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I.

Introduktion

Vilka är kostnaderna och konsekvenserna av en arbetsmarknadskonflikt? Vilka är de
viktigaste kostnaderna och hur stora är de? Är förlorade arbetsdagar, det mått som
Medlingsinstitutet (MI) redovisar, ett rimligt mått, eller finns det alternativ som kan
komplettera perspektivet och mer nyanserat beskriva de verkliga kostnaderna?
Frågan om kostnader och konsekvenser av arbetsmarknadskonflikter har varit föremål för
forskning sedan början av 1900-talet. Den befintliga litteraturen är främst fokuserad på
samhälls- eller branschkostnader och är därtill i huvudsak utförd i anglosaxisk kontext,
främst under 1970- och 80-talen. Den tidigare forskningen visar dock på vikten av att
undersöka enskilda företags konfliktkostnader, då det finns en stor variation i hur företag
påverkas av en konflikt. Kostnader för indirekt drabbade företag har i vissa fall visat sig vara
större än kostnaderna för företag som är direkt drabbade. Forskningen visar även att det är
väsentligt att inkludera kostnader som uppstått såväl under som inför och efter konflikten.
Huvudsyftet med denna studie är således att utifrån tidigare forskning utveckla en metod för
att mäta enskilda företags kostnader för arbetsmarknadskonflikter.1 De i huvudsak
kvantitativa studierna behöver kompletteras med kvalitativa fallstudier för att kartlägga vilka
kostnadsposter som är relevanta, vilka aktörer som blir utsatta samt vad som avgör hur hårt
ett företag drabbas. Mätmetoden bör vidare bygga på de mått som i tidigare litteratur visat sig
mest användbara för att få en så fullständig bild av kostnaderna som möjligt.
Vi kommer att utveckla dessa kostnadsmått, baserade på tidigare forskning, i en pilotstudie
av

Byggstrejken

2016,

mellan

Svenska

Byggnadsarbetareförbundet

och

Sveriges

Byggindustrier gällande villkoren i Byggavtalet, med hjälp av tre kvalitativa metoder: enkäter,
intervjuer och textanalys av yrkanden och avtalsförändringar. Någon motsvarande studie av
konfliktkostnader hos enskilda företag har inte gjorts sedan Jagréns och Pousettes (1986)
studie av indirekt drabbade företags kostnader till följd av konflikten mellan TCO-S och
Statens arbetsgivarverk 1985.
Byggsektorn är särskilt intressant. Den har historiskt sett utmärkt sig genom höga
konfliktnivåer, såväl när det gäller varsel som faktiskt utbrutna konflikter. Både arbetsgivarna
och arbetstagarna är välorganiserade och har hög anslutningsgrad. (Lindberg 2008, 49 och
62; Tabell 1) Byggbranschen är en hemmaorienterad marknad, där nationella regler och
materialkrav, traditioner och en kultur av att anlita inhemska företag har angetts som några
skäl till att den inte varit utsatt för lika stor konkurrens som många andra branscher. (SOU
2000:4, 102; SOU 2015:105, 87ff) Aktörerna i byggbranschen är dessutom sammanflätade
genom en rad olika funktioner och roller i byggkedjan (huvudentreprenör, sidoentreprenör,

1

Docent Henrik Malm Lindberg och forskningsassistent Marcos Demetry har gjort viktiga bidrag till denna
studie, vilket är mycket tacksamma för.
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underentreprenör m.m.). Sannolikt stannar inte effekterna av en konflikt vid de varslade
företagen, utan sprids till en stor mängd aktörer. Möjligheter att övervältra kostnader på
tredje man, i form av lågt byggande, höga byggkostnader, bostadsbrist osv., kan också tänkas
vara högre än i många andra branscher. (SOU 2015:105, 89)
Byggbranschen är således ett, i många avseenden, speciellt fall i jämförelse med övriga delar
av arbetsmarknaden. Att studera branschen är därför ett medvetet val från vår sida. Det är en
vedertagen metod när det gäller kvalitativa studier för att studera mekanismer, kausala
samband och processer att studera särskilt intressanta fall som även kan förväntas gälla för
mer normala fall. (Yin 2004, 51ff; Flyvbjerg 2001, 77ff; Gerring 2007, 89)
Vår kanske viktigaste slutsats är att trots att själva strejken var kort, bedömde flertalet av de
drabbade företagen i den enkät som besvarades en månad efter konflikten att konflikten
orsakat betydande eller mycket betydande kostnader. Det fanns således endast ett svagt
samband mellan de uppskattade totala konfliktkostnaderna och antalet förlorade
arbetsdagar.
Det innebär att antalet förlorade arbetsdagar är ett otillräckligt och delvis missvisande mått
på arbetsmarknadskonflikters egentliga kostnader.
Ett annat viktigt resultat är att konfliktkostnaderna var stora såväl före som efter själva
strejken. Kostnader uppstod således redan när hot om konflikt fanns, innan ens varslen var
lagda, och långt efter att strejken var avslutad. Bedömningen i den andra enkäten, fem
månader efter strejken, var dock att de totala kostnaderna hade minskat något. Samtidigt
bedömdes försämrade relationer till anställda och fackförbund samt kostnader för
igångsättning eller iordningställande efter strejken kvarstå för relativt många företag. Att så
fortfarande är fallet långt efter att strejken avblåsts får betraktas som anmärkningsvärt.
Ett viktigt resultat är också att konflikten fick väldigt olika konsekvenser för olika typer av
företag. Bilden är mer komplex än vad som först kan antas.
Mycket tyder också på att konfliktkostnaderna i hög grad uppstod just på grund av ett stort
ömsesidigt beroende av andra företag i byggkedjan. Sannolikt är detta beroendeförhållande
en central orsak till de olika typerna av kostnader och konsekvenser som uppstår vid
arbetsmarknadskonflikter. Sammankopplade produktionssystem och värdekedjor är idag
vanliga i allt fler branscher, vilket gör resultatet av denna studie relevant även mer generellt.
Studien inleds med en beskrivning av Byggstrejken 2016. Därefter följer ett avsnitt som kort
beskriver

tillgänglig

statistisk

om

konflikter,

förlorade

arbetsdagar,

varsel

och

konfliktersättningar. I nästa avsnitt görs en översiktlig sammanfattning av tidigare forskning
om konfliktkostnader. Därpå följer en beskrivning av de kostnadskategorier vi studerat,
använda metoder och studerade verksamheter. Med detta som bakgrund följer de avsnitt där
enkätundersökningen, intervjuerna och avtalsjämförelsen redovisas. Två enkäter med ett
5

stort antal frågor, baserade på tidigare forskning, skickades ut till samtliga strejkdrabbade
verksamheter en månad respektive fem månader efter strejken. Fem djupintervjuer
genomfördes och yrkanden och avtalsförändringar för Byggavtalet jämfördes med tre andra
avtalsområden. Till sist sammanfattas våra slutsatser, empiriska resultat och metodologiska
lärdomar.
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II.

Byggstrejken 2016

Under avtalsrörelsen 2016 skulle 456 av drygt 600 kollektivavtal i Sverige omförhandlas.
Hösten året innan hade LO inte lyckats samordnat sig på grund av oenighet mellan
medlemsförbunden om avtalskraven. Varje fackförbund skulle således förhandla på egen
hand i kommande förhandlingar. (LO 2015) Fem av LO-förbunden, däribland Svenska
Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), ingick sedan tidigare i en mindre samverkansgrupp,
benämnd 6F. Övriga 6F-förbund var 2016 Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas
förbund (Fastighets), Svenska Målareförbundet och Service- och kommunikationsfacket
(Seko). Transportarbetareförbundet, som tidigare ingått i samarbetet, stod utanför från och
med 2012. År 2016 valde dock Musikerförbundet att ingå i samarbetet med en gemensam
avtalsplattform. I den gemensamma avtalsplattformen angavs yrkanden kring ett antal
frågor, däribland lönenivåerna. Varje fackförbund lade dock även fram egna branschspecifika
yrkanden.
Formellt skulle parterna i byggsektorn utväxla yrkanden senast den 22 februari 2016, men
redan 16 december 2015 offentliggjorde 6F sina gemensamma krav inför avtalsrörelsen.
Sveriges Byggindustrier (BI) presenterade sina huvudkrav som en motreaktion samma dag.
Att parterna stod långt ifrån varandra var tydligt redan i detta skede.
Vad gäller lönefrågan yrkade BI på att frysa nivåerna för grundlönen på 25 926 kr/mån under
kommande år, medan Byggnads tillsammans med övriga 6F-förbund yrkade på 3,2 procents
höjning, vilket var väsentligt högre än vad parterna inom industrin diskuterade. En viktig
skiljelinje fanns även i frågan om lönesystemet. BI yrkade på att införa en icke prestationsbaserad månadslön som huvudsaklig löneform, medan Byggnads yrkade på att ha kvar
ackordslönerna, baserade på gruppvis prestation.2
Parterna träffades för ett formellt utväxlande av detaljerade krav den 22 februari 2016, endast
en dryg en månad före avtalets utgång. Förhandlingarna som följde avbröts i omgångar och
ledde inte parterna nämnvärt närmare varandra. (Medlingsinstitutet Dnr 2016/58) Inga
medlare hade dittills närvarat under förhandlingarna och sådan hjälp var heller inget som
parterna uttryckt behov av. Istället lade Byggnads sitt första varsel den 30 mars, dagen innan
industrins ”märke” sattes och det befintliga byggavtalet gick ut. Taktiska överväganden kan
onekligen tänkas ligga bakom agerandet.
I varslet fanns två olika datum för ikraftträdande, där skilda arbetsplatser och företag
listades. Endast den första fasen av varslet verkställdes. Alla varslade arbetsplatser drabbades
därmed inte av strejk. I samband med varslet kopplades medlare från Medlingsinstitutet (MI)
in och förhandlingarna återupptogs. Inledningsvis träffade medlarna parterna enskilt för att
informera sig om läget och de strandade förhandlingarna. Medlarna konstaterade i sin

2

En grundligare genomgång av skillnaderna står att finna i kapitel 7.
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rapport att parterna yrkade på omfattande förändringar av avtalet och i detta läge var oeniga
på en rad väsentliga områden, såsom lönenivå, löneform och huvudentreprenörsansvar. Då
yrkandena var många och oenigheten stor valde medlarna ut ett antal punkter som de
fokuserade på. (Medlingsinstitutet Dnr 2016/58)
Medlarnas första förslag till nytt avtal innehöll ett antal av de punkter som parterna haft med
i sina yrkanden. Denna hemställan lämnades till parterna 8 april för parterna att ta ställning
till senast den 9 april. BI svarade genom att acceptera medlarnas förslag, men Byggnads sa
nej. Samtalen fortsatte och en andra hemställan nådde parterna den 10 april, med svarsfrist
nästkommande dag. Denna gång valde medlarna att inte lämna en lika omfattande
hemställan till parterna. BI godtog även medlarnas andra förslag, medan Byggnads valde att
åter avslå. De sju arbetsdagar som ska förlöpa mellan varsel och verkställande hade nu runnit
ut och Byggnads första del av stridsåtgärden trädde således i kraft den 12 april. Samma dag
varslade

BI

om

spegellockout.

SAC

varslade

samtidigt

om

sympatiåtgärder.

Sympatiåtgärderna skulle gälla de medlemmar som berördes av Byggnads varsel med
ikraftträdande 21 respektive 22 april. (Medlingsinstitutet 2017)
Under strejkens inledande dag ansåg medlarna att parterna var för upptagna med praktiska
frågor rörande strejken och kontakter med media för att ha möjlighet att förhandla. Istället
återupptogs förhandlingarna med medlarna onsdagen den 13 april. Den 17 april lämnade
medlarna sin slutliga hemställan, vilken accepterades av bägge parter. Strejken avblåstes
samma dag, efter sex dagar, varav fyra vardagar. (Medlingsinstitutet Dnr 2016/58) Den andra
fasen av Byggnads varsel, som skulle trätt i kraft den 19 april, liksom BI:s spegellockout och
SAC:s sympativarsel, kom därmed inte att verkställas.
I denna studie studeras perioden från parternas offentliggörande av yrkandena till det att
strejken avblåstes och ett nytt avtal slöts, vilket är markerat med grön färg i figur 1 nedan. I
figuren är även icke-verkställda varsel inlagda i grått.
Vi undersöker dessutom konsekvenser och kostnader efter att den utbrutna konflikten
avblåstes.
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26 april. I BI:s spegellockout kan dock endast två datum finnas: 22 och 26 april. Här redovisas BI:s uppgifter.

Anm: Uppgifter om antalet datum för ikraftträdande av BI:s spegellockout skiljer sig åt. I Medlingsinstitutet 2017 redovisades datumen för ikraftträdande ha varit 22, 25 och

Figur 1: Byggstrejken 2016 som tidslinje.

Om man lägger medlarnas första hemställan bredvid deras tredje, vilken båda parter antog, är
skillnaderna till synes inte så stora vad gäller lönenivåerna. Avtalsvärdet är detsamma, medan
utgående löner uppräknades med 2,27 procent i den slutliga hemställan jämfört med 2,28 i
första. Yrkesarbetandes löner höjs med 0,02 kr mindre per timme i slutliga förslaget och 0,01
procent mindre för städpersonalen. Grundlöner och lägsta höjningar ligger på samma nivåer.
Dessa frågor tycks således inte ha utgjort den huvudsakliga stötestenen för parterna.
Innehållet som parterna enades om genom medlarnas slutliga hemställan skiljer sig dock från
medlarnas två tidigare förslag och parternas yrkanden i fler avseenden. På Byggnads begäran
slopades deras egna krav om pensionsavsättningar till förmån för arbetstidsförkortning och en
skiss om introduktionsanställning var tillagd. Frågor som rörde nyanlända, jämställdhet,
lärlingar, delegering av mandat för förtroendeman samt tillsättande av arbetsgrupp för
reseersättning återfanns i alla hemställandena, men var delvis ändrade. Borttaget ur den
slutliga hemställan var frågorna om arbetstidsförläggning, lönekostnader, lönebestämmelser,
regler vid införande av elektroniska övervakningssystem, löneregler vid uthyrning av personal,
vetoförfaranden, entreprenadkedjor och huvudentreprenörsansvar, arbetsgrupp för översyn
av lagbasutbildning och skyddsombudsutbildning.
Vilken omfattning strejken faktiskt hade råder det delade meningar om. I Byggnads varsel som
trädde i kraft den 12 april listades 106 arbetsplatser och 53 företag. Enligt Byggnads skulle cirka
60 företag och 2 600 arbetstagare, varav cirka 1 650 medlemmar, komma att beröras av den
första delen av deras varsel. (Byggnadsarbetaren 2016, Medlingsinstitutet 2017) Enligt BI:s
bedömning berördes långt fler. I ett pressmeddelande från den 11 april uppskattade de att 525
arbetsplatser och 9 700 arbetstagare skulle påverkas. I MI:s årsrapport redovisades dock andra
uppgifter från BI. Enligt dessa beräknade BI att Byggnads varsel skulle ha omfattat runt 170
arbetsplatser och 3 700 arbetstagare. Indirekt uppskattades att ytterligare 400 arbetsplatser
och 14 000 arbetstagare omfattades av varslet. (Medlingsinstitutet 2017, Sveriges Byggindustrier 2016) BI:s spegellockout av Byggnads varsel, med avsikt att ge arbetsgivarna större
kontroll över konfliktprocessen, skulle enligt BI:s egen uppskattning ha berört mellan 8 000
och 10 000 arbetstagare. Medlarna konstaterade i sin rapport att 1 650 arbetstagare hade gått
ut i strejk. Antalet förlorade arbetsdagar i Byggstrejken uppskattas av Medlingsinstitutet ha
uppgått till 4 796 dagar. (Medlingsinstitutet Dnr 2016/58, Medlingsinstitutet 2017) Dessa
skiftande uppgifter om konfliktens omfattning, ofta baserade på uppskattningar, visar på
svårigheten att fastställa antalet förlorade arbetsdagar i en konflikt. Det visar även på vikten av
att undersöka alternativa sätt att mäta konfliktkonsekvenser.
Att BI:s beräkning var högre än Byggnads uppgifter är inte heller anmärkningsvärt. Byggnads
hämtade troligen uppgiften om antalet strejkande från sina medlemsregister, medan BI försökt
uppskatta antalet drabbade medarbetare. BI kunde rimligen inte veta det exakta antalet
uttagna medarbetare förrän strejken inletts, utan byggde sannolikt sina uppgifter på ett ”worst
case scenario”.
10

III.

Konflikter, förlorade arbetsdagar, varsel och
konfliktersättningar

Som redan har konstaterats tillhör byggsektorn en av de mest konfliktutsatta på svensk
arbetsmarknad. På flertalet andra avtalsområden är antalet varsel och utbrutna konflikter
lägre.
Medlingsinstitutet redovisar sedan länge antalet utbrutna konflikter per år, definierat som
antalet arbetsinställelser i form av lovlig och olovlig strejk samt lockouter. Siffror för perioden
1970-2016 har sammanställts i figur 2. I början av 1990-talet skedde ett trendbrott, och antalet
utbrutna konflikter har sedan dess legat på markant lägre nivåer än tidigare.

Figur 2: Antalet utbrutna konflikter 1970 - 2016
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Anm: I siffrorna ingår konflikter som lett till arbetsinställelse i form av lovlig och olovlig strejk samt
lockouter på lokal nivå och förbundsnivå. Källa: Medlingsinstitutet 2016b, Medlingsinstitutet 2017 (egen
sammanställning)

MI gör dock ingen egen sammanställning över vilka avtalsområden som har flest utbrutna
konflikter. Av deras månadsrapporter om strejker och lockouter framgår dock vilka de varslade
parterna var. I Lindberg (2008, 66) finns en sammanställning av MI:s månadsrapporter för
perioden 1993-2005. Även Svenskt Näringsliv (2016) har gjort en likartad sammanställning.
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Av de fackförbund som tecknar kollektivavtal var det Svenska Elektrikerförbundet, Byggnads,
Transportarbetareförbundet och Svenska Målareförbundet som var part i flest utbrutna
konflikter. SAC var dock det fackförbund som varit med i flest utbrutna konflikter.
På dessa områden, som antingen är relativt skyddade från internationell konkurrens eller
befinner sig i integrerade produktionssystem, används strejker fortfarande mer eller mindre
regelmässigt som ett påtryckningsmedel. Hot om konflikt eller faktiskt utbrutna konflikter är
regel snarare än undantag. Detta är också områden där förhandlingsordningsavtal, som
Industriavtalet, saknas.
En analys av arbetsmarknadskonflikters kostnader och konsekvenser inom en av dessa
sektorer är därför särskilt intressant; här sker öppet sådant som sannolikt även påverkar
förhandlingarna inom andra sektorer.
Medlingsinstitutet mäter även sedan länge antalet förlorade arbetsdagar i samband med
konflikter på svensk arbetsmarknad. I dessa avseenden står sig Sverige väl i internationell
jämförelse (ILOSTAT 2016). Under 2016 var det totala antalet förlorade arbetsdagar 10 417
stycken,

varav

en

majoritet

berodde

på

Byggstrejken.

(Medlingsinstitutet

2016b,

Medlingsinstitutet 2017) Se figur 3 nedan.
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Figur 3: Antalet förlorade arbetsdagar i Sverige 1970-2016
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Anm: I statistiken ingår lovliga och olovliga strejker samt lockouter på lokal nivå och förbundsnivå. Källa:
Medlingsinstitutet 2016b, Medlingsinstitutet 2017 (egen sammanställning)

Det finns dock skäl att ifrågasätta om antalet förlorade arbetsdagar är ett rättvisande sätt att
mäta en konflikts kostnader och konsekvenser. MI har självt poängterat brister med att mäta
konfliktkostnader i form av antalet förlorade arbetsdagar. Dess främsta invändning har varit
att man då inte mäter enskilda företags kostnader. (Medlingsinstitutet 2015; Medlingsinstitutet 2016a)
Även arbetsgivarna har varit kritiska till antal förlorade arbetsdagar som ett mått på
konfliktkostnaderna. De menar att redan hotet om en konflikt och varsel om konfliktåtgärder
leder till kostnader som gör att företagen inte kan ta strid i kollektivavtalsförhandlingarna, med
högre kostnader och försämrade villkor som följd. I dagens globalt konkurrensutsatta ekonomi,
med sammankopplade produktionssystem och värdekedjor som sträcker sig mellan länder och
kontinenter, anser många arbetsgivare att kostnaderna och risken för konsekvenser av en
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arbetsmarknadskonflikt är för höga – kunderna, intäkterna, produktionen och jobben riskerar
att försvinna. (Svenskt Näringsliv 2016)
Ett alternativt sätt att mäta konfliktkostnaderna i ett försök att även fånga in hotet om konflikt,
är därför att räkna antalet varsel. MI:s och Svenskt Näringslivs uppgifter om antalet varsel
skiljer sig dock åt. MI räknar varje varseldokument som ett varsel. Svenskt Näringsliv räknar
däremot potentiellt flera varsel i ett varseldokument– om varslet är ställt till flera motparter
räknas varje avtalsrelation som ett varsel, och om ett varseldokument innehåller flera faser,
exempelvis eskalering av varslet under en tidsperiod, räknas varje fas som ett varsel. Svenskt
Näringsliv inkluderar dock inte varsel som syftar till att sluta kollektivavtal, något som MI
räknar med. Definitionen av ett varsel tycks även ha ändrats under tidsperioden. Antal varsel
under perioden 2011-2016 finns sammanställda i tabell 1.

