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Partsrelationer och makt
Anders Kjellberg 

Maktförhållandena på den svenska arbetsmarknaden har  växlat 

mellan perioder av facklig offensiv och perioder då arbets-

givarna  drivit utvecklingen i sin riktning. Utmärkande för Sverige 

är att  parterna snarare än staten står för arbetslivets reglering. 

Det har inte hindrat att staten under vissa perioder uppträtt mer 

aktivt än under andra.

 I kapitlet anläggs ett 100-årsperspektiv på de svenska 

arbetsmarknadsrelationernas utveckling ur ett maktperspektiv. 

Därefter diskuteras olika dimensioner av facklig styrka och 

makt utifrån svensk och internationell horisont.

Makten över den svenska arbetsmarknaden  
– ett historiskt perspektiv

Frågorna om makt och inflytande i arbetslivet har i Sverige 
endast under några korta perioder aktualiserats på allvar. De 
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konfliktfrekvens gav vika för samarbetsanda och »arbetsfred«.
För fackföreningsrörelsen och socialdemokratin var det 

viktiga att produktionsresultatet fördelades mer rättvist. Mak
ten över produktionen tillerkändes fortsatt kapitalägarna i den 
historiska kompromiss mellan arbete och kapital som Saltsjö
badsavtalet var ett uttryck för (Korpi 1981 kapitel 8). Social
demokratins tanke med regeringsmakten var att genom sociala 
reformer och skatter fördela tillväxten på ett rättvisare sätt. Med 
1930talets massarbetslöshet i färskt minne blev full sysselsätt
ning ett annat prioriterat mål. Partiets långa regeringsinne
hav (1932–76) sammanföll med välfärdsstatens genombrott, 
inkomst utjämning (som också LO:s »solidariska lönepolitik« 
bidrog till) och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Fackföreningsrörelsens, näringslivets och statens oreserve
rat positiva inställning till rationaliseringar och effektiviseringar 
började ifrågasättas mot slutet av 1960talet. Baksidan av det 
ekonomiska och tekniska framåtskridandet var ständigt ste
grade prestationskrav, arbetsmiljöproblem och en »flyttlasspo
litik« som tvingade arbetslösa att flytta om de inte fann ett jobb 
på hemorten. Den stora strejken vid LKAB:s gruvor vintern 
1969 chockade både regeringen och LO. Gruvarbetarna var inte 
bara missnöjda med sin löneutveckling (de hade missgynnats av 
den solidariska lönepolitiken), de krävde också en mänskligare 
arbetsmiljö och stopp för metoder att öka arbetsprestationerna 
som upplevdes som förnedrande. Denna till formen olagliga 
strejk inträffade ungefär samtidigt som debatten om arbets

fackliga organisationerna har nästan aldrig ifrågasatt grunderna 
för maktförhållandena på arbetsplatserna. Alldeles i början av 
1900talet sattes arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet 
och att anställa och avskeda arbetskraft till och med på pränt i 
den så kallade decemberkompromissen 1906 mellan LO och 
Svenska Arbetsgivareföreningen (Saf).

Vid slutet av första världskriget rådde stor oro i landet. Både 
allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag infördes för att till
mötesgå den radikaliserade opinionen. Även krav på »industri
ell demokrati« restes, men det starkt urvattnade lagförslag som 
lades fram röstades ned av den borgerliga majoriteten. LO:s 
sekreterare kommenterade: »Vi gick ut för att fälla ett mast
träd, och sen har vi kapat ner det och kapat ner det, så nu är det 
bara en tändsticka kvar, och ändå är det för stort« (Kjellberg 
1981:62).

Även vid andra världskrigets slut var arbetarrörelsen på 
offensiven med sitt efterkrigsprogram som innehöll en punkt 
om industriell demokrati. Till skillnad från under 1920talet 
fanns nu förutsättningar för ett avtal, särskilt som både fack och 
arbets givare föredrog det framför lagstiftning. 1946 års företags
nämndsavtal förbättrade de anställdas möjligheter till insyn i 
företagens verksamhet, men något egentligt medbestämmande 
var det inte tal om. I stället framhölls att man hade ett gemen
samt intresse av effektivare produktion (Kjellberg 1981). Dess
förinnan hade LO och Saf inför hotet om lagstiftning närmat sig 
varandra och 1938 ingått Saltsjöbadsavtalet. Decennier av hög 
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helt annat då syftet var att kontrollen över de större företagen 
successivt skulle överföras till facken och löntagarna. En tidi
gare aldrig skådad mobilisering på arbetsgivarsidan stoppade 
fonderna. De fonder som trots allt kom till stånd – och senare 
avskaffades – påminner starkt om den ovan nämnda masten 
som blev en tändsticka och som även den blev för mycket för 
motståndarna.

