sju dagar 
innan den är planerad att börja. Därefter ska den fackliga orga-
nisationen hålla en medlemsomröstning vars resultat ska delges 
arbetsgivaren. Ett antal procedurregler måste iakttas vid varslet. 
Det första varslet ska innehålla information om startdatum; vilka 
arbetstagare och hur många som innefattas i stridsåtgärden; var de 
som ska vidta konfliktåtgärden arbetar; om åtgärden har ett för-
väntat slutdatum och slutligen om åtgärden är en stridsåtgärd eller 
en i det närmaste stridsåtgärd (”action short of a strike”) (Prassl, 
2014:557; Warneck, 2007:70f; PCS, u.å.).
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7.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
Möjligheten att vidta sympatiåtgärder begränsades 1980 men vissa 
kryphål fanns. I praktiken blev sympatiåtgärder olovliga i och med 
en lag från år 1990 som begränsade immuniteten till att endast 
gälla konflikt åtgärder med fackliga ändamål som vidtas på den egna 
arbetsplatsen och gentemot den egna arbetsgivaren. Med detta togs 
immuniteten för sekundäråtgärder bort (Fahlbeck, 2007:45; SOU 
1998:141, s. 139).

En form av sympatiåtgärd är picketing, vilket dock är mer ett 
slags uttryck för sympati. Om picketing utförs som primäråtgärd 
kan den få immunitet, men om den är sekundär är den oskyddad 
(Fahlbeck, 2007:45). Immuniteten är följaktligen inte tillämp-
bar för sekundäråtgärder. Däremot är det möjligt för en arbets-
tagare, som i en primäråtgärd ägnar sig åt picketing på sin egen 
arbetsplats, att övertyga arbetstagare på andra arbetsplatser att på 
olika sätt stoppa de affärsmässiga förbindelserna mellan företagen. 
Exempelvis kan denne uppmana ett bud att inte leverera varor 
till tvistens arbetsgivare eller på annat sätt inte arbeta som vanligt 
(PL928, 1996).

7.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Krav på proportionalitet eller liknande?
Uttryckliga krav på proportionalitet eller liknande finns inte i Stor-
britannien. I och med domslutet i Vikingmålet, se 7.4.2, följer 
dock en viss proportionalitet. I domen fastslås att de nationella 
domstolarna ska bedöma om den part som vidtagit stridsåtgärden 
hade andra medel till sitt förfogande som inte begränsade etable-
ringsfriheten lika mycket och om dessa medel var uttömda (Orn-
stein & Smith, 2013). Även om Storbritannien saknar en uttryckt 
proportionalitetsprincip har det varit förhållandevis enkelt att 
motivera att systemet med (medlems-)omröstningar och procedur-
regler utgjorde en form av proportionalitet (Novitz, 2009:182f ).
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Begränsningar för vissa grupper
Militär personal samt polisen får inte vidta stridsåtgärder. Viss 
osäker het råder om även postanställda är förbjudna att vidta strids-
åtgärder eftersom det är straffbart att störa eller fördröja postför-
sändelser. Den brittiska lagstiftningen stadgar inget om att en viss 
nivå av offentliga tjänster ska tillhandahållas efter utbrutna strids-
åtgärder. I och med att arbetstagare har rätt att arbeta under strej-
ker är dock risken för samhällsfara liten. Därtill kan det offentliga 
gripa in direkt och med hjälp av polis och militär sköta brådskande 
uppgifter av nationell betydelse (Barrett m.fl., 2010:101).

Hur ser lockouträtten ut?
Immuniteten omfattar även arbetsgivarnas stridsmedel. Det inne-
bär att en arbetsgivare kan vidta lockout såväl inför som i sam-
band med en stridsåtgärd från arbetstagarsidan. Om en lockout är 
offensiv kan arbetstagarna låta bli att arbeta till dess att lockouten 
är avblåst alternativt välja att säga upp sina anställningskontrakt. 
I det senare fallet kan arbetstagarna förlora möjligheten att hävda 
att uppsägningen skett på osaklig grund. Ytterligare alternativ är 
att stämma arbetsgivaren med anledning av förlorade inkomster 
givet att arbetstagarna kan visa att de varit villiga att arbeta. Vid 
en defensiv lockout har anställningskontraktet följaktligen redan 
brutits och arbetsgivaren kan neka arbetstagarna möjligheten att 
arbeta (Horrocks-Burns, 2015; Barrett m.fl., 2010:102).

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
I två lagar, fackföreningslagen (Trade Union Act) 1984 och lagen 
om fackliga reformer och arbetstagares rättigheter (Trade Union 
Reform and Employment Rights Act) 1993, finns tvingande be-
stämmelser om att en anonym medlemsomröstning måste hållas 
för att en organisation som vill vidta en stridsåtgärd ska kunna få 
immunitet. Särskilda procedurkrav finns på omröstningen såsom 
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hur rösträkningen går till, hur röstsedlarna ska se ut och hur man 
ska få rösta. Alla medlemmar som rimligen förväntas bli uppma-
nade att delta i stridsåtgärden måste ges möjlighet att delta i om-
röstningen. Resultatet av en sådan medlemsomröstning är sedan 
bindande för organisationen. Det behövs bifall från en enkel ma-
joritet av de röstande för att stridsåtgärden ska kunna verkställas 
(Prassl, 2014:557f ).

7.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
Om en stridsåtgärd är olovlig kan arbetstagare eller organisationer 
som deltar riskera påföljd. Men också vid en lovlig stridsåtgärd 
kan en arbetstagare stämmas av sin arbetsgivare för att ha brutit 
mot sitt kontrakt, även om detta är ovanligt. Vid en olovlig strids-
åtgärd kan en arbetsgivare kräva skadestånd för de förluster som 
den olovliga åtgärden har inneburit, eftersom de strejkande gjort 
sig skyldiga till ett kontraktsbrott. Ersättningen beror på fackföre-
ningens storlek. Likaså kan arbetstagare som deltagit i en olov-
lig strejk bli skadeståndsskyldiga. Här finns dock undantag, vilka 
bedöms utifrån huruvida en skadeståndsgrundande handling har 
genomförts eller ej, det vill säga om handlingen har haft immu-
nitet (Prassl, 2014:558ff). Därtill kan som bekant en arbetstagare 
sakna skydd mot osaklig uppsägning (Horrocks-Burns, 2015).

7.2.8 Hur fungerar medling?
Den brittiska medlingsfunktionen är svagare än i många andra 
länder eftersom den är frivillig och inte har tvingande befogenhe-
ter. Det offentliga organet för medling, the Advisory, Conciliation 
and Arbitration Service, (ACAS) har funnits i flera olika former 
sedan 1896. Sedan 1976 fungerar det oberoende21 och styrs av ett 
råd bestående av representanter från såväl arbetsgivar- som arbets-
tagarorganisationer vilka balanseras av några oberoende medlem-

21 Eng. ”statutory body” och ”non-departmental public body” (NDPB).
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mar (Marchington m.fl., 2011:46f; ACAS, u.å.). Att notera är att 
medlarna inte har några formella befogenheter och att det är frivil-
ligt att anlita ACAS. Men det är vanligt att kollektivavtal hänvi-
sar till organet vid medlingsbehov (ACAS u.å.; SOU 1998:141, 
s. 134).

Medling kan erbjudas när parterna har misslyckats med att nå 
resultat och inte heller vill ha ett skiljedomsförfarande. ACAS har 
vid dessa tillfällen en oberoende panel vilken presenterar rekom-
mendationer för hur tvisten kan lösas. Inför medlingen har par-
terna avtalat om medlarens uppdrag och processen kan där efter 
påminna om en skiljedom, med skillnaden att den kollektiva med-
lingen möjliggör för medlaren att aktivt medverka till att nå en 
lösning (ACAS, u.å.).

Parter som ligger i tvist kan också få hjälp med skiljemanna-
förfarandet av ACAS som då anlitar externa skiljemän. För att 
skiljemannens beslut ska gälla krävs att parterna godkänner både 
förfarande och beslut (SOU 1998:141, s. 142; ACAS, u.å.). Vissa 
kollektivavtal innehåller bindande skiljeförfarande men eftersom 
de i sig inte är rättsligt bindande följer att inte ens klausuler som 
benämns som bindande kan genomdrivas vid domstol. I praktiken 
blir därmed även denna typ av klausul om skiljeförfarande frivillig 
(Fahlbeck, 2007:44).

7.2.9 Övrigt
Sedan 2005 har Storbritannien en lagstiftning som garanterar 
arbetstagare rätten att bli informerade och konsulterade i frågor 
som rör omstruktureringar, anställningar och liknande. Lagen 
kom efter ett EU-direktiv (2002/14/EC) som syftar till att främja 
dialog mellan ledning och arbetstagare. Landet hade dessförinnan 
inte haft någon motsvarande lag för representationen (Nergaard, 
2014b:18; Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EC). 
Det har dock funnits frivilliga motsvarigheter som kunnat jämfö-
ras med företagsråd (joint consultative committee, JCC) på främst 
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större arbetsplatser och i offentlig sektor sedan många år tillbaka. 
Dessa syftar mer till konsultation än förhandling. Lagstiftningen 
har nu inneburit att arbetstagare har lagstadgade procedurer för 
sin representation. Den huvudsakliga representationen för arbets-
tagare är emellertid när arbetsgivare erkänner fackföreningar och 
därmed möjliggör kollektivavtalsförhandlingar (Gamwell, 2014).

7.3 Konfliktreglerna i praktiken
7.3.1 Konfliktfrekvens
Storbritannien hade en exceptionellt hög konfliktnivå mellan åren 
1965 och 1985, men nivåerna har därefter sjunkit avsevärt, se 
appendix, tabell A6. Under 1970-talet nåddes en toppnotering då 
årsgenomsnittet för förlorade arbetsdagar var 12,9 miljoner. Under 
1980-talet var konfliktnivån fortfarande hög med 7,2 miljoner 
förlorade arbetsdagar, men under 1990-talet uppgick de förlorade 
arbetsdagarna till långt under en miljon (Hardy, 2007:284; Lyd-
don, 2007:339f ).

I jämförelse med andra länder placerar sig Storbritannien sedan 
1990-talet snarare i mittfältet eller som något mindre konflikt-
benäget än genomsnittet (Marchington m.fl., 2011:40f; Scheuer, 
2006:155). Konfliktnivåerna har också avtagit i stora delar av 
Europa, men nedgången i Storbritannien är än större. Den mins-
kade konfliktbenägenheten brukar i hög grad förklaras av den 
inskränkta konflikträtten under 1980-talet, branschsammansätt-
ningen där tidigare strejkbenägna branscher krympt i omfattning 
och slutligen den minskade fackliga anslutningsgraden (Hyman, 
1999; Jackson & Kirsch, 2014:15ff).
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7.3.2 Konfliktmönster
Under 1970-talet karaktäriserades de mest konfliktfyllda bran-
scherna, transporter och delar av tillverkningsindustrin, av starkt 
fragmenterade förhandlingar på flera olika nivåer, starka shop ste-
wards (fackliga ombudsmän på arbetsplatsen) och stor facklig när-
varo. Dessa branscher ser inte längre ut på det viset, och därtill 
har antalet sysselsatta sjunkit kraftigt. De stora kolgruvestrejkerna 
är inte längre möjliga eftersom det knappt finns några kolgruve-
arbetare kvar. Flertalet strejker äger numer rum inom den offent-
liga sektorn och, fortfarande, transporter där inte minst de järn-
vägsanställda har varit aktiva. Det mönstret kan delvis förklaras 
med att den offentliga sektorn är det område där facket har kvar 
en viss maktposition och tillika stor andel medlemmar. Utöver de 
utbrutna konflikterna har även hotet om stridsåtgärder ökat inom 
den offentliga sektorn (Horrocks-Burns, 2015; Carley, 2010; Lyd-
don, 2007:339ff).

De mest frekvent förekommande stridsåtgärderna är strejk, 
paragrafarbete och det traditionellt brittiska picketing (Horrocks-
Burns, 2015; Prassl, 2014:566). Den vanligaste anledningen till att 
stridsåtgärder vidtas i Storbritannien är genomgående lönefrågor. 
Därtill är arbetstid och avskedanden vanliga orsaker (Carley, 2010; 
Prassl, 2014:565).

7.4 Förändringar av konfliktreglerna
7.4.1 Läget för de brittiska konfliktreglerna
De brittiska arbetsmarknadsrelationerna har präglats av strider 
mellan fackföreningarna och konservativa regeringar. De skärpta 
konfliktreglerna, avregleringarna och den ökade flexibilitet som 
de konservativa genomförde mellan 1979 och 1997 har emeller-
tid bibehållits med endast modifieringar under Labours regerings-
period. Toryregeringens reformer innebar bland annat att immu-
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niteten upphävdes för vissa stridsmedel såsom sekundäråtgärder 
(med vissa undantag) och många former av picketing. Immunite-
ten för organisationer hade tidigare varit större än för medlemmar 
men de båda likställdes då med varandra. Organisationsklausuler 
förbjöds. Därtill ställdes krav på att en stridsåtgärd måste föregås 
av en hemlig medlemsomröstning för att vara lovlig. Fackanslutna 
gavs slutligen större möjligheter att fritt välja mellan att delta i eller 
stå utanför en stridsåtgärd, även om en majoritet röstat för konflikt 
(Edwards m.fl., 1998:13f; Bratt, 1988:46ff).

De reformer som Labour genomförde var bland annat att den 
fackliga representationen på arbetsplatserna stärktes. Anställnings-
skyddet förstärktes också för arbetstagare som deltar i lovliga 
strids åtgärder vilket gjorde att brittisk lagstiftning kom att överens-
stämma mer med ILO:s principer och konventioner. Men själva 
strejkreglerna blev i det närmaste orörda.

7.4.2 Vilka förändringar har skett?
EU-medlemskapet som påverkade både arbetsrätt och konfliktreg-
ler i andra länder hade länge ingen större betydelse i Storbritannien. 
Bland annat berodde det på att den brittiska regeringen inte under-
tecknade vare sig den sociala stadgan 1989 eller det avtal 1992 
som syftade till att förverkliga stadgan. Under Labourregeringen 
anslöt sig emellertid Storbritannien år 1999 genom att inarbeta frå-
gorna i Amsterdamfördraget (Marchington m.fl., 2011; Edwards 
m.fl., 1998:15). Detta berörde flera arbetsrättsliga frågor, bland 
annat förstärktes organen för arbetstagarkonsultation och därtill 
fick arbetstagarna ökade rättigheter vid företagsköp och överlåtelser 
(Gamwell, 2014; Department for Business Innovation & Skills, 
2014).

Laval- och Vikingfallen har däremot i viss mån påverkat den 
brittiska strejkrätten. I Lavalmålet stadgas i princip att fackförbund 
har rätt att initiera sympatiåtgärder om de syftar till att motverka 
social dumpning. Liknande bakgrund finns i Viking-fallet. Där 
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var det inte sekundäråtgärden som sådan som domstolen vände sig 
emot. Dock följer av domsluten inte krav på att Storbritannien bör 
skydda sekundäråtgärder, men domen skulle kunna få inflytande 
över den brittiska lagstiftningen vid framtida reformer. En ytterli-
gare potentiell förändring som kan följa från de båda domsluten 
är att den brittiska lagstiftningen – vilken skiljer sig väsentligt från 
många andra EU-länders – kan komma att erkänna en ”rätt” sna-
rare än ”frihet” att vidta stridsåtgärder, vilket också skulle påverka 
reglerna om immunitet. På sikt skulle de båda domarna kunna få 
större konsekvenserna än att bara begränsa strejkmöjligheterna vid 
gränsöverskridande konflikter (Ornstein & Smith, 2013; Novitz, 
2009:177ff).

Under senare år har den liberal-konservativa koalitionsreger-
ingen (2011–2015) genomfört några reformer på området. Bland 
annat infördes år 2013 avgifter för tillträde till arbetsdomstolssys-
temet och stödet till förlikningsavtal utökades då regeringen öns-
kade främja medling samt framförhandlad tvistelösning. Därtill 
har diskussioner förts om en större tonvikt på medling innan en 
tvist riskerar att gå till skiljenämnd eller liknande, s.k. pre-claim 
conciliation (Gamwell, 2014; Rönnmar, 2000:560ff; Hall, 2013).