Tabell 1: Antalet varsel 2011 -2016

MI
Svenskt Näringsliv

2011

2012

2013

9

23

19

40

87

85

2014

2015

2016

5

39

120

56

29

102

Anm: Både fackliga och arbetsgivarparters varsel om konflikt på lokal och förbundsnivå ingår i siffrorna
ovan. Varsel om primärkonflikt och sympativarsel ingår, men ger endast utslag i Svenskt Näringslivs siffror
fram till år2014 då MI fram till dess inte räknade sympativarsel som ett ytterligare varsel. Även varsel både
från arbetsgivare och fackförbund är inkluderade. Dock utgör varsel från fackförbund den största andelen i
både MI:s och Svenskt Näringslivs beräkningar. Källa: Svenskt Näringsliv (2017); Medlingsinstitutet (2012,
201); Medlingsinstitutet (2014, 203); Medlingsinstitutet (2015, 202); Medlingsinstitutet (2016a, 178);
Medlingsinstitutet (2017) (egen sammanställning)

Svenskt Näringsliv (2016) har även gjort en värdering av varsels skadeverkningar på
medlemsföretagen under åren 2011-2016. MI hade självt efterlyst studier av kostnader till följd
av just varsel. Genom att värdera konflikthoten i varseldokumenten samt förbundsrepresentanternas bedömning graderades skadorna på en tregradig skala: måttliga, betydande
respektive kraftiga skadeverkningar. Ett exempel på måttlig skadeverkning var övertidsblockader på arbetsplats som inte var beroende av övertidsarbete. Betydande påverkan
inbegrep exempelvis varsel som ledde till kostnader för det varslade företaget under varseltiden
men inte på längre sikt. Inte heller ska varslet ha påverkat företagets möjligheter att fullfölja
sina påbörjade uppdrag under varseltiden. Kraftiga skador innebar att det varslade företaget
förlorade kunder eller fick minskad omfattning av ordrar under varseltiden. Det varslade
företagets förmåga att fullfölja sina uppdrag under varseltiden kan också ha påverkats.
Resultatet visar stor variation i skadeverkningarna över tidsperioden. Den höga frekvensen av
varsel med kraftig skadeverkan under 2014 kan ha medverkat till att konflikterna blev korta
och därmed redovisas som små kostnader i statistiken över exempelvis antalet förlorade
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arbetsdagar. Svenskt Näringsliv ställer sig dock frågan om inte kostnader för företagen snarare
skulle kunna skönjas i avtalen. (Svenskt Näringsliv 2016) Av resonemanget följer att kostnader
efter en konflikt också är relevanta att studera, inte minst i form av en analys av de tecknade
avtalen.
Utöver skadeverkningarna så framgår även att vissa fackförbund varslar oftare än andra.
Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) varslade mest frekvent under tidsperioden 20112016. Av förbund med kollektivavtal var det Byggnads, Transportarbetareförbundet och Seko
som varslade flest gånger. (Svenskt Näringsliv 2016, 13)
Ytterligare ett mått på konfliktkostnader går att finna i Svenskt Näringslivs riktlinjer för
konfliktersättning till medlemsföretag. Där definieras skadan som summan av uteblivna

intäkter (A) minus inbesparade kostnader (B) plus extra kostnader (C). Underlag för
kostnadsposterna skickas med konfliktdrabbade medlemsföretags ansökan om ersättning, som
sedan granskas. För att beviljas ersättning ska stridsåtgärd ha verkställts; företag kan inte få
ersättning för exempelvis varsel. Vidare ska Svenskt Näringsliv göra bedömningen att
konflikten var av vikt för branschen i stort, inte enbart för det enskilda företaget. Slutligen ska
företagets uppkomna konfliktkostnader kunna redovisas. Uppfylls kraven ges vanligen
ersättning till 75 eller 100 procent av de redovisade kostnaderna. (Intervju med Klas Alm,
revisor)
I Svenskt Näringslivs ersättning för kostnader ingår endast direkta kostnader för det
strejkdrabbade företaget. Indirekta kostnader och indirekt drabbade företag ersätts inte.
(Svenskt Näringsliv, u.å.) I vissa fall har även enskilda arbetsgivarförbund en konfliktkassa
som de exempelvis kan använda för att komplettera Svenskt Näringslivs utbetalning, så att
företagen får 100 procents ersättning. Vilka förbund det handlar om samt i vilken utsträckning
detta sker är dock inte känt.
Efter Byggnads varsel den 30 mars 2016 påbörjade BI en analys av konsekvenserna för sina
medlemsföretag av en eventuell strejk. Vilka företag som skulle tas ut samt i vilken grad de
skulle komma att drabbas kartlades. Främst var det konsekvenserna hos de direkt varslade
företagen som undersöktes, men även uppgifter om underentreprenörer och huvudentreprenörer. För att uppskatta företagens konfliktkostnader använde sig BI av en
schablonberäkning baserat på företagens storlek. Små företag antogs ha konfliktkostnader på
mellan 5 000–6 000 kr per dag och ett större företag runt 7 000–8 000 kr per dag.
Specialiserade företag med central roll i byggprojektet vid viss tidpunkt, så som exempelvis
kranföretag, beräknades ha kostnader uppåt 10 000 kr per dag. Skillnader mellan företag
förekommer såklart, exempelvis mellan företagen med stora maskiner som blir stående och
företag som endast har en bil, som byggservice. Men även om schablonen inte alltid stämmer
på detaljnivå menar BI att den brukar stämma på totalen.
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Inga studier eller sammanräkningar av motsvarande kostnader har gjorts av fackliga
organisationer, så vitt vi kunnat utröna. Enligt uppgifter från LO har de inte genomfört några
sådana typer av beräkningar. Även 6F och deras tankesmedja Katalys uppger att de inte har
gjort några sådana beräkningar. (Zofia Teng LO, Daniel Suhonen Katalys) Byggnads själva har
avböjt medverkan i denna studie, vilket vi beklagar.
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IV.

Forskning om konfliktkostnader

Vad säger då tidigare forskning om konsekvenser och kostnader orsakade av arbetsmarknadskonflikter? Att arbetsmarknadskonflikter är förknippade med kostnader har påvisats
återkommande. Dock har de ökade kostnaderna i flera fall visat sig vara små på samhälls- och
branschnivå, även om de kan vara betydande för enskilda företag. Studier som fokuserat på
närliggande branscher och indirekt drabbade företag har dessutom visat att även dessa fått
bära kostnader – ibland större än i de direkt strejkdrabbade branscherna och företagen.
Metoderna som använts och vilka kostnader som ansetts relevanta har också varierat.
Flera samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner har studerat arbetsmarknadskonflikter.
Inom statsvetenskapen har frågan om maktrelationerna mellan parterna utgjort huvudfokus,
medan strukturer och institutioners roll för uppkomsten av strejker har stått i fokus inom
sociologin. (Franzosi 1989) I genomgången nedan kommer dock främst den nationalekonomiska diskursen att redovisas. Det är i den diskursen huvuddelen av konfliktforskningen
återfinns, och den ligger närmast denna studies syfte. Ambitionen är inte att göra en
heltäckande redogörelse av forskningsfältet, utan snarare att göra valda nedslag för att visa på
grunden för studiens mätmetod.

Förhandlingsprocessens betydelse
I den tidiga nationalekonomiska forskningen studerades inte konfliktkostnader, utan främst
mekanismer i förhandlingsprocessen som orsak till uppkomsten av konflikter. Parterna
förutsattes vilja maximera sin vinst och makt, vilket i sin tur förutsatte fullständig information
om såväl de egna som motpartens resurser. Orsakerna till att arbetsmarknadskonflikter
uppstår antogs vara att parterna av någon anledning inte hade fullständig information, eller av
annan anledning inte kunde fatta rationella beslut under förhandlingarna.
Hicks (1932) menade exempelvis att konflikter antingen berodde på att parterna inte var
tillräckligt informerade eller att de var irrationella. I frånvaron av dessa faktorer skulle inte
konflikt uppkomma, då välinformerade och rationella parter inte skulle ha någon orsak att
utlösa konfliktvapen, utan snabbt skulle nå en överenskommelse. Hicks testade dock aldrig sin
teori empiriskt.
Ett försök till att undersöka orsakerna till konflikterna empiriskt var att studera samvariansen
mellan konjunktursvängningar och strejkfrekvens. Rees (1952) menade exempelvis att
svängningar i konjunkturcykeln var orsaken till att arbetsmarknadskonflikter uppstod; strejker
i USA tycktes minska vid lågkonjunktur. Rees förklarade detta med att arbetarna i en
lågkonjunktur har ett minskat förhandlingsutrymme mot arbetsgivarna. De regelbundna
fluktuationerna i strejkfrekvens visade, ansåg Rees, att Hicks förklaringsmodell om parternas
irrationalitet inte stämde.
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Ashenfelter

och

Johnson

(1969)

ansåg

att

tidigare

modeller

hade

förenklat

förhandlingsprocessen för mycket och lade därför till en part: fackets medlemmar. Deras
förväntningar antogs vara avgörande för de fackliga ledarnas överväganden vid förhandlingsbordet. För att uppnå sina mål – stärkt facklig organisation och bibehållen position i
organisationen – måste de fackliga ledarna tillgodose medlemmarnas förväntningar. Om en
strejk antas kunna pressa arbetsgivarna i den önskade riktningen kommer facket att varsla. Är
glappet mellan medlemmarnas förväntningar och företagsledningens bud för stort antas
ledarna föredra att ändå ta ut medlemmarna i strejk. Att acceptera ett relativt lågt bud antas
försvåra en intern acceptans för det nya avtalet; en strejk ger åtminstone sken av att de fackliga
ledarna står upp för medlemmarnas sak. En strejk antas även sänka medlemmarnas
förväntningar på grund av minskad inkomst och företagets motvilja att möta fackets krav. Efter
en tids strejk antas ledarna kunna acceptera företagets relativt låga bud med bibehållet internt
förtroende.3
De tre ovan nämnda studierna är väl citerade. Dock förekommer kritik, bland annat bestående
i att de fokuserat på att förklara ökningarna av antalet strejker, inte minskningarna. En annan
del av kritiken dömer ut antagandet om att parterna har fullständig information. Mest
osannolikt ansågs antagandet om att arbetstagarna ska vara fullständigt insatta i företagets
ekonomi vara. Även kritik av vilka faktorer som använts som förklaringsmodell har
förekommit, framförallt användandet av befintlig statistik, vilket ansågs begränsande. Andra
faktorer som skulle kräva viss egen datainsamling kunde möjligen utgöra ett starkare samband
med antalet strejker, menade kritikerna. (Franzosi 1989, Nicolitsas 2000)
I mer nylig forskning har det tagits ett nytt grepp på förhandlingsmodellen. Bobo och Jaaidane
(2014) ser konflikter inte som effekter av svängningar i konjunkturcykler eller uttryck för
missnöje över det senaste avtalet, utan som ett uttryck för ineffektiva relationer, oväntade
externa ekonomiska förändringar och asymmetrisk information. Med hjälp av en fallstudie av
kommunala sophämtare i Paris utvecklade de en egen modell, besläktad med teorin om
”relational contracts”4. Där antogs samarbete mellan parterna generera högre löner och högre
produktivitet på grund av ökad arbetsmoral, samt därmed lägre grad av outsourcing av
arbetskraft. Vidare visade författarna att lägre strejkfrekvens inte behöver betyda att relationen
mellan parterna är konfliktfri, utan att strejker istället har ersatts av mindre tydliga
stridsmedel, så som exempelvis maskning.

Företagens kostnader
I den ovan hänvisade forskningen om förhandlingsprocessen spelade parternas kostnader en
underordnad roll och var mer antagna än uttalade. Inte heller var kostnaderna teoretiskt

3 Ashenfelters teori förutsätter andra institutionella försättningar än i Sverige (lönekompensation till strejkande)
4 Ett kontrakt som bygger på en relation baserad på tillit mellan parterna. Bobo and Jaaidane (2014, 90)

18

specificerade eller empiriskt belagda i någon större utsträckning. Ett annat förhållningssätt till
arbetsmarknadskonflikter växte därför fram parallellt med denna forskning, med ett ökat fokus
på parts- och företagsnivån.
Chamberlain och Kuhn (1965) utvecklade en modell som definierade potentiella kostnader för
respektive part, samt delade kostnader, i samband med konflikter. Kostnaderna definierades
inte i monetära termer, utan som ”förhandlingsmakt”, och används i vid bemärkelse, som
”olägenheter”. Deras studie var en av de första som innefattade en systematisk genomgång av
potentiella kostnader, men fick kritik för att modellen inte testats empiriskt, utan endast höll
sig på teoretisk nivå.
I en studie av strejker inom bilindustrin i Storbritannien 1962-1964 drog Turner (1967)
slutsatsen att korta avbrott i produktionen inte skadade företagen nämnvärt. Det tycktes krävas
ett längre eller flera korta avbrott för att produktionen skulle bli lidande. När det gällde vilket
mått på konfliktkostnader som borde användas landade studiens resonemang i antal förlorade
arbetsdagar som det mest lämpliga måttet. Detta menade Turner var ett mer meningsfullt och
konsekvent mått än en jämförelse mellan förväntad normal produktion och faktisk produktion
under konflikten. Dock menade han även att konfliktkostnader omfattar mer än enbart
förseningar i produktionen.
Imberman (1979) argumenterade däremot för att standardmått på konfliktkostnader, såsom
genomsnittlig kostnad per arbetsdag, underskattar den verkliga kostnaden av strejker. Inte ens
företagen själva var medvetna om alla kostnader förknippade med en konflikt, menade han.
Ofta antas det minskade ekonomiska resultatet vid själva strejktillfället vara den totala
kostnaden av konflikten. Men inte heller ett sådant mått är rättvisande, menade Imberman, då
det exkluderar kostnader som uppstår inför konflikten respektive kostnader på längre sikt.
Exempel på sådana kostnader som han framhöll är:
•

Produktionsförluster: arbetares minskade effektivitet inför en strejk

•

Minskade intäkter: att kunder delar upp och eller lägger färre order

•

Ökade lagringskostnader, ökade lagertransportkostnader osv.

•

Företagsledares tid: kostnader för att dessa behöver ta över i produktionen

•

Övertidskostnader: övertid för att bygga upp lagernivåerna

•

Förlust av kunder: vissa kunder hittar andra leverantörer under konflikter, ibland till
lägre kostnad, varför de inte kommer tillbaka

•

Minskad försäljningsinsats: säljarna minskar sina försök, vilket kan bidra till
minskade framtida intäkter

•

”Ovanliga kostnader”, så som utgifter i samband med sabotage, vilka kan leda till
extra utgifter som kan överstiga standardmåtten flera gånger om.
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Liknande tankegångar, fast mer detaljerade, presenterades av Tang och Jensen (1981), vars
studie utgör en viktig utgångspunkt för vår egen. Utifrån syftet att ge arbetsgivare verktyg för
att uppskatta och minimera konfliktkostnader sammanställde de en lista med 32 potentiella
kostnadsposter utifrån tidigare forskning. Konfliktkostnaderna är uppdelade på ”vanliga”
kostnader respektive ”ovanliga kostnader”, samt i tid – före, under och efter konflikten. Vidare
är kostnaderna indelade i uteblivna intäkter, inkrementella kostnader, kostnader som inte
kräver extra utgifter (till exempel chefer som jobbar i produktionen) samt icke kvantifierbara
kostnader. Bland de sistnämnda ingår olika relationella kostnader. Även sju potentiella vinster
under och efter en konflikt, indelade i kvantifierbara respektive icke-kvantifierbara poster, är
innefattade. På grund av kostnadernas olika karaktär föreslogs att de icke-kvantifierbara
kostnaderna skulle studeras separat, exempelvis genom att företagen själva identifierar deras
potentiella påverkan på kvantifierbara kostnader. Konfliktkostnaderna presenterades i form av
ett beslutsträd, avsett att utgöra underlag för företagsrepresentanter vid beslut om att gå ut i
konflikt eller inte, respektive konfliktens antal dagar.
I en senare studie testade Tang och Ponak (1986) en liknande lista med kostnadsposter
empiriskt. Syftet var att göra en systematisk genomgång av vilka kostnader ett strejkdrabbat
företag faktiskt har. Författarna gjorde ett urval av 278 amerikanska gruv- och
tillverkningsföretag som under de senaste två åren hade drabbats av strejker som berörde mer
än 100 arbetare. 127 företag svarade, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 46 procent.
Företagen ombads gradera vikten av 20 listade kostnader5 och tre besparingar, på en fyrgradig
skala.

Fasta direkta kostnader respektive förlorad försäljning var de viktigaste kostnadsposterna,
enligt företagen. Minst viktiga av kostnaderna ansågs information till allmänheten, viten, extra

försäkringskostnader och sabotage vara. Företagen tycktes inte skilja på om kostnaden
uppkom före, under eller efter konflikten. Studien visade dock på att direkta kostnader ökade
ju större antal anställda företaget hade, samt ju längre strejken varade.
Det fanns stora skillnader i respondenternas svar. I princip alla konfliktkostnader ansågs som
viktigast av något av företagen, vilket försvårar generalisering av resultaten. Omständigheter
och det enskilda företagets förutsättningar behöver i så fall också undersökas. Därför studerade
Tang och Ponak även sambandet mellan de specifika kostnadsposterna och några specifika
faktorer som antogs kunna påverka företagets kostnader. Hypotesen var att bedömningen av
kostnaderna berodde på tre faktorer: företagets karaktär (antalet anställda, årlig vinst, typ av
verksamhet, om det var ett dotterbolag till en amerikansk firma), industriinterna relationer
(antalet fackförbund företaget förhandlade med, antalet fackanslutna anställda, antalet

5 Kostnadsposterna är delvis omdefinierade respektive borttagna jämfört med Tang och Jensen 1980; varför
dessa ändringar gjorts är oklart.
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konflikter de senaste tre åren, om ekonomichef deltog i förhandlingarna, om företaget
uppskattade konfliktkostnaderna) samt aspekter kring den aktuella konflikten (om strejken var
laglig, antal strejkdagar, antal strejkande anställda, procent av fackanslutna som strejkade,
antalet förlorade arbetsdagar).
Alla kostnadsposterna visade sig korrelera med flera olika faktorer. Även orsakssambandets
riktning varierade. Exempelvis visade sig förhandlingskostnader minska ju större företaget var,
vilket tyder på att dessa företag hade ett internt system för att hantera konflikter. Ett annat
samband som upptäcktes var att företag som gjorde uppskattning av konfliktkostnaderna i
förhand skattade sina faktiska kostnader högre än företag som inte uppskattade
konfliktkostnader. Sannolikt tyder det på att de som inte uppskattar kostnader på förhand
undervärderar eller har lägre kunskaper om konflikters faktiska kostnader. En av studiens
viktigaste slutsatser är således att kostnadsbilden för en konflikt består av en komplex
sammanflätning av faktorer. Tang och Jensens (1981) respektive Tang och Ponaks (1986)
kostnadsposter återfinns i helhet i bilaga 2.
Ett ytterligare resonemang kring kostnadsbilden i samband med konflikter fördes av Neumann
och Reder (1984). Istället för kostnadsposter fokuserade de på företags möjligheter att anpassa
verksamheten, för att minska konfliktens totala effekt. Detta undersöks genom att testa
sambandet mellan konflikter och produktionen på industrinivå inom tillverkningsindustrin i
USA. Exempelvis antogs företagen kunna bygga upp lager inför strejken, som sedan används
under strejken, för att efter strejken återställa lagersaldot till normal nivå igen. Studiens
resultat visade att strejker generellt hade en liten effekt på industriernas samlade produktion.
Även vid signifikant effekt på produktionen var nettoförlusten liten. Inom en bransch kunde
de strejkdrabbade företagen ta av sitt lager och icke-strejkdrabbade företag kunde öka sin
produktion. I 38 av de 63 studerade industrierna kunde inget samband hittas mellan strejk och
produktionsnivå, det vill säga kostnaden hamnade nära noll på branschnivå. I de kvarvarande
25 industrierna fanns signifikanta effekter. I sex av industrierna var dock sambandet positivt,
det vill säga produktionen ökade. I de övriga 19 var kostnaderna i samband med konflikter små.
Även om studien undersökte effekterna endast på branschnivå, indikerar den att företag som
drabbas av en konflikt i många fall kan vara flexibla, vilket kan minska konfliktkostnaderna.
Vidare visar den på en omfördelning av produktion mellan företag inom samma bransch. Det
konfliktutsatta företagets konkurrenter övertar helt enkelt produktionen, åtminstone i viss
mån och under viss tid. Hur länge eller i vilken omfattning går dock inte att utröna av denna
studie. Understrykas bör att även om kostnaderna för branscherna som helhet klassades som
små, var kostnaderna för vissa enskilda företag troligen stora.

Indirekt drabbade företags kostnader
Chamberlain och Schillings (1954) resonerade redan tidigare kring vilka de indirekt drabbade
av en konflikt var. De menade att strejkers indirekta konsekvenser är en ”potentiellt oändlig
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regression av effekter”. (Chamberlain och Schillings 1954, 11) Företagets kunder och
leverantörer utgjorde endast första raden av indirekt drabbade. Deras kunder och leverantörer
kunde också bli drabbade i sin tur, och så vidare. Var effekten tar slut samt hur de indirekt
berörda drabbas beror på hur omfattande strejken är, dess längd samt på verksamhetens
karaktär. En av de mest frekvent indirekt drabbade parterna menade författarna var
allmänheten.
För att mäta effekterna använde Chamberlain och Schillings en tiogradig skala där
respondenten själv fick uppskatta konsekvenserna i olika avseenden för varje dag som strejken
pågick.