Samma år (1976) som Socialdemokraterna förlorade reger
ingsmakten tog en mer hårdför ledning över i Saf, Svenska 
Arbetsgivareföreningen (nuvarande Svenskt Näringsliv). För 
att förändra det politisktideologiska klimatet i näringslivs
vänlig riktning inleddes en satsning på opinionsbildning (Kjell
berg 2001). Den mot ungdomar riktade kampanjen »Satsa på 
dig själv« blev en stor framgång. Även på avtalsfronten gick Saf 
på offensiven. Efter 1970talets oljeprischocker, vilda strejker, 
höga nominella löneökningar och begynnande industrikris 
ansåg den nye Safordföranden Curt Nicolin att tiden var inne 
för att sätta ned foten. Storkonflikten 1980 var tänkt som »en 
investering i framtiden« (Kjellberg 2011). 

Till skillnad från storstrejken 1909 var det arbetsgivarna som 
1980 stod för den stora utvidgningen. Bortåt 700 000 arbetare 
lockoutades. I likhet med 1909 var syftet med upptrappningen 
att få staten att intervenera. Den gången besvarade LO Safs lock
out med en storstrejk för att framkalla ett regerings ingripande. 
Med en otillräcklig strejkkassa för en längre konflikt ville man få 
ett snabbt slut, men högerregeringen, som stod Saf nära, lät sig 

livets demokratisering blev allt intensivare. Från såväl fackligt 
som politiskt håll togs initiativ som utmynnade i 1970talets våg 
av arbetsrättslig lagstiftning (Kjellberg 2009, Nycander 2008). 
Förutom medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställ
ningsskydd (LAS) kan nämnas lagar om facklig representation i 
bolagsstyrelser och förtroende valdas rättig heter.

Lagstiftningsvågen innebar ett klart avsteg från den svenska 
parts eller självregleringsmodellen (Kjellberg 1992 och 1998). 
Å andra sidan handlade det främst om ramlagar som syftade 
till förhandlingar och avtal. LAS blev ett viktigt fackligt mak
tinstrument eftersom facket vid personalinskränkningar kan 
kräva något i utbyte mot att gå med på »avtalsturlistor« som 
till godoser arbetsgivarnas önskemål. Än i dag vill Svenskt 
Näringsliv avskaffa LAS, men dess betydelse ska inte överdri
vas. Till skillnad från i flera andra länder kostar det i Sverige 
väldigt lite att säga upp personal.

Rätten att förhandla om kollektivavtal och tillhöra en fack
förening erövrade däremot arbetarfacken på egen hand. För 
tjänste männen ställde sig saken annorlunda till följd av starkt 
arbets givarmotstånd. När åtta privattjänstemannafack 1931 bilda
 de De anställdas centralorganisation (Daco) saknade häften av 
dem förhandlingsrätt (Kjellberg 2003:12). Daco uppnådde 1936 
sitt viktigaste mål, lagen om förenings och förhandlingsrätt.

På 1930 och 70talen infördes således lagar som skyddade 
respektive vidgade fackens förhandlingsrätt. Det löntagarfonds
förslag som LO presenterade vid 1970talets mitt var något 
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högsta förhandlingsnivån. Safs nya strategi blev en långt gående 
decentralisering av lönebildningen. År 1990 stängde Saf inte bara 
sin förhandlingsavdelning. Man ville gå avsevärt längre och helt 
och hållet decentralisera lönebildningen till arbetsplatserna 
och de enskilda individerna. Ledarna gick arbetsgivarna till 
mötes med det första sifferlösa avtalet, ledaravtalet 1993.

Innan man från fackligt håll hann bemöta arbetsgivarnas 
nya strategi inträffade flera händelser som tillfälligt stoppade 
decentraliseringsplanerna. Under storkonflikten 1980 hade 
Fälldinregeringen övervägt lagstiftning om lönestopp (Kjell
berg 2011:38). Tio år senare föreslog den socialdemokratiska 
regeringen Carlsson ett tvåårigt pris och lönestopp. LO var 
initialt med på det eftersom man nu hade större hopp om skat
tejusteringar som gynnade medlemmarna. Efter Kommunals 
nej och en proteststorm från fackklubbar och lokalavdelningar 
backade LO ur. Regeringen Carlsson avgick men återkom. Både 
1980 och 1990 tvingades regeringen således överge planer som, 
om de förverkligats, hade inneburit ett brott med den svenska 
partsregleringsmodellen.