De konservativa aviserade inför valet 2015 att de ville reforme-
ra konfliktreglerna och få mer restriktiva regler för anställda med 
offentliga kärnuppgifter såsom utbildning, sjukvård och brandför-
svar. Partiet ville skärpa reglerna vid omröstning så att stridsåtgär-
der måste stödjas av minst 40 procent av alla röstberättigade, till 
skillnad från dagens krav på enkel majoritet av de röstande. Med 
detta krav hade omkring tre fjärdedelar av de senaste årens strej-
ker varit olovliga. Förslaget stöds av arbetsgivarorganisationer och 
den brittiska handelskammaren medan fackliga företrädare menar 
att förslaget är ”en demokratisk skandal” (BBC, 2014; Gordon, 
2015).
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7.5 Sammanfattning
• Av de länder som undersöks är Storbritannien ett särfall på flera 

områden.
• Den brittiska arbetsmarknadens möjlighet till konfliktåtgärder 

bygger på arbetsmarknadslagar, skadeståndsrätten och praxis i 
domstolarna. Ingen rätt till stridsåtgärder finns, men däremot 
finns ett svagare skydd – immunitet.

• Någon åtskillnad mellan intresse- och rättstvister görs inte.
• En strejk är en partiell eller total arbetsnedläggelse av en grupp 

arbetstagare i en anställningsrelaterad fråga. Om strejken är lov-
lig har organisationen och de som deltar immunitet och blir inte 
stämda i domstol eller skadeståndsskyldiga.

• Allmängiltigförklaring av kollektivavtal förekommer inte.
• Fackliga organisationer kan inte ställa krav på att teckna kollek-

tivavtal eller företräda arbetstagarna förrän de har blivit erkända 
som motpart, ofta efter en omröstning.

• Allmänna domstolar behandlar kollektivavtalstvister, special-
domstolar behandlar tvister om anställningsskydd och liknande.

• Arbetsdomstolarnas båda instanser består alltid av en juridiskt 
utbildad domare och ibland även av två representanter från 
arbetsmarknadens parter.

• För att åtnjuta immunitet ska varsel inkomma till motparten sju 
dagar innan stridsåtgärden är planerad att verkställas.

• Sympatiåtgärder är i praktiken olovliga.
• Det saknas uttryckliga krav om proportionalitet, dock uppfattas 

det brittiska systemet som proportionellt.
• En anonym medlemsomröstning med betydande procedurkrav 

måste äga rum innan en stridsåtgärd kan träda i kraft.
• Storbritannien har frivillig medling och organet saknar tving-

ande befogenheter.
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8 Sydeuropa

8.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Den sydeuropeiska arbetsmarknadsmodellen har flera särdrag som 
skiljer den från de länder vi har systematiserat tidigare.22 Den fack-
liga anslutningsgraden är låg på grund av splittring och inomfack-
lig rivalitet och andelen anslutna har fortsatt att falla i dessa länder 
sedan 1980-talet. Här finns fackliga organisationer med olika poli-
tisk affiliering; socialdemokratiska, kommunistiska, kristdemokra-
tiska, syndikalistiska och andra politiska schatteringar. Däremot är 
arbetsgivarna oftast väl organiserade, men de kan också vara splitt-
rade inbördes.

Den höga anslutningsgraden hos arbetsgivarna samt ett flitigt 
utnyttjande av allmängiltigförklaring (förutom i Italien) bidrar till 
att kollektivavtalens täckningsgrad ändå är hög. Kollektivavtals-
förhandlingarna förs ofta under medverkan av staten, som genom 
inkomstpolitiska uppgörelser därmed har stor betydelse för kol-
lektivavtalen. Därutöver har länderna (förutom Italien) en lagstad-
gad minimilön och staten är därtill en stor arbetsgivare vars avtal 
ofta påverkar andra avtalsområden. En strikt lagstiftning kring 
anställningsskydd samt bland annat lagar om medbestämmande 
och vinstdelning är också komponenter i denna arbetsmarknads-
modell. Ofta återkommer man till statens centrala roll i dessa län-
der. Kanske är statsinterventionismen en effekt av de svaga och 
fragmenterade partsorganisationerna, främst de fackliga, men sam-

22 Som sydeuropeiska länder räknas Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Grek-
land. Sammanställningarna i tabell 8:1 är ett genomsnitt av dessa fem länder.



140

bandet kan också vara det omvända (Bacarro & Pulignano, 2011; 
Goetschy & Jobert, 2011; Vandaele, 2011:16f ).

Tabell 8.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad för 
fem sydeuropeiska länder 2010
Facklig anslutningsgrad 21 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad 63 %23

Kollektivavtal täckningsgrad 81 %

Källa: ETUI Worker-participating EU, 2010; Europeiska Kommissionen, 2012.

8.2 Konfliktreglernas legala status och tillämpning
En egenhet med de sydeuropeiska länderna är att flera av dessa var 
auktoritärt styrda till förhållandevis nyligen: Grekland och Portu-
gal 1974 och Spanien 1975. Därför kommer ländernas regelverk 
kring arbetskonflikter från lagar som är samtida med demokratise-
ringen. Kanske av den anledningen har lagstiftningen gett rätten 
till stridsåtgärder, strejk i första hand, ett kraftfullt lagligt skydd. 
Det är dock värt att notera att strejkrätten är begränsad också i 
dessa länder. Även här skiljer man på lovliga och olovliga strejker 
utifrån olika kriterier.

Den spanska konstitutionen från 1977 ser strejkrätten som en 
fundamental rättighet och ger den högsta graden av skydd. Men 
lagstiftningen anger samtidigt ett antal undantag och begräns-
ningar såsom olovliga syften, politiska strejker eller sympatistrej-
ker, eller olovliga stridsmedel såsom punktstrejker, paragrafarbete 
eller maskning (Guastavino, 2014:514f ). I Italien uttrycks strejk-
rätten likaså i konstitutionen från 1948 ”The right to strike shall 
be exercised according to legislative measures regulating it”. Men 
någon lagstiftning på detta område fanns inte förrän 1990-talet då 
viss lagreglering gjordes av strejker på samhällsviktiga funktioner. I 

23 Uppskattade siffror från 2008 från Europeiska kommissionens rapport 2012.
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övrigt är det praxis som vägleder på området (Laloum & Lo Faro, 
2014).

Den franska strejkrätten har också sin grund i konstitutionen 
från 1948, omskriven 1958, där strejkrätten är ”en social rättig-
het”. Men förutsättningen för att använda strejkrätten är att den 
strejkande lägger ner arbetet helt. Därmed är punktstrejker, para-
grafarbete eller maskning inte tillåtna. Strejken ska också vara kol-
lektiv, flera arbetstagare ska delta, men inte nödvändigtvis alla eller 
en majoritet av dem på arbetsplatsen. Slutligen ska strejken vara 
samordnad oavsett om de som utlyst konflikten är en facklig orga-
nisation eller en grupp arbetstagare (Kessler, 2014:207ff).

Också den grekiska nu gällande konstitutionen från 2008 ger 
arbetstagare rätt till facklig organisering och att ohindrat kunna 
fullgöra sina rättigheter för att ta tillvara arbetstagarnas intressen. 
Strejken är en kollektiv handling som syftar till att sätta press på 
arbetsgivaren och skydda arbetstagarnas allmänna intressen. Men 
rätten härtill begränsas av att strejken måste utlysas av behörig 
facklig organisation, samt uppfylla ett antal procedurer för att vara 
lovlig, inte minst när strejker utlyses i den offentliga sektorn (Bak-
irtzi, 2014:259ff).

Rätten att ta till stridsmedel och gå ut i strejk ligger hos den 
enskilde arbetstagaren i flertalet av de sydeuropeiska länderna. Det 
innebär att ett undertecknat kollektivavtal inte nödvändigtvis ger 
arbetsfred, undantaget Grekland där fredsplikten måste respekteras 
under avtalsperioden. I Sydeuropa är uttrycket ”vilda strejker” inte 
tillämpligt eftersom en vild strejk per definition inte är auktorise-
rad av den fackliga organisationen – och det är inte nödvändigt i 
system med individuell strejkrätt.

De sydeuropeiska länderna tycks inte erkänna lockouträtten 
på samma sätt som strejkrätten. I Portugal är den olaglig, och i 
både Frankrike och Italien har den bedömts vara ett otillåtet strids-
medel. Bara i undantagsfall kan lockouten användas i arbetskon-
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flikter i Sydeuropa. Principer om proportionalitet mellan ändamål 
och medel tycks bara finnas i Grekland av de fem länderna.

8.3 Konfliktreglerna i praktiken
Några av länderna i den sydeuropeiska arbetsmarknadsmodellen 
tillhör de mer strejk- och konfliktbenägna, se appendix, tabell A7, 
A8 och A9. Spanien och delvis Frankrike ligger generellt mycket 
högt i antal förlorade arbetsdagar, medan däremot Italien har en 
lite lägre nivå, i paritet med EU-snittet, och Portugal en låg kon-
fliktnivå. I Grekland samlas inte längre strejkdata in sedan 1998, 
men mycket talar för att landet fortfarande har en hög konfliktnivå 
med framförallt åtskilliga generalstrejker och konflikter i offentlig 
sektor (Eiro, 2010:9ff; Vandaele, 2011:16ff).

Mönstret i dessa länder är att strejkerna ofta är många till antalet 
men ganska korta, bland annat eftersom de fackliga organisatio-
nerna saknar utbyggda strejkkassor och strejkerna i vissa fall kan 
ses som en protestyttring som kommer till utlopp och som sedan 
lägger sig igen (Edwards & Hyman, 1994:253).

Ett annat mönster är de många och omfattande konflikterna av 
politisk natur, som protester mot en viss politik eller mot regering-
en som sådan. Främst tycks offentliganställda delta i dessa aktioner. 
Ett exempel finns från strejkhösten 1995 då flera av de mer mili-
tanta facken i Frankrike gick ut i massiva protester mot regeringens 
åtstramningspolitik (Svenning, 2000:46f ). Ett annat exempel är de 
kraftiga protesterna i Grekland mot olika regeringars reformpaket 
under finans- och eurokrisen från 2008 och framåt.

Det tycks utifrån statistiken som att Portugal särskiljer sig från 
de övriga länderna i gruppen. Men den låga portugisiska nivån 
kan förklaras av att den officiella strejkstatistiken inte räknar med 
generalstrejker och strejker i den offentliga sektorn (Vandaele, 
2011:17).
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8.4 Förändringar av konfliktreglerna
I samband med finanskrisen där de sydeuropeiska länderna drab-
bades mycket hårt och har genomgått en period av stora budget-
underskott, stigande arbetslöshet och stagnerande produktion så 
reformerades också arbetsmarknadsmodellerna. Syftet med refor-
merna har varit att skapa ökad flexibilitet och därigenom stärka 
konkurrenskraften. Därför har en lång rad reformer av anställ-
ningsskyddet, löneförhandlingsmodellerna men också strejkrätten 
initierats. Konflikträtten begränsades bland annat i Frankrike år 
2007 i delar av den offentliga sektorn där man införde varselplikt 
samt ålade parterna att genomföra en omröstning bland medlem-
marna om strejken skulle utvidgas (Goetschy & Jobert, 2011).



144

9 Sverige

9.1 Kort om arbetsmarknadsmodellen
Den svenska arbetsmarknadsmodellen har kollektivavtalet som 
viktigaste regleringsinstrument och kollektivavtalet upprätthålls av 
starka och väl organiserade parter. Den svenska modellen formades 
genom flera avtal och överenskommelser under 1900-talets första 
decennier. Verkstadsavtalet 1905 blev det första riksomfattande 
kollektivavtalet. Året därpå slöts decemberöverenskommelsen mel-
lan huvudorganisationerna SAF och LO, där arbetsgivarna accep-
terade föreningsrätten och kollektivavtalen, medan arbetstagarna 
accepterade arbetsgivarnas rätt att anställa, avskeda samt leda och 
fördela arbetet. Den kompromissen bidrog till att kollektivavtalens 
täckningsgrad ökade. Inte minst var arbetsgivarna pådrivande då 
de eftersträvade konkurrensneutralitet mellan företag inom samma 
bransch (Karlson & Lindberg, 2013:28f; Lundh, 2008).

Statlig reglering har också bidragit till att forma den svenska 
modellen. Kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol 1928 
blev två av modellens viktigaste institutioner som fortfarande i 
stort sett intakta omgärdar kollektivavtalssystemet. Arbetsdomsto-
len är viktig eftersom denna partssammansatta domstol skapar pre-
judikat för framtida fall i arbetsrättsliga mål (Karlson & Lindberg, 
2013:29). Däremot saknar Sverige system för allmängiltigförkla-
ring av kollektivavtal, och inte heller finns någon lagstadgad mini-
milön. Istället regleras lägstalönerna i kollektivavtalen (Elfving, 
2014:2).

År 1936 gav lagen om förhandlings- och föreningsrätt en rättig-
het till förhandlingar, men också en skyldighet för motparten att 
ingå i förhandlingar. Saltsjöbadsavtalet 1938 blev nästa steg och 
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innebar att LO blev en centraliserad partskartell likt SAF med möj-
lighet att kunna disciplinera sina medlemsförbund. Saltsjöbads-
avtalet syftade till att hantera de samhällsfarliga konflikterna genom 
partsreglering. I annat fall hotade lagstiftning. Saltsjöbadsavtalet 
fick också till följd att åtskilliga (kollektiv-)avtal på andra områden 
gällande exempelvis arbetarskydd, lärlingar och yrkesutbildning 
tecknades. Ett slags institutionell infrastruktur skapades vari den 
centraliserade lönebildningen också passade in (Karlson & Lind-
berg, 2013:30; Lundh, 2010; Elvander, 1966:101).

En omfattande statlig interventionism sprungen ur en facklig 
och politisk radikalisering förändrade spelreglerna från slutet av 
1960-talet. Steg för steg blev staten mer involverad i lönebildning-
en via olika slags inkomstpolitiska ingrepp. Åtskilliga nya lagar stif-
tades också om bland annat medbestämmande, anställningsskydd 
och arbetsmiljö varigenom de fackliga organisationerna stärktes. I 
samband med de omfattande makroekonomiska problemen och de 
många konflikterna omstöptes den svenska modellen än en gång i 
början av 1990-talet (Lindberg, 2014:136f; Karlson & Lindberg, 
2013:34ff). Rehnbergkommissionen kunde genom en rigorös och 
närmast allomfattande centralisering pressa ner de skenande löne-
ökningarna. Avtalsförhandlingarna decentraliserades från 1980-
talet och förutom förhandlingar om tjänstepensioner förekommer 
det inte längre några löneförhandlingar mellan huvudparterna 
(Lundh, 2010).

Viktiga beståndsdelar i dagens svenska arbetsmarknadsmodell 
är bland annat Industriavtalet från 1997 (och 2011) och olika för-
handlingsordningsavtal som nu täcker merparten av arbetstagarna. 
Genom dessa avtal har förhandlingarna underlättats och konflikt-
möjligheterna reglerats med hjälp av partssammansatta råd som 
ska ge ekonomiskt underlag inför avtalsrörelsen, externa medlare 
och inslag av ”tröga ventiler”, alltså procedurer som skjuter upp 
stridsåtgärderna. Återigen sätts märket av den konkurrensutsatta 
industrin som följaktligen är löneledande. Medlingsinstitutet, som 
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år 2000 efterträdde Statens förliknings mannaexpedition med röt-
ter från 1906, är också en del av det nya regelverket och ansva-
rar för att löneförhandlingarna sker med målet att inte urholka 
konkurrenskraften. Institutet har också hjälp av externa medlare 
och förlängda varseltider. Till detta hör att även samarbetsklimatet 
förbättrats påtagligt sedan 1970- och 1980-talens många arbets-
konflikter och förgiftade partsrelationer (Medlingsinstitutet, 2012; 
Karlson & Lindberg, 2013:40ff; Nycander, 2008).

Tabell 9.1: Anslutnings-, organisations- och täckningsgrad för 
Sverige, 2013
Facklig anslutningsgrad 67,7 %
Arbetsgivarorganisationers organisationsgrad 87 %
Kollektivavtal täckningsgrad 89 %

Källa: OECD, 2015; Medlingsinstitutet, 2014.

Anslutningsgraden till fackliga organisationer har sjunkit från en 
toppnivå på ungefär 85 procent i mitten av 1990-talet till knappt 
70 procent idag, men fallet tycks ha stannat upp. Minskningen har 
skett bland unga, i Stockholmsregionen, bland arbetare samt inom 
handel, hotell och restaurang, medan anslutningsgraden inom tra-
ditionell industri och offentlig sektor har varit fortsatt hög. Där-
med är arbetsgivarna mer välorganiserade än facket då deras orga-
nisationsgrad är ca 87 procent. Inklusive hängavtalen för detta upp 
kollektivavtalens täckningsgrad till omkring 89 procent, där den 
också har legat ganska stabilt under senare år (Kjellberg, 2013:1).