En

sammanslagning

av

hushållskonsumenters,

företagskonsumenters

och

leverantörers bedömning av effekten multiplicerades med antalet uttagna i strejk, och det
sammanlagda värdet användes som en relativ indikator för konfliktkostnaden, i jämförelse
med andra konflikter. Deras undersökning av totalt 17 strejker i USA 1939-1952, bland annat
inom tågtrafiken och stålindustrin, visade att de relativa effekterna var olika, även inom samma
industri.
Hameed och Lomas (1975) menade att antalet förlorade arbetsdagar endast visar på en liten
del av konfliktkostnaderna. I deras studie vidgades kostnadsbegreppet genom att inkludera
även indirekt strejkdrabbade branscher. De gjorde en input-output-analys där strejkers
konsekvenser inom andra industrier än den direkt drabbade undersöktes. Hypotesen var att
arbetsmarknadskonflikter i branscher där företag hade starka kopplingar till andra industrier
även skulle drabba leverantörer eller kunder i högre utsträckning än i en bransch utan lika
starka kopplingar. Graden av beroende mättes i form av andelen output i en industri som
utgjorde input i en annan industri. Såväl kopplingar framåt som bakåt i produktionskedjan
studerades i tillverkningsindustrier i Kanada under åren 1966-1967. Författarna uppskattade
konfliktkostnaderna till en förlust på samhällsnivå på 0-19 procent av BNP för de utvalda
industriernas bakåtkoppling. Framåtkopplingen uppskattades ligga på en lägre nivå, troligen
totalt inte mer än 1 procent av BNP för samma period.
Som en kombination av Hameed och Lomas (1975) och Neumann och Reder utvecklade
McHugh (1990) kostnadsbegreppet ytterligare. I hans studie undersöktes både direkt och
indirekt drabbade branschers kostnader i USA under åren 1967-1981, med hypotesen att
indirekt drabbade branscher hade högre kostnader än direkt drabbade. Även McHugh
definierade kostnader som skillnader mellan industriers produktivitet. De direkt drabbade
branschernas kostnader antogs minska, genom ökad efterfrågan hos andra företag inom
samma bransch. Industrier kopplade till den direkt drabbade industrin antogs däremot
drabbas av uteblivna leveranser samt brist på information om konflikter, varför de inte hade
samma möjligheter att förbereda sig. McHugh antog vidare att de icke-drabbade företagen
kunde få ett sådant uppsving i efterfrågan att de kunde få svårt att möta den med ökad
produktion.
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Studien visade att konflikter genererar negativa effekter på produktiviteten i industrier
kopplade till strejkdrabbad industri. Dessa effekter är även mer statistiskt signifikanta än i de
direkt drabbade industrierna. McHughs slutsats var därmed att kartläggningar av konfliktkostnader som exkluderar indirekt drabbade företag grovt underskattar en konflikts kostnader.
Liknande resultat framkommer senare i McDonald och Blochs (1999) studie av australiensisk
tillverkningsindustri åren 1984-1993.

Svenska studier
Den hittills redovisade forskningen om konfliktkostnader använde till övervägande del
kvantitativ metod, även om också kvalitativa metoder som enkäter använts i vissa fall. Empirin
var främst inhämtad i anglosaxisk kontext, från USA, Kanada, Australien respektive
Storbritannien. Att översätta resultaten direkt till svenska förhållanden är sannolikt inte
möjligt, då den svenska arbetsmarknadsmodellen och regleringen av arbetsmarknadskonflikter är helt annorlunda. (Malm Lindberg, Karlson och Grönbäck 2015, Dribbush och
Vandaele 2008) De svenska konfliktreglerna är i internationell jämförelse, även i förhållande
till Sveriges viktigaste handelspartners, unikt generösa. Bland annat finns få begränsningar i
rätten att använda sympatiåtgärder. Det finns dock en del skrivet om strejkkostnader även i
svensk kontext. Nedan följer en genomgång av de svenska studier som har hittats. Inte heller
dessa är dock utförda i närtid.
Kostnader på samhällsnivå
Schiller (1964 och 1967) kartlade konsekvenserna av storstrejken 1909, genom en fallstudie.
Totalt berördes 300 000 arbetare och strejken hade långtgående ekonomiska och politiska
konsekvenser. Schillers bedömning var att exporten av järn, trä och pappersmassa under
strejken uppgick till runt 60 procent av den normala. Han visade även på att trä- och pappersmassaexporten endast var påverkad under en månad, medan järnexporten normaliserades
först betydligt senare, på grund av en mer långdragen konflikt. Med hjälp av statistik över
antalet strejkande gjorde Schiller bedömningen att verksamheten stod still och att varorna som
såldes istället kom från lagerhållning. Överproduktion före strejken, på grund av minskad
efterfrågan utomlands, bedömde han som trolig förklaring. Att tågtrafiken inte togs ut i strejk,
liksom att det fanns tillgång på strejkbrytare i hamnarna, menade han vidare var avgörande för
att hålla exporten igång, och bidrog till att strejken inte fick så allvarliga ekonomiska
konsekvenser.
Korpi (1968) undersökte företagsrepresentanters och fackanslutnas attityder i samband med
vilda strejker, bland annat vad gäller strejkernas effekter på förhandlingsklimatet. En majoritet
av företagsrepresentanterna visade sig inte anse att strejkerna hade haft någon inverkan på
relationen till arbetstagarna. Dock trodde en majoritet att vilda strejker leder till att kunder och
leverantörer får en mer negativ uppfattning om verksamheten och dess leveransmöjligheter.
Korpi för även ett ingående resonemang om konflikters orsak och sambandet med graden av
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fackligt engagemang, där bland annat ackordslöner antogs ge upphov till större missnöje och
fler strejker än fast lön. (Korpi 1968, 9) Vad gäller konflikter, i detta fall alltså vilda sådana,
ansåg han inte att de utgjorde ett tecken på sjukdomssymptom, utan tvärtom var en nödvändig
del av systemet. Att eliminera arbetsmarknadskonflikter vore inte möjligt och inte heller
önskvärt, menade han. Strejker är ett verktyg för att åstadkomma förändring, och att ta bort
det verktyget utan jämförbar ersättning skulle ge upphov till kostnader på andra sätt. (Korpi
1968, avsnitt 11)
Korpi (1970) såg också problem med beräkningar av strejkers samhällskostnader. Han menade
att problemet var att samma kostnad ofta räknades flera gånger. Det mått han förespråkade
var därför antal förlorade arbetsdagar. Han menade även att relativa kostnader, det vill säga
att jämföra konfliktkostnader med andra samhällsförluster, exempelvis arbetslöshet, bör
prioriteras framför absoluta kostnader. Som exempel visade Korpi att den stora gruvstrejken
1969-70 inte bidrog till så stora samhällsförluster jämfört med arbetslöshet och olycksfall i
arbetet, vars årliga samhällskostnad var 50 procent högre än gruvstrejkens kostnad.
Thunberg (1970) tog liknande resonemang än längre och målade med hjälp av intervjuer,
gruppdiskussioner och tidigare hemligstämplade dokument från förhandlingarna upp en
detaljerad bild av konsekvenser för arbetarna och deras familjer av strejken i LKAB-gruvorna
1969. Även barnens skolmaterial, så som skoluppsatser, användes som underlag om strejken
och dess effekter. Kartläggningen visade på stort lokalt engagemang och konkreta exempel på
konfliktens negativa konsekvenser för vissa arbetare och deras barns vardag.
I Fulchers (1973) studie redovisas strejkers konsekvenser i form av kostnader för parterna.
LKAB-strejken 1969 menade han exempelvis gav arbetarsidan vinster i form av exempelvis
högre lön och förbättrade arbetsförhållanden, men samtidigt fick de inte igenom strukturella
förändringar i systemet, vilket ledde till minskade medlemstal och förlorat engagemang i
förbundet.
I avhandlingen Arbetarna lämnar fabriken (1994) undersökte Thörnqvist tre olika aspekter av
strejker: deras bakgrund, förlopp och följder. Han menade att det hos politiker och
arbetsmarknadens parter tycktes råda samstämmighet om strejkers påtagligt negativa
samhälleliga effekter. Det intressanta, menade Thörnqvist, var att det inte finns någon
empirisk grund för dessa antaganden. Thörnqvist menade tvärtom att de samhälleliga
konsekvenserna varit relativt milda. Under åren 1975-1990 uppgick antalet förlorade
arbetsdagar till 4,7 miljoner, vilket motsvarade drygt en halv dag per invånare, inklusive barn
och åldringar. Produktionsbortfallet till följd av stridsåtgärder är enligt Thörnqvist obetydligt
på samhällsnivå. Inte heller empiriskt finner Thörnqvist stöd för att strejker har haft någon
större negativ påverkan på reallöneutveckling, prisökningar eller orderingångar för svenska
företag. Att samhällskonsekvenserna bör betraktas som små innebär dock inte att enskilda
företag inte riskerar att drabbas i en betydande grad, påpekade han.
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Kostnader på företagsnivå
När det gäller konfliktkostnader på företagsnivå finns endast en studie. Jagrén och Pousette
(1986) studerade indirekt drabbade företags kostnader till följd av konflikten mellan TCO-S
och Statens arbetsgivarverk, där 20 000 statstjänstemän inom Luftfartsverket, Tullverket och
tågbranschen togs ut i strejk mellan 2 och 20 maj 1985. Studien bestod av 13 djupintervjuer
med företagsledare på indirekt drabbade företag, som exempelvis Ericsson, SCA och Volvo.
Även transportföretag undersöktes. Undersökningen syftade till att kartlägga företags
krishantering i form av flexibilitet vad gäller import av rå- och insatsvaror, produktion och
utleveranser före och under strejken. Dels beskrevs hur företaget faktiskt påverkades av
konflikten, dels diskuterades hur olika organisationsformer och företagsstrategier påverkade
flexibiliteten, bland annat vad gäller internationell sårbarhet. Flera aspekter av ökad sårbarhet
diskuterades, samt vikten av att bedöma flexibiliteten utifrån konfliktens förväntade längd.
Trots att konflikten innebar stora skador på de indirekt strejkdrabbade företagen, visar studien
inga belägg för att konflikten hade gett några betydande effekter på verksamhet i
industriföretagen. Flertalet av de studerade företagen uppgav att de kunde fortsätta
produktionen utan allvarliga störningar, även om leveranser av varor skulle stoppas i 2-3
veckor. Konflikten beräknades ha kostat de studerade företagen totalt 19 miljoner kronor.
Företagens enskilda kostnader utgjorde dock endast mellan 0,01 och 0,3 promille av deras
omsättning.

Företagens

förhandsskattningar

av

konfliktkostnaderna

överskred

de

konstaterade faktiska kostnaderna med tre till fyra gånger. Transportföretagen drabbades
däremot hårdare än industrin, och då främst järnvägstransporterna, vilka kan antas vara
mindre flexibla. Inkomstbortfallet för transportföretagen beräknades uppgå till över en miljard
kronor.
Den interna organisationens roll för graden av flexibilitet kartlades också. Slutsatsen var att
beslut kring konflikter bör tas decentraliserat. Det är på lokal nivå som kunskapen om
företagets faktiska flexibilitet finns. Samtidigt är det bra med ett visst mått av strategiska
övervägningar från centralt håll. Avgörande för företagens anpassningsförmåga var det
enskilda företagets information om och förväntningar på konflikten. Förväntningarna berodde
i sin tur på tillgången på information och företagets förmåga att samla in och analysera denna
information. Anpassning av verksamheten gjordes endast om det ansågs nödvändigt. (Jagrén
och Pousette 1986, 32) Resultatet visar på svårigheter med att bedöma den faktiska
flexibiliteten hos enskilda företag.
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V.

Studerade konfliktkostnader, använda metoder och
undersökta verksamheter

Genomgången av tidigare forskning visar att det finns en rad olika definitioner av konflikters
kostnader och konsekvenser. Även metoderna för att studera dessa skiljer sig åt. Flertalet
studier har undersökt konflikters kostnader på samhälls- eller branschnivå. Metoden har då
oftast varit kvantitativ och baserad på befintlig statistik om bland annat produktivitet. Det har
dock visat sig att flera aspekter av kostnadsbilden inte täcks av dessa metoder, kanske främst
en rad olika typer av kostnader som drabbar enskilda företag. Konfliktkostnaderna har inte
heller studerats i svensk kontext sedan 1980-talet.

Studerade konfliktkostnader
Vi har valt att ta Tangs och Ponaks (1986) kategorisering av konfliktkostnader som utgångspunkt för vår undersökning av Byggstrejken. Även Imberman (1979), Tang och Jensen (1981),
Neumann och Reder (1984), Jagrén och Pousette (1986) samt Bobo och Jaaidane (2014) har
varit viktiga inspirationskällor. De kostnader som studerats i tidigare forskning har dock
utvecklats, framförallt vad gäller relationella kostnader, och anpassats något till svensk
kontext. Syftet har varit att få en så bred bild av kostnaderna som möjligt. Att respondenterna
själva ska skatta kostnaderna på en fyrgradig skala är en metod som också är hämtad från Tang
och Ponak (1986).
Vi är till att börja med intresserade av företagens totalt uppskattade konfliktkostnader, och
därefter vilka de specifika kostnaderna är. De totala konfliktkostnaderna definieras här som
ökade kostnader i samband med konflikten. Vi har även frågat om minskade totalkostnader.
De specifika konfliktkostnaderna har uppdelats i kostnader inför, under och efter konflikter.
(Imberman 1979, Tang och Jensen 1981, Tang och Ponak 1986) Kategorin inför konflikten
inbegriper förberedelserna från det att parterna lade sina avtalskrav, vilket i vårt fall var i
december 2015, till att konflikten bröt ut. Under konflikten inkluderar de sex dagar som
strejken varade, varav fyra var arbetsdagar. Efter konflikten är tiden efter det att strejken
avblåstes. Vår undersökning sträcker sig till ungefär fem månader efter konflikten.
Dessa kostnadstyper har i sin tur delats upp i direkta kostnader, minskade intäkter och

relationella kostnader. Direkta kostnader inbegriper exempelvis extra inköp av varor,
kostnader för rättslig rådgivning och kostnader för anpassning av lokaler osv. Minskade
intäkter är kostnaderna som uppstår när företaget inte kan leverera utlovade tjänster.
Relationella kostnader är de konsekvenser som konflikten får för relationen till andra aktörer,
exempelvis kunder och fackliga organisationer.
När det gäller tiden under och efter konflikten har vi även undersökt minskade kostnader och

kostnader som bärs av annan aktör. Båda är exempel på minskade kostnader för den varslade
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verksamheten, med skillnaden att kostnader som bärs av annan aktör innebär ökade kostnader
för någon annan. Exempelvis har företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisation med
koppling till Svenskt Näringsliv möjlighet att ansöka om ersättning från organisationens
konfliktfond. I den mån sådan ersättning utbetalas, kan således kostnaderna bäras av annan
aktör. Minskade kostnader som inte bärs av annan aktör är till exempel minskade inköp,
inhyrning av utrustning osv.
Slutligen är vi intresserade av kostnader sett som förändringar i kollektivavtalen. Detta
redovisas i ett eget kapitel, kapitel 7.
De studerade konfliktkostnaderna summeras i tabell 2 nedan.
Tabell 2: Studerade konfliktkostnader

Totala konfliktkostnader

Ökade kostnader
Minskade kostnader

Kostnader inför konflikt:

Direkta kostnader
Minskade intäkter
Relationella kostnader

Kostnader under konflikt:

Direkta kostnader
Minskade intäkter
Relationella kostnader
Minskade kostnader
Kostnader som bärs av annan aktör

Kostnader efter konflikt:

Direkta kostnader
Minskade intäkter
Relationella kostnader
Minskade kostnader
Kostnader som bärs av annan aktör
Kostnader genom påverkan på kollektivavtalsvillkor

Utöver kostnader för företag som tagits ut i strejk är vi även intresserade av att undersöka
indirekt drabbade företag och kartlägga deras konfliktkostnader, det vill säga i vilken grad de
blev påverkade, även om de inte själva blev varslade eller uttagna i strejk. (Hameed och Lomas
1975, Neumann och Reder 1984, McHugh 1990)
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Använda metoder
Den empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av tre kvalitativa metoder: enkäter,
intervjuer och textanalys av avtalsförändringar.
Två enkätundersökningar skickades ut: en i början av juni, det vill säga cirka en månad efter
att strejken avslutades, och den andra i mitten av september, cirka fem månader efter
konflikten. Båda ställdes till alla varslade och strejkdrabbade verksamheter i Byggstrejken,
totalt 106 stycken. De verksamheter som varslades men hade ett senare datum för
ikraftträdande togs aldrig ut i strejk, och ingår därmed inte i studien.
Företagen ombads beskriva de upplevda kostnaderna inför, under och efter konflikten i
enlighet med den klassificering som beskrivits ovan. En mer utförlig beskrivning av våra
enkätfrågor finns i bilaga 1 i slutet av denna rapport. Skälet till att vi valde ”upplevda” och inte
”faktiska” kostnader som mått var dels att information om faktiska kostnader kan vara känsligt
att redovisa, dels i syfte att undvika svårigheter med att jämföra kostnader med varandra. Den
fyrgradiga skala vi använde utgjordes av alternativen mycket betydande, betydande, mindre

betydande och obetydliga kostnader.
Detta är förstås inte en oproblematisk metod, men fördelarna, speciellt vad gäller
jämförbarheten, torde uppväga nackdelarna. Många uppgifter av mer objektivt mätbart slag,
som exempelvis minskade intäkter, är känsliga för företagen att lämna ut. De reella kostnader
som företag drabbas av i samband med arbetsmarknadskonflikter handlar dessutom om svårmätbara fenomen, som exempelvis försämrade relationer med underleverantörer, kunder,
anställda och fackliga organisationer. Vi definierar således företagens konfliktkostnader som
självskattad påverkan på företagen. Det är en stor skillnad mot en majoritet av de tidigare
studierna, där främst officiell statistik använts. Som framgår ovan baserades dock exempelvis
Tangs och Ponaks (1986) undersökning på självvärderande undersökningar.
Då byggbranschen i stor utsträckning består av enskilda byggprojekt valde vi att skicka enkäter
till och genomföra intervjuer på arbetsplatsnivå, där själva verksamheten som drabbats av
konflikten sker, snarare än på företagsnivå, i de fall det gäller större företag. Mer om detta
redovisas i nästa avsnitt.
Relativt öppna, men utifrån ovan utvecklade kostnadskategorier strukturerade, intervjuer
kring konfliktens förlopp genomfördes med representanter för fem direkt drabbade
verksamheter. Dessa fem verksamheter valdes ut på basis av storleken på totalkostnaderna
enligt den första enkäten.
Utöver enkätundersökningarna och intervjuerna har vi även försökt undersöka konfliktkostnader i form av påverkan på kollektivavtalsvillkoren, genom en kortare textanalys av
yrkanden och avtalsförändringar i Byggavtalet jämfört med tre andra potentiellt likartade
avtalsområden, som var konfliktfria 2016.
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För att få en tydlig bild av konfliktens händelseförlopp, parternas information och deras relation var planen initialt att intervjua båda parterna, det vill säga såväl arbetsgivarna, Sveriges
Byggindustrier (BI), som de fackliga företrädarna i Byggnads, samt även medlarna. Detta har
dock inte lyckats, då Byggnads avböjt att medverka, vilket är beklagligt för studien. BI och
medlarna har intervjuats enligt plan. Sakkunniga inom olika områden har också intervjuats för
att få en ökad förståelse av branschen och dess avtalsförhandlingar. En förteckning över
intervjuade personer finns i källförteckningen.

Undersökta verksamheter
I Byggnads varsel 2016 listades ett stort antal företag och arbetsplatser, uppdelade efter olika
datum för varslens ikraftträdande. Vi har i denna studie endast inkluderat de företag som
faktiskt togs ut i strejk.6 Därmed är endast de verksamheter för vilka varslet realiserades
föremål för denna studie. Kostnader enkom till följd av hot om konflikt, eller varsel, studeras
alltså inte.
De enheter som varslades av Byggnads var inte nödvändigtvis företag i sin helhet. Mer vanligt
var snarare att en viss del av ett företag som arbetade på en viss arbetsplats eller i en viss region
varslades. Varslet omfattar således en varierande skara enheter: hela företag och del av företag,
stora företag och små företag, specialiserade företag och företag med bred inriktning, företag
som har många anställda på den specificerade arbetsplatsen eller företag som har få anställda
på flera byggprojekt. Vårt samlingsbegrepp för dessa varslade enheter kommer att vara

verksamheter. Företag används fortsättningsvis endast när hela företaget åsyftas. I första hand
är det de varslade verksamheternas kostnader som studien syftar till att kartlägga.
Vi är dock intresserade av konfliktkostnader även för indirekt drabbade företag. Byggbranschen består till stor del av tillfälliga projekt där olika företag är involverade i olika
moment och under olika tidsperioder. På en viss arbetsplats har alltså den varslade
verksamheten en mängd andra företag runt omkring sig i form av underentreprenörer, kunder,
beställare, leverantörer och huvudentreprenörer. I relation till dessa får verksamheten själv
olika roller och olika typer av beroende. En verksamhet kan därmed, i alla fall teoretiskt, ha
flera olika roller samtidigt och mot flera andra direkt och indirekt berörda företag. Relationen
mellan företag i byggbranschen är således inte nödvändigtvis lika tydlig och endimensionell
som modellerna i den tidigare litteraturen antyder, i form av bakåt- och framåtlänkade
relationer. Sammantaget innebär detta att beroendena är komplexa. (Lindberg 2008, 48ff;
SOU 2000:4, 97)
De indirekt berörda företagen har i sin tur ett antal andra indirekt berörda aktörer knutna till
sig osv. För varje steg från det varslade företaget ökar antalet potentiellt drabbade företag
exponentiellt. Var effekterna av en konflikt slutar är svårt att förutse. Sammantaget försvårar

6

Dessa finns förtecknade i Byggnads varsel under bilaga 1, 2 och 6 i varseldokumentet.
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detta kartläggningen av de varslade verksamheternas relationer och vilka deras indirekta
företag är. Samtidigt är detta en faktor som gör byggbranschen särskilt intressant – det
komplexa beroendet ökar sannolikt kostnaderna av en konflikt i branschen.
Vid en arbetsmarknadskonflikt finns även mängd inblandade aktörer som inte är företag,
exempelvis fackförbund, arbetsgivarorganisationer, anställda, medlare, och olika typer av
tredje parter. Sannolikt drabbas även dessa av kostnader i samband med en
arbetsmarknadskonflikt. Vi kommer dock fortsättningsvis främst att omnämna företag med
en affärsrelation till det varslade företaget som potentiellt indirekt påverkade företag.
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VI.

Enkätundersökningen

Den första enkäten, som skickades ut i början av juni 2016 till samtliga 106 strejkdrabbade
verksamheter, omfattande totalt 53 företag, innehöll frågor om kostnaderna inför och under
strejken. Den andra enkäten skickades ut till samma verksamheter i mitten av september 2016
och gällde kostnaderna efter strejken, i detta fall cirka fem månader. Den första enkäten hade
en svarsfrekvens på drygt 30 procent och den andra på 45 procent. (Svarsfrekvensen i Tangs
och Ponaks (1986) undersökning motsvarade den senare nivån.)
Drygt 20 procent av det totala antalet strejkdrabbade verksamheter svarade på båda
enkäterna.7
I enkäterna ombads ansvariga för alla de strejkdrabbade verksamheterna att svara på frågor
om hur de uppfattade att de påverkats av konflikten. Respondenterna fick själva gradera
respektive kostnad på en fyrgradig skala: obetydlig, mindre betydande, betydande eller mycket

betydande. Ej tillämpligt fanns med som svarsalternativ, men redovisas här endast när andelen
är relevant.

Respondenterna
De två enkäterna skickades primärt till arbetsplatsansvariga8 för den varslade verksamheten,
men för mindre företag till VD:n eller motsvarande. Var hela företaget varslat skickades således
enkäterna till VD:n, eller, i den mån ingen specifik e-postadress till VD fanns att tillgå, till
företagets allmänna e-postadress.
Av figur 4 framgår att drygt 70 procent (33 stycken) av de svarande angav att de var platschefer.
Ungefär 25 procent (10 stycken) var VD:ar. Dessutom angav 9 procent (3 stycken) att de var
mellanchefer, trots att vi inte hade tillfrågat dessa.

7 Svarsfrekvensen på enskilda frågor varierade något. Vidare var de strejkdrabbade verksamheterna hämtade
från Byggnads varsel Bilaga 1, 2 och 6 (Varslets etapp 1) med 106 listade arbetsplatser. Totalt tre av dessa mail
studsade och gick inte att få en korrekt mottagare för. Ett annat företag har endast polsk mailadress, varför
inget svar kan förväntas därifrån på en enkät på svenska. Vi ansåg det inte rimligt att översätta enkäten för
enbart en respondent. Totalt antal potentiella svar var därmed 102 stycken, och det totala antalet mail som
gick ut var 97 stycken, då vissa personer var ansvariga för två varslade arbetsplatser. Hälften av utskicken (två
påminnelser för enkät 1 och första utskicket av enkät 2) gick ut via Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges
Byggindustrier, för att öka på svarsfrekvensen. Vidare fick en person enkäten skickad via analog post då ingen
e-postadress fanns.
8 I olika företag har denna yrkesroll olika titel, men här används endast ”platschef”.
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Figur 4: Respondentens position i företaget (Enkät 2)
80%

Andel respondenter

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Platschef

VD

Mellanchef

Företagens omsättning varierade i betydande omfattning, från två miljoner till dryga 62
miljarder (figur 5). Det är en viss övervikt för större företag, vilka dock inte är så många till
antalet; övervikten beror på att de blev varslade på flera verksamheter/arbetsplatser.

Figur 5: Företagets omsättning (Enkät 2)
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Omsättning (i miljoner kronor)

De som angav att de var platschefer var i större utsträckning från företag med högre
omsättning, samt från verksamheter där endast en del av företaget blev varslat. På
motsvarande sätt angav VD:ar och mellanchefer i högre grad att de tillhörde företag med lägre
omsättning och företag som varslats i sin helhet. Sambandet är inte perfekt, men tendensen är
tydlig. Fördelningen är något annorlunda i enkät 1, där andelen platschefer var mindre och
både andel VD:ar och mellanchefer var något högre, jämfört med enkät 2. Enkäterna tycks
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därmed ha nått de personer som vi avsett och antagit varit de mest insatta i hur konflikten
påverkade företagens kostnader.
Företagens antal anställda varierade också kraftigt, vilket framgår av figur 6. Drygt 30 procent
(15 stycken) av respondenterna angav att deras företag hade färre än 250 anställda, och drygt
35 procent (17 stycken) angav att de hade över 10 000 anställda.

Figur 6: Antal anställda på företaget (Enkät 2)
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Gemensamt för respondenterna som har angett ett relativt högt antal anställda, liksom hög
omsättning, är att de tillhör något av företagen NCC, PEAB eller Skanska. Runt hälften av de
varslade verksamheterna respektive respondenterna i enkäterna tillhörde dessa tre företag.9
Vanligast var att en del av ett företag varslades (figur 7). Knappt 80 procent (40 stycken) av de
verksamheter som respondenterna representerade utgjorde en del av ett företag.

9 Detta inkluderar företag vars namn innehåller Skanska/NCC/PEAB, inte eventuella dotterbolag och
liknande.
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Figur 7: Hel eller del av företag som varslats (Enkät 2)
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I praktiken strejkade dock sannolikt aldrig 100 procent av de anställda i ett företag som
varslades i sin helhet, då alla anställda inte var medlemmar i Byggnads. Omvänt finns det
exempel på att företagets alla byggarbetare strejkade även om företaget endast blev delvis
varslat.

Strejkdrabbade verksamheter
De strejkdrabbade verksamheterna hade generellt sett stor ekonomisk omfattning kontraktseller budgetmässigt, enligt enkät två (figur 8). Över 60 procent (29 stycken) av respondenterna
angav att deras varslade verksamhet omfattade 50 miljoner kronor eller mer.

Figur 8: Strejkdrabbade verksamheters ekonomiska omfattning (Enkät 2)
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34

Verksamhetens ekonomiska omfattning i enkät 1 var generellt sett mindre. Exempelvis var
andelen som omsatte under 500 000 kronor närmare 40 procent (10 stycken), jämfört med
noll i enkät två.
Andelen av verksamheternas personal som togs ut i strejk var generellt sett hög (figur 9). Över
80 procent (35 stycken) av respondenterna angav att andelen strejkande i verksamheten var
mellan 75 och 100 procent.

Figur 9: Andel av strejkdrabbade verksamheters anställda som strejkade (Enkät 2)
90%

Andel respondenter

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0% - 24%

25% - 49%

50% - 74%

75% - 100%

De varslade verksamheternas position i byggkedjan (figur 10) var huvudsakligen huvudentreprenör, vilket nästan 80 procent (38 stycken) av respondenterna angav. Alla
respondenter som tillhörde något av de tre största byggföretagen angav att de var
huvudentreprenörer. Övriga svarade att de var underentreprenörer eller leverantörer. Dessa
var således mindre företag. Ingen angav att de var beställare eller kund.
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Figur 10: Strejkdrabbade verksamheters position i byggkedjan (Enkät 2)
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Runt 10 procent (8 stycken) uppgav att de hade två roller på arbetsplatsen. Vanligast var
kombinationen huvudentreprenör och underentreprenör. En svarande angav att de var
underentreprenör och leverantör.
Över hälften av respondenterna (28 stycken) uppgav att deras företag var det enda som
varslades på den arbetsplats där de verkade för tillfället. Även om en femtedel av
respondenterna (9 stycken) uppgav att två eller fler verksamheter på arbetsplatsen blev
varslade, finns det bland enkätsvaren endast ett fall där två verksamheter har uppgett samma
arbetsplats. Av enkätsvaren framgår det dock inte om ett företag som varslades i helhet
arbetade på samma arbetsplats som någon annan varslad verksamhet arbetade vid.

De totala konfliktkostnaderna
Konfliktkostnaderna undersöktes i olika led. Först redovisar vi de totala konfliktkostnaderna,
samt antalet förlorade arbetsdagar. I nästa avsnitt kommer kostnaderna att delas upp i inför,
under och efter strejken.
De totala konfliktkostnaderna redovisas i figur 11 nedan. I enkät ett, det vill säga den enkät som
skickades ut i början av juni, uppgav närmare 60 procent (17 stycken) att den konfliktdrabbade
verksamheten påverkades i betydande eller mycket betydande grad, och runt 40 procent (12
stycken) uppgav att deras verksamhet hade påverkats i obetydlig eller mindre betydande grad.
I enkät två, fem månader efter konflikten, var det färre som angett mycket betydande eller
betydande, knappt 40 procent (17 stycken). Drygt 55 procent (24 stycken) angav att
konfliktkostnaderna hade varit mindre betydande eller obetydliga för verksamheten.
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Figur 11: Totalkostnad för de strejkdrabbade verksamheterna
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Noterbart är att en förhållandevis kort konflikt, fyra arbetsdagar, kan ge upphov till betydande
konfliktkostnader företagen, även i en bransch där man är vana vid att hantera
produktionsstörningar av detta slag. Vi ska i ett kommande avsnitt återkomma till vad som kan
förklara de skilda bedömningarna i de två enkäterna.
En konflikt på arbetsmarknaden innebär dock inte enbart ökade kostnader för företagen –
vissa kostnader och utgifter kan även minska. För det första kanske vissa kostnader uteblir på
grund av konflikten, exempelvis lönekostnader. För det andra kan företaget självt eventuellt
påverka konfliktkostnaderna på olika sätt genom att anpassa verksamheten.
Av enkätsvaren tycks dock verksamheternas möjlighet att minska kostnaderna ha varit små
(figur 12). Totalt uppgav runt 25 procent (11 stycken) av respondenterna att de hade minskat
sina kostnader i betydande eller mycket betydande grad.

Figur 12: Minskade totalkostnader för de strejkdrabbade verksamheterna (Enkät 2)
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Om det är möjligheten att minska kostnaderna som har gett upphov till en lägre totalkostnad,
eller om det är de respondenter med en lägre totalkostnad som lyckats minska sina kostnader,
går inte att fastställa utifrån undersökningen. Ett rimligt antagande är dock att respondenterna
tagit de minskade kostnaderna i beaktande när de gjorde sin bedömning av totalkostnaderna.

Antalet förlorade arbetsdagar
Hur förhåller sig då dessa uppskattade totalkostnader till antalet förlorade arbetsdagar, det
vanligaste måttet på en konflikts kostnader? För att undersöka detta ställde vi en fråga om
antalet förlorade arbetsdagar.
De enskilda verksamheternas svar varierade kraftigt: mellan 0 och 405 dagar. Det stora
flertalet uppgav dock att de hade förlorat totalt under 100 arbetsdagar, under den utbrutna
strejk som alltså varade i fyra arbetsdagar (figur 13).
Figur 13: Antal förlorade arbetsdagar
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Av svaren i enkät 1 framgår också att det endast var ett fåtal dagar som förlorades på grund av
delvis strejkande10 eller att icke-strejkande inte kunde utföra sina arbetsuppgifter.
Det intressanta är dock att det endast finns ett svagt samband mellan respondenternas egen
skattning av de totala konfliktkostnaderna och antalet förlorade arbetsdagar för företaget (figur
14). Exkluderar man det fåtal respondenter som angav hög grad av påverkan och ett högt antal
förlorade arbetsdagar blir sambandet ytterst svagt.

10

Exempelvis att strejkande inte utför vissa arbetsuppgifter, inte arbetar övertid eller liknande.
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Konfliktkostnad ( Obetydlig = 1, Mycket betydande = 4)

Figur 14: Samband förlorade arbetsdagar och totala konfliktkostnader
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Som framgår av figuren har en stor andel av de företag som angett ett lågt antal förlorade
arbetsdagar likväl bedömt de totala konfliktkostnaderna som mycket betydande. Det är också
tydligt att de (få) företag med ett högt antal förlorade arbetsdagar också samtliga har betydande
eller mycket betydande uppskattade konfliktkostnader.

Kostnader inför strejken
I enkät 1 som skickades ut strax efter konfliktens slut ombads respondenterna att redogöra för
de kostnader de haft inför strejken samt bedöma kostnaderna på den fyrgradiga skalan. Inför
är här definierat som tiden från att Byggnads tillsammans med övriga 6F-förbund
offentliggjorde sina krav tills strejken bröt ut.
Resultaten redovisas i figur 15 nedan. Drygt 40 procent (11 stycken) ansåg att ökade
övertidskostnader och konsultkostnader varit betydande eller mycket betydande. Därefter
följde, i grad av betydelse: försämrade relationer med anställda och fack, belastning på chefer,
kommunikationskostnader och försämrat anseende hos kunder och allmänhet. Generellt var
det flest respondenter som ansåg att direkta och relationella kostnader hade varit de mest
betydelsefulla. Minskade intäkter tycks ha varit av mindre betydelse, liksom direkta kostnader
för logistik och förberedelser. Merparten av kostnadsposterna i enkäten uppfattades dock vara
av mindre betydelse inför konflikten.
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Figur 15: Kostnader inför strejken (Enkät 1)
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Respondenternas svar innehöll dock en stor variation. Endast tre av de 15 kostnadsposterna
bedömdes inte som mycket betydande av någon respondent. Ingen kostnadspost fick heller
endast en av de fyra bedömningsnivåerna.
Det är uppenbart att konfliktkostnaderna inför en konflikt varierar betydligt beroende på den
varslade verksamhetens karaktär och inriktning. Det är en komplex bild av kostnader inför
strejken som enkätsvaren visar.
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Kostnader under strejken
I enkät 1 ombads respondenterna även redogöra för de kostnader de haft under själva strejken
och bedöma dem enligt den fyrgradiga skalan. Kostnaderna under strejken avser de extra
kostnader som uppkom från att strejken startade till att den avblåstes. I Byggstrejken 2016
handlade det om sex dagar, varav fyra arbetsdagar.
Den kostnadspost under strejken som flest angav som mycket betydande eller betydande var
fasta utgifter som inte gick att undvika, med drygt 50 procent (14 stycken) (figur 16). De andra
kostnadsposter som flest angett som mycket betydande eller betydande rör kostnader för att
arbetstid gått åt till förhandling och övertid. Även ett antal relationella kostnader uppfattades
vara relativt höga, närmare bestämt försämrad relation till fack och anställda samt till
allmänheten.
Figur 16: Kostnader under strejken (Enkät 1)
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Generellt var det således ganska liknande kostnadsposter som graderades högt inför som under
strejken, med undantag för fasta utgifter som inte gick att undvika. Till skillnad från de
uppskattade kostnaderna inför strejken är dock bedömningen av kostnadsposterna under
strejken något mer samstämmiga mellan respondenterna. Med endast några få undantag var
det de respondenter som angett höga kostnader inför strejken som även angett höga kostnader
under strejken.

Minskade kostnader
Utöver kostnader ombads respondenterna att specificera vilka kostnadsminskningar de hade
under strejken, samt vilka kostnader som bars av annan aktör. Till skillnad från de ovan
avrapporterade kostnaderna utgörs kostnadsminskningarna uteslutande av direkta kostnader.
Den kostnadsminskning som flest respondenter, närmare 20 procent (6 stycken), ansåg ha
varit betydande eller mycket betydande var att temporärt ändra fokus i verksamheten, se figur
17. Minskade lönekostnader på grund av strejkande personal angavs ha varit betydande eller
mycket betydande av drygt 20 procent (6 stycken). Andelarna är dock överlag låga. Med tanke
på konfliktens korta varaktighet är detta kanske inte så förvånande.

Figur 17: Minskade kostnader under strejken (Enkät 1)
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Inte heller tycks verksamheterna ha kunnat minska kostnaderna genom att låta andra aktörer
bära delar av konfliktkostnaderna (figur 18).

Figur 18: Kostnader som bars av annan aktör under konflikten (Enkät 1)
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Kostnader efter strejken
Företagens konfliktkostnader efter strejken, undersökta i enkät två, inbegriper de extra
kostnader som uppkom från att strejken blåstes av och cirka fem månader framåt. Resultatet
redovisas i figur 19 nedan.
I enkätsvaren var det två av de tio kostnadsposterna som mer än 40 procent (13 respektive 18
stycken) av respondenterna hade bedömt som mycket betydande eller betydande: dels
försämrad relation till anställda och fackförbund, dels kostnader för igångsättning eller
iordningställande efter strejken. Att så fortfarande är fallet långt efter att strejken avblåsts får
betraktas som anmärkningsvärt.
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Figur 19: Kostnader efter strejken (Enkät 2)
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Likt kostnaderna inför och under strejken utgjordes de fem mest betydelsefulla kostnaderna
för respondenterna av direkta och relationella kostnader. De relationer som ansågs ha blivit
mycket betydande eller betydande påverkade var de med anställda och fackförbund,
allmänheten och kunder. De direkta kostnaderna utgjordes av igångsättning eller
iordningsställande samt övertid, till skillnad från under strejken, då anseendet hos
allmänheten var den högst uppskattade relationella kostnaden.
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Minskade kostnader
Liksom för konfliktkostnaderna ombads respondenterna att gradera specifika minskade
kostnader efter strejken. Det tycks dock inte ha varit så många av de listade kostnaderna som
hade haft någon betydelse (figur 20). De varslade verksamheternas möjlighet att minska
konfliktkostnaderna tycks alltså ha varit begränsade, i synnerhet efter strejken.
Figur 20: Minskade kostnader efter strejken (Enkät 2)
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Att låta annan aktör bära kostnaderna antogs kunna ske på några olika sätt efter konflikten.
Ett sätt var att ansöka om ersättning från Svenskt Näringsliv. Företag som är medlemmar i ett
arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och har drabbats av stridsåtgärd har som nämnts
möjlighet att söka konfliktersättning. Kan företaget visa på direkta kostnader eller förlorade
intäkter kan det få en viss kompensation – vanligtvis mellan 75 och 100 procent av det sökta
beloppet. Enligt BI var alla strejkdrabbade företag medlemmar i BI, och hade därmed möjlighet
att ansöka. I figur 21 redovisas andelen av respondenterna i enkät 2 som sökt ersättning.
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Fem månader efter strejkens slut var det 60 procent (25 stycken) av respondenterna som
uppgav att de hade ansökt om ersättning. Drygt tio procent (5 stycken) hade inte gjort det men
hade för avsikt att göra det, medan knappt 30 procent (12 stycken) angav att man inte kommer
att göra det.
Figur 21: Andel strejkdrabbade verksamheter som hade sökt ersättning från Svenskt
Näringslivs konfliktfond (Enkät 2)
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En av respondenterna som kommenterat frågan uppgav att det var för krångligt att ansöka.
En annan var osäker på ifall företagets huvudkontor kanske skulle göra ansökan.
Andra sätt att låta annan aktör bära kostnaderna tycks inte ha varit så betydelsefulla.
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Figur 22: Kostnader som bars av annan aktör efter strejken (Enkät 2)
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Återhämtning efter konflikten
Avslutningsvis tillfrågades respondenterna om deras verksamhet var återställd fem månader
efter strejken (figur 23). Totalt angav 35 procent (15 stycken) att verksamheten fortfarande inte
var helt återställd, vilket återigen får sägas vara en anmärkningsvärt höga siffra. 58 procent (25
stycken) svarade dock att verksamheten var helt återställd. Av de som angav att verksamheten
inte var återställd var det vanligaste skälet att man låg efter tidsmässigt.
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Figur 23: Andel återställda verksamheter fem månader efter strejken (Enkät 2)
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Det tycks finnas ett samband mellan uppskattade totala konfliktkostnader och huruvida
verksamheten återhämtat sig (figur 24). De verksamheter med betydande eller mycket
betydande totalkostnader var i större utsträckning ej återställda fem månader efter konflikten,
än de med mindre betydande eller obetydliga totalkostnader. Omvänt var andelen som hade
angett mindre betydande eller obetydliga totalkostnader större bland dem som också angav att
de var helt återställda än bland dem som inte var helt återställda. Återigen kan således stora
skillnader mellan företagen noteras.

Figur 24: Om strejkdrabbade verksamheter med mycket betydande eller betydande
kostnader var återställda 5 månader efter strejken (Enkät 2)
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Förväntan och planering
Verksamheternas förväntan på och eventuell konsekvensanalys inför en eventuell strejk har i
tidigare litteratur visat sig vara viktig för deras anpassningsförmåga och i förlängningen
konfliktkostnader. (Jagrén och Pousette 1986)
Av enkätsvaren framgick att 76 procent (32 stycken) såg det som sannolikt eller mycket
sannolikt att varslet som Byggnads lagt skulle verkställas (figur 25). Ingen uppgav att de
betraktade det som osannolikt att varslet skulle realiseras.

Figur 25: Hur sannolikt verksamhetsrepresentanterna ansåg det var att varslet skulle
verkställas (Enkät 2)
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Det var färre som uppgav att de hade gjort en kostnadsuppskattning inför en eventuell strejk
(figur 26). Hela 73 procent (33 stycken) svarade att de inte hade gjort någon kostnadskalkyl.
Med tanke på den korta tiden mellan att varslet lades och konflikten bröt ut är detta dock inte
särskilt förvånande. Branschen kan också tänkas vara van vid konflikter sedan tidigare år.

49

Figur 26: Huruvida de strejkdrabbade verksamheterna hade gjort en
kostnadsuppskattning på förhand (Enkät 2)
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En mer ingående undersökning redovisas i intervjustudien i kapitel 6.