Tabell 9.2: Nivåer för kollektivavtalsförhandlingar
Nationell nivå Branschnivå Företagsnivå

Främsta eller dominerande nivå X
Viktig, men ej dominerande nivå X
Existerande nivå X

Baserat på Johansson & Talme, 2014.
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9.2 Konfliktreglernas legala status
9.2.1 Var regleras konfliktreglerna?
Rätten att vidta stridsåtgärder återfinns som en positiv rättighet i 
den svenska grundlagens 2 kap. 14 §, där följande stadgas:

En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening 
av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmark-
naden, om inte annat följer av lag eller avtal.
(Lag 2010:1408).

Skyddet gäller gentemot det allmänna såväl som enskilda emel-
lan, men grundlagsskyddet omfattar endast organisationerna, inte 
enskilda arbetstagare (Adlercreutz & Mulder, 2013:168). Rätten 
att vidta stridsåtgärd kan enligt paragrafen begränsas av lag eller 
avtal. Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
inskränker också konflikträtten som följd av exempelvis fredsplikts-
bestämmelser. Likaså finns begränsningar av stridsrätten i LOA 
och i utstationeringslagen (Adlercreutz & Mulder, 2013:169).

Ingenstans i svensk lag finns någon definition på stridsåtgärder 
tydligt uttryckt. I MBL refereras i 41 § till vad som är en strids-
åtgärd i meningen ”[…] arbetsinställelse (lockout eller strejk), 
blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd”, men 
där det senare ”jämförlig stridsåtgärd” blir upp till domstolar att 
besluta om.

Stridsåtgärder får initieras av enskilda arbetsgivare, arbetsgivar-
organisationer och arbetstagarorganisationer. Det är även möjligt 
för en grupp av organisationer att vidta åtgärder. Delta i strids-
åtgärd får samtliga medlemmar i berörda arbetsgivar- och arbetsta-
garorganisationer göra, samt oorganiserade anställda och medlem-
mar i andra fackförbund. En lovligt vidtagen stridsåtgärd avbryter 
tillfälligt anställningsavtalet, men avslutar det inte (Malmberg & 
Johansson, 2014:527, 533).
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MBL syftar bland annat till att förhindra konflikter mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och innehåller bestämmelser om för-
handlingar, bland annat om kollektivavtalsförhandlingar. De flesta 
bestämmelserna om förhandlingar är frivilliga. Även om det inte 
är nödvändigt enligt svensk lagstiftning, syftar kollektivavtalsför-
handlingar till att ett avtal också tecknas (Edström, 2008:431).

Europakonventionen (EKMR), som bland annat erkänner för-
eningsrätten, är undertecknad av Sverige sedan 1953 och gäller 
som svensk lag sedan 1994. Stridsrätten är också tillförsäkrad i 
artikel 28 i europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna 
samt artikel 6 i den europeiska sociala stadgan. Vidare har Sve-
rige undertecknat ILO:s konvention 87 angående föreningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten och konvention 98 där rätten 
till stridsåtgärder tillförsäkras (Adlercreutz & Mulder, 2013:169; 
Malmberg & Johansson, 2014:526).

9.2.2 Hur är konfliktreglerna utformade?
Grundregeln är att parterna själva bestämmer över stridsmedlens 
användning och omfattning. Strejker kan exempelvis omfatta ett 
helt avtalsområde, en enskild arbetsplats eller vara riktad mot vissa 
nyckelpunkter hos motståndaren. Också partiella stridsmedel, 
såsom exempelvis vägran att utföra övertidsarbete, förekommer 
och är tillåtet.

För att det ska vara tillåtet att ta till stridsmedel, enligt MBL 
§ 41, krävs att det är en konkret åtgärd såsom arbetsinställelse 
(lockout eller strejk), blockad, bojkott eller någon annan jämför-
bar stridsåtgärd. Denna ska vidtas i ett specifikt syfte, en påtryck-
ning gentemot motparten. Alla syften är inte lovliga utan här finns 
fyra så kallade punktförbud (p. 1–4) som gäller olovliga syften. 
Slutligen ska åtgärden vara av kollektiv karaktär för att räknas som 
stridsåtgärd i MBL:s mening (Adlercreutz & Mulder, 2013:173ff).

I MBL § 41 finns bestämmelser om fredsplikten och hur den 
följer av kollektivavtal. Fredsplikten kan regleras annorlunda i avtal 
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– men enbart åt ett striktare håll. Lagen stadgar vidare att en part 
inte får initiera eller delta i en stridsåtgärd om denne är bunden av 
kollektivavtal och (a) om denna organisation inte har beslutat om 
åtgärden i behörig ordning, (b) om åtgärden strider mot en freds-
pliktsbestämmelse eller (c) om åtgärden syftar till att:

– (p. 1) utöva påtryckning i en tvist om kollektivavtalets giltighet, 
existens eller innebörd, eller i en tvist om huruvida en viss åtgärd 
är i enlighet med avtalet (eller lag) eller ej,

– (p. 2) få till stånd en ändring i avtalet,
– (p. 3) verkställa en bestämmelse som är avsedd att gälla efter att 

avtalet har slutat gälla eller
– (p. 4) stödja en annan part vilken själv inte får genomföra en 

stridsåtgärd.

Av punkt 4 framgår indirekt att en åtgärd som innebär stöd till 
annan part som får genomföra en stridsåtgärd kan vara tillåten 
(s.k. sympatiåtgärd). Skulle en stridsåtgärd som bryter mot något 
av dessa kriterier genomföras är den olovlig. Olovliga stridsåtgär-
der får inte initieras, vidtas eller uppmuntras från arbetsgivar- eller 
arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal. En part 
som är bunden av kollektivavtal har därtill krav på sig att aktivt 
försöka hindra sina medlemmar från att vidta stridsåtgärd och att 
avbryta eventuella olovliga åtgärder. Att på detta sätt ge organisa-
tionerna en slags skyldighet att hålla ordning på sina medlemmar 
är ett gemensamt drag för de nordiska länderna. Ett undantag från 
kollektivavtalens fredsplikt är fall med obetalda löner då indriv-
ningsblockad tillåts som påtryckningsmedel (Malmberg & Johans-
son, 2014:526ff; SFS 1976:580).

Om en part inte är bunden av kollektivavtal är begränsningarna 
i konflikträtten få. En restriktion som stadgas i MBL är att strids-
åtgärd inte får vidtas mot enskilda näringsidkare och familjeföre-
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tag.24 Det är inte heller tillåtet med fysiska blockader eller sådana 
stridsåtgärder som hindrar folk från att komma till sina arbetsplat-
ser (Malmberg & Johansson, 2014:525, 533).

I fall där en part inte är bunden av kollektivavtal kan strids-
åtgärder vidtas i intressetvister, något som i andra fall är olovligt (se 
p. 1). Det finns ingen praxis eller liknande som begränsar denna 
möjlighet för fackliga organisationer utan gällande avtal (Malm-
berg & Johansson, 2014:528).

Stridsåtgärder med politiskt syfte begränsas inte i lag och inte 
heller särskilt ofta i kollektivavtal på den privata sidan. En begräns-
ning i detta finns dock för offentliga tjänstemän. Om det är tjänste-
män som utövar offentlig makt är de förbjudna att delta i samtliga 
politiska stridsåtgärder, medan övriga offentliga tjänstemän inte får 
delta i stridsåtgärder som har inhemska politiska syften. Inom pri-
vat sektor är kortvariga politiska stridsåtgärder i viss mån tillåtna, 
men ytterst sällan förekommande och i princip ogillade (Malm-
berg & Johansson, 2014:528; Adlercreutz & Mulder, 2013:180f ).

9.2.3 Domstolarnas roll vid arbetstvister
Arbetsdomstolen (AD) inrättades 1928 och i jämförelse med övri-
ga Norden har svenska AD det bredaste kompetensområdet. Den 
har format praxis omkring strejkrätten och är det organ som avgör 
huruvida en stridsåtgärd är olovlig eller inte. AD har i uppdrag 
att pröva arbetsrättsliga tvister, det vill säga tvister vilka berör för-
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD:s domar kan 
inte överklagas. Genom tillkomsten av nuvarande lag om rätte-
gång i arbetstvister (1974:371) fick AD behörighet att hantera alla 
tvister om individuella anställningsavtal (Arbetsdomstolen, u.å.b; 
Sigeman, 2004:565). Rättstvister ska tas upp i och avgöras i AD 
som första instans, förutsatt att talan väcks av kollektiv part, när 
kollektivavtal gäller mellan parterna. När ett ärende tas upp av en 

24 Företag där enbart familjemedlemmar är anställda.



151

enskild oorganiserad arbetstagare, eller av arbetsgivare som inte är 
eller brukar vara bunden av kollektivavtal, tas tvisten upp i tings-
rätt. Då är AD överinstans (Arbetsdomstolen, u.å.b.; Adlercreutz 
& Mulder, 2013:155f ).

Generellt har AD varit obenägen att begränsa strejkrätten för 
parterna vid avtalslösa tillstånd, när det alltså inte finns något gäl-
lande kollektivavtal. Det synes vara konsistent utifrån att lagstif-
taren har låtit parterna själva ta ansvar och på egen hand reglera 
konflikträtten. Däremot har AD varit konsekvent i att slå vakt om 
fredsplikten när det finns ett gällande avtal med fredsplikt (Malm-
berg & Johansson, 2014:527, 533).

Arbetsdomstolen består vanligtvis av en ordförande, en vice 
ordförande, en ämbetsmannaledamot samt fyra intresseledamöter. 
Ämbetsmannaledamoten ska ha särskild erfarenhet av förhållan-
dena på arbetsmarknaden och är i praktiken någon med en framträ-
dande befattning i en statlig myndighet eller liknande. Intresseleda-
möterna förordnas av regeringen för treårsperioder och nomineras 
av de förslagsberättigade förbunden Svenskt Näringsliv, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket samt LO, TCO och 
Saco. I enklare mål har AD bara tre personer: en domare och två 
representanter från arbetsmarknadens parter. I mål rörande dis-
krimineringslagen kan AD bestå av fem ledamöter när endast en 
intresseledamot från vardera sidan deltar (Arbetsdomstolen, u.å.b.).

9.2.4 Hur är reglerna om varsel utformade?
MBL stadgar att ny stridsåtgärd eller utvidgning av befintlig strids-
åtgärd, också sympatiåtgärder, skriftligen ska varslas om till mot-
part och till Medlingsinstitutet sju arbetsdagar innan åtgärden ska 
verkställas. I varslet ska information om anledning och varaktighet 
tas med. Skulle en part låta bli att varsla Medlingsinstitutet om en 
tilltänkt stridsåtgärd åläggs parten betala en varselavgift till staten 
(SFS 1976:580). Varselreglerna är endast ordningsföreskrifter och 
utgör ingen förutsättning för lovlighet (Fahlbeck, 2007:11).
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9.2.5 Hur är reglerna för sympatiåtgärder utformade?
En sympatiåtgärd är en stridsåtgärd som syftar till ”att stödja någon 
annan, när denne inte själv får vidta stridsatgärd” (MBL 41 § 1 st. 
s. 4).  I svensk arbetsrätt har alltid sympatiåtgärder i princip ansetts 
vara tillåtna stridsmedel, såvida primärkonflikten är lovlig. Skulle 
en sympatiåtgärd vidtas till förman för en olovlig primäratgärd blir 
även sekundäråtgärden olovlig. Andra krav på sympatiåtgärder är 
att dessa ska vara av tillfällig karaktär och de får inte ha till syfte att 
förbättra det egna avtalet (Sarkko, 1977:5f; Malmberg & Johans-
son, 2014:526; Fahlbeck, 2007:15).

Sympatiåtgärder kan vidtas av arbetsgivare, arbetsgivarorgani-
sationer och arbetstagarorganisationer. Rätten till sympatiåtgärder 
är undantagna bestämmelser om fredsplikt. Det behöver inte fin-
nas en intressegemenskap mellan primär- och sekundäråtgärd. Inte 
heller behöver sympatiåtgärden rikta sig direkt mot arbetsgivare 
som är i direkt affärsförbindelse med primäråtgärdens arbetsgivare 
(Fahlbeck, 2007:14; Adlercreutz & Mulder, 2014:148).

Av praxis följer att sympatiåtgärder inte får vidtas till stöd för en 
åtgärd vilken är verkställd för skens skull. Det finns inga restriktio-
ner mot att vidta sympatiåtgärder till stöd för primäråtgärder som 
verkar ineffektiva, utan det är i stället vanligt förekommande. En 
sympatiåtgärd kan ibland även vidtas till stöd för den egna organi-
sationen (Fahlbeck, 2007:14ff).

Sympatiåtgärder är som regel även tillåtna till förmån för en 
utländsk primäråtgärd. Då förekommer dock problem med att 
avgöra primäråtgärdens lovlighet. Genom ett par domar i EU-
domstolen har rätten att ta till sympatiåtgärder gentemot utsta-
tionerade företag begränsats i någon mån (Adlercreutz & Mulder, 
2014:168).
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9.2.6 Begränsningar i konflikträtten
Få lagliga begränsningar av konflikträtten finns. Däremot förekom-
mer avtalsmässiga begränsningar av stridsåtgärderna. Ett sådant är 
huvudavtalet mellan LO och SAF där vissa inskränkningar stadgas. 
Bland annat är så kallad utpressningsblockad och stridsåtgärder 
som innebär politisk förföljelse förbjudet. Avtalet ålägger parter-
na att genom den gemensamma arbetsmarknadsnämnden pröva 
om en konflikt är samhällsfarlig och i så fall agera för att stoppa 
stridsåtgärderna. Huvudavtalets förhandlingsordning föreskriver 
också att olösta intressetvister måste varslas hos motparten senast 
tre månader efter avslutad förhandling. I annat fall råder fredsplikt 
och stridsåtgärder är förbjudna (Adlercreutz & Mulder, 2013:184f; 
Sigeman, 2006:83).

En annan typ av konflikter som också regleras av parterna, fack-
et i detta fall, rör gränsdragningsfrågor och konflikter mellan olika 
förbund om vem som äger rätt att teckna avtal eller organisera 
en viss kategori arbetstagare. Vid oenighet löser oftast de fackliga 
organisationerna detta internt och baserar på regler i huvud- och 
medlemsorganisationernas stadgar med starka befogenheter hos 
huvudorganisationernas beslutande organ (AD, 2005:110).

Många fackförbund är bundna till grundläggande förhandlings-
ordnings- eller samarbetsavtal – såsom Industriavtalet – vilka inne-
håller bestämmelser om procedurer, såsom förlängda varseltider, 
som ska genomföras innan en stridsåtgärd sätts i verket. Därtill 
finns en lagstadgad förhandlingsrätt. Dessa två aspekter bidrar 
till att stridsåtgärder i praktiken ofta förekommer i senare skeden 
av en tvist, mer likt principen om ultima ratio i Tyskland, trots 
att en sådan princip inte finns uttryckt (Malmberg & Johansson, 
2014:529ff).
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Krav på proportionalitet eller liknande?
Det finns inga principer om proportionalitet, ultima ratio eller 
liknande som tillämpas i Sverige. Proportionalitetsprincipen har 
diskuterats, främst i anslutning till sympatiåtgärder respektive 
möjligheten att ta ut nyckelpersoner för att stänga ner omfattande 
verksamheter. Men inga sådana begränsningar gäller på svensk 
arbetsmarknad. Principen har, enligt utslaget i Kellermandomen 
1998, inte haft stöd i svensk lagstiftning (Källström, 2005; SOU 
1998:141).

Begränsningar för vissa grupper
Huvudregeln för den offentliga sektorn är att stridsmedel får vidtas 
enligt samma principer som i den privata sektorn. MBL från 1976 
och LOA från 1994 har gradvis gett regler som mer liknar de för 
privat sektor (Adlercreutz & Mulder, 2013:187f ).

I lag om offentligt anställda (1994:260) finns vissa restriktioner 
i rätten att vidta stridsåtgärd. Partiella stridsåtgärder är olovliga för 
offentliga tjänstemän med myndighetsfunktioner eller vars arbete 
är oundgängligt för att upprätthålla sådana. För att inte hindra 
myndighetsfunktioner får endast vissa slags stridsåtgärder använ-
das, annan partiell arbetsvägran än övertidsblockad får inte använ-
das. Stridsåtgärder får enbart vidtas med anledning av frågor som 
rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Stridsåtgärder 
med politiskt syfte är otillåtna. Sympatiåtgärder får endast vidtas 
till förmån för part som omfattas av LOA, alltså offentlig- men inte 
privatanställda. Även här finns huvudavtal, både statligt och kom-
munalt, som förbjuder stridsåtgärder vilka inte beslutats av parter-
na i huvudavtalet (Malmberg & Johansson, 2014:532; Adlercreutz 
& Mulder, 2013:187f; Sigeman, 2006:83f ).

I ett statligt huvudavtal exkluderas vissa anställda – såsom an-
ställda i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen med flera 
– från rätten att delta i stridsåtgärder. Likaså finns i huvudavtalen 
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på den statliga och den kommunala sidan, regler om förhandlingar 
och behandling i särskild nämnd, som ska förhindra och begränsa 
konflikter som uppfattas som samhällsfarliga. Sådana restriktioner 
finns dock inte i lag (Malmberg & Johansson, 2014:532; Adler-
creutz & Mulder, 2013:189).

Hur ser lockouträtten ut?
I svensk rätt görs ingen skillnad på offensiva och defensiva strids-
åtgärder, varken för arbetsgivare eller för arbetstagare (Fahlbeck, 
2007:11). Lockout får alltså vidtas av arbetsgivare när det inte 
råder fredsplikt och under fredsplikt får lockouter också användas 
som sympatiåtgärd till förmån för andra arbetsgivare. I praktiken 
används, numer, lockouten mycket sparsamt och nästan inte alls i 
offensivt syfte.

Medlemsomröstningar, behövs de och hur går de till?
Det finns inga krav på att en medlemsomröstning ska föregå en 
eventuell stridsåtgärd. Det är däremot vanligt att de större fackför-
bunden har stadgar vilka stipulerar att förbundets centrala styrelse 
ska godkänna en eventuell stridsåtgärd. Ett fåtal förbund utanför 
huvudorganisationerna har fortfarande kvar medlemsomröst-
ningar vid beslut om att använda stridsmedel eller anta förhand-
lingsförslag (Malmberg & Johansson, 2014:529).

9.2.7 Sanktioner vid otillåtna stridsmedel
Förbud råder mot att anordna eller medverka till en olovlig strids-
åtgärd både för organisationen och för enskilda arbetstagare, oav-
sett om dessa är organiserade eller inte. Vid en vild strejk är fack-
föreningen tvungen att ta upp överläggning med motparten enligt 
MBL 43 §. Skadestånd kan ådömas både arbetstagare och orga-
nisationer som ansluter sig till en olovlig åtgärd. Men en enskild 
arbetstagare som enbart följer organisationens påbud om strids-
åtgärd blir däremot inte skadeståndsskyldig. Skadeståndets nivå 
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var tidigare lägre än i de övriga nordiska grannländerna, men i 
Vaxholmsfallet fick de fackliga organisationerna betala betydan-
de belopp och avsevärt mer än i fall under 1980-talet (Bruun & 
Johansson, 2014:266f; Adlercreutz & Mulder, 2013:182f ).

En olovlig stridsåtgärd innebär att anställningskontraktet bryts. 
I de fall en strejk är vild, utan uppbackning från ett fackförbund, 
kan en arbetstagare under vissa förutsättningar bli avskedad, exem-
pelvis om Arbetsdomstolen utfärdar ett krav om att återvända till 
arbetet vilket inte följs av den anställde.

Enskilda arbetstagare kan bli tvungna att betala (små) ersätt-
ningar för skador, men även det under särskilda förutsättningar. 
Exempelvis vägs syftet med och varaktigheten av åtgärden in, samt 
huruvida den anställda har en roll som facklig representant eller ej 
– eftersom dessa har ett ansvar att iaktta fredsplikt. Fram till 1992 
fanns ett maximibelopp på 200 kronor som arbetstagare kunde 
tvingas betala vid olovlig stridsåtgärd men sedan dess är maximi-
beloppet, enligt förarbeten, 2 000 kronor i 1992 års penningvärde 
(Malmberg & Johansson, 2014:533f ).

9.2.8 Hur fungerar medling?
Rötterna till svenska Medlingsinstitutet (MI) ligger i lagen om 
medling i arbetstvister från 1906 där parterna erbjöds medling 
av utsedda förlikningsmän (Statens förlikningsmannaexpedition), 
men utan att de senare hade några särskilda befogenheter för att 
fullfölja sitt uppdrag (Stokke, 2001:98f ). Efter utredningar om att 
stärka medlingsfunktionens roll bildades MI år 2000 och har i upp-
drag att (1) verka för en väl fungerande lönebildning, (2) ansvara 
för officiell lönestatistik och (3) medla i arbetstvister. Parter som 
har ingått förhandlingsordningsavtal omfattas inte av medlingsin-
satser från MI utan har egna förhandlade procedurer på området 
(Ryman, 2006:152). Målet för MI är att lönebildningen ska ge 
både god reallöneutveckling, sysselsättningsökning och bibehålla 
konkurrenskraften i förhållande till konkurrentländer. Därtill ska 
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lönebildningen i minsta möjliga mån orsaka arbetskonflikter som 
drabbar tredje man.

Vid tvister utser MI särskilda medlare som vanligtvis tidigare 
har varit förhandlare hos någon av arbetsmarknadens parter. Där-
utöver finns fasta medlare som är knutna till olika lokala områden 
och som ansvarar för lokala tvister på företagsnivå. Vanligtvis är 
detta tidigare domstolsjurister (MI, 2012). Medlingsinstitutet kan 
utan samtycke från parterna utse en eller flera medlare om strids-
åtgärder har påbörjats eller om de bedömer att det föreligger en 
risk för stridsåtgärder vid avtalsförhandlingar. För att medling ska 
mynna ut i en bindande förlikning krävs dock samtycke från båda 
parterna (Fahlbeck, 2007:11).

Medlarna har i uppdrag att försöka få till stånd en överenskom-
melse mellan de tvistande parterna, varför den tidigare kan kalla 
parterna till förhandling ”eller vidta annan lämplig åtgärd”. Medla-
ren kan, enligt MBL 48 §, lägga fram egna förslag (SFS 1976:580). 
Medlare har även i uppdrag att verka för att en part skjuter fram 
eller ställer in den planerade stridsåtgärden. Skulle det främja en 
god lösning av tvisten kan MI besluta att en part ska senarelägga de 
varslade stridsåtgärderna i som mest 14 dagar (49 §). Detta gäller 
även sympatiåtgärder (Fahlbeck, 2007:16).

Vid utbruten stridsåtgärd kan MI uppmana, men inte tvinga, 
parterna att lösa tvisten genom skiljedom. I undantagsfall kan 
statsingripanden ske, via riksdagen, för att avbryta en pågående 
konflikt. Detta har bara använts vid ett tillfälle: Vid Sacostrej-
ken 1971 ingrep riksdagen med en kontroversiell tvångslag och 
avbröt de pågående konfliktåtgärderna (Malmberg & Johansson, 
2014:526f; Lundh, 2008).

9.2.9 Övrigt
Särskilda företagsråd finns inte lagreglerade i Sverige i och med 
att lokala fackliga organisationer ofta finns på arbetsplatsnivå. I 
den mån som EU-direktiv ger företagsråd en roll, till exempel i 
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lagen om europeiska företagsråd (2011), utses de svenska ledamö-
terna av de kollektivavtalsbundna lokala facken eller den fackliga 
organisation som har flest medlemmar på arbetsplatsen (Unionen/
Handelsanställdas förbund, 2009:10f ).

9.3 Konfliktreglerna i praktiken
9.3.1 Konfliktfrekvens
Sverige har haft mycket få och små utbrutna konflikter under 
de senaste 20–25 åren. Jämfört med 1970- och 1980-talen har 
konfliktnivån varit låg sedan 1990-talets inledning. Likaså har 
konfliktnivån i Sverige varit lägre än genomsnittet i jämförbara 
länder inom EU eller OECD (Karlson & Lindberg, 2013; Lind-
berg, 2007a:33ff). Det innebär inte att arbetsmarknaden är helt 
konfliktfri. Under ytan finns inte sällan hot om strejker och andra 
stridsåtgärder som stannar vid varsel (Svenskt Näringsliv, 2015).

9.3.2 Konfliktmönster
Ett litet fåtal förbund och branscher svarar för den övervägande 
delen av antalet konflikter och antalet förlorade arbetsdagar. Gene-
rellt gällde länge att LO-anslutna arbetstagare hade högre strejk-
benägenhet än andra. Bland de konfliktbenägna återfanns hamn-, 
gruv- och skogsarbetare, men under efterkrigstiden försköts kon-
fliktmönstret i riktning mot verkstadsarbetare (Thörnqvist, 1994). 
Under 1990- och 2000-talen tycks de utbrutna arbetsmarknads-
konflikterna vara koncentrerade till ett litet antal hemmamark-
nadsorienterade branscher; transporter, byggande och el. Gemen-
samma drag i dessa branscher är också att man saknar förhand-
lingsordningsavtal, som ju har till syfte att dämpa konfliktnivån 
(Lindberg, 2007a:36ff).

Den vanligaste orsaken till att arbetskonflikter uppstår är löner, 
följt av kollektivavtalsteckning, det vill säga konflikter som bry-
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ter ut när de fackliga organisationerna vill teckna ett kollektivavtal 
på en arbetsplats där sådant saknas. Lönekonflikterna äger rum i 
anslutning till avtalsrörelserna medan konflikterna om kollektiv-
avtalsteckning är mer jämnt fördelade över avtalscykeln (Lindberg, 
2007a). En betydande del av de utbrutna konflikterna står fack-
föreningar som SAC och Hamnarbetareförbundet för. Alltså orga-
nisationer som normalt sett inte tecknar egna kollektivavtal och 
som ofta inte heller accepterar gällande spelregler för kollektivav-
talsförhandlingarna. Det är värt att notera att de organisationerna 
hade inte haft samma strejkrätt i t.ex. Tyskland där bara vissa kol-
lektivavtalsbärande fackliga organisationer åtnjuter rätten att ta till 
stridsmedel.

9.4 Förändringar av konfliktreglerna
9.4.1 Läget för konfliktreglerna
Den viktigaste förändringen av konfliktreglerna som skett i Sve-
rige under senare tid är dels olika förhandlingsordningsavtal samt 
Medlingsinstitutet, som påverkat både förhandlingarna i sig och 
stärkt medlingsfunktionen, dels EU-rätten som med bland annat 
fyra uppmärksammade domar, den så kallade Lavalkvartetten, har 
begränsat stridsrätten något.

9.4.2 Vilka förändringar har skett?
Med EU-inträdet 1995 blev arbetskraften rörlig inom hela EU/
EES-området. Utländska tjänsteföretag i, bland annat, bygg- och 
transportsektorn började då i allt högre grad etablera sig i Sveri-
ge. Konflikter kom därmed att uppstå där fackliga organisationer 
försökte förmå oorganiserade arbetsgivare att teckna svenska kol-
lektivavtal. Utländska tjänsteföretag med anställda från ursprungs-
landet, så kallade utstationerade arbetstagare, började också driva 
verksamhet i Sverige och där hade värdlandet, i detta fall Sverige, 



160

ett ansvar för att de utstationerade fick ett grundläggande skydd 
(Lundh, 2010:293f ).

I Vaxholmskonflikten 2004–2005, mellan det lettiska byggföre-
taget Laval un Partneri och i första hand Byggnadsarbetareförbun-
det, ställdes frågan på sin spets. Enligt tidigare gällande rätt, Lex 
Britannia, kunde svenska fackföreningar ta till stridsmedel för att 
undantränga ett gällande utländskt kollektivavtal för att säkerställa 
att utländska arbetsgivare använde likvärdiga löner och avtalsvill-
kor. När konflikten drogs till domstol blev EU-domstolens dom 
att stridsåtgärderna, som Byggnads med flera förbund hade vid-
tagit, var olagliga och hade diskriminerat det lettiska företaget. 
Lavaldomen innebar att fackliga stridsåtgärder för att genomdriva 
svenska kollektivavtalsenliga villkor för utstationerade arbetstaga-
re, begränsades till att bara få avse en hård kärna av minimivillkor 
enligt det centralt fastställda branschavtalet. Längre än så fick fack-
liga organisationer inte gå, vare sig med primär- eller sekundär-
åtgärder mot företagen ifråga (Lundh, 2010:295f ). Principen om 
att den hårda kärnans miniminivå utgör gräns för konflikträtten 
bekräftades i Rüffertdomen 2008 (Weihe & Wahlstedt, 2008).

Den andra viktiga förändringen som skett av de svenska kon-
fliktreglerna är Medlingsinstitutet och de olika förhandlingsord-
ningsavtal som kommit till stånd efter Industriavtalet 1997. Indu-
striavtalet, som blev mönsterbildande, innebar att parterna band 
sig till ett särskilt förhandlingsordningsavtal som skulle syfta till 
konstruktiva förbundsavtalsförhandlingar med balanserade resul-
tat och utan stridsåtgärder. För att bistå parterna i denna strävan 
inrättades bland annat Opartiska ordföranden (OpO) att leda 
avtalsförhandlingarna och med befogenheter att skjuta upp strids-
åtgärderna. Det partssammansatta Industrirådet ska också, utifrån 
OpO:s framlagda förslag, kunna ge en rekommendation till lös-
ning i det fall konflikt utbrutit i förbundsförhandlingarna (Indu-
striavtalet, 2011:19ff).
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Medlingsinstitutet innebar att den statliga medlingsfunktionen 
förstärktes avsevärt. I de fall där parterna inte själva träffat avtal 
om en förhandlingsordning fick MI rätt att skjuta upp konflikt-
åtgärderna och därtill tillgripa tvångsmedling (Lundh, 2010:276f ).

9.5 Sammanfattning
• Den svenska rätten att vidta stridsåtgärd är grundlagsstadgad, 

men möjligheter för inskränkningar finns i skrivelsen. Både i 
lag, som MBL, och i avtal, som Saltsjöbadsavtalet, görs begräns-
ningar av konflikträtten.

• Förhandlingsrätten återfinns i MBL.
• En strejk är en total eller partiell arbetsnedläggelse med ett spe-

cifikt syfte som vidtas av arbetstagare genom ett fackförbund 
som en påtryckning på motparten.

• AD har bred kompetens och behandlar tvister som berör förhål-
landen mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive att fastslå 
om en stridsåtgärd är lovlig.

• Arbetsdomstolens sammansättning är vanligtvis en ordförande, 
en vice ordförande, en tredje man samt fyra intresseledamöter.

• Stridsåtgärd ska varslas om sju dagar i förtid men varselreglerna 
är endast ordningsföreskrifter.

• Sympatiåtgärder är tillåtna med få restriktioner.
• Proportionalitetsprincip finns ej.
• Medlemsomröstningar innan en stridsåtgärd behövs inte.
• Medlingsinstitutet har bl.a. i uppdrag att medla i arbetstvister. 

För bindande förlikning krävs samtycke från båda parter.



162

10 Jämförande analys

10.1 Utgångspunkter och gemensamma drag
I samtliga länder vi har undersökt är strejker och andra former 
av stridsåtgärder legitima, accepterade och använda vapen i tvister 
mellan parterna på arbetsmarknaden. Jacobs (2010:713) pekar på 
att strejkrätten verkar vara legitim och accepterad i demokratier 
och den stora skiljelinjen går gentemot auktoritära och totalitära 
länder där inte bara strejkrätten utan också föreningsfriheten är 
förbjuden eller används för makthavarnas syften. Men alla typer av 
strejker och stridsmedel är inte accepterade. Överallt finns restrik-
tioner. Samtliga länder har inskränkningar i konflikträtten, såväl 
genom lagstiftning och domstolspraxis som genom partsöverens-
kommelser. Begränsningarna ser olika ut, men innebär ett slags 
överdriftsförbud.

Alla de nyanser som framkommit i de enskilda land analyserna 
i förgående kapitel låter sig inte enkelt sammanfattas. Men tyd-
ligt är likväl att konfliktreglerna skiljer sig åt väsentligt, även 
inom Norden, såväl vad gäller deras legala status som den faktiska 
utformningen. Medlen är olika, även om ändamålet, balans mel-
lan partsintressen och en väl fungerande lönebildning kan sägas 
vara detsamma. Konfliktvolymen har också sjunkit kraftigt sedan 
1990-talet i samtliga länder, främst som en följd av globalisering 
med fallande konfliktvilja och ökad konkurrens för tidigare skyd-
dade sektorer samt fallande facklig anslutningsgrad, vilket gör det 
svårare att mobilisera till strejk. Detta mönster finns också i hela 
den industrialiserade världen (Bordogna & Cella, 2002).