Sänkt bedömning av kostnaderna över tid
Som redovisats ovan under avsnittet De totala konfliktkostnaderna fanns det en betydande
skillnad i verksamheternas totalkostnad mellan de två enkäterna. Skillnaden skulle kunna bero
på sammansättningen av respondenter. Enkäterna gick ut till exakt samma verksamheter, men
svarsfrekvensen var som rapporterats högre i enkät 2. Jämförs svaren från de respondenter
som svarat på båda enkäterna, illustrerat i figur 27 nedan, visar det sig dock att hälften av de
svarande (9 stycken) angav en lägre bedömning tre månader senare. Drygt 30 procent (6
stycken) gjorde samma bedömning och knappt 20 procent (3 stycken) uppgraderade sin
bedömning. Alla som svarade obetydlig påverkan i första enkäten svarade samma i enkät två.
Vanligast var att förändra bedömningen med ett steg på den fyrgradiga skalan. Ett fåtal
ändrade dock två steg, och då alltid till en lägre bedömning.
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Figur 27: Förändring i respondentens svar från enkät ett till enkät två (respondenter om
svarat på båda enkäterna)
Enkät 1

Enkät 2

Hur ska vi då tolka detta? En förklaring till den lägre bedömningen av de totala konfliktkostnaderna skulle förstås kunna vara att verksamheterna överskattade konsekvenserna direkt
efter strejken – men det skulle också kunna bero på att de lyckades mildra konsekvenserna
under de fyra månader som gick mellan enkäterna. Det senare är dock tveksamt, mot bakgrund
av att få företag, såsom framgått ovan, redovisat möjligheter att minska konfliktkostnaderna.
Med detta sagt kanske de studerade verksamheterna likväl är mer flexibla än de själva kanske
tror, eller att hela branschen är härdad av en hög konfliktnivå och (relativt) snabbt glömmer
och går vidare. Det faktum att kostnader för förlorade kunder eller ordrar inte dyker upp som
en betydande kostnad efter konflikten tyder på att detta faktiskt kan vara fallet. Lika intressant,
enligt vår bedömning, är dock att vissa företag inte bara sänker sina bedömningar av strejkens
totala kostnader över tid, utan även att vissa ökar sin bedömning, som framgår av figur 27.
Även detta tyder, återigen, på att konflikten fick väldigt olika konsekvenser för olika typer av
företag.
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Indirekt drabbade företag
Ett syfte med denna studie är att studera även indirekt drabbade företag och kartlägga deras
konfliktkostnader, det vill säga i vilken grad de blev påverkade även om de inte blev varslade
eller uttagna i strejk. Dock har vi för detta varit beroende av uppgifter från de strejkdrabbade
verksamheterna, för att kunna identifiera de indirekt drabbade företagen. Tyvärr har de
strejkdrabbade i låg utsträckning velat delge uppgifter om vilka dessa indirekt drabbade företag
var vid tillfället för konflikten. Anledningar som har angivits har varit att det är för många, att
det tar för mycket tid, eller rädsla för att det skulle kunna påverka deras relation till de indirekt
drabbade om uppgifter lämnades ut.
Vi har därför istället fått förlita oss på de direkt drabbade verksamheternas uppfattning om de
indirekt drabbade företagens konfliktkostnader. Detta är av uppenbara skäl problematiskt, då
de direkt drabbade företagen har begränsad insyn i de indirekta drabbade företagens
verksamhet och kanske även visst incitament att ange en låg effekt. Resultaten bör därför tolkas
med viss försiktighet.
Som redovisats ovan var de strejkdrabbade verksamheterna i stor utsträckning huvudentreprenörer. De indirekt drabbade företag som de hade en affärsrelation till var främst
underentreprenörer och leverantörer (figur 28).

Figur 28: Strejkdrabbade verksamheters affärsrelationer (Enkät 1)
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De strejkdrabbade verksamheterna hade en affärsrelation till ett varierande antal typer av
företag (figur 29). 45 procent (20 stycken) av respondenterna angav att de hade en relation till
kunder, beställare, leverantörer, underentreprenörer och huvudentreprenörer. Näst vanligast
var att man hade fyra företagstyper kopplade till sig, i vilket fall det var vanligast att man var
ensam huvudentreprenör. Tredje vanligast var att ha en indirekt aktörstyp, vilket oftast var
fallet gällande underentreprenörer.

Figur 29: Antal verksamhetstyper som de strejkdrabbade verksamheterna hade en
affärsrelation med
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Det totala antalet indirekt drabbade företag varierade kraftigt, från ett till 158 stycken. Klart
vanligast var under 30 företag. Baserat på de olika typerna av aktörer och antalet företag de
strejkdrabbade aktörerna hade affärsrelation till, skulle alltså de indirekt drabbade företagens
kostnader kunna vara omfattande.
Av de strejkdrabbade verksamheternas representanter uppskattade flest att konfliktkostnaderna för underentreprenörer och beställare hade varit betydande eller mycket
betydande (figur 30). Runt 40 procent (11 stycken) av de konfliktdrabbade verksamheternas
representanter gjorde den bedömningen. Samtidigt angav en relativt hög andel, knappt 20
procent (4 stycken), att deras kunder haft mycket betydande kostnader. Intressant var också
att det i kommentarsfälten framkom att flera respondenter såg en tredje aktör som påtagligt
drabbad av konflikten, nämligen hyresgästerna.
Mellan 33 och 42 procent (7 till 12 stycken) av respondenterna bedömde dock sina indirekt
drabbade företags kostnader som obetydliga.
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Figur 30: Strejkdrabbade verksamheters bedömning av sina indirekt drabbade företags
konfliktkostnader (Enkät 1)
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Om respondenternas bedömning av den egna totalkostnaden sätts i jämförelse med den för de
indirekt drabbade företagen, är det endast ett fåtal respondenter som har angett en högre grad
av påverkan för sina externt drabbade företag jämfört med för den egna verksamheten.
För Medlingsinstitutets del kom konflikten att involvera två medlare under totalt 17 dagar.
Totalt var arbetsåtgången för dessa tillsammans 220 arbetstimmar, eller 27,5 arbetsdagar.
Medlingsinstitutet uppgav att deras kostnader för medling utgörs enbart av medlarnas
insatser. (Medlingsinstitutet 2016/58, intervju med Claes Stråth)
BI har enligt uppgift lagt större resurser på 2016 års avtalsrörelse jämfört med tidigare
avtalsrörelser. Förutom arbetstid i form av de fem till sex heltidstjänster som läggs på
avtalsrörelser i någon form, plus rådgivning och tvistehantering m.m., uppskattas de extra
utgifterna för 2016 års avtalsrörelse ha uppgått till åtminstone 10-12 miljoner kronor. (Intervju
med Mats Åkerlind) Enligt uppgift berördes inte Byggnadsämnesförbundet (BÄF) eller deras
medlemmar i någon märkbar utsträckning.
Uppgifter om vad Svenskt Näringsliv betalat ut i konfliktersättning till de strejkdrabbade
verksamheterna har inte varit tillgängliga. Detsamma gäller den konfliktersättning BI har
betalat ut till sina medlemsföretag. Då Byggnads inledningsvis yrkade på att gå över märket är
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det dock sannolikt att Svenskt Näringsliv betalat ut 100 procent ersättning till de företag som
ansökt om konfliktersättning, då det är av arbetsmarknadspolitiskt intresse för organisationen.

Sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis kan konstateras, utifrån ovan redovisade enkätsvar, att 60 procent av de
verksamheter som drabbades av Byggstrejken 2016 uppskattade kostnaderna som mycket

betydande eller betydande när de tillfrågades en dryg månad efter konfliktens avslutning. Detta
trots att konflikten endast varade sex dagar, varav fyra arbetsdagar.
Det finns vidare endast ett svagt samband mellan de uppfattade totala konfliktkostnaderna och
antalet förlorade arbetsdagar. En stor andel av de företag som angett ett lågt antal förlorade
arbetsdagar har likväl uppskattat de totala konfliktkostnaderna som mycket betydande. Det är
också tydligt att samtliga (få) företag med ett högt antal förlorade arbetsdagar också har
betydande eller mycket betydande uppskattade konfliktkostnader.
Slutsatsen är därför rimligen att antalet förlorade arbetsdagar är ett otillräckligt mått på
arbetsmarknadskonflikters verkliga kostnader.
Denna bild förstärks av enkätundersökningen, som visar på mycket betydande eller betydande
konfliktkostnader även före och efter själva strejken.
Drygt 40 procent av de strejkdrabbade verksamheterna uppskattade att ökade övertidskostnader och konsultkostnader varit betydande eller mycket betydande före konfliktens utbrott.
Även försämrade relationer med anställda och fack, belastning på chefer, kommunikationskostnader och försämrat anseende hos kunder och allmänhet var faktorer av vikt.
Den kostnadspost som under själva strejken angavs som mycket betydande eller betydande var
fasta utgifter som inte gick att undvika. Även arbetstid som gått åt till förhandling och övertid,
liksom ett antal relationella kostnader, uppfattades vara relativa höga, närmare bestämt
försämrad relation till fack och anställda samt till allmänheten. Kostnader för försäkring eller
rättslig rådgivare var det som minst antal respondenter ansåg vara viktiga. Minskade intäkter
ansågs inte heller ha spelat någon betydande roll. Med tanke på konfliktens längd är detta
kanske inte särskilt anmärkningsvärt.
Fem månader efter strejken hade den andel som ansåg att konflikten innebar mycket
betydande eller betydande kostnader förvisso sjunkit till 40 procent, men samtidigt ansåg mer
än 40 procent av respondenterna att konfliktkostnader i form av försämrad relation till
anställda och fackförbund respektive kostnader för igångsättning eller iordningställande efter
strejken fortfarande var mycket betydande eller betydande, vilket får anses vara
anmärkningsvärt.
Av undersökningen framgår även att runt 40 procent av de konfliktdrabbade verksamheternas
representanter gjorde bedömningen att konfliktkostnaderna för underentreprenörer och
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beställare hade varit betydande eller mycket betydande. Detta resultat stärks dessutom av att
höga relationella kostnader rapporterats såväl före och under som efter strejken. Att
respondenterna inte tycks ha utnyttjat möjligheten att övervältra kostnader på andra aktörer
kan vidare betyda att de inte hade möjlighet till det, men också att de inte ville utnyttja den
möjligheten, eftersom det kunde påverka affärsrelationen negativt.
Ett tydligt mönster är också att de mycket betydande eller betydande konfliktkostnaderna i
form av försämrade relationer med anställda och fackliga organisationer som uppkommer
redan före konfliktens utbrott sedan består under och efter konflikten.
Ett annat viktigt resultat är att konfliktkostnaderna i hög grad tycks variera mellan olika typer
av verksamheter. Det är därför en ganska komplex bild av kostnaderna, särskilt inför strejken,
som enkätsvaren visar på.
Resultaten är i flera avseenden samstämmiga mot de i Tangs och Jensens (1981) respektive
Tangs och Ponaks (1986) studier. Det gäller exempelvis relativt höga kostnader för
förhandlingar, övertid och uppstart av verksamheterna efter konfliktens avslutande. Vi ser
dock ett tydligare mönster vad gäller olika typer av relationella konfliktkostnader, särskilt vad
gäller underleverantörer, kunder, anställda och fack. Detta liknar resultaten hos Bobo och
Jaaidane (2014).
När det gäller mer direkta kostnader finner vi dock inte att minskade intäkter är en särskilt stor
konfliktkostnad. De olika bedömningarna av minskade intäkter skulle kunna bero på
branschskillnader. Tangs och Ponaks (1986) kanadensiska gruv- och tillverkningsföretag kan
tänkas ha sett en mer direkt effekt i intäkterna än företag i en byggbransch som till stor del
består av längre projekt. Hur långa de studerade strejkerna i Tangs och Ponaks studier var
framgår tyvärr inte.
Verksamheternas möjlighet att minska kostnaderna var av enkäterna att döma små. Endast ett
par specificerade kostnadsposter angavs ha haft någon betydande effekt på de totala
konfliktkostnaderna. Att låta någon annan aktör bära kostnaden tycks ha haft än mindre
betydelse.
Ett annat resultat är att de strejkdrabbade verksamheterna bedömde sina egna totala kostnader
som högre än de indirekt drabbade företagens. Utifrån enkätsvaren är det således de direkt
drabbade verksamheterna som främst bar konfliktkostnaderna. Detta resultat skiljer sig från
Hameed och Lomas (1975), Neumann och Reder (1984) och McHugh (1990). Det bör dock åter
poängteras att Imberman (1979, liksom Tang och Ponak 1986) visade att företagen ofta själva
inte är medvetna om alla sina egna konfliktkostnader.
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VII. Intervjuundersökningen
Förutom den enkätundersökning som redovisats ovan genomfördes kvalitativa intervjuer med
representanter från fem av de verksamheter som var involverade i byggstrejken 2016. Med
hjälp av intervjuer av detta slag är vår förhoppning att det ska gå att få en djupare förståelse
för de mekanismer, orsakssamband och processer som ger upphov till olika typer av kostnader
och konsekvenser vid arbetsmarknadskonflikter. Understrykas ska dock att man bör vara
försiktig med generaliseringar utifrån ett fåtal specifika fall.
I tabell 3 nedan presenteras de verksamheter vi har valt ut. De är olika i ett antal viktiga
avseenden. Två fall hade enligt enkät 1 betydande totala konfliktkostnader, men skiljer sig åt
vad

gäller

förlorade

arbetsdagar.

I

två

fall

upplevdes

istället

obetydliga

totala

konfliktkostnader, och dessa skiljde sig återigen åt i antalet förlorade arbetsdagar. Dessutom
skiljer sig fallen åt, som framgår, i sin position i byggkedjan, antalet uppdragsgivare,
verksamhetstyp, hur stor del av företaget som varslades, andel av företagets arbetstagare som
faktiskt togs ut i strejk och andelen av varslad verksamhet som faktiskt togs ut i strejk.

Tabell 3: Intervjuade verksamheter
Verksamhet 1

Verksamhet 2

Verksamhet 3

Verksamhet 4

Verksamhet 5

Totalkostnad

Mycket betydande

Mycket betydande

Mindre betydande Obetydlig

Obetydlig

Förlorade arbetsdagar

225

28

56

120

8

Antal anställda i företaget

80

12

700

14 000

13 000

Företagets position i
byggkedjan

Underentreprenör

Underentreprenör

Huvudentreprenör Huvudentreprenör Underentreprenör

Antal uppdragsgivare

Flera

Flera

En

En

En

Företagets huvudsakliga
verksamhet

Specialiserad

Specialiserad

Bred

Bred

Bred

Hel/del av företaget varslat?

Hel

Del

Del

Del

Del

Andel av totala arbetsstyrkan
uttagna

73 %

64 %

5%

Nära 0 %

Nära 0 %

Andel av varslad verksamhet
uttagna

73 %

100 %

88 %

100 %

100 %

Intervjupersonens position

VD/Ägare

VD/Ägare

Projektledare

Platschef

Platschef

Intervjuerna genomfördes via telefon i fyra fall och på arbetsplatsen i ett fall. Intervjupersonen
var samma som verksamhetens respondent i enkät 1 ovan, det vill säga VD/ägare eller
mellanchef och platschef. Verksamheternas och intervjupersonernas namn har utelämnats, då
de velat vara anonyma. Endast titel och verksamhetsnummer kommer att användas för att
referera svaren till respondenterna. Intervjuerna genomfördes ungefär samtidigt som enkät 2
skickades ut, det vill säga fem månader efter konflikten. Samtalen varierade i längd, från runt
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14 till 50 minuter. Frågorna var öppna med följdfrågor och varierade därmed från intervju till
intervju, men alla handlade om orsaker till konflikters kostnader och konflikters konsekvenser.

Företagens storlek, information och förväntningar
Ett mönster som framträder i tabell 3 är att de båda större företagen, verksamhet 4 och 5, där
endast en mindre andel av arbetstagarna togs ut i strejk, upplevde de totala konfliktkostnaderna som obetydliga, trots att en stor del av arbetstagarna i själva verksamheten togs
ut i strejk.
Den huvudförklaring till detta som framträder i intervjuerna är att dessa företag har betydande
flexibilitet genom bredden i sin verksamhet, där exempelvis anställda som inte var uttagna i
strejk kunde sysselsättas med annat. Företagsrepresentanterna själva nämnde dock inte
företagets storlek eller anpassningsförmåga som orsaker till de låga konfliktkostnaderna.
Istället angav de att det var den fas projektet befann sig i vid tiden för strejken som var
avgörande. De menade att om strejken hade kommit senare hade även de drabbats.
De mindre företagen, där en stor del av det totala antalet arbetstagare togs ut i strejk, har dock
omvänd situation. För dessa företag upplevs konfliktkostnaderna som mycket betydande.
Detta är inte ologiskt. Bägge dessa företag var specialiserade underleverantörer och hade
därmed ett stort antal viktiga relationer med både andra underleverantörer och kunder, vilka
därmed indirekt drabbades av konflikten. Detta skapade stora problem och kostnader för dessa
mindre företag. Dessutom hade ett av dessa företag interna relationsproblem med de anställda.
I tidigare forskning (Jagrén och Pousette 1986) har det, som tidigare angetts, framkommit att
konfliktkostnadernas storlek var beroende av företagens anpassningsförmåga, vilken i sin tur
berodde på företagets information om och förväntningar på konflikten. Anpassning av
verksamheten gjordes endast om det ansågs nödvändigt. Detta mönster bekräftas dock endast
delvis i våra intervjuer. Som framgår av tabell 4 nedan tycks verksamhetsrepresentanterna ha
nåtts av information om konfliktens uppseglande vid ungefär samma tidpunkter, men från
något olika håll.
Tabell 4: Information inför strejken
Verksamhet 1

Verksamhet 2

Verksamhet 3

Verksamhet 4

Verksamhet 5

När startade
diskutera
avtalsrörelsen

Långt innan

Nära varsel

Under våren

Nära varslet

Ca 14 dagar innan
varslet lades

När fick info
om varsel

30 mars

30 mars

Troligen 30
mars

30 mars

30 mars

Hur fick info
om varslet

Media / BI

Media / BI

Internt

Internt

Internt

När fick info
om strejk

11 april

11 april

11 april

11 april

11 april

Hur fick info
om strejken

Media / BI

Media / BI

Media/Kollegor

BI/Internt

Internt
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VD:n för verksamhet 1 uppgav att man hade varit insatt i avtalsrörelsen i ett relativt tidigt
skede. Verksamheten hade fått löpande information från BI under hösten och våren. Trots
detta var konfliktkostnaderna höga.
De fyra övriga verksamheterna tycks inte ha diskuterat avtalsrörelsen förrän framemot slutet
av mars, det vill säga när det började närma sig ett eventuellt varsel. Verksamhet 2:s VD
beskrev det som att den centrala avtalsrörelsen upplevdes ligga ”långt över huvudet” på de ute
i verksamheterna. Det var därför heller inget som man bevakade innan något konkret för deras
verksamhet var på gång. Han hade dock hört att de anställda pratade om förhandlingarna.
Även platscheferna på verksamhet 4 och 5 var av samma åsikt. De menade att man ute i
projekteten inte bryr sig om avtalsrörelsen innan det börjar närma sig en eventuell strejk.
Platschefen på verksamhet 5 uppgav att det inte var någon idé, ”för man vet ju inte hur det
kommer sluta ändå”. Verksamhet 3:s platschef hade hört i medierapporteringen att
avtalsrörelsen var igång, men trodde inte att det skulle bli någon strejk. Han hade därför inte
följt utvecklingen närmare. Ju längre tid som gick utan att ett nytt avtal tecknats, desto större
oro fanns dock internt.
Endast verksamhet 3 uppgav att man hade haft kontakt med lokala representanter för
Byggnads inför en eventuell strejk. Kontakten hade främst varit informativ och rört konkreta
frågor kring varslet. I verksamhet 1 uppgavs att de vanligtvis hade regelbunden direktkontakt
med Byggnads lokalt, men inför konflikten verkar den kontakten ha upphört. Övriga uppgav
att de hade kontakt med lokal lagbas eller facklig förtroendeman.
Alla fem verksamhetsrepresentanter uppgav att de när varslet hade lagts gjorde någon form av
kalkyl över i vilken utsträckning de skulle bli påverkade och hur det eventuellt skulle kunna
undvikas eller mildras. Det tycks ha skett centralt i mindre företag och lokalt eller regionalt i
de större.
Trots att informationen nådde verksamhetsrepresentanterna ungefär vid samma tidpunkt och
via liknande kanaler tycks deras prognoser för konflikten skilja sig åt. I två av verksamheterna
såg man inga behov av att anpassa verksamheten, då man inte räknade med att påverkas nämnvärt av en eventuell strejk. De tre övriga såg behov av någon form av anpassning. Se tabell 5.

Tabell 5: Förväntningar inför strejken
Verksamhet 1

Verksamhet 2

Verksamhet 3

Verksamhet 4

Verksamhet 5

Sannolikhet för
strejk (E1)

Sannolikt

Sannolikt

Mindre
sannolikt

Sannolikt

Sannolikt

Antagen
strejklängd

Ca två veckor

-

2-5 dagar

Max två veckor

Kort

Konsekvensanalys

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Behov av åtgärd

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej
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Åsikterna om Byggnads agerande inför strejken gick isär. Verksamhet 1 hade inte varslats förut
och tyckte det var märkligt att deras företag nu hade varslats i helhet. Att det skulle bli en
konflikt hade de dock varit förberedda på länge, menade VD:n. Redan i oktober året innan
”förstod vi att det låg i luften”, som VD:n uttryckte det. Verksamhet 2 hade blivit varslad en
gång förut utan att varslet då blev verkställt. Denna gång ansåg man dock att Byggnads
agerande hade varit hårdare och snabbare, ”varför man kunde läsa mellan raderna att det här
skulle bli av”. VD:n beskrev det som att de inte ens försökte förhandla, utan hade planerat för
att det skulle bli strejk. Verksamhet 4 och 5 verkar inte ha ägnat sig åt att spekulera i
utvecklingen av konflikten förrän det närmade sig ett varsel. Platschefen för verksamhet 4
menade då att han varit ”helt hundra på” att deras verksamhet skulle varslas. Verksamhet 5:s
platschef var mest förvånad över att deras verksamhet var den enda på arbetsplatsen som togs
ut. Byggnads borde ha vetat att ta ut dem i strejk inte skulle påverka arbetet.
Sammanfattningsvis kan således konstateras att företagets storlek förefaller vara viktigare än
företagets tillgång till information om och förväntningar på konflikten, när det gäller de
uppkomna konfliktkostnadernas storlek. Mindre företag, som är underleverantörer och med
en stor andel anställda som tas ut i strejk, har sämre anpassningsförmåga och drabbas därför
hårdare än större företag, även om de gör egna konsekvensanalyser av vad konflikten kan
innebära.