Vilken rättskälla och vilka regleringsinstrument som har störst 
betydelse skiljer sig också åt mellan de jämförda länderna. I vissa 
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fall dominerar kollektivavtalsreglering, medan lagstiftning, dom-
stolspraxis och olika former av Europarätt samt internationella 
konventioner har större betydelse i andra fall. Endast i Sverige och 
i de romanska länderna är strejkrätten direkt skyddad i grundlagen, 
men indirekt är den skyddad också i andra länder, såsom Tyskland. 
Ett gemensamt drag, som direkt och indirekt framkommer i analy-
sen, är Europarättens ökade roll och därmed en växande betydelse 
för grundläggande rättsprinciper, såsom ultima ratio, proportiona-
litet och fair play.

Ett annat gemensamt drag är konfliktreglernas trögrörlighet 
– men däremot inte orörlighet. Inkrementella förändringar sker 
här som på andra områden med viss regelbundenhet då lagar och 
regler i små steg anpassar sig till nya villkor och politiska vilje-
yttringar. Inom det arbetsrättsliga området talas ibland om ”path 
dependence” (spårbundenhet) när förändringarna som sker följer i 
hjulspåren av existerande lagar och regelverk och ”path departure” 
när det blir ett mer definitivt brott gentemot den tidigare utveck-
lingen och existerande regelverk (Hepple & Veneziani, 2009:21).

Trögrörlighet och inkrementell förändring snarare än kraftiga 
omregleringar gäller alltså alla länder vi har undersökt utom ett. 
Undantaget är Storbritannien. Där bör man nog använda begrep-
pet ”path departure” om de reformer av konfliktreglerna som 
genomfördes mellan 1980 och 1988. En skillnad gentemot övriga 
länder var att missnöjet med, och misslyckandet för, den tidigare 
brittiska arbetsmarknadsmodellen var närmast kolossalt – och där-
till att just konfliktreglerna uppfattades som roten till det onda. 
Förtroendet för det rådande systemet var i botten, hos både väl-
jare och beslutsfattare, och därför förmådde Toryregeringen göra 
så pass genomgripande reformer under 1980-talet.

Ett sista genomgående mönster är att grundläggande regelverk, 
såväl partsuppgörelser som lagstiftning, tycks sättas på plats i sam-
band med omfattande konflikter på arbetsmarknaden. När strejker 
och lockouter får en sådan volym och ett sådant omfång att de 
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hotar fundamentala ekonomiska intressen eller samhällsstabilite-
ten så tas initiativ till partsuppgörelser och/eller lagstiftning för att 
tämja och reglera arbetskonflikterna. Partsöverenskommelserna i 
Norge och Sverige 1935 respektive 1938, men också tvångsmed-
lingen i Danmark under samma period, är exempel på detta. Samt-
liga tillkom efter en period av omfattande arbetskonflikter där ett 
gemensamt drag var att söka uppnå arbetsfred genom en central 
kontroll över konfliktmedlens användning.

Troligen är det faktum att konfliktnivån varit generellt låg och 
på nedåtgående en förklaring till att förändringarna och reformer-
na som skett i sex av de sju länderna har varit mindre genomgri-
pande. Arbetskonflikterna har inte uppfattats som ett allvarligt hot 
mot vare sig fundamentala ekonomiska intressen eller samhälls-
stabiliteten.

10.2 Fallande konfliktnivåer
Ett gemensamt drag är således fallande konfliktnivåer, men den 
iakttagelsen behöver problematiseras. När man ska mäta konflikt-
nivån i olika länder kommer man till ett problem med att data 
samlas in, sorteras och mäts på olika sätt i de undersökta länderna: 
jämförbarheten i data är alltså bristfällig.

Likväl kan metodproblemen inte skymma att konfliktnivån fak-
tiskt har fallit kraftigt samt de fortsatt stora skillnaderna mellan de 
jämförda länderna. I den komparativa litteraturen (Barratt, 2009; 
Edwards & Hyman, 1994) är antal förlorade arbetsdagar/1 000 
arbetstagare det mest använda måttet. I samtliga studerade länder 
har konfliktnivån över tid minskat. Från 1990-talet är Storbritan-
nien det enda land där konfliktnivåerna inte har sjunkit nämnvärt 
och där vet vi att strejkerna blev betydligt färre under 1980- och 
1990-talen. Denna trend tycks gälla också för andra länder (Van-
daele, 2011). Troligen har konfliktnivån fallit alltsedan 1980-talet 
(Shalev, 1992; Aligisakis, 1997; Scheuer, 2006:148ff). Se dock 
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Bordogna & Cella (2002:595f ) som vill nyansera bilden för vissa 
länder och helheten under 1980-talet.

Tabell 10.1: Genomsnittligt antal förlorade arbetsdagar i 
tusental per decennium 1990–2009
Land 1990–99 2000–09 Absolut

förändring
Relativ
förändring %

Danmark 162,3 97,0 -65,3 -40,2
Norge 80,9 46,4 -34,4 -42,6
Finland 175,9 61,1 -114,8 -65,3
Tyskland 11,4 4,3 -7,1 -62,4
Nederländerna 22,2 8,1 -14,1 -63,7
Storbritannien 27,9 26,3 -1,6 -5,9
Sverige 47,5 18,8 -28,8 -60,5
Sydeuropa 124,7 80,95 -43,8 -19,6
Genomsnitt 86,5 46,3 -40,2 -32,3

Källa: Beräkningar från Vandaele (2011:8). Notera att de sydeuropeiska länderna inte 
inkluderar Grekland som troligen hade höjt värdet för bägge perioderna.

En av de vanligaste och ofta framförda förklaringarna till detta 
handlar om förmågan till så kallad resursmobilisering. När fackets 
medlemstal går tillbaka påverkas de ekonomiska resurserna facket 
har till förfogande, vilket minskar förmågan till resursmobilisering 
och därmed kollektiva kampformer såsom strejker och blockader 
(Dribbusch & Vandaele, 2007; Keune, 2008).

Men därutöver finns också anledning att tro att marknadsinte-
grationen kan ha dämpat konfliktvolymerna. Redan Alfred Mar-
shall pekade på att konkurrensen inom både produkt- och arbets-
marknaden kunde ha betydelse för strejkaktiviteten, eftersom också 
detta påverkade fackets förhandlingsförmåga. Effekten av globali-
sering blir då att tidigare skyddade hemmamarknader utsätts för 
utländsk konkurrens och möjligheten att strejka till sig bättre för-
måner minskar därmed, eftersom de strejkande facken riskerar att 
göra sina medlemmar arbetslösa på kuppen (Brown, 2008; Brown 
m.fl., 2009; Simms & Charlwood, 2010).
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Kan också regelverket kring strejker och andra arbetskonflikter 
påverka strejknivåerna? Intuitivt verkar det rimligt. Här är forsk-
ningen tydlig med att man för enskilda länder kan dra slutsatsen 
att ett striktare regelverk dämpar aktiviteten. I Storbritannien hade 
den restriktiva lagstiftningen under 1980-talet en påvisbar effekt. 
Konfliktnivån föll dramatiskt (Elgar & Simpson, 1993). Men något 
klart och tydligt samband som säger att länder med generösa kon-
fliktregler får fler arbetskonflikter än andra tycks inte finnas.

Det finns tydliga mönster för vilka sektorer och branscher som 
är mer konfliktbenägna. Strejknivåerna i sig tycks ha sjunkit både 
inom industri och inom service- och tjänstesektorn, inklusive 
offentlig sektor. Flera strejkforskare har pekat på att avindustriali-
seringen och tillbakagången för vissa strejkbenägna grupper såsom 
gruvarbetare också kan vara en förklaring bakom den sjunkande 
konfliktnivån (Edwards & Hyman, 1994:251f ).

Olika sektorers och branschers andelar av strejkaktiviteten ver-
kar ha förskjutits under senare decennier. Vandaele (2011:26f ) 
menar, utifrån befintlig statistik, att traditionell industri står för 
en betydligt mindre andel av de utbrutna konflikterna. Men det 
beror också på att sektorn som sådan blivit betydligt mindre. 
Under 2000-talet tycks så mycket som två tredjedelar av den totala 
volymen arbetskonflikter istället ha skett i offentlig sektor, vilket 
är en kraftig uppgång i förhållande till tidigare. Dels beror det på 
att politiska strejker oftare sker i offentlig sektor, dels på att vissa 
starka och strejkbenägna yrkesgrupper såsom piloter, trafikledare 
och läkare ofta är offentliganställda (Eylert & Schinz, u.å. s. 2).

10.3 Stor variation i konfliktreglernas legala status
Variationen är stor mellan olika länder och olika system vad gäller 
konfliktreglernas utformning. En närmast trivial förklaring är att 
många olika möjligheter står till buds. Användningen av stridsme-
del kan regleras på flera olika nivåer, och på åtskilliga sätt. Särskilda 
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regler gäller för olika avtalsområden främst i de nordiska länderna. 
Därutöver finns ofta undantag som gäller bara vissa yrkesgrupper 
eller sektorer.

Vilket regleringsverktyg som är dominerande skiljer sig också 
väsentligt åt mellan länderna. En förenklad och schematisk jäm-
förelse görs i tabell 10.2, se annars tabell 1.1 för en mer nyanserad 
jämförelse. En distinktion kan där göras mellan de båda länder, 
Tyskland och Nederländerna, som har domstolspraxis som grund 
och de nordiska länderna, som har stiftad lag. De nordiska län-
derna har generellt både lag och avtal som regleringsverktyg. Vår 
bedömning är dock att en distinktion kan göras mellan Danmark, 
där avtal väger tyngre, och de tre övriga där stiftad lag är viktigare.

Tabell 10.2: Huvudsakligt regleringsverktyg för konflikt-
reglerna
Land Huvudsakligt instrument
Danmark Kollektivavtal
Norge Lag
Finland Lag
Tyskland Praxis
Nederländerna Praxis (Europarådets sociala stadga)
Storbritannien Lag och common law
Sverige Lag

Skiljer sig också de mer grundläggande principerna som regelver-
ken baseras på? För att närma sig den frågan måste vi gå tillbaka 
till arbetsmarknadens grundläggande drag som framförallt ankny-
ter till kollektivavtalet och kollektivavtalsförhandlingarna. Rätten 
att gå ut i konflikt, alltså använda kollektiva stridsåtgärder gent-
emot sin motpart, kommer sig av att arbetsmarknaden ofta har 
getts distinkta särdrag jämfört med andra marknader. Rätten att 
vidta stridsåtgärder brukar härledas från att arbetskontraktet i sig 
anses innehålla en fundamental obalans mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren. I och med rätten att bilda föreningar och samman-
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slutningar samt teckna kollektivavtal kan man ge den förfördelade 
parten, arbetstagarna, möjlighet att utjämna den obalansen. En del 
i den motvikten består av att ha möjlighet att inställa och lägga 
ner arbetet eller på annat sätt vålla ekonomisk skada för att utöva 
påtryckningar på sin motpart (Veneziani, 1986; Jacobs, 2010:659f; 
Waas, 2014b:72).

Givet att rätten till stridsmedel handlar om att jämna ut spelpla-
nen och ge möjlighet att driva kollektiva förhandlingar, så har man 
inom ramen för regelverken ofta någon slags underliggande, och 
ibland uttalad, princip som ska tillgodose båda parternas legitima 
intressen. I tysk rätt kring strejkregler och kollektivavtalsrelatio-
ner finns en princip om ”pariety of the parties” eller styrkebalans, 
som ska representera den överordnade principen i lag och praxis. 
Ett uttryck för detta är att lockout-rätten är starkt begränsad. När 
staten då söker upprätthålla en styrkebalans mellan parterna gör 
man det under premissen att konflikträtten i sig ska utjämna en 
inneboende obalans mellan parterna. Samtidigt finns en princip 
om statlig neutralitet i exempelvis Finland och Tyskland, i Sverige 
snarare som en tradition snarare än princip. Men också den kan 
tolkas i ljuset av att uppnå styrkebalans mellan parterna (Waas, 
2014b:72ff, 244).

10.4 Inskränkningar i konflikträtten
I samtliga länder finns olika former av inskränkningar i konflikt-
rätten, såväl genom lagstiftning och domstolspraxis som genom 
partsöverenskommelser. De viktigaste reglerna och restriktionerna 
för konflikträtten sammanfattas i tabell 10.3.

System med fredspliktbestämmelser är vanligt i de undersökta 
länderna, såväl de nordiska som Tyskland och Nederländerna. 
Men inte heller där är fredsplikten helt given. Visst utrymme finns 
för stridsåtgärder om villkor som är oreglerade i gällande kollek-
tivavtal och visst utrymme också för sympatiåtgärder. Intressant 
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nog delar Storbritannien och flera av de sydeuropeiska länderna 
karaktärsdrag vad gäller fredsplikten som skiljer sig från de länder 
vi diskuterat. I Storbritannien är fredspliktsklausuler ovanliga och 
därmed saknar kollektivavtalen i allmänhet betydelse för rätten att 
ta till stridsåtgärder. I Sydeuropa ses konflikträtten snarare som 
ett sätt att protestera för enskilda arbetstagare och konflikträtten 
tillhör då inte organisationerna på samma naturliga sätt (Jacobs, 
2011:131f ).

Varselregler förekommer i flertalet undersökta länder och fyller 
en funktion av att ge information till sin motpart om vad som avses 
med stridsåtgärden. Men varslen fyller också funktionen av ”trög 
ventil” som ska ge parterna en chans att besinna sig innan man går 
till konflikt. I vissa länder gör uteblivet varsel att stridsåtgärden 
blir olovlig medan det i andra länder, Finland och Sverige, bara 
är en ordningsregel som inte påverkar lovligheten. Varselreglerna 
kompletteras i flera länder med olika system där medlare träder in 
på scenen för att ge förhandlingarna en ny chans. Norge som har 
en kort varseltid har för vana att låta Riksmekleren besluta om att 
skjuta upp en redan beslutad stridsåtgärd för att kunna lämna ett 
förslag på lösning.

Ett vanligt sätt att begränsa konflikters verkningar är genom 
medlemsomröstningar hos berörd facklig organisation. Med det 
menas att man kräver en majoritet, eller kvalificerad majoritet, för 
att få inleda strejken. Här finns dock en fundamental skillnad mel-
lan länder där lagen kräver en omröstning som i Storbritannien, 
som därtill har strikta procedurkrav, och ett land som Nederlän-
derna där det bara är interna fackliga regler som kräver omröst-
ning.