Kostnaderna inför, under och efter strejken
Som ovan redovisats såg verksamheterna olika behov av att förbereda sin organisation inför en
eventuell strejk. Verksamhet 1 och 2 uppgav båda att man hade lagt mycket tid på att informera
sina kunder. Verksamhet 1 skrev brev och ringde till alla chefer på de företag som var deras
kunder vid tillfället. De informerade även alla sina anställda som skulle strejka eller på annat
sätt bli drabbade. Det rörde sig om reglerna under strejken, hur de skulle sjukanmäla sig etc.
Att verksamhet 2 hade varslats hade framgått tydligt i medierapporteringen, menade VD:n,
varför deras dåvarande och potentiella kunder trodde att de inte skulle ha möjlighet att utföra
arbete under strejken. Därför behövde verksamhet 2 istället informera om att de fortfarande
hade viss verksamhet igång, och att hela företaget inte var uttaget i strejk. Sannolikt tappade
de trots intensivt informationsarbete potentiella kunder. Vidare beskrev VD:n att de blev ”helt
låsta” både inför och efter strejken. De hade precis kommit igång för säsongen och skulle
anställa mer personal, men fick avbryta det för att istället ägna sig åt konflikten.
Verksamhet 2, ett mindre bolag, och verksamhet 3, ett mellanstort företag, uppgav att man
aktivt hade arbetat för att påskynda arbetet för att mildra konsekvenserna av en eventuell
strejk. Verksamhet 2 uppgav att man hyrde material för stora summor, medan verksamhet 3
försökte skynda på respektive förhala olika moment, men uppgav att det var svårt: ”Allt ska ju
göras i en speciell ordning så man sitter ju lite inlåst”, som VD:n uttryckte det i intervjun.
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Verksamhet 1 uppgav att det inte fanns några möjligheter att förbereda alla sina kunder och
anställda inför strejken. Deras företag togs ut i strejk i helhet och de hade många små projekt,
varför konsekvenserna var svåra både att överblicka och åtgärda. Att det skulle påverka
kunderna och eventuellt även sidoentreprenörer såg man dock som ett faktum. Även
sidoentreprenörerna var pressade tids- och resursmässigt, då det var högsäsong.
Verksamhet 1 beskrev även att relationen till de anställda och facket blev försämrad inför
strejken. Relationen till Byggnads lokalt beskrevs som god innan konflikten. Relationen till de
anställda hade också varit god innan konflikten. Man menade att man byggt upp den goda
relationen under många år genom att teckna och följa kollektivavtal samt i allmänhet lägga
energi och resurser på de anställda. Men inför konflikten försämrades relationen – det var som
att det kändes som att ”man gick runt och kollade snett på varandra”, enligt VD:n.
Platschefen på verksamhet 4 uppgav att man hade vidtagit vissa åtgärder, främst i form av en
omfördelning av anställda, men också genom att man hade ställt i ordning arbetsplatsen inför
en eventuell strejk för att undvika materiella skador. Man uppgav dock inte att det hade
inneburit några ökade kostnader.
Den 11 april stod det klart att strejken skulle verkställas. Det innebar nya utmaningar och
kostnader för verksamheterna. Under strejken kvarstod för verksamhet 1 och 2 behovet av att
informera kunder och andra. VD:n för verksamhet 1 uppgav att han själv och arbetsledarna
hade suttit i telefon så gott som konstant under de fyra dagarna som strejken varade för att ge
information om situationen, både till de egna anställda och till andra. Verksamhet 2 fortsatte
att informera om att de hade möjlighet att utföra vissa uppdrag.
På verksamhet 3s arbetsplats var man mitt i en intensiv fas av byggarbetet när strejken bröt ut.
VD:n uppgav att ungefär halva deras arbetsplats drabbades. Den delen stod helt stilla, då
endast en person av deras egna anställda kunde fortsätta arbeta. Eftersom en stor del av
arbetsplatsen stod tom uppkom även en skada på byggprojektet, som uppgavs ha kostat
verksamheten mycket pengar.
På den andra halvan av arbetsplatsen kunde underentreprenörerna arbeta vidare, då de inte
var uttagna i strejken, men eftersom ena delen av arbetsplatsen stängts av kunde de inte arbeta
med full effekt. Detta resulterade dock inte i några konkreta kostnader i detta skede, utan
endast i förseningar.
Verksamhet 1 uppgav dessutom att de hade förlorat intäkter under strejken, uppskattningsvis
2 000 debiterbara timmar, vilket för detta företag utgjorde en kännbar kostnad. Verksamhet 2
uppgav också att de hade kännbart mindre intäkter under strejken, men identifierade ändå den
främsta förlusten som förlorade potentiella kunder. Deras befintliga kunder kunde inte
använda sig av något annat företag, då byggtjänsten som levererades var så pass specifik.
Resultatet blev därför försenade intäkter snarare än förlorade intäkter.
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VD:n för verksamhet 1 uppgav att vissa icke-strejkande på kontoret blev utan arbetsuppgifter
under strejken och istället fick ägna sig åt underhållsarbete. Det borde dock också räknas som
en kostnad, menade VD:n, men utan att kunna uppge vilken kostnad det hade inneburit.
Några betydande relationella kostnader gentemot indirekt drabbade företag tycks inte ha
uppkommit under strejken. Exempelvis menade projektledaren för verksamhet 3 att det var en
situation som verksamheten inte kunde kontrollera, vilket de indirekt drabbade företagen
förstod. VD:n för verksamhet 2 menade att det var Byggnads som fick sämre anseende i deras
indirekt drabbade företags ögon, de ”som fick ta smällen”. Verksamheten möttes istället av
förståelse för situationen.
Inte heller relationen till de anställda ska ha påverkats i verksamhet 2 och 3. Verksamhet 3
uppgav att man lät de anställda komma in på området under strejken för att använda toalett
och lunchrum. Projektledaren menade att det inte fanns någon poäng med att vara hård mot
sina anställda, ”det är ju inte deras val heller”. Dessutom skulle de ju fortsätta att vara kollegor
efter detta, så de hade beslutat att behandla dem som vanligt.
VD:n för verksamhet 1 ansåg inte att de anställdas strejkdeltagande påverkade deras relation
med företaget. Han menade att de gör det de ska, ”det Byggnads säger”, vilket han hade
förståelse för. De anställda som kunde utföra sina uppgifter fick dock problem när de var ute
på arbetsplatser under strejken; bland annat ska de ha kallats ”svartfötter”.
De två verksamheterna som hade uppgett obetydliga totalkostnader tillhörde båda större
byggföretag. Under intervjuerna framkom det att båda dessa var i uppstartsfasen av projekt
och att endast viss aktivitet av förberedande karaktär hade kommit igång. Platschefen för
verksamhet 4 uppgav att man inte hade upphandlat så många underentreprenörer ännu och
att de som fanns på plats kunde sköta sitt arbete självständigt under strejken, då deras
anställda tillhörde andra fackförbund. Strejkperioden beskrevs snarast som enklare för de som
arbetade vidare, då inget arbete behövde koordineras och det var färre personal att hålla reda
på. Arbetsledarna kunde ägna sig åt pappersarbete istället. Visst kände de av strejken, men
man hade inte så många egna anställda på plats vid strejktillfället. Deras sidoentreprenörer på
arbetsplatsen var inte heller uttagna, utan kunde arbeta på i normal takt. De höll på med
grundarbeten, och verksamhetens anställda behövdes ändå inte i den fasen. Ingen av dessa
verksamheter uppgav heller någon relationell kostnad. Platschefen på verksamhet 4 menade
att hans anställda mest hade tyckt att det var tråkigt att vara strejkvakter, och att de inte var
helt införstådda med varför de stod där.
Endast VD:n på verksamhet 1 uppgav att de hade agerat annorlunda under konflikten om den
hade inträffat idag. Istället för att lägga massa tid på att svara i telefonen hade de åkt runt till
arbetsplatserna för att prata med sina anställda.
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När strejken väl var avblåst uppgav alla verksamheterna att de mer eller mindre fortsatte att
arbeta där de hade slutat. De tre verksamhetsrepresentanterna som angett att de hade mer än
obetydliga kostnader talade alla om svårigheter med att jobba ikapp den förlorade tid som
strejken hade orsakat. Förseningen innebar bland annat merkostnader i form av övertid för
de anställda eller kostnader för att hyra in extra personal. I likhet med tidigare faser av
konflikten drabbades endast verksamhet 1, 2 och 3 av merkostnader.
De direkta kostnaderna efter strejken bestod av övertid eller extra arbetskraft samt tidsåtgång,
precis som inför strejken. Denna gång var de dock orsakade av förseningar i verksamheterna.
Enligt VD:n för verksamhet 1 försökte man arbeta igen de förseningar som uppstått, men på
grund av begränsningar i material och arbetsmetoder var detta inte möjligt, varför man istället
hyrde in extra arbetskraft. VD:n menade också att övertid skulle ha kostat dem ännu mer.
Förseningen uppgavs ha arbetats in efter två-tre månader.
Verksamhet 2 hade inte möjlighet att hyra in extra personal till den strejkdrabbade
verksamheten. Istället valde de att koncentrera all sin arbetskraft till den strejkdrabbade delen
för att komma igång så snabbt som möjligt. Även om de inte ansåg att det var möjligt att arbeta
ikapp den förlorade arbetstiden, ville de hjälpa beställarna så gott de kunde. Det medförde dock
störningar och kostnader för företaget i stort, som förlorade uppdrag och kunder i andra delar
av företagets verksamhet. Det var dessutom i dessa avseenden som de hade förlorat kunder
tidigare under konflikten.
Även verksamhet 3 uppgav att de hade försökt anpassa arbetet utifrån strejken, som hade
inneburit en försening på ungefär två veckor. Trots att deras anställda fått arbeta kvällar och
helger för att försöka komma ikapp låg de fortsatt två veckor efter schemat fem månader efter
strejken. Under strejken hade de omfördelat underentreprenörerna för att kunna nyttja
arbetskraften optimalt. De arbetade därför inte med full arbetskraft direkt efter strejken. Att
påskynda arbetet för att jobba ikapp förseningen uppgavs även ha varit svårt eftersom
arbetsmomenten behövde synkroniseras och utföras i en viss ordning. I likhet med tidigare
faser av konflikten uppgavs dock inte förseningen ha gett upphov till särskilt stora kostnader.
Emellertid var man osäker på huruvida de skulle klara av att färdigställa byggprojektet i utsatt
tid. Om inte skulle de lida ekonomisk skada mot beställaren. Att få tidsförlängning var inte
aktuellt, menade projektledaren.

Förseningen ska dessutom ha gett upphov till vissa

relationella kostnader, främst gentemot beställaren, men projektledaren menade att ”bara de
klarade deadlinen så skulle allt vara glömt sedan”.
Verksamhet 1 uppgav att man hade fortsatta relationella konfliktkostnader med de anställda.
Tre av dem sade upp sig, och den dåliga stämningen fanns kvar. Det var så pass illa att man
menade att de anställdas arbetsinsats blev lidande, med minskad produktivitet som följd.
Verksamhetens ledning upplevde följaktligen ett stort behov av att jobba på relationen till de
anställda. De hade skrivit brev till dem och anordnat möten, ibland tillsammans med den lokala
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delen av Byggnads, för att rensa luften och börja om på nytt. En orsak till dessa relationella
kostnader ansåg VD:n ha varit de stora skillnaderna i informationen från BI till sina
medlemmar och Byggnads till sina medlemmar.
Platschefen för verksamhet 4 menade att man inte hade haft några större kostnader efter
konflikten. Vi ”drog i några presenningar och sådana saker som kanske hade blåst bort”, men
det var allt, menade han. Övrigt arbete löpte på. Verksamhet 5 uppgav att de fyra arbetsdagarna
som strejken varade inte var några problem för verksamheten att förlora. De behövde inte
arbeta övertid eller planera om arbetet, utan började bara där de slutat. Båda respondenterna
nämnde också att om strejken hade inträffat några månader senare så hade de påverkats i en
helt annan utsträckning redan från dag ett. De befann sig då båda i en mer intensiv fas av
projektet, med fler egna anställda på arbetsplatsen såväl som fler indirekt drabbade företag.
Vad gäller möjligheter att minska kostnaderna i samband med konflikten kom få exempel upp
under intervjuerna, förutom viss omfördelning av personal. Det gällde även ersättningen från
Svenskt Näringsliv. Verksamhet 1 nämnde att de ansökt om ersättning från Svenskt Näringsliv,
men menade att denna endast skulle täcka exakt vad de tappat under själva konflikten, inte
den totala konfliktkostnaden. Verksamhet 3 uppgav att de hade skickat in en ansökan om
ersättning, men mindes inte några specifika detaljer i den.
Vad gäller användningen av force majeure eller liknande klausuler i avtal angav ingen
verksamhet att de använt det. Verksamhet 1 menade att man hade för avsikt att använda sig av
detta, enligt BI:s rekommendationer, men menade samtidigt att man i praktiken inte använder
sig av en sådan klausul för bara fyra dagars strejk. Inte heller skulle en beställare acceptera att
flytta fram en slutbesiktning fyra dagar, menade VD:n. Kunderna hade man jobbat med länge
och man ville inte riskera den relation man hade byggt upp. Istället valde man att ta kostnaden
själv och försöka arbeta ikapp förseningen.
Inte heller verksamhet 2 eller 3 använde sig av några avtalsklausuler. Verksamhet 2 menade
att man inte ville göra sig ovän med sina kunder, utan ville arbeta för en långsiktigt hållbar
relation istället. Verksamhet 3 valde också att själva bära kostnaden för att inte anstränga
relationen till beställaren ytterligare. Relationen var redan skadad på grund av den seglivade
förseningen och verksamheten var osäker på om de skulle hinna klart projektet i tid.

Indirekt drabbade företag
Förutom egna kostnader i samband med strejken tillfrågades de fem verksamhetsrepresentanterna om indirekt drabbade företags kostnader till följd av strejken.
De två verksamheterna som själva hade haft låga totalkostnader, 4 och 5, ansåg inte att
konflikten hade påverkat några externa aktörer. De menade att det helt enkelt inte fanns någon
påverkan att föra vidare. De tre verksamheterna med mycket betydande eller betydande
totalkostnader såg alla någon form av påverkan på indirekta företag. Verksamhet 3:s projekt
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var inne i ett monteringsskede där flera olika företag behövde vara delaktiga, både underentreprenörer och interna yrkeskompetenser av olika slag. De uppgavs ha haft svårigheter att
utföra sitt jobb under konflikten, även om de i viss mån kunde arbeta på närliggande
byggprojekt. Leverantörerna uppgavs också ha påverkats, då de inte kunde leverera de
specialbeställda varorna, utan fick ställa in sina transporter. Även transportföretaget fick då
svårigheter.
De två verksamheterna från mindre företag var själva underentreprenörer, varför beställare
eller kund angavs ha varit de mest drabbade indirekta företagen. Båda uppgav att man orsakat
förseningar i sina uppdragsgivares och sidoentreprenörers arbete. Verksamhet 2, med mycket
betydande totalkostnader, ansåg att alla deras beställare och sidoentreprenörer hade fått
betydande problem då de var beroende av verksamhetens insatser. I den strejkdrabbade
verksamheten hindrades exempelvis på ett av projekten uppskattningsvis 30 andra personer
från att utföra sitt arbete. Totalt uppskattade de att 500 personer hindrades från att arbeta på
grund av att verksamhetens anställda på olika arbetsplatser togs ut i strejk. Detta får anses vara
en betydande kostnad.
Verksamhet 1, med höga totalkostnader, ansåg att beställarna och kunderna fick varierande
grad av kostnader. Särskilt en kund var inne i en intensiv fas med många deadlines och med
många inblandade företag i övrigt. De fyra dagarna som verksamhetens anställda inte var på
plats fick stora konsekvenser, då det var flera andra företag som därmed inte heller kunde
utföra sina arbetsuppgifter som planerat. Inga leverantörer eller underentreprenörer uppgavs
dock ha påverkats av konflikten. Leveranserna kom endast om de beställde något, och de hade
inget lager eller liknande uppbyggt just för denna verksamhet. Underentreprenörerna uppgavs
ha kunnat arbeta på som vanligt och de leveranser som skulle komma kunde anlända ändå, då
lagret stod öppet.

Sammanfattning
Intervjuundersökningen bekräftar i stort bilden från enkäterna. Det är tydligt att även en
relativt kort konflikt skapar stora kostnader för vissa typer av företag, såväl före och under som
efter själva konflikten. Något tydligt samband mellan förlorade arbetsdagar och konfliktkostnader framkommer inte här heller. Bilden är betydligt mer komplex än så.
Mindre företag, som är underleverantörer och har en stor andel anställda som tas ut i strejk,
har sämre anpassningsförmåga och drabbas därför hårdare än större företag. Företagets
storlek förefaller vara viktigare än företagets tillgång till information om och förväntningar på
konflikten, när det gäller de uppkomna konfliktkostnadernas storlek.
De verksamheter som bedrevs av större bolag hade inte några nämnvärda konfliktkostnader.
Som orsak till de låga kostnaderna nämnde de emellertid inte sin storlek eller
anpassningsförmåga. Istället angav de att det var den fas projektet befann sig i vid strejken som
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var den avgörande faktorn. Hade strejken kommit senare hade även de drabbats. Även detta
visar hur olika en konflikt kan slå. Det är också tydligt utifrån intervjuerna att förhandlingsoch kommunikationskostnader samt relations- och anseendekostnader är viktiga generellt.
Fasta utgifter som inte kan undvikas är viktigast under själva konflikten.
Den tid som cheferna behövde ägna konflikten bestod både av att informera kunder och
potentiella kunder om företagets leveranskapacitet under strejken och av att informera de egna
anställda om vad som gällde under strejken. Efter strejken var en av verksamheterna även
tvungen att ägna tid åt att reparera den försämrade relationen till de anställda i form av möten,
brev, etc. Övertidskostnader tycks ha varit mest betydande efter konflikten.
Konfliktkostnaderna uppstår i hög grad på grund av stort ömsesidigt beroende av andra företag
i byggkedjan. Det är exempelvis svårt att jobba igen förlorad tid. Särskilt problematiskt var
också att konflikten inträffade under branschens högsäsong. Stora förseningskostnader fanns
kvar även långt efter strejken. Även indirekt drabbade företag fick betydande kostnader.
Sannolikt är detta ömsesidiga beroende en central mekanism och orsak till de olika typerna av
kostnader och konsekvenser som uppstår vid arbetsmarknadskonflikter.
De två verksamheterna från mindre företag, som också var de företag som hade högst
konfliktkostnader, var själva underentreprenörer, varför beställare eller kund angavs ha varit
de mest indirekt drabbade. Båda uppgav att man orsakat förseningar i uppdragsgivares och
sidoentreprenörers arbete. En av dessa verksamheter ansåg att alla deras beställare och
sidoentreprenörer fått mycket betydande problem och konstaterade att många hundra
anställda hindrades från att arbeta på grund av strejken. Detta tyder onekligen på att
kostnaderna för indirekt drabbade företag också var betydande, vilket stöder resultaten från
Hameed och Lomas (1975), Neumann och Rede (1984) och McHugh (1990).
Tre verksamheter beskrev relationella kostnader till olika aktörer. Vilka aktörer det handlade
om

varierade

beroende

på

om

verksamheten

själv

var

huvudentreprenör

eller

underentreprenör. Alla uppgav dock att de indirekt drabbade företagen hade visat förståelse
för situationen, samt att det istället var Byggnads som hade fått sämre anseende hos dessa
företag. Dock fick de strejkdrabbade verksamheterna själva bära kostnaderna i form av övertid
och extra arbetskraft för att kunna möta oförändrade deadlines.
Försämrad relation till fackförbund och anställda ska ha varit framträdande endast i en av
verksamheterna. Där utgjorde den faktorn dock en stor kostnad samt orsakade även andra
typer av kostnader, även direkta, i form av tidsåtgång och minskade intäkter. Att
verksamheterna hade haft svårigheter med att minska sina totalkostnader och svårigheter att
återställa verksamheterna bekräftades i intervjuerna. När strejken väl var över försökte de
arbeta ikapp förseningen som uppstått, men flera månader efter strejken var de fortsatt inte
återställda.
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VIII. Avtalsjämförelsen
Förutom kostnader kopplade till stridsåtgärden i sig, kan man även tänka sig konfliktkostnader
i form av hur villkoren i kollektivavtalet utformas. Här redovisas därför en kortare textanalys
av yrkanden och avtalsförändringar. Byggavtalet jämförs med tre andra avtalsområden, i syfte
att undersöka om byggområdet särskiljer sig i något avseende. Redan inledningsvis ska
understrykas att detta inte är en lätt uppgift, varför resultaten bör betraktas som preliminära.