En viktig begränsning av konflikträtten är regelverket kring ulti-
ma ratio, proportionalitet, och fair play som förekommer i flera 
länder. Den första principen, ultima ratio, innebär att stridsme-
del inte får tillgripas förrän samtliga förhandlingsmöjligheter är 
uttömda. I de flesta studerade länder är detta en grundläggande 
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Varsel Medlemsomröstning Proportionalitetskrav Påföljder vid olovlig 
åtgärd

Undantagna grupper Särskilda regler för sym-
patiåtgärder

Danmark 7 dagar Lagkrav om medlems-
omröstning, bara om 
medlingsförslag

Proportionalitet och rimligt 
syfte

Parten som brutit mot avtal 
kan åläggas betala bot till 
den andra parten

Tjenestemænd, inkl. 
högre tjänstemän, domare, 
präster, överläkare m.fl. har 
inte samma strejkrätt som 
övriga

Lovliga om (1) primär-
åtgärd lovlig och om (2) 
det finns intressegemenskap 
mellan primär- och sekun-
däråtgärd

Norge 4 dagar Ej lagkrav, medlems-
omröstning bara om 
medlingsförslag

Proportionalitetsbedöm-
ning i vissa specifika fall. 
Ingen allmän princip

Olovlig stridsåtgärd kan 
leda till skadestånd för 
organisationer och med-
lemmar. Organisationer 
kan bli ersättningsskyldiga. 
Anställda kan avskedas

(Samsyn kring att vissa 
tjänstemän inte går ut i 
strejk)

Lovliga om (1) primär-
åtgärd lovlig och om (2) 
det finns samband mellan 
primär- och sekundär åtgärd

Finland 14 dagar Ej lagkrav Proportionalitetsbedöm-
ning i fall där parterna inte 
är del av kollektivavtalsys-
temet

Part kan åläggas betala 
en skadeståndsliknande 
sanktion. Arbetstagare kan 
avskedas

Statstjänstemän är tvungna 
att utföra skyddsarbete

Lovliga om primäråtgärd 
lovlig

Tyskland - Ej lagkrav, men vanligt 
förekommande. Påverkar 
ultima ratio-kravet

Stridsmedel som sista 
åtgärd, proportionalitet, 
social adekvans och fair 
play

Skadestånd ska betalas 
till de som har drabbats 
av den olovliga åtgärden. 
Arbetstagare kan riskera 
uppsägning

Beamte, inkl. poliskår, 
många lärare och stor del 
av offentlig administration 
får ej strejka

Tidigare olovliga, men är 
numer lovliga utifrån prin-
ciper om proportionalitet

Nederländerna Inga, men 
motpart 
förväntas 
motta 
kravlista

Ej lagkrav, men vanligt 
förekommande

Stridsmedel som sista utväg 
och proportionalitet

Organisation som anordnar 
olovlig stridsåtgärd kan bli 
skadeståndsskyldig

Militär personal får ej 
strejka

Kan vara lovliga under vissa 
förutsättningar, det finns 
endast ett fåtal prejudikat

Storbritannien 7 dagar Lagkrav och strikta 
procedurregler

- Organisation och arbets-
tagare kan bli skadestånds-
skyldiga

Militär och polis får ej 
strejka

I praktiken olovliga. Pick-
eting kan förekomma som 
en typ av sympatiåtgärd

Sverige 7 dagar Ej lagkrav, ytterst 
ovanligt

- Organisation och arbets-
tagare kan åläggas att betala 
skadestånd. Arbetstagare 
som följer påbud från 
organisation kan ej bli 
skadeståndsskyldiga

Alla har strejkrätt men 
partiella stridsåtgärder är 
olovliga för vissa offentliga 
tjänstemän och myndig-
hetsföreträdare

Är lovliga om av tillfällig 
karaktär och om primär-
åtgärden är lovlig

Tabell 10.3: Regler och restriktioner för konflikträtten
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Varsel Medlemsomröstning Proportionalitetskrav Påföljder vid olovlig 
åtgärd

Undantagna grupper Särskilda regler för sym-
patiåtgärder

Danmark 7 dagar Lagkrav om medlems-
omröstning, bara om 
medlingsförslag

Proportionalitet och rimligt 
syfte

Parten som brutit mot avtal 
kan åläggas betala bot till 
den andra parten

Tjenestemænd, inkl. 
högre tjänstemän, domare, 
präster, överläkare m.fl. har 
inte samma strejkrätt som 
övriga

Lovliga om (1) primär-
åtgärd lovlig och om (2) 
det finns intressegemenskap 
mellan primär- och sekun-
däråtgärd

Norge 4 dagar Ej lagkrav, medlems-
omröstning bara om 
medlingsförslag

Proportionalitetsbedöm-
ning i vissa specifika fall. 
Ingen allmän princip

Olovlig stridsåtgärd kan 
leda till skadestånd för 
organisationer och med-
lemmar. Organisationer 
kan bli ersättningsskyldiga. 
Anställda kan avskedas

(Samsyn kring att vissa 
tjänstemän inte går ut i 
strejk)

Lovliga om (1) primär-
åtgärd lovlig och om (2) 
det finns samband mellan 
primär- och sekundär åtgärd

Finland 14 dagar Ej lagkrav Proportionalitetsbedöm-
ning i fall där parterna inte 
är del av kollektivavtalsys-
temet

Part kan åläggas betala 
en skadeståndsliknande 
sanktion. Arbetstagare kan 
avskedas

Statstjänstemän är tvungna 
att utföra skyddsarbete

Lovliga om primäråtgärd 
lovlig

Tyskland - Ej lagkrav, men vanligt 
förekommande. Påverkar 
ultima ratio-kravet

Stridsmedel som sista 
åtgärd, proportionalitet, 
social adekvans och fair 
play

Skadestånd ska betalas 
till de som har drabbats 
av den olovliga åtgärden. 
Arbetstagare kan riskera 
uppsägning

Beamte, inkl. poliskår, 
många lärare och stor del 
av offentlig administration 
får ej strejka

Tidigare olovliga, men är 
numer lovliga utifrån prin-
ciper om proportionalitet

Nederländerna Inga, men 
motpart 
förväntas 
motta 
kravlista

Ej lagkrav, men vanligt 
förekommande

Stridsmedel som sista utväg 
och proportionalitet

Organisation som anordnar 
olovlig stridsåtgärd kan bli 
skadeståndsskyldig

Militär personal får ej 
strejka

Kan vara lovliga under vissa 
förutsättningar, det finns 
endast ett fåtal prejudikat

Storbritannien 7 dagar Lagkrav och strikta 
procedurregler

- Organisation och arbets-
tagare kan bli skadestånds-
skyldiga

Militär och polis får ej 
strejka

I praktiken olovliga. Pick-
eting kan förekomma som 
en typ av sympatiåtgärd

Sverige 7 dagar Ej lagkrav, ytterst 
ovanligt

- Organisation och arbets-
tagare kan åläggas att betala 
skadestånd. Arbetstagare 
som följer påbud från 
organisation kan ej bli 
skadeståndsskyldiga

Alla har strejkrätt men 
partiella stridsåtgärder är 
olovliga för vissa offentliga 
tjänstemän och myndig-
hetsföreträdare

Är lovliga om av tillfällig 
karaktär och om primär-
åtgärden är lovlig
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rättsprincip när det gäller konflikters laglighet. Den är även fun-
damental i Europarätten. Någon form av proportionalitetsprincip 
tillämpas också i flertalet länder. Denna rättsprincip handlar om 
att det ska finnas en rimlig proportion i storlek mellan mål och 
tillgripna medel i konflikten. En sista vanlig princip är fair play, 
vilket innebär att konflikters laglighet förutsätter att de inblandade 
parterna uppfyller rimliga krav på ”rent spel”, det vill säga inte far 
med osanning eller på annat sätt medvetet försöker vilseleda sin 
motpart.

Länder som Tyskland och Nederländerna har tydliga, dock inte 
lagstadgade, regler om proportionalitet samt att stridsåtgärder bara 
får vara en sista åtgärd. Reglerna kring stridsmedlens användning 
innebär alltså att domstolar använder rättsprinciper som rent defi-
nitionsmässigt är mycket abstrakta, men som i sin praktiska tolk-
ning blir konkreta och påtagliga. Detta grundar sig, åtminstone i 
Tysklands fall, på att till exempel proportionalitetsprincipen också 
används i andra fall inom arbetsrätten och den är, så vitt vi förstår, 
helt accepterad.

Men också flera av de nordiska länderna har proportionalitets-
principer inom sina konfliktregelverk. I Danmarks fall återfinns 
reglerna i både huvudavtalet mellan partsorganisationerna och där-
till i Arbetsdomstolens praxis. En proportionell avvägning och ett 
rimligt fackligt syfte sätts där upp som krav. I Finland är propor-
tionalitetsprincipen mindre omfattande eftersom den bara täcker 
parter och förhållanden utanför det reguljära kollektivavtalssys-
temet. I Norge finns proportionalitets- och andra begränsningar 
vid blockader av typen leverans- och serviceblockad, men spelar i 
övrigt ingen roll för konflikters lovlighet.

Proportionalitetsprincipen har också bäring på hur sympati-
åtgärder är tillåtna. Dessa kan vara olagliga, såsom i Storbritan-
nien, men det vanliga är snarast att det ställs krav på att det finns 
ett tydligt samband eller en intressegemenskap mellan primär- och 
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sekundäråtgärd, vilket kan liknas vid ett slags proportionalitets-
krav.

I stort sett alla länder i studien har regler för att undvika sam-
hällsfarliga konflikter, exempelvis att vissa grupper undantas från 
stridsrätten. Vissa höga tjänstemän samt grupper med samhälls-
bärande funktioner såsom poliser eller försvarsanställda brukar 
inte få strejka. Över tid har gruppen, ofta statsanställda, som inte 
får nyttja stridsmedel eller har begränsade rättigheter blivit min-
dre och likheterna mellan privat och offentligt anställda har istäl-
let ökat. Förbudet eller restriktionerna mot samhällsfarliga strejker 
implementeras på olika sätt. I länder som Danmark, Norge och 
Sverige har riksdagen (och i Norge stundom regeringen) möjlighet 
att genom ett slags tvångsmedling hejda en redan utbruten kon-
flikt. I Norge kan tvångsreglering ske, medan kollektivavtalen sätts 
i kraft med åtföljande fredsplikt i Sverige. Också dessa inskränk-
ningar är slags överdriftsförbud.

10.5 Domstolarna och konfliktreglernas praxis
Samtliga länder vi undersökt, utom Storbritannien, gör en fun-
damental distinktion mellan intressetvister, där det är tillåtet att 
nyttja stridsmedel, och rättstvister där stridsmedel inte är tillåtet. 
Rättstvisterna hänvisas då till domstolar, i flertalet fall partsamman-
satta sådana, som får döma i målet. Detta gör att dessa domstolar 
spelar en viktig roll i kollektivavtalssystemet.

Ett viktigt resultat av undersökningen är också domstolarnas 
betydelse för att förstå konfliktreglernas praxis. Att så är fallet är 
inte förvånande med tanke på den rätt oklara legala status, med 
flera olika regleringsinstrument, som råder i samtliga studerade 
länder. Men domstolarna fyller även en viktig funktion när det 
gäller att nationellt uttolka och utveckla de grundläggande rätts-
principer som nämnts i förra avsnittet.
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I de länder vi jämfört finns därför arbetsrättsliga, och i det 
nederländska fallet allmänna, domstolar med befogenhet att skapa 
praxis kring utrymmet för arbetskonflikter. Tabell 10.4 illustrerar 
att det också på detta område finns betydande skillnader mellan 
olika länder, också de nordiska.

Anledningen till dess betydelse är i förstone att domstolarna 
i samtliga fall dömer om i frågor som rör konflikters lovlighet. 
Arbetsdomstolarna och dess motsvarigheter är alltså de som har 
möjlighet att förklara en stridsåtgärd för olovlig och beslutar om 
påföljd. Men dessutom blir ju också fattade beslut underlag för 
praxis på området. I både Nederländerna och Tyskland är det 
domstolarna som, i avsaknad av lagstiftning, har fått utforma reg-
ler, utifrån rättsprinciper kring konflikträtten.

Tabell 10.4: Arbetsdomstolarnas sammansättning
Land Samman-

sättning 
(majoritet)

Befogenhet Nivå Roll i regel-
utformning

Danmark Parter i AD 
och i Faglig 
voldgift

Rättstvister men bara 
brott mot KA och 
stridsåtgärder

Nationell sista instans Betydande

Norge Parter Rättstvister men inte 
individuella avtal

Nationell sista instans Betydande

Finland Parter Rättstvister, men inte 
individuella avtal

Nationell sista instans Betydande

Tyskland Jurister Rättstvister (KA och 
individuella avtal)

Tredelad med Bun-
desarbeitsgericht som 
sista instans

Avgörande

Nederländerna Jurister Allmänna domstolar 
har alla tvister

Inne i allmänt dom-
stolssystem

Avgörande

Storbritannien Jurister Anställningsskydd 
diskriminering 
anställningsavtal

Tvådelad: Employ-
ment Appeal Tri-
bunal är sista instans

Betydande

Sverige Parter Rättstvister generellt 
(KA och individuella 
avtal)

Nationell sista instans Betydande
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Eftersom domstolarna har så pass stor betydelse finns det anled-
ning att också stanna vid deras sammansättning. Här har nästan 
alla länder en blandning i sammansättningen, men partsföreträda-
re är i majoritet i flertalet länder. Detta kan antas ha en fundamen-
tal betydelse eftersom arbetskonflikternas lovlighet då kontrolleras 
av partsrepresentanter. Undantaget är Nederländerna som inte alls 
har systemet med arbetsdomstolar utan sköter dessa mål inom det 
allmänna domstolsväsendet.

Tabell 10.5: Arbetsdomstolarnas sammansättning
Parter Professionella/neutrala Totalt

Land Arbets-
givare

Arbets-
tagare

Ordförande, vice 
ordf.

Övrig pro-
fession Övriga

Majoritet 
(samman-
sättning)

Danmark 6 6 1 ordförande,
5 vice ordförande

Parter
(12–6)

Norge 2 2 1 ordförande 2 juridiska 
domare

Parter
(4–3)

Finland 4 4 1 ordförande,
1 vice ordförande 2 jurister 4 från stats-

förvaltning 8-8

Tysk-
land

Lokal och 
delstatlig 
nivå

1 1 1 Parter
(2–1)

Federal 
nivå 1 1 3 yrkesdomare Profession

(3–1)

Nederländerna Allmänna 
domstolar

Allmänna 
domstolar Ensamdomare Profession

(1–0)

Storbritannien 1 1 1 Parter
(2–1)

Sverige 2 2 1 ordförande,
1 vice ordförande 1 tredje man Parter

(4–3)

10.6 Europarättens ökade betydelse
Ett annat gemensamt drag för de undersökta länderna är Europa-
rättens växande roll och därtill en ökad betydelse för grundläg-
gande rättsprinciper som exempelvis ultima ratio, proportionalitet, 
fair play och domstolspraxis. Att EU-rätten har fått ökad betydelse 
har i viss mån att göra med att Lissabonfördraget 2009 erkände 
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rätten till kollektiva förhandlingar liksom rätten att ta till strids-
medel, men än viktigare har olika domsutslag varit i exempelvis 
EU-domstolen där strejkrätten ställts mot andra skyddade fri- och 
rättigheter.

Europarättens inflytande återfinns i olika former och skepna-
der. Ofta, men långt ifrån alltid, har den begränsat konflikträtten. 
Lavaldomen och närbesläktade domsutslag (Rüffert, Viking och 
Luxemburg) har då inskränkt de fackliga organisationernas möjlig-
heter att ta till stridsåtgärder till förmån för utstationerade arbets-
tagare i Sverige och i Danmark. I båda fallen har den nationellt 
stiftade lagen förändrats utifrån EU-rätten. Lagen har däremot 
inte påverkats av detta i vare sig Finland eller Norge, vilket beror på 
bestämmelserna om allmängiltigförklaring. I både Tyskland (2007) 
och Nederländerna (1986) har den europeiska rätten inneburit att 
det rättsliga utrymmet för sympatiåtgärder respektive stridsåtgär-
der mer generellt har vidgats. I både Tyskland och Nederländerna 
är domstolspraxis snarare än stiftad lag det som bestämmer utrym-
met, så i de fallen är det domstolarna som har fått ändra praxis 
utifrån Europarätten.

Att den europeiska rätten får så pass stort inflytande över kon-
fliktreglernas utformning beror på att de studerade länderna är EU-
medlemmar, förutom Norge som dock tillhör EES. Som påpekats 
inledningsvis är EU-rätten, bl.a. den inre marknadens fyra friheter, 
överordnad nationell rätt och har direkt effekt i medlemsstaterna. 
Detsamma gäller en rad olika direktiv med närmare koppling till 
arbetsmarknaden. Vid konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt 
har den senare företräde. Som framkommit på olika ställen så finns 
en spänning mellan nationella och internationella rättsordningar, 
men också inom den internationella rätten.

Sigeman (2004:571) pekar också på att det funnits en strävan 
efter att harmonisera olika länders arbetsrättslagar för att uppnå 
ett socialt minimiskydd alltsedan 1920-talet och Europarätten 
är då en del i denna strävan. Sapir (2006) och Lundborg (2002) 
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pekar snarare på mer nutida faktorer. En underliggande orsak är 
den europeiska ekonomiska integrationen. I samband med EU:s 
utvidgning mot Öst- och Centraleuropa 2004 och 2007 anslöts 
12 nya medlemsländer med drygt 100 miljoner invånare. Skill-
naderna i löne- och arbetsvillkor var dramatiska mellan många av 
de nya och gamla medlemsländerna vilket bidrog till migration av 
arbetskraft i olika former. Alltifrån egenföretagare av typen ”den 
polske rörmokaren” till mer organiserad rörlighet i större skala.

En annan förklaring har att göra med produktionens förändrade 
organisering. De stora vertikalt integrerade företagen har alltmer 
disintegrerats och väljer istället att köpa in varor och tjänster av 
underleverantörer. Produktionskedjorna går således inte inom, 
utan mellan, olika företag. I takt med den ekonomiska samman-
flätningen av produktion går därmed värdekedjorna mellan olika 
länder med skilda regelverk – bland annat på arbetsmarknadens 
område.

Globalisering och europeisk integration leder då till en press 
på regelverken. För det första att reglerna måste harmoniera med 
varandra. Utifrån resonemangen om normhierarkin på konflikt-
reglernas område händer det nämligen att konventioner, direktiv, 
lagar och avtal inte alltid stämmer överens. Men sedan utmanas 
också konfliktreglerna av grundläggande värdekonflikter såsom fri 
rörlighet för tjänstehandel kontra möjligheten för fackliga organi-
sationer att skydda sig mot social dumpning. Det intrikata i sam-
manhanget är ju att globaliseringen leder till en press på existe-
rande institutioner – samtidigt som samma institutioner också är 
utformade för att dämpa effekterna av globaliseringen (Lindberg, 
2007b:36).
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11 Lärdomar för Sverige

Avsikten med detta avslutande kapitel är att sätta Sverige i relation 
till länderna vi tidigare undersökt. Hur ser de svenska strejkreg-
lerna ut i ett internationellt perspektiv? Vilka viktiga skillnader och 
likheter finns? Kapitlet är upplagt så att de svenska systemen inled-
ningsvis sätts in i ett jämförande internationellt perspektiv. Däref-
ter kommer normhierarkin, kollektivavtalets roll och den fallande 
konfliktnivån i Sverige att behandlas. Avslutningsvis tar vi upp hur 
grundläggande rättsprinciper tar sig in i svensk konflikträtt.

För att rekapitulera från olika resonemang i kapitel 1 och 10 är 
konfliktreglerna viktiga eftersom de får konsekvenser för den styr-
kebalans som finns mellan parterna. Reglerna sätter spelplanen för 
aktörerna på arbetsmarknaden och får också betydande effekter, 
såväl direkta som indirekta. De direkta effekterna är hur många och 
vilka arbetskonflikter som bryter ut. Men de indirekta effekterna är 
väl så viktiga eftersom konfliktreglerna skapar påtryckningsmöjlig-
heter i olika förhandlingssituationer och ger upphov till olika fack-
liga strategier och arbetsgivarstrategier. Reglernas utformning får 
därmed också konsekvenser för såväl företagens arbetskraftskost-
nader som för arbetstagarnas lönenivåer och därtill fördelningen 
mellan olika grupper på arbetsmarknaden. En förutsättning för en 
väl fungerande lönebildning där konkurrenskraften bibehålls är att 
reglerna är utformade så att förhandlingsresultatet blir väl avvägt. 
I och med globaliseringen och den ökade rörligheten för produk-
tionsfaktorerna blir det också viktigt att se de nationella regelver-
ken i relation till regelverk i andra jämförbara länder.
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11.1 De svenska konfliktreglerna i internationellt 
perspektiv

Om man avslutningsvis ger sig på att med breda penseldrag jäm-
föra de svenska konfliktreglerna med de regler som gäller i de andra 
jämförda länderna: vilka är de stora skillnaderna och vilka likheter 
finns?

I avsnitt 10.4 var vi inne på de olika bestämmelserna kring 
fredsplikt, varselregler, medlemsomröstningar inför konflikter 
samt reglerna runt proportionalitet, ultima ratio och fair play. 
Vi kan konstatera att de svenska reglerna har klara särdrag, som 
i sin tur beror på speciella karaktäristika i den svenska modellen. 
Den svenska historien av partsreglering med starka centraliserade 
intresseorganisationer som också utformar praxis på området via 
Arbetsdomstolen är värt att lyfta fram. Annat i regelverken, såsom 
Medlingsinstitutet med dess starka befogenheter och de många 
förhandlingsordningsavtalen, som ju också underlättar medling 
och ger systemet tröga ventiler, måste snarare förstås utifrån för-
handlingsmodellens haveri under 1970- och 1980-talen. Dessa 
båda blev ett led i att hantera 1990-talskrisen, där syftet var att ge 
arbetsmarknaden mer stabila spelregler.

Om vi ska närma oss fundamentala skillnader mellan Sverige 
och andra länder kan vi börja med det brittiska systemet som 
utmärks av att innehålla lagstiftning om procedurregler för att ta 
stridsmedel i bruk. Sverige saknar nästan helt systemet med med-
lemsomröstningar i de fackliga organisationerna inför stridsåtgär-
der. Inga sådana lagkrav finns och bruket av medlemsomröstningar 
hos facken inskränker sig till några få små fack utanför huvudorga-
nisationerna, t.ex. SAC och Hamnarbetareförbundet. Det hänger 
i sin tur delvis ihop med den starka centralisering som präglat 
arbetstagarorganisationerna alltsedan LO – efter påtryckningar 
från SAF – bland annat genom en stadgerevision centraliserat sina 
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beslut om strejk och avtal. Medlemsomröstningar försvann då från 
den fackliga horisonten i hög grad.

Sverige saknar också många andra procedurkrav kring exempel-
vis varsel om strejk. Varsel ska förvisso lämnas även i Sverige. Men 
det är en ordningsföreskrift som ger böter för den som avstår och 
är således ingen förutsättning för lovlighet. Klart är att Sverige vad 
gäller vissa procedurregler har färre lagstiftade restriktioner kring 
strejkrätten än flertalet länder.

När det gäller mångfalden av stridsmedel som är godkända 
tillhör Sverige de mer tillåtande länderna. Sympatiåtgärder är ett 
exempel, där sådana ofta är omgärdade av fler restriktioner i de 
andra undersökta länderna. I Sverige definieras inte begreppet 
stridsåtgärd och det kan vara ett skäl till att former för arbetskon-
flikter såsom paragrafarbete, massuppsägningar, och andra strids-
medel, som inte alltid är accepterade annorstädes, likväl tolereras 
i Sverige.

Vad Sverige har i rikligt mått är partsreglering som i många fall 
kan ses som ett hinder mot att konflikter ska bryta ut. I första 
hand finns huvudavtalets regler, med ursprung i Saltsjöbadsav-
talet 1938, som också innehåller vissa procedurregler: främst då 
förhandlingsordningen, men därutöver också några skrivningar 
som ska begränsa användningen av ekonomiska stridsåtgärder mot 
utomstående och samhällsfarliga konflikter. Mer väsentliga idag är 
de olika förbundsvisa förhandlingsordningsavtalen, med Industri-
avtalet 1997 som förebild, som bland annat innehåller tröga ven-
tiler, opartisk medling och gemensamma arbetsgrupper som stöd 
inför förhandlingarna.

Vi kan även konstatera att Sverige skiljer ut sig genom att inte 
låta mer allmänt giltiga rättsliga principer vara vägledande för 
prövning av konflikters lovlighet. På vissa ställen i den juridiska 
litteraturen, se Waas (2014b:23f ), ses detta som en del av pro-
cedurreglerna, men vi väljer att lyfta detta som en egen aspekt. 
Rättsliga principer kan antingen vara stadfästa i lag eller i praxis 
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som i både Tyskland och i Nederländerna. I Sverige vägleds inte 
Arbetsdomstolen i samma utsträckning av de rättsliga principer 
om ultima ratio, proportionalitet och fair play som genomsyrar 
andra länder.

I Sverige finns dock på stora delar av arbetsmarknaden en rad 
självpåtagna regler inom ramen för olika förhandlingsordningsav-
tal som också syftar till att undvika överdrifter när parterna använ-
der konfliktvapnet. Med detta sagt bör nämnas att ultima ratio-
principen, att stridsmedel ska vara det yttersta medlet att ta till 
när alla andra förhandlingsmöjligheter tömts ut, ändå styr indirekt 
genom förhandlingsskyldigheten i MBL samt förpliktelser från 
både huvudavtalet och förhandlingsordningsavtalen. Traditionen 
av självreglering syftar också till att parterna ska undvika missbruk 
av konflikträtten och är egentligen ett annat instrument som ska ge 
samma effekt (Malmberg & Johansson, 2014:529).

Proportionalitetsbedömningar och resonemang saknas dock 
med undantag för den lilla skärv som kom in via Lavaldomen. 
Här finns också ett avståndstagande i form av AD:s Kellermandom 
från 1998 som klargjorde rättsläget i den frågan: någon allmän 
rättsgrundsats om proportionalitet gäller inte vid konflikter om 
kollektivavtalsteckning. Men som Källström (1998:1158ff) skri-
ver innebär inte detta att AD nödvändigtvis tog avstånd från pro-
portionalitetsgrundsatsen som sådan. Den skulle kunna användas 
för att komplettera lagregler och intolkas i avtal såsom exempelvis 
huvudavtalet.

11.2 Normhierarkin och kollektivavtalens roll  
i Sverige

Liksom andra EU-länder har Sverige att följa de specifikt EU-rätts-
liga och Europarättsliga regelverken på olika områden. Ett genom-
gående mönster är EU-rättens ökade betydelse. Dels genom att fler 
rättsutslag kommer, bland annat Lavalmålet som gällde ett lettiskt 
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företag utstationerat i Sverige, och dels genom att utvecklingen 
på flera områden går i riktning mot större befogenheter för EU-
organen.

När det gäller den inhemska normhierarkin ser vi att Sverige är 
det enda land, av de sju undersökta, som har strejkrätten nedskri-
ven i grundlagen. Den rätten nämns uttryckligen också i grund-
lagen i Frankrike (1946), Italien (1948), Grekland (1975), Por-
tugal (1976) och Spanien (1978). I samtliga fall är det länder vars 
nya grundlag också markerade skiftet från auktoritära och totali-
tära regimer till demokratiska styrelseskick.

I grundlagen av år 1974 regeringsformen 2 kap § 17 explicitgörs 
”rätten att vidta fackliga stridsåtgärder” vilket då skiljer sig från 
t.ex. den tyska grundlagen där bara föreningsfriheten är uttryckt 
i artikel 9:3. Men att strejkrätten finns i den svenska grundlagen 
ska inte tas som belägg för att rätten är mer ”skyddad” i Sverige. I 
praktiken tycks inte explicita skrivningar i konstitutionen ge något 
extra styrka åt strejkrätten eller vice versa. Grundlagsregeln som 
trädde i kraft i Sverige 1975 synes enligt Sigeman (2008) inte ha 
påverkat skyddet. Även innan grundlagsreformen 1974 fanns fast-
slaget, enligt praxis, att stridsåtgärder var tillåtna i den mån de inte 
strider emot lag (Göransson, 1988:328f ).

Normhierarkin i Sverige för konfliktreglerna går mot en bland-
ning mellan lag och (kollektiv-)avtal. Om vi stannar en stund vid 
kollektivavtalet så är det som bekant grundläggande för den svens-
ka modellen. Det omsluter lejonparten av arbetstagarna och regle-
rar många villkor som andra länder har lagstiftat om. Kollektivav-
talet är i Sverige också det grundläggande fredspliktsinstrumentet 
eftersom parter som undertecknat ett sådant avtal måste iaktta 
arbetsfred, undantaget indrivningsblockader och sympati åtgärder. 
Men rätten till sympatiåtgärder är inget litet undantag utan grund-
läggande för att förstå den svenska modellen. Omvänt har parter så 
gott som full stridsrätt i syfte att få till stånd ett kollektivavtal när 
sådant inte föreligger. I ett kollektivavtal kan parterna också beslu-
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ta om en längre gående fredsplikt än den som lagen föreskriver. 
Intimt förbundet med ovanstående är också frågan om vem som 
ska ha möjlighet att ta till stridsmedel. Den rätten tillhör de kollek-
tivavtalsslutande parterna i Sverige, alltså arbetstagar organisation, 
arbetsgivarorganisation och företag. Det är alltså ingen individuell 
rättighet för enskilda arbetstagare.

Stiftad lag är emellertid också grundläggande i Sverige. Både när 
det gäller själva reglerna och konflikterna som sådana har Sverige 
gott om exempel på lagens betydelse för att ändra spelreglerna. När 
de statsanställda tjänstemännen fick strejkrätt 1965 tog det bara 
sex år innan riksdagen antog en tvångslag mot akademikerstrejken 
1971.

11.3 Fallande konfliktnivåer även i Sverige, men 
viss oro under ytan

Även i Sverige har konfliktnivåerna sjunkit betydligt sedan 1970- 
och 1980-talens höga nivåer. Som vi har sett är detta en del i en 
internationell trend med orsaker som är gemensamma för hela 
västvärlden. En viss skillnad finns mellan Sverige och andra län-
der i vilka grupper som strejkar. Under hela 1990- och 2000-talen 
så har arbetskonflikterna i Sverige, likt andra länder, rört andra 
sektorer än tillverkningsindustrin (Vandaele, 2011:27). Men också 
på den offentliga sektorns område har stridsmedlen varit mindre 
frekvent utnyttjade. Delvis kan förklaringen vara förhandlings-
ordningsavtalen inom sektorn, men också att regeringen avhände 
sig möjligheten att direkt påverka löneförhandlingarna i början av 
1990-talet. I stället står en liten grupp av förbund, inom oftast 
skyddade sektorer såsom hamnar, transporter och byggande, för 
en oproportionerligt stor del av de i sammanhanget få strejkerna 
(Lindberg, 2007a).

Logiken är att arbetstagare i dessa branscher har större möjlig-
heter att få genom krav om löner och arbetsvillkor eftersom de 
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är väl organiserade och inte har samma kostnadspress som bran-
scher öppna för internationell konkurrens. Men till tvisterna i dessa 
branscher hör också konflikter om kollektivavtalsteckning, det vill 
säga försök från facken att hindra konkurrens från oorganiserade, 
inte sällan utländsk arbetskraft. Likaså finns möjlighet för grupper 
som innehar nyckelfunktioner i de integrerade produktionssyste-
men, som elektriker och transportarbetare, att använda stridsmedel 
eftersom företag på många ställen i produktionskedjan blir mycket 
sårbara om sådana funktioner faller bort (Lindberg, 2007a).

Men den redovisade konfliktstatistiken säger inte allt om kon-
fliktmönstren. Underlag utarbetat av Svenskt Näringsliv (2015) 
indikerar att varslen om stridsåtgärder är mångfalt fler än de 
utbrutna konflikterna. Även i dessa data är det tydligt att återhåll-
samheten är stor i de internationellt konkurrensutsatta sektorerna 
och i den offentliga sektorn. Via MI:s insamlade uppgifter kan 
man också notera att antalet avtalslösa tillstånd, då fredsplikt inte 
råder och varsel om stridsåtgärder är fria att läggas, har ökat under 
2010-talet.

11.4 Grundläggande rättsprinciper tar sig in  
i svensk konflikträtt

I sina grundformer är de svenska konfliktreglerna påtagligt lika det 
regelverk som sattes 1928 i och med kollektivavtalslagen och lagen 
om arbetsdomstol och sedan följdes upp med huvudavtalet mellan 
LO och SAF 1938. Å andra sidan är det lika korrekt att peka på 
de många förändringar som skett av lagar och olika slags avtal, vil-
ket har påverkat konfliktreglerna. Nedan följer en kort summering 
av nya lagar, avtal, domar och myndigheter som påverkats sedan 
1990-talet.

Med AD:s Britanniadom 1989 förbjöds stridsåtgärder i syfte 
att ändra eller undantränga kollektivavtal som arbetsgivaren teck-
nat med annan fackförening. Kort därpå 1991 kom lex Britannia 
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som gjorde undantag i principen för utländska kollektivavtal. År 
1992 togs taket på 200 kronor som böter vid vilda strejker bort 
och ersattes av en riktlinje på 2000 kronor. Förbudet mot strids-
åtgärder mot ensam- och familjeföretag infördes 1994, togs bort 
under en socialdemokratisk regering 1995 – och återinfördes 2000 
av Miljöpartiet och de borgerliga. Medlingsinstitutet infördes 
1999–2000 efter att Industriavtalet och flera andra förhandlings-
ordningsavtal reglerat konfliktmöjligheterna. Efter Vaxholmskon-
flikten med EU-domstolens utslag infördes lex Laval 2009, som i 
sin tur förändrade utstationeringslagen från 1999. Lex Laval gav 
en begränsad konflikträtt som omfattade minimivillkor inom den 
inre kärnan för fackliga organisationer gentemot tillfälligt utsta-
tionerade företag. Konfliktreglerna är alltså i högsta grad stadda i 
förändring och som vi har sett i avsnitt 2.4-9.4 sker detta också i 
de övriga undersökta länderna.