Byggavtalet och tre andra kollektivavtal
De tre övriga avtalsområdena – Väg- och banavtalet, Livmedelsavtalet och Fastighetsavtalet –
valdes ut på basis av att de också huvudsakligen var hemmaorienterade marknader och att de
tecknade ett centralt avtal i närliggande tid med byggområdet.
Som framgår av tabell 7 skiljde sig avtalsområdena åt i flera avseenden. Av de jämförda
områdena var det endast på byggområdet som varsel lades: först ett strejkvarsel från facket och
sedan en spegellockout från arbetsgivarsidan. Medling skedde dock även på livsmedelsområdet, i enlighet med industrins förhandlingsordningsavtal.11 I och med att ett nytt avtal
träffades på industrisidan den 31 mars sattes ”märket”. Även Byggavtalet och Fastighetsavtalet
hade utlöpsdatum den 31 mars, men nya avtal var inte tecknade då inom något av dessa avtalsområden. På byggområdet berodde det på att parterna inte kunnat enas och att konflikten, som
framgått i tidigare avsnitt, istället hade trappats upp. På fastighetsområdet berodde det på att
parterna ajournerade förhandlingarna i väntan på industrins märke. Väg- och Banavtalet löpte
ut senare, den 30 april, men ett nytt var avtal var i det fallet undertecknat två dagar före
slutdatum.
Tabell 6: De fyra avtalsområdena
Byggavtalet

Väg- och
banavtalet

Livsmedelsavtalet

Fastighetsavtalet

Varsel om stridsåtgärd

12 april

-

-

-

Avtalet löpte ut

31 mars

30 april

31 mars

31 mars

Nytt avtal tecknat

17 april

28 april

Facklig organisation

Seko
Sveriges
Byggindustrier

15 april
Fastighetsanställdas
förbund

Arbetsgivarorganisation

Byggnads
Sveriges
Byggindustrier

31 mars
Livsmedelsanställdas
förbund
Livsmedelsföretagen

Fastigo

Förhandlingsordningsavtal

Nej

Nej

Ja

Samverkansavtal

På livsmedelsområdet fanns ett förhandlingsordningsavtal, vilket var samma som för alla
parter på industrisidan. På fastighetsområdet fanns vad parterna kallar för samverkansavtal.
Detta klassas dock inte formellt som ett förhandlingsordningsavtal, då det inte finns registrerat
som ett sådant hos MI.

11 Enligt Industriavtalets förhandlingsordning 2011 § 4 ska opartiska ordföranden sättas in i förhandlingarna
en månad innan avtalet utlöper för att nytt avtal ska slutas i tid.
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Yrkandenas omfattning och innehåll
I jämförelsen användes parternas respektive yrkanden inför förhandlingarna. (Fastigo 2016a;
Fastighetsanställdas förbund 2016; Livsmedelsarbetareförbundet 2016; Livsmedelsföretagen
2016a; Seko 2016a; Svenska Byggnadsarbetareförbundet 2016; Sveriges Byggindustrier 2016b;
Sveriges Byggindustrier 2016c)
Vi börjar med att mäta yrkandenas omfattning i antal ord. Som framgår av tabell 8 varierar
omfattningen mellan avtalsområdena. Fastighetsområdets parter hade minst omfattande
yrkanden. Arbetsgivarsidan hade yrkat i form av en lista med några få förklarande ord eller
referenser till avsnitt i det gamla avtalet. Byggområdets parter hade de mest omfattande
yrkandena. Arbetsgivarsidan hade en inledande bakgrundsbeskrivning av orsakerna till sina
yrkanden. Även i anslutning till yrkandena argumenterade man för sin ståndpunkt. Den
fackliga sidan hade också en ingående problemformulering. En så tydlig och omfattande
argumentation återfinns inte inom något av de andra jämförda avtalsområdena.
Tabell 7: Yrkandenas omfattning, antal ord
Byggavtalet

Väg- och banavtalet

Livsmedelsavtalet

Fastighetsavtalet

Fackliga yrkanden

2184

1429

564

206

Arbetsgivarnas
yrkanden

2738

1285

924

344

Källa: Svenska byggnadsarbetareförbundet 2016, Sveriges Byggindustrier 2016b, Sveriges Byggindustrier
2016c, Seko 2016a, Livsmedelsföretagen 2016a, Livsmedelsarbetareförbundet 2016, Fastigo 2016a,
Fastighetsanställdas förbund 2016

Att parterna inom de respektive avtalsområdena hade så pass snarlik omfattning på sina
yrkanden kan tolkas som att yrkandena i någon mån speglade relationen mellan parterna. De
längre yrkandena på byggområdet kan förklaras av dels större innehållsmässig volym, dels mer
omfattande problembeskrivningar. Båda parterna på byggområdet, BI på väg- och banområdet
samt Livsmedelsföretagen inkluderade alla någon form av bakgrundsbeskrivning som
argument för sina yrkanden, med en inledande beskrivning av det ekonomiska läget,
konkurrenskraft och andra förändringar av förutsättningarna i branschen. BI:s inledande text
på byggområdet var längre än både BI:s på väg- och banområdet och Livsmedelsföretagens.
6F:s avtalsplattform innehöll en variant på problemformulering, men Byggnads var det enda
facket i jämförelsen som inkluderade problembeskrivningar inför enskilda yrkandepunkter.
Även BI hade en viss grad av problemformulering inför enskilda yrkanden.
Viktigare är naturligtvis yrkandenas innehåll. Ett försök att sammanfatta dessa finns i tabell 9.
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Tabell 8: Yrkandenas innehåll
Fackliga
yrkanden

Arbetsgiv
arnas
yrkanden

Byggavtalet

Väg- och banavtalet

Livsmedelsavtalet

Fastighetsavtalet

- Ackordslönesystemet som
fortsatt
huvudlöneform
- Löneökning minst
800 kr/mån
- Höjd grundlön 800
kr
Huvudentreprenörsansvar

- Löneökning minst
800 kr/mån
- Höjd grundlön 800
kr

- Ökad reallön,
lönepott på 745
kr/mån
- Lönepotten ska
fördelas lokalt, enligt
vissa centrala principer

- Löneökning minst 800
kr/mån
- Höjda lägstalöner 800
kr/mån
- Se över regelverket
för löneavtalet

- Uthyrning personal

-Visstidsanställningar
- Uthyrning personal

- Tvist vid uthyrning

- Arbetstider
- Arbetstidsförkortning om 3
timmar
- Jämställdhet och
mångfald
- Personlig integritet

- Dygnsvila
- Restid till arbetet

- Arbetsscheman
Arbetstidsförkortning

- Visstidsanställningar
- Omreglering av tjänst
("hyvling")
- Delade turer
- Flexibla
semesterregler

- Lärlingar
- Nyanlända

- Arbetskläder och
utrustning

- Arbetsmiljö

- Månadslön som
huvudlöneform
- Fryst grundlön

- Ökad lokal
lönebildning
- Fryst lägstalön

- Oförändrade
ingångslöner
- Ny lönekonstruktion
med pott baserad på
tidlön och ackord
- Ökad
lönedifferentering

- Huvudsaklighetsprincip
- Utlåning av
personal
Arbetsplatsanmälan
- Delegering till
facklig förhandlingsförtroendeman
- Arbetstider

- Huvudsaklighetsprincip
- Utlåning personal
Arbetsplatsanmälan

- Arbetstider

- Arbetstid
- Arbetstidskonto

- Arbetstid
- Arbetslivskonto
- Kompbank

- Ny tidsbegränsad
anställningsform

- Ny tidsbegränsad
anställningsform

- Möjlighet till
säsongsarbete
- Tvist om
visstidsanställning
- Sommarpraktik

- Yrkesintroduktion för
nyanlända

- Resebestämmelser

- Resebestämmelser

Huvudentreprenörsansvar

- Jämställdhet
- Personlig integritet

- Personlig integritet

- Individuell
lönebildning på
företaget
- Löneregler vid företag
utan företagsklubb

- Intyg vid VAB och
bisyssla

Tabellen utgör ingen fullständig förteckning över parternas yrkanden. Det som uppfattats som mindre
ändringar har utelämnats. Vidare har inte 6F:s gemensamma avtalsplattform inkluderats, utan endast
parternas specifika yrkanden. Livsmedelsområdets mer yrkesspecifika avtal har heller inte inkluderats.

När det gäller yrkandenas innehåll var lönenivåerna den enda specifika fråga som alla parter
hade yrkanden om. De fyra fackliga parterna yrkade på relativt lika löneökningar, mellan 745
och 800 kr. Arbetsgivarsidan yrkade generellt på oförändrade lönenivåer.
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På byggområdet hade båda parterna även yrkanden om själva lönesystemet. Byggnads ville att
det befintliga systemet med ackordslöner skulle förtydligas, medan BI ville byta huvudsystem
och övergå helt till månadslön. På livsmedels- respektive fastighetsområdet hade parterna
också yrkanden om löneavtalet – dock inte om byte av system, utan om fördelningsprinciper.
Arbetstider, arbetsgivarens skyldigheter och anställningsformer var andra frågor som återkom
inom flera avtalsområden, även om detaljerna i yrkandena skiljde sig åt. Tre av de fyra facken
hade gått ut med en gemensam avtalsplattform inför avtalsrörelsen. Vissa yrkanden återfanns
därför inom flera områden, så som huvudentreprenörsansvar, lön vid uthyrning av personal
och personlig integritet. BI:s yrkanden på bygg- respektive på väg- och banområdet innehöll
också många liknande frågor, så som huvudsaklighetprincipen, utlåning av personal, resebestämmelser och ny anställningsform. Minst antal frågor hade yrkandena på livsmedelsrespektive fastighetsområdet.
Förutom själva sakfrågorna skiljde sig yrkandena åt vad gäller parternas formuleringar och
detaljnivå. På livsmedels- respektive fastighetsområdet rörde yrkandena främst avgränsade
delar av olika regleringar, exempelvis användningen av arbetslivskontot eller hur en tvist vid
uthyrning av personal bör lösas. På väg- och banområdet fanns ett liknande mönster, även om
det både fanns mer övergripande och mer detaljerade yrkanden, exempelvis förbättrade villkor
för korttidsanställda och regler för bibehållen lön när dygnsvilan infaller under ordinarie
arbetstid. På byggområdet var dessa skillnader än större. Den största skillnaden i BI:s yrkande
där, jämfört med det på väg- och banområdet, var att de så uttryckligen yrkade på att byta
huvudlönesystem, vilket är en övergripande fråga. Förutom lönesystemet yrkade Byggnads
även på ökad mångfald och jämställdhet. Byggnads mer detaljerade yrkanden rörde exempelvis
lagbasens ersättning vid ackordavstämningar, att bonusfamilj ska räknas som anhörig samt
angivna klockslag för ordinarie arbetstid.

Avtalsförändringar
Även avtalsförändringarna skiljde sig åt i omfattning, vilket framgår av tabell 10. I jämförelsen
användes det dokument där avtalsförändringarna på området presenterades. (Fastigo 2016b;
Livsmedelsföretagen 2016b; Seko 2016b; Medlingsinstitutet Dnr 2016/58)
I likhet med yrkandena hade man på byggområdet de längsta avtalsförändringarna. I motsats
till yrkandena så hade man på väg- och banområdet de kortaste avtalsförändringarna av de fyra
avtalsområdena. Livsmedelsområdet hade näst mest omfattande avtalsförändringar.

Tabell 9: Avtalsförändringarnas omfattning
Antal ord i
avtalsförändringarna

Byggavtalet

Väg- och banavtalet

Livsmedelsavtalet

Fastighetsavtalet

2682

402

1037

461
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Källa: Medlingsinstitutet Dnr 2016/58, Seko 2016b, Livsmedelsföretagen 2016b, Fastigo 2016b

Att parterna på byggområdet hade de mest omfattande avtalsförändringarna kan tolkas som
att

deras

förhandlingar

resulterade

i

relativt

många

förändringar.

Byggområdets

avtalsförändringar bestod dock av medlarnas slutliga hemställan. På övriga områden hade
parterna upprättat egna dokument för att redogöra för förändringarna. Hemställan bestod,
förutom av en redogörelse för hur avtalet skulle ändras, av bakgrundsbeskrivningar till
överenskommelserna. De var inte helt olika parternas respektive yrkanden, men med
skillnaden att detta var parternas gemensamma kontextbeskrivning. På inget annat
avtalsområde i jämförelsen fanns liknande formuleringar i avtalsförändringarna.
Vad gäller avtalsförändringarnas innehåll var det generellt få sakfrågor från yrkandena som
återfanns som förändringar inom de fyra avtalsområdena. Endast enstaka yrkanden återfanns
i samma utformning i avtalsförändringarna, samt i sin helhet, så som Seko:s yrkande om
ersättning vid dygnsvila. Något vanligare var att förändringarna utgjordes av kompromisser,
så som i fallet med lönenivåerna. Än vanligare var dock att frågan inte återfanns alls i
avtalsförändringarna. Gemensamt för alla avtalsområden var att lönenivåerna höll sig till
industrins märke på 2,2 procent. Vissa skillnader mellan avtalsområdena kan dock urskiljas.
Av tabell 11 nedan framgår att avtalsförändringarna till Byggavtalet innefattade ett relativt stort
antal sakfrågor. Väg- och banavtalet hade något färre förändringar, följt av Livsmedelsavtalet
och sist Fastighetsavtalet.

Tabell 10: Avtalsförändringar
Byggavtalet
Avtalsförändringar

- Löneökning
med 748 kr/mån,
- Grundlön höjs
till 26 535 kr

- Arbetstidsförkortning
- Reseersättning
och traktamente
- Delegering till
facklig
förtroendeman
- Arbetsmiljö och
jämställdhet
- Lärlingar

Väg- och
banavtalet
- Löneökning med
695 kr/mån
- Grundlönen höjs
till 26 621 kr
- (Ackordlönesystemet slopat för
månadslön)
- Dygnsvila

Livsmedelsavtal
et
- Lönepott om 511
kr/mån,
- Lönepottens
fördelning
- Höjning av
lägstalönen
- Löneförhandling
- Nya regler kring
arbetstidskonto

- Huvudentreprenörsansvar
- Utlåning
- Lägstalön vid
uthyrning
- Personlig
integritet

- Arbetsmiljö och
likabehandling

Fastighetsavtalet
- Lönepott 590 kr
- Lönefördelning
- Löneförhandling
vid företag utan
företagsklubb eller
ombud
- Flexibla arbetstider

- Ny förhandlingsordning
- Personlig integritet

- Nyanlända

Av avtalsförändringarna framgår att Byggnads fick igenom ändringar kring arbetstidsförkortning, jämställdhet, lärlingar och nyanlända. BI fick igenom ändringar av
reseersättningar och traktamente samt delegering av mandat till facklig förtroendeman att
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förhandla å Byggnads Regions vägnar. Det sistnämnda inbegrep utökad möjlighet att delegera
mandat till facklig förtroendeman att förhandla i Byggnads ställe, Byggnads skyldighet att
informera motparten om delegering samt förtroendemannens ersättning. Förtroendemannens
fackliga uppdrag på arbetsplatsen ska definieras skriftligen av Byggnads. Även om avtalet
innehöll relativt många frågor till antalet, fanns ingen uppgörelse i frågor som tog upp stor
plats i yrkandena, så som lönesystemet. Till skillnad från de två andra avtalsförhandlande
facken i 6F-samarbetet fick Byggnads inte igenom regler för att stärka den personliga
integriteten, och inte heller förändringar kring huvudentreprenörsansvar eller regler vid
utlåning av personal, till skillnad från Seko. Även om det inte framkom av avtalsförändringarna
fanns en skrivelse där Seko och BI även var överens om att utmönstra ackordslönen ur
avtalstexten, trots att ingen av parterna hade yrkat på detta. Det är därmed ytterligare en
förändring av Väg- och banavtalet jämfört med Byggavtalet.
Förändringarna i Livsmedels- respektive Fastighetsavtalet rörde främst lönenivåerna, reglerna
för lönefördelningen och arbetstider. På livsmedelsområdet framkom även avtalsändringar
kring arbetsmiljö och förhandlingsordning. Frågor som förblev olösta rörde exempelvis regler
kring visstidsanställningar, intyg vid bisyssla och VAB samt regler vid tvist avseende inhyrning
av personal.
Även avtalsförändringarnas utformning jämfördes. Återigen skiljde byggområdet ut sig: denna
gång genom att endast lönenivåerna, arbetstidsförkortningen samt delegeringen till fackliga
förtroendeman utgjorde konkreta avtalsförändringar. I flertalet av överenskommelserna
enades parterna istället om att diskutera frågan vidare, att tillsätta en arbetsgrupp eller att
överväga att tillsätta en arbetsgrupp i frågan. Någon uppgörelse i sakfrågan träffades därmed
inte.
På de tre övriga avtalsområdena var fördelningen en annan. På livsmedelsområdet tillsattes en
arbetsgrupp för att se över lönesättningen samt en industrigemensam arbetsgrupp kring
arbetsmiljö. Den industrigemensamma arbetsgruppen ingick dock i Livsmedelsarbetarnas
yrkande. På fastighets- respektive väg- och banområdet utgjorde alla de angivna avtalsförändringarna en konkret lösning.

Sammanfattning
I detta avsnitt har parternas yrkanden och avtalsförändringar jämförts. Det visar sig att
byggområdet skiljde ut sig ur ett antal aspekter.
På byggområdet var parternas yrkanden liksom avtalsförändringar längre än på de andra
områdena. En orsak var behovet av att argumentera och förklara yrkandena i texterna,
sannolikt beroende på hur avtalskonstruktionen och inte minst lönesystemet ser ut på detta
område.
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Vidare berörde byggområdets parter relativt många frågor. Dock ledde det till få konkreta
avtalsförändringar. De förändringar som uppnåddes utgjordes inte heller i lika stor
utsträckning av de frågor som parterna hade tryckt på i sina yrkanden, som exempelvis
lönesystemet. Byggnads fick dock ändå igenom sitt yrkande i frågan, då de yrkade på att behålla
det befintliga lönesystemet. De förändringar som uppnåddes var, förutom lönenivå,
arbetstidsförkortning på två timmar och delegering av mandat till facklig förtroendeman vid
förhandlingar. Vilken praktisk innebörd det kommer få är dock oklart. Övriga uppgörelser
mellan parterna rörde frågor om ökad jämställdhet, lärlingar och nyanlända, vilket parterna
enades om att diskutera vidare, alternativt tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare med.
På väg- och banområdet fanns nästan lika omfattande och många yrkanden från parterna.
Dock fanns det även fler konkreta avtalsförändringar. Av Sekos och Byggnads gemensamma
yrkanden – rörande huvudentreprenörsansvar, uthyrning och personlig integritet – återfanns
tre som förändring av väg- och banavtalet, men inget i byggavtalet. Uppenbart är att relationen
BI och Seko fungerar betydligt smidigare än mellan BI och Byggnads.
Inom livsmedels- respektive fastighetsområdet var parternas yrkanden inte lika omfattande,
varken vad avser textens längd eller antal frågor. De yrkanden som var på en mer övergripande
nivå, såsom förhandlingsordning och regler kring löneförhandling, återfanns även som
avtalsförändringar. Frågor kring visstidsanställningar och ökade krav på intyg vid VAB och
bisyssla förblev dock olösta.
En slutsats som kan dras av denna korta jämförande textanalys av yrkanden och
avtalsförändringar är att trots den utbrutna strejken inom byggsektorn, resulterade avtalsförhandlingarna i få konkreta förändringar av avtalsvillkoren. Istället upprätthölls status quo.
Frånvaron av förändringar i avtalet kan å ena sidan ses som en kostnad för bägge parter, då de
fick igenom färre yrkanden än parterna på de andra områdena. Å andra sidan yrkade Byggnads
på just status quo i frågan om lönesystemet, varför detta kan ses som en framgång ur deras
perspektiv. Att förhandlingarna slutade i denna icke-förändring tycks dock ha kostat Byggnads
uteblivna förändringar inom andra områden. På väg-och banområdet exempelvis, där BI också
är motpart, fick Seko igenom fler av 6F-samarbetets yrkanden. Detta dessutom utan varsel eller
strejk. Den dåliga relationen mellan byggsektorns parter kan sannolikt betraktas som en
kostnad i sig.
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IX. Våra slutsatser
Vilka slutsatser kan då dras av denna studie av Byggstrejken våren 2016? Vilka är kostnaderna
och konsekvenserna av en arbetsmarknadskonflikt? Och hur stora är dessa kostnader? Kan vi
av denna pilotstudie dra lärdomar om den valda metoden för att mäta enskilda företags
kostnader för arbetsmarknadskonflikter?
Tidigare forskning har främst undersökt konfliktkostnader på samhälls- och branschnivå, och
då funnit relativt små konsekvenser och låga kostnader. När det gäller den mer begränsade
forskning som finns på företagsnivå visar tidigare studier att enskilda företag kan drabbas hårt
och att de största konsekvenserna ofta är för indirekt drabbade företag, samtidigt som många
företag är mer flexibla än vad de själva tror.
När det gäller metoden valde vi att kombinera tre kvalitativa metoder: enkäter, intervjuer och
textanalys av avtalsförändringar. De kostnadsmått som undersöktes var inspirerade av i första
hand Tang och Ponaks (1986) studie av konfliktkostnader för kanadensiska gruv- och
tillverkningsföretag. Den enda tidigare svenska studien av relevans är Jagréns och Pousettes
(1986) undersökning av konfliktkostnader i samband med konflikten mellan TCO-S och
Statens arbetsgivarverk 1985, där författarna intervjuade företagsledare på större indirekt
drabbade företag. Vår studie kan således sägas föra in svensk konfliktforskning i ett internationellt sammanhang.

Empiriska resultat
En central empirisk slutsats från enkätundersökningen är att trots att Byggstrejken 2016 var
kort – själva strejken varade endast fyra arbetsdagar och totalt sex dagar – ansåg 60 procent
av de drabbade företag vi tillfrågade en dryg månad efter konfliktens avslutning att konflikten
innebar mycket betydande eller betydande kostnader.
Vi fann vidare endast ett svagt samband mellan de uppfattade totala konfliktkostnaderna och
antalet förlorade arbetsdagar. En stor andel av de företag som angett ett lågt antal förlorade
arbetsdagar hade likväl uppskattat de totala konfliktkostnaderna som mycket betydande. Det
är också tydligt att samtliga (få) företag med ett högt antal förlorade arbetsdagar också hade
betydande eller mycket betydande uppskattade konfliktkostnader.
Slutsatsen är därför rimligen att antalet förlorade arbetsdagar är ett otillräckligt och delvis
missvisande mått på de verkliga kostnaderna för arbetsmarknadskonflikter. Det behöver
kompletteras och nyanseras.
Denna bild förstärks av enkätundersökningen, som visar på mycket betydande eller betydande
konfliktkostnader även före och efter själva strejken. Kostnader uppstod således redan när hot
om konflikt fanns, innan varslen var lagda, och långt efter att strejken var avslutad.
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De viktigaste kostnadsposterna inför konflikten var direkta och relationella kostnader. De
direkta kostnaderna utgjordes av övertid och tid som gått åt till förhandlingar, samt kostnader
för kommunikation. Relationella kostnader bestod av försämrade relationer till fackförbund,
anställda, kunder och allmänheten, trots att någon arbetsdag ännu inte förlorats på grund av
själva strejken.
När det gäller konfliktkostnader under pågående konflikt var det fasta utgifter som inte gick
att undvika som flest uppfattade som betydande eller mycket betydande: drygt 50 procent
uppgav detta. Därutöver var kostnader för arbetstid som gått åt till förhandling och övertid
viktiga faktorer. Även ett antal relationella kostnader bedöms relativt högt, närmare bestämt
försämrad relation till fack och anställda samt till allmänheten.
Efter konflikten, likt kostnaderna inför och under, utgjorde direkta och relationella kostnader
de mest betydelsefulla kostnaderna. De direkta kostnaderna bestod av igångsättning eller
iordningsställande samt övertid. De relationella kostnader som ansågs ha blivit mycket
betydande eller betydande var till anställda och fackförbund, gentemot allmänheten samt till
kunder. Att så fortfarande var fallet fem månader efter strejken får betraktas som
anmärkningsvärt.
Intressant är dock även att bedömningen av de totala konfliktkostnaderna minskade i den
enkät som gjordes fem månader efter strejken, då knappt 40 procent angav mycket betydande
eller betydande totala konfliktkostnader. Kanske överskattades konsekvenserna direkt efter
själva strejken, men förklaringen kan också vara att de studerade verksamheterna är flexiblare
än de själva tror, eller att hela branschen är härdad av en hög konfliktnivå och (relativt) snabbt
glömmer och går vidare. Dock hade vissa företag, enligt deras egen bedömning, istället ökade
totalkostnader efter fem månader, vilket tyder på att konflikten fick väldigt olika konsekvenser
för olika typer av företag.
Av undersökningen framgår även att runt 40 procent av de konfliktdrabbade verksamheternas
representanter gjorde bedömningen att konfliktkostnaderna för underentreprenörer och
beställare hade varit betydande eller mycket betydande. Detta resultat stärks dessutom av att
höga relationella kostnader rapporterats såväl före och under som efter strejken. Att
respondenterna vidare inte tycks ha utnyttjat möjligheten att övervältra kostnader på andra
aktörer kan betyda att de inte hade möjlighet, men också att de inte ville utnyttja den
möjligheten eftersom det kunde påverka affärsrelationen negativt.
Ett tydligt mönster är också att de mycket betydande eller betydande konfliktkostnader i form
av försämrade relationer med anställda och fackliga organisationer som uppkommer redan
före konfliktens utbrott sedan består under och efter konflikten.
Ett annat viktigt resultat är att konfliktkostnaderna i hög grad tycks variera mellan olika typer
av verksamheter. Det är därför en ganska komplex bild av kostnaderna, särskilt inför strejken,
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som enkätsvaren visar. Det bör återigen poängteras att denna studie inte inkluderar de varslade
verksamheter som inte togs ut i strejk. Vilka kostnader ett varsel orsakar dessa företag har alltså
inte kunnat undersökas.
Verksamheternas möjlighet att minska kostnaderna var av enkäterna att döma små. Endast ett
par specificerade kostnadsposter angavs ha haft någon betydande effekt på totala
konfliktkostnaderna. Att låta annan aktör bära kostnaden tycks ha haft en än mindre betydelse.
Återigen kan detta tyda på att branschen redan har anpassat sig till höga konfliktnivåer och
kanske betraktar en arbetsmarknadskonflikt som en produktionsstörning bland andra (som
väderomslag etc.).
Ett annat resultat är att de strejkdrabbade verksamheterna bedömde sina egna totala kostnader
som högre än de indirekt drabbade företagens. Utifrån enkätsvaren är det således de direkt
drabbade verksamheterna som främst bar konfliktkostnaderna. Det bör dock åter poängteras
att de direkt drabbade företagens uppskattning av de indirekt strejkdrabbades kostnader inte
utgör tillräckligt underlag för att dra några egentliga slutsatser om de indirekt drabbade
företagens kostnader. Dessa kostnader kan mycket väl vara väsentligt högre. Som Tang och
Ponak (1986) visade är företag ofta inte ens medvetna om alla egna konfliktkostnader.
Intervjuundersökningen bekräftar i stort bilden från enkäterna. Det är tydligt att även en
relativt kort konflikt kan skapa väldigt stora kostnader för vissa typer av företag, såväl före och
under som efter själva konflikten. Något tydligt samband mellan förlorade arbetsdagar och
konfliktkostnader framkommer inte heller i intervjuundersökningen. Bilden är betydligt mer
komplex än så.
Mindre företag, som är underleverantörer och får en stor andel anställda uttagna i strejk, har
sämre förutsättningar för anpassning och drabbas därför hårdare än större företag. Företagets
storlek förefaller vara viktigare för de uppkomna konfliktkostnadernas storlek än företagets
tillgång till information om och förväntningar på konflikten.
De verksamheter som bedrevs av större bolag hade inte några nämnvärda konfliktkostnader.
Som orsak till de låga kostnaderna nämnde de emellertid inte sin storlek eller anpassningsförmåga. Istället angav de att det var den fas projektet befann sig i vid strejken som var den
viktigaste faktorn. Hade strejken kommit senare hade även de drabbats. Även detta visar hur
olika en konflikt kan slå.
Det är också tydligt utifrån intervjuerna att förhandlings- och kommunikationskostnader samt
relations- och anseendekostnader är viktiga generellt. Fasta utgifter som inte kan undvikas är
viktigast under själva konflikten.
Den tid som cheferna behövde ägna åt konflikten bestod både av att informera kunder och
potentiella kunder om företagets leveranskapacitet under strejken och att informera de egna
anställda om vad som gällde under strejken. Efter strejken var en av verksamheterna även
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tvungen att ägna tid åt att reparera den försämrade relationen till de anställda genom möten,
brev, etc. De övertidskostnader som verksamheterna haft tycks ha varit mest betydande efter
konflikten. När strejken väl var över försökte de arbeta ikapp förseningen som uppstått.
Mycket tyder också på att konfliktkostnaderna i hög grad uppstod på grund av ett stort
ömsesidigt beroende av andra företag i byggkedjan. Dels är olika typer av relationskostnader
vanliga både före, under och efter konflikten, dels fanns betydande återhämtningsproblem för
många företag ännu fem månader efter strejken. Även i intervjuerna framkommer att det är
just beroendet av andra aktörer som orsakar problem i samband med konflikten. Det är
exempelvis svårt att jobba igen förlorad tid. Särskilt problematiskt var också att konflikten
inträffade under branschens högsäsong. Stora förseningskostnader kvarstod även långt efter
strejken.
Sannolikt är detta ömsesidiga beroende en central orsak till de olika typerna av kostnader och
konsekvenser som uppstår vid arbetsmarknadskonflikter. Den anpassningsförmåga som både
Neumann och Reder (1984) respektive Jagrén och Pousette (1986) visade ha sänkt konfliktkostnaderna i andra branscher tycks frånvarande för verksamheterna i denna studie.
Åtminstone tyder enkätsvaren på detta. Starkt sammankopplade produktionssystem och
värdekedjor är idag, med ökad digitalisering och globalisering, vanligare i allt fler branscher,
vilket gör resultatet relevant även mer generellt.
När det gäller vår textanalys av avtalsförändringar i Byggavtalet jämfört med Väg- och
banavtalet, Livmedelsavtalet och Fastighetsavtalet kan konstateras att yrkandena var relativt
omfattande samt innehöll till större del övergripande frågor. Lönesystemet som helhet fick
stort utrymme, speciellt i BI:s yrkande. Samtidigt resulterade förhandlingen på byggområdet i
förhållandevis få konkreta lösningar. De stora frågorna, som lönesystemet, skedde det ingen
förändring kring, vilket låg i linje med Byggnads yrkande (om ingen förändring). Den ”vinsten”
för Byggnads kan dock ses i ljuset av att man fick igenom färre avtalsförändringar för de
yrkanden som man delade med Seko och Fastighetsanställdas förbund. De avtalsförändringarna på byggområdet som faktiskt kom till stånd var också av mindre konkret
karaktär. De hade i större utsträckning karaktär av mer allmänna diskussioner i frågan och en
gemensam bakgrundsbeskrivning, snarare än innehållsliga ändringar av avtalsvillkoren.
Frånvaron av förändringar i avtalet kan eventuellt ses som en kostnad för bägge parter. Den
dåliga relationen mellan parterna förefaller försvåra förhandlingslösningar som skulle vara till
ömsesidig nytta.

Metodologiska lärdomar
Vilka mer metodologiska lärdomar kan då dras av denna pilotstudie? Vi kan till att börja med
konstatera att de kostnadsmått och den metod som utvecklats ovan har varit fruktbar och
förankrad i tidigare forskning. Enkäterna har fått en hygglig svarsfrekvens och intervjuerna har
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gett djupare förståelse för varför och hur konfliktkostnader uppkommer. En kartläggning av
konfliktkostnader inför, under och efter arbetsmarknadskonflikter är utan tvekan ett bättre
eller åtminstone ett kompletterande mått på konfliktkostnader, jämfört med antalet förlorade
arbetsdagar som mått.
Samtidigt är kvalitativa undersökningar av detta slag, där man får förlita sig på uppskattade
och inte ”faktiska” kostnader, inte helt oproblematiska. Ett visst mått av osäkerhet om
tillförlitligheten i respondenternas svar är oundviklig. De kan tänkas vilja över- respektive
underestimera sina kostnader. Antalet enkätsvar och genomförda intervjuer är dessutom
begränsat, vilket gör att representativiteten kan bli lidande.
Samtidigt är det viktigt att inse att många av de reella kostnader som företag drabbas av i
samband med arbetsmarknadskonflikter handlar om svårmätbara fenomen, som exempelvis
försämrade relationer till underleverantörer, kunder, anställda och fackliga organisationer.
Noterbart är också att även skenbart objektiva mått, som antalet förlorade arbetsdagar, också
bygger på uppskattningar, vilket visades redan inledningsvis. Många uppgifter av mer objektivt
mätbart slag, som exempelvis minskade intäkter, är dessutom känsliga för företagen att
offentliggöra. Fördelarna med de självskattade kostnadsmått som här använts torde därför
överväga nackdelarna, även om mer kvantitativa studier baserade på företags- och individdata
också kan behövas som komplement. Vi gjorde därför, likt Tang och Ponak (1986),
bedömningen att självskattning trots allt är den bästa mätmetoden.
Vi kan dock konstatera att vi med valda metoder inte i någon större utsträckning har lyckats
mäta eller bedöma indirekt drabbade företags konfliktkostnader. Vi har helt enkelt inte lyckas
identifiera dessa företag, utan endast fått de direkt konfliktdrabbades företagens bedömning
av hur de indirekt drabbade har påverkats av konflikten. De betydande relationskostnader som
identifierats indikerar dock att även dessa företags kostnader kan förväntas vara höga. Ett
alternativt tillvägagångssätt hade kanske varit att själva försöka kartlägga dessa. Själva
undersökningen kunde då ha använt Jagréns och Pousettes (1986) upplägg med intervjuer.
Men med tanke på byggkedjans komplexitet och många kopplingar är detta förstås ingen enkel
uppgift.
Även kostnader som uppstår genom påverkan på kollektivavtalsvillkoren har varit svåra att
uppskatta genom den textanalys av avtalsförändringar som genomförts. Vi är själva
tveksamma till om detta är en metod som bör användas i kommande studier. Även alternativet
att studera ett enskilt avtals förändring över tid är tveksamt, eftersom det blir svårt eller
omöjligt att kontrollera för påverkan av andra faktorer än just arbetsmarknadskonflikter.
Det ska även understrykas att byggbranschen på många sätt är speciell, vilket kan göra det svårt
att generalisera såväl resultaten av studien som de metodologiska lärdomarna. Möjligen är
kostnaderna av konflikter i andra branscher högre, eftersom byggföretagen drabbas så ofta av
konflikter att företagen har lärt sig hur dessa ska hanteras. Enkätsvaren tyder delvis på att så
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är fallet. Eller är det tvärtom så att de dåliga partsrelationerna på byggområdet driver upp
konfliktkostnaderna, men att dessa kostnader enklare kan övervältras som kostnader på tredje
man i form av låg byggtakt, höga byggkostnader, bostadsbrist osv? Det finns onekligen även en
del som tyder på det sistnämnda, men det ligger utanför denna studie att fördjupa sig i frågan.
Däremot är det vår bedömning att de resultat som visar betydelsen av konfliktkostnader – inte
minst relationskostnader av olika slag – före och efter strejken, och inte bara under, har större
sannolikhet att vara generellt giltiga. Detsamma gäller sammankopplade produktionskedjors
betydelse för konfliktkostnaderna, liksom det faktum att konfliktkostnader är väldigt olika för
olika av företag.
Men detta återstår förstås att bevisa. Det vore därför av stort värde att genomföra motsvarande
studie av andra sektorer och konflikter. Särskilt angeläget därvidlag är en fördjupad analys av
indirekt drabbade företags kostnader och de relationella kostnader som uppstår i samband
med arbetsmarknadskonflikter.
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Bilaga 1: Kostnadskategorier i enkätundersökningen
Konfliktperiod Kostnadskategori

Specifika kostnadsposter

Alla

Totala kostnader

Alla

Total minskning av kostnader

Inför

Direkta kostnader

Extra inköp av varor
Kostnader för rättslig rådgivare
Kostnader pga. iordningsställande av lokaler osv
Extra lokal- och transportkostnader
Kostnader pga. ökat behov av intern/extern kommunikation
Övertidskostnader eller konsultavgifter
Förhandlingskostnader (tid/övertid)

Minskade intäkter

Förlorade kunder
Minskad omfattning på ordnarna (order splittring)
Anställda som ”maskar” eller på annat sätt minskad produktivitet

Relationella kostnader

Försämrad relation till anställda och fackförbund
Försämrat anseende hos kunder
Försämrat anseende hos leverantörer
Försämrat anseende hos allmänheten och potentiella kunder och leverantörer

Under

Direkta kostnader

Extra lagerhållning
(Extra) säkerhetskostnader
Extra transportkostnader
Förstörda varor eller material (ej pga. sabotage)
Kostnader pga. sabotage
Ökade försäkringskostnader
Ersättning till kunder/leverantörer för utebliven avtalsenlig leverans
Kostnader för rättslig rådgivare
Kostnader för ökat behov av intern och extern kommunikation och
information
Kostnader för tjänster eller utrustning som inte kunde avbokas
Fasta utgifter som inte kunde undvikas
Förhandlingskostnader (tid/övertid)
Ökade lönekostnader pga. övertid för administrativ personal eller liknande
Kostnader pga. icke-strejkande personal inte kunde utföra sitt jobb

Minskade intäkter

Förlorade kunder
Minskad försäljning (pga. förhindrad att möta ordrar, etc.)
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Relationella kostnader

Försämrad relation till anställda och fackförbund
Försämrat anseende hos kunder
Försämrat anseende hos leverantörer
Försämrat anseende hos allmänheten och potentiella kunder och leverantörer

Minskade kostnader

Minskade lönekostnader pga. strejkande personal
Utebliven/minskad förslitning av utrustning eller liknande
Minskade varukostnader
Minskade kostnader drivmedel (ex. el, olja)
Minskade kostnader för transporter
Minskade försäljningsomkostnader
Mottagen bonus/rabatt
Omdisponerade personal internt under stridsåtgärden genom övertid
Omdisponerade personal internt under stridsåtgärden genom att ickestrejkande övertog strejkandes uppgifter
Ändrade fokus i verksamheten temporärt

Kostnader som bärs av annan
aktör

Efter

Direkta kostnader

Företagsförsäkring
Klausul i avtalet mot leverantör eller kund

Igångsättning/Iordningsställande av verksamheten
Kostnader för skadeutredning
Ökade försäkringskostnader
Ökade lönekostnader pga. övertidsarbete

Minskade intäkter

Förlorade kunder och/eller ordrar

Relationella kostnader

Försämrat anseende hos kunder
Försämrat anseende hos leverantörer
Försämrad relation mot underentreprenörer
Försämrad relation mot arbetstagare och facklig part
Försämrat anseende hos allmänheten (och därmed potentiell kund/etc)

Minskade kostnader

Omplanering av verksamheten
Sagt upp personal
Gjort andra inbesparingar
Förbättrad relation till arbetstagare och fackförbund
Minskade lönekostnader (inom nya avtalet)
Ökad produktivitet
Minskat antal anställda
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Kostnader som bärs av annan
aktör

Höjt priserna på produkter/tjänster
Klausul i befintliga avtalet mot leverantör innebar minskade kostnader
Klausul i befintliga avtalet mot kund innebar minskade kostnader
Klausul i befintliga avtalet mot underentreprenör innebar minskade kostnader
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Bilaga 2: Mått på konfliktkostnader i tidigare forskning
Tang, Roger Y. W. & Ponak, Allen 1986. Employer assessment of strike costs. Industrial

Relations vol 41 No 3, s. 552-571
Costs of work stoppages
Ï. Costs before a work stoppage
1. Loss of sales due to order splitting by strike-sensitive customers
2. Time spent by legal counsel and company executives on contract negotiations
3. Costs of building inventories in anticipation of a strike
II. Costs incurred during a work stoppage
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Loss of sales due to inability to fulfill orders
Loss of production in related manufacturing plants
Overtime costs for administrative or supervisory personnel
Costs for additional security arrangements
Time spent by legal counsel and company executives on negotiations
Fixed overhead for idle plant capacity
Costs of increasing insurance coverage for production facilities and other property
Damages caused by sabotage
Penalties paid to customers for delay in delivery or inability to meet other contract provisions
Advertising expenses to inform the public of your case
Costs incurred in the process of conciliation, mediation or arbitration

III. Costs incurred after a work stoppage
15.
16.
17.
18.

Loss in production due to low productivity in the early post-strike period
Start-up costs
Overtime costs to rebuild inventories
Recruiting and training expenses for newly-hired employees to replace those leaving the
company for good
19. Loss of goodwill from present and potential customers
20. Bad publicity and reduced confidence from investors, creditors and government agencies

Savings from work stoppages
1. Savings on labor costs during the work stoppage
2. Savings on other variable or semi-variable costs during the work stoppage
3. Savings on labor costs after the work stoppage due to concessions made by the union

Scale from 4 = extremely important to 0 = not incurred
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Tang, Roger Y. W. & Jensen, Herbert L. 1981. Cost-benefit analysis for a potential strike. Cost

and Management, Nov-Dec 1981

1.

Common costs
1.1 Pre-strike costs
1.1.1
Loss of production due to productivity declines
1.1.2
Loss of sales due to order splitting by strike-sensitive customers
1.1.3
Time spent by legal counsel on contract talks
1.1.4
Time spent by company executives on contract negotiations
1.2 Costs during the strike
1.2.1
Loss of production in related production plants
1.2.2
Loss of sales due to inability to fulfill orders
1.2.3
Overtime costs for administrative or supervisory personnel
1.2.4
Costs for additional security arrangements
1.2.5
Time spent by legal counsel on contract negotiations
1.2.6
Executive time spent on contract negotiations
1.2.7
Costs for carrying strikers’ hospital, medical and life insurance
1.2.8
Fixed overhead for idle plant capacity
1.2.9
Disruptions in the regular work of administrative and supervisory personnel
1.3 Post-strike costs
1.3.1
Low productivity in the early post-strike period
1.3.2
Loss of sales to customers who discovered substitute sources after the strike
1.3.3
Start-up costs
1.3.4
Overtime costs to rebuild inventories
1.3.5
Recruiting and training express for newly-hired employees to replace those
leaving the company for good
1.3.6
Loss of investment in old employees who leave the company for good after the
strike
1.3.7
Loss of employee loyalty and lower morale
1.3.8
Loss of goodwill from present and potential costumers
1.3.9
Bad publicity and reduced confidence from investors, creditors and government
agencies

2. Uncommon costs
2.1 Pre-strike costs
2.1.1
Cost of building inventories in anticipation of a strike
2.2 Cost during a strike
2.2.1
The excess of purchase price over the normal production cost if the company has
to purchase from outside sources to offset production losses
2.2.2 Costs of increasing insurance coverage for production facilities and other property
2.2.3 Costs of sabotage
2.2.4 Costs of cancelling contracts with suppliers of raw materials and components if
contracts with suppliers are not cancelled
2.2.5 Penalties paid to customers for delay in delivery or inability to meet other contract
provisions
2.2.6 Advertising expenses to inform the public
2.2.7 Costs incurred in the process of conciliation, mediation or arbitration
2.3 Post-strike costs
2.3.1
Costs of arbitration over re-employment of some strikers alleged to have
committed violence during the strike
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Major benefits from a strike
1. Pre-strike benefits
2. Benefits during the strike
2.1 Labor cost savings
2.2 Savings on other variable or semi-variable costs
2.3 A buffer against recurrent surplus capacity
2.4 Provides opportunities for improving plant layout, or carrying out overhaul and
maintenance which may otherwise be impossible
2.5 A strong management position may dissipate part of the union demands
3. Post-strike benefits
3.1 Savings due to possible concessions from the union
3.2 Preservation of management freedom and self-respect
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