Som vi varit inne på vid flera tillfällen regleras konflikträtten av 
en normhierarki där den europeiska rätten fått allt större betydelse 
och där svenska institutioner som AD och riksdagens lagstiftning 
får anpassa sig. Rimligen är denna process bara i sitt inlednings-
skede. Även om lagstiftaren har gripit in, vilket ovanstående redo-
görelse visar, har ändå parterna haft ett slags fredad zon mot rättslig 
kontroll över konfliktreglerna. Med europeiseringen av arbetsrät-
ten görs intrång i denna zon.

Den processen accentueras också av globaliseringen som ger 
flera gränsöverskridande transaktioner genom multinationellt 
företagande, utstationering av arbetstagare och utlokalisering av 
verksamheter. Därmed ökar behovet av att förhålla sig till den 
europeiska rätten, och dess tillämpning har i flera länder, inklusive 
Sverige, lett till att konfliktreglernas utformning förändras.

Flera övergripande rättsprinciper till grund för konflikträtten 
finns inom Europarätten men också i flera av de länder vi under-
sökt: principen om ultima ratio; principen om proportionalitet; 
och principen om fair play. Även i Sverige har proportionalitets-
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principen i någon mån tagit sig in, men då bakvägen via Vax-
holmsmålet.

En viktig anledning till att grundläggande rättsprinciper torde 
bli än viktigare i svensk konflikträtt är att strejkrätten i sig måste 
förhålla sig till andra grundläggande rättigheter och friheter som 
finns: de fyra friheterna inom EU/EES, vilket inkluderar rätten 
för arbetskraft att röra sig fritt över gränserna, och Europakon-
ventionens både positiva och negativa föreningsfrihet. Detta för 
att nämna två av de grundläggande rättigheterna och friheterna 
som kan krocka med gällande konfliktregler. När det gäller den 
inre marknaden pågår en revirkamp mellan konkurrensrätten och 
arbetsrätten och ett visst spänningsförhållande dem emellan torde 
finnas (Bruun & Malmberg, 2000:43f ).

11.5 Varthän är vi på väg?
Vi ska slutligen ge oss på den vanskliga uppgiften att sia om fram-
tiden och göra ett försök att peka på i vilken riktning de svenska 
konfliktreglerna kan tänkas röra sig:

Strejkreglerna tillhör de mer grundläggande av arbetsmarkna-
dens spelregler. Aktörerna som lever och verkar under spelreglerna 
är sällan helt nöjda med tingens ordning utan tvingas kompro-
missa på vissa punkter. Men så länge som spelreglerna känns legi-
tima av de centrala aktörerna kommer status quo att ha en tydlig 
fördel gentemot radikala reforminitiativ. Omfattande förändringar 
av dessa regler sker således mycket sällan, och mot bakgrund av att 
svensk arbetsmarknad inte har de egenskaper som fanns i Storbri-
tannien 1979 så finns det få tecken som talar för stora förändringar 
av de svenska konfliktreglerna.

Sedan har vi de omvärldsvillkor som gör sig påminda med 
(arbetskrafts)migration, utstationering av arbetstagare och än 
större internationell exponering, också för hittills skyddade bran-
scher. Sådana omvärldsvillkor gör att aktörerna beläggs med vissa 
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restriktioner. Konfliktvapnet blir för många grupper svårare och 
kostsammare att använda sig av medan några yrkesgrupper och 
organisationer däremot kan vinna fördelar – åtminstone på kort 
sikt. Det mönstret ser vi i den svenska konfliktstatistiken och det 
riktar fokus mot hur de nuvarande konfliktreglerna hanterar frå-
gan om överdriftsförbud.

Från vår undersökning vet vi att mindre förändringar av gäl-
lande konfliktregler sker kontinuerligt: via rättspraxis i vissa län-
der, genom lagstiftning och partsöverenskommelser i andra. I den 
svenska kollektivavtalsmodellen har parterna haft lagstiftnings-
liknande funktioner. Det som i andra arbetsmarknadsmodeller 
har reglerats genom lagstiftning och domstolspraxis har i Sverige 
i högre grad skötts av parterna. Ett intressant mönster i Sverige 
har dock varit att när arbetsmarknadsparterna kommit överens 
om mer grundläggande överenskommelser har det ofta funnits ett 
överhängande hot om lagstiftning. Så var det både vid Saltsjöba-
den 1938 och Industriavtalet 1997.

Givet europeiseringen av arbetsrätten som sker och inte minst 
då de domar som redan har fått påverkan kan man förmoda att 
den processen fortsätter. Det skulle i sin tur peka mot att grund-
läggande rättsprinciper om proportionalitet, ultima ratio och fair 
play kan få större betydelse. Parterna har således att förhålla sig till 
försök till lagstiftning och domsutslag från flera håll. Detta innebär 
att ett stort ansvar åvilar parterna att själva kontinuerligt utveckla 
den svenska modellens konfliktregler för att åstadkomma styrke-
balans och en väl fungerande lönebildning – också i relation till 
hur motsvarande regler är utformade i andra jämförbara länder.
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Appendix

Uppgifterna i tabellerna nedan bygger i huvudsak på material från 
ILO, vars definitioner av strejk, lockout, inblandade och förlorade 
arbetsdagar finns listade som citat nedan. I de fall insamlad data i 
tabellerna nedan (från ILO såväl som från andra databaser) skiljer 
sig från ILO:s definition, redogörs för detta genom fotnoter. Upp-
gifterna kan också variera mellan olika länder med avseende på hur 
många arbetstagare som måste delta i strejken för att den senare ska 
klassificeras som strejk. Även detta redogörs för i fotnoter. Uppgif-
terna i tabellerna täcker som utgångspunkt åren 1998 till 2014, 
alternativt 1998 till 2013 i de fall som uppgifter för 2014 ännu 
ej finns tillgängliga. För vissa länder saknas emellertid statistik för 
flertalet år.

A strike is a temporary work stoppage carried out by one or 
more groups of workers with a view to enforcing or resisting 
demands or expressing grievances, or supporting other wor-
kers in their demands or grievances.

A lockout is a total or partial temporary closure of one or 
more places of employment, or the hindering of the normal 
work activities of employees, by one or more employers with 
a view to enforcing or resisting demands or expressing grie-
vances, or supporting other employers in their demands or 
grievances.

Workers involved in strikes and lockouts represents the num-
ber of workers implicated directly or indirectly at any time 
during a strike or lockout, whether the involvement was for 
the full duration of the strike or lockout or only part of it. 
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Workers who are unable to work as a result of the secondary 
effects of strikes or lockouts should not be included.

[…]

Days not worked as a result of strikes and lockouts represent the total 
number of working days not worked as a result of strikes and lock-
outs in progress during the year. It is measured in terms of the sum 
of the actual working days during which work would normally 
have been carried out by each worker involved had there been no 
stoppage (ILO, 2015).

Tabell A1: Strejker och lockouter i Danmark 1998–201425

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter 1 258 1 079 1 081 832 1 349 681

Antal förlorade 
arbetsdagar 3 173 000 91 800 124 800 56 000 193 600 55 100

Antal inblandade 502 258 75 170 75 656 49 460 110 854 44 365
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter 804 534 476 862 335 207

Antal förlorade 
arbetsdagar 76 400 51 100 85 900 91 700 1869 100 15 000

Antal inblandade 75 710 32 833 79 128 61 113 91 409 12 679
År 2010 2011 2012 2013 2014
Antal strejker och 
lockouter 329 280 225 197 318

Antal förlorade 
arbetsdagar 18 500 15 000 10 200 930 300 16 900

Antal inblandade 15 828 13 127 8 589 57 300 10 600

Källa: ILO, 2015.

25 Inkluderar samtliga strejker och lockouter i landet.
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Tabell A2: Strejker och lockouter i Norge 1998–201426

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter 36 15 29 3 16 5

Antal förlorade 
arbetsdagar 286 407 7 148 496 568 619 150 775 962

Antal inblandade i 
konflikten 26 950 651 93 889 29 9 865 95

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter 12 2 12 4 10 2

Antal förlorade 
arbetsdagar 141 179 10 998 146 758 3 954 62 568 180

Antal inblandade i 
konflikten 9 873 591 29 109 519 12 963 36

År 2010 2011 2012 2013 2014
Antal strejker och 
lockouter 12 2 11 6 10

Antal förlorade 
arbetsdagar 500 009 526 360 643 10 849 148 009

Antal inblandade i 
konflikten 66 938 114 41 820 1 385 8 983

Källa: ILO, 2015; Statistisk sentralbyrå, 2015.

Tabell A3: Strejker och lockouter i Finland 1998–2014
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter 98 65 96 84 76 112

Antal förlorade 
arbetsdagar 133 203 18 954 253 838 60 652 74 958 66 136

Antal inblandade 35 400 15 000 84 092 21 715 70 867 91 866
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter 84 365 97 91 92 112

Antal förlorade 
arbetsdagar 42 385 672 904 85 075 94 579 16 352 91 899

Antal inblandade 25 211 106 796 48 276 89 729 15 992 50 485

26 Omfattar samtliga typer av strejker.
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År 2010 2011 2012 2013 2014
Antal strejker och 
lockouter 150 163 86 121 128

Antal förlorade 
arbetsdagar 314 667 127 758 17 254 26 000 40 526

Antal inblandade 137 316 59 164 14 984 19 600 69 248

Källa: ILO, 2015; Statistikcentralen, 2015.

Tabell A4: Strejker och lockouter i Tyskland 1998–201327

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Antal förlorade 
arbetsdagar 16 102 78 785 10 776 26 833 310 149 163 281

Antal inblandade 4 286 187 749 7 428 60 948 428 283 39 692
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter n/a n/a n/a n/a n/a 455

Antal förlorade 
arbetsdagar 50 673 18 633 428 739 286 368 131 679 66 927

Antal inblandade 101 419 17 097 168 723 106 483 154 052 28 300
År 2010 2011 2012 2013
Antal strejker och 
lockouter 132 158 368 1 384

Antal förlorade 
arbetsdagar 25 917 69 896 86 051 149 584

Antal inblandade 12 900 11 300 22 200 66 900

Källa: ILO, 2015.

27 Omfattar endast strejker som innefattar 10 eller fler arbetstagare och som varar 
en dag eller mer.
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Tabell A5: Strejker och lockouter i Nederländerna  
1998–201428

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter29 22 24 23 16 16 14

Antal förlorade 
arbetsdagar 33 200 75 800 9 400 45 100 245 500 15 000

Antal inblandade 30 800 58 900 10 300 37 400 29 600 10 800
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter 12 28 31 20 21 25

Antal förlorade 
arbetsdagar 62 200 41 700 15 800 26 400 120 600 4 600

Antal inblandade 104 200 29 000 11 300 20 700 51 900 3 600
År 2010 2011 2012 2013 2014

Antal strejker och 
lockouter 21 17 18 24 25

Antal förlorade 
arbetsdagar 59 200 22 000 219 400 19 400 41 900

Antal inblandade 14 100 4 700 9 000 4 500 10 200

Källa: ILO, 2015; Statistics Netherlands, 2015.

Tabell A6: Strejker och lockouter i Storbritannien  
1998–201430,31

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter 166 205 226 207 162 138

Antal förlorade 
arbetsdagar 282 400 241 800 498 800 525 100 1 323 

300 499 100

Antal inblandade32 92 700 140 900 183 200 179 900 942 900 150 600

28 Inkluderar samtliga strejker.
29 Inga lockouter har ägt rum i Nederländerna under aktuell period.
30 Exkluderar politiska strejker.
31 Under åren 2009–2014 har strejker som varat mindre än en dag exkluderats.
32 Under åren 2009–2014 har arbetstagare som varit indirekt involverade inklude-
rats.
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År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter 135 116 158 152 144 98

Antal förlorade 
arbetsdagar 904 900 223 801 754 500 1 041 

100 758 861 455 200

Antal inblandade 292 700 92 600 713 300 744 800 511 200 208 500
År 2010 2011 2012 2013 2014
Antal strejker och 
lockouter 92 149 131 114 155

Antal förlorade 
arbetsdagar 365 300 1 390 

000 249 000 443 600 778 300

Antal inblandade 132 500 1 530 
000 237 000 395 400 733 300

Källa: ILO, 2015.

Tabell A7: Antal strejker och lockouter, sydeuropeiska länder 
1998–2013
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Frankrike33 1 218 1 417 1 427 1 105 745 785
Grekland 99 n/a n/a n/a n/a n/a
Italien 1 103 753 966 746 616 710
Portugal 227 200 250 208 250 170
Spanien34 632 749 750 737 688 678
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Frankrike 699 n/a n/a n/a n/a n/a
Grekland n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Italien 745 654 587 667 621 88935

Portugal36 122 126 155 99 n/a n/a
Spanien 708 685 783 752 811 1 001
År 2010 2011 2012 2013
Frankrike n/a n/a n/a n/a
Grekland n/a n/a n/a n/a
Italien n/a n/a n/a n/a
Portugal n/a n/a n/a n/a
Spanien 986 777 878 994

Källa: ILO, 2015.

33 Från 2002 och framåt inkluderas endast privat sektor.
34 Från 2009 och framåt exkluderas strejker som varar mindre än en timme.
35 Endast strejker.
36 Endast strejker. Offentlig förvaltning exkluderad.
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Tabell A8: Antal förlorade arbetsdagar, sydeuropeiska länder 
1998–201337

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Frankrike 309 111 421 605 581 356 462 622 248 114 223 795
Grekland 283 903 n/a n/a n/a n/a n/a
Italien 580 400 909 100 884 100 1 026 000 4 861 000 1 961 700
Portugal 94 755 67 500 40 545 41 570 108 062 53 370
Spanien 1 280 900 1 504 589 3 616 907 1 923 758 4 945 091 792 101
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Frankrike 193 423 1 997 000 1 421 400 1 553 000 1 418 500 1 662 398
Grekland n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Italien 698 571 906 857 554 713 929 714 722 714 n/a
Portugal 46 096 27 333 44 732 29 851 n/a n/a
Spanien 4 472 576 951 495 927 712 1 187 654 1 510 219 1 290 852
År 2010 2011 2012 2013
Frankrike 3 850 375 n/a n/a n/a
Grekland n/a n/a n/a n/a
Italien n/a n/a n/a n/a
Portugal n/a n/a n/a n/a
Spanien 671 523 485 054 1 290 114 1 098 480

Källa: ILO, 2015.

Tabell A9: Antal inblandade i stridsåtgärder, sydeuropeiska 
länder 1998–201338

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Frankrike 129 400 151 600 210 700 118 600 66 700 62 500
Grekland 33 600 n/a n/a n/a n/a n/a
Italien 435 400 935 000 687 000 1 125 000 5 442 000 2 560 700
Portugal 44 200 33 500 38 800 26 100 80 200 30 300
Spanien 680 600 1 132 700 2 067 300 1 244 600 4 534 300 729 000
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Frankrike 60 400 n/a n/a n/a n/a n/a
Grekland n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Italien 709 500 960 900 466 900 906 300 669 200 266 500
Portugal 31 900 21 700 33 500 29 200 n/a n/a
Spanien 555 900 404 800 499 600 497 000 543 000 653 500

37 Se noter för tabell A7.
38 Se noter för tabell A7.
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År 2010 2011 2012 2013
Frankrike n/a n/a n/a n/a
Grekland n/a n/a n/a n/a
Italien n/a n/a n/a n/a
Portugal n/a n/a n/a n/a
Spanien 340 800 222 000 323 900 448 000

Källa: ILO, 2015.

Tabell A10: Strejker och lockouter i Sverige 1998–2014
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal strejker och 
lockouter39 13 10 2 20 10 11

Antal förlorade 
arbetsdagar 1 677 78 735 272 11 098 838 627 541

Antal inblandade 600 9 500 200 9 800 700 80 500
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal strejker och 
lockouter 9 14 9 14 5 3

Antal förlorade 
arbetsdagar 15 282 568 1 971 13 666 106 801 1 560

Antal inblandade 2 400 600 1 700 3 600 12 800 900
År 2010 2011 2012 2013 2014
Antal strejker och 
lockouter 5 2 8 11 5

Antal förlorade 
arbetsdagar 28 892 254 37 072 7 084 3 450

Antal inblandade 3 000 7 000 5 600 2 800 1 850

Källa: ILO, 2015; Medlingsinstitutet, 2015.

39 Inkluderar även olovliga strejker.
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