Efter det misslyckade stoppaketet 1990 ingicks två på varandra 
följande »stabiliseringsavtal« under ledning av den statligt till
satta Rehnbergkommissionen. Denna leddes av förre Amschefen 
Bertil Rehnberg som samlade tidigare förhandlare från fack och 
arbetsgivarorganisationer omkring sig. Även om stabiliserings
avtalen byggde på frivillig medverkan från ett stort antal fack och 
arbetsgivarförbund rörde det sig om statligt styrd samordning av 

inte påverkas. Fackföreningsrörelsen led ett svidande nederlag 
följt av massiva medlemsförluster. 1980 var rollerna omkastade. 
LO bedömdes kunna hålla ut längre än Saf. Arbetsgivarna hopp
ades att regeringen skulle tillsätta en medlingskommission med 
uppdrag att tillsammans med parterna utreda nedskärningar i 
den offentliga sektorn. Safs bud var på noll kronor i löneökning. 
Löntagarna skulle kompenseras genom skattesänkningar finan
sierade av nedskärningar i offentlig sektor. De medlingskommis
sioner som den borgerliga Fälldinregeringen sent omsider till
satte fick aldrig något sådant uppdrag och regeringen utlovade 
inte heller några justeringar av skatteskalorna som kunde till
fredsställa facken. I stället erövrade de växande offentligfacken, 
»de fyras gäng«, initiativet och krävde tolvprocentiga lönehöj
ningar. I det läget kunde LO, som enbart förhandlade för arbe
tarna på den privata sidan, inte nöja sig med mindre. Resultatet 
blev avtal på omkring sju procent sedan regeringen vädjat till Saf 
att anta medlarnas slutbud.

Nästa motgång för arbetsgivarna inträffade då Privattjänste
mannakartellen (PTK) 1981 utlöste en tjänstemannastrejk vid 
fyra stora verkstadsföretag. Verkstadsföreningen (VF) tvingade 
Saf att ändra sina stadgar för att ge förbunden större självstän
dighet. VF slöt 1983 ett separatavtal med Metall, som bröt sig 
ur LOsamordningen. Det var ett första steg bort från systemet 
med centrala avtalsförhandlingar LOSaf och PTKSaf. Stor
konflikten 1980 var ett misslyckat försök från de privata arbets
givarna att förändra spelreglerna och maktbalansen på den allra 
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räkning. Trots lågkonjunkturen var fackens konflikt kapacitet 
obruten. Metall och Handels lyckades efter övertidsblockad 
respektive strejk uppnå förmånliga avtal. Dit hörde bibehållan
det av handelns obtillägg. Elvander noterade apropå Handels 
framgångar att:

Ungefär som i verkstadsindustrin var arbetsgivarorganisatio
nen oförmögen att genomdriva sina viktigaste krav gentemot 
fackets kraftfulla stridsåtgärder. Detta är ett anmärkningsvärt 
tecken på facklig styrka på en arbetsmarknad som är drabbad 
av massarbetslöshet på Europanivå. (Elvander 1996:12, Elvan
der 1997:38)

Samtidigt som de lokala förhandlingarna fick ökad vikt ägde en 
uppstramning rum på central nivå. Den interna samordningen 
inom Saf och LO förstärktes successivt. Inom industrin för
djupades det fackliga samarbetet genom bildandet av Facken 
inom industrin. Löneökningarna som följde på den konflikt
fyllda avtalsrörelsen 1995 ansågs hota den svenska industrins 
konkurrenskraft. För att rädda jobben och undgå statsingripan
den tog Facken inom industrin initiativet till de förhandlingar 
som 1997 resulterade i industriavtalet (Elvander 2002). Det har 
klara paralleller med 1938 års Saltsjöbadsavtal. Det centralis
tiska draget i den svenska lönebildningsmodellen fick en renäs
sans också genom det år 2000 inrättade Medlingsinstitutet. 
Såväl parterna bakom industriavtalet som Svenskt Näringsliv 

lönebildningen på hela arbetsmarknaden. Det var något för Sve
rige helt unikt. Målet var att kraftigt växla ned löne och prisök
ningstakten, vilket också lyckades. Den nya regeringen Carlsson 
hade denna gång försäkrat sig om Centerpartiets stöd för ett illa 
dolt hot om tvångsåtgärder om parterna inte samarbetade med 
kommissionen (Medlingsinstitutet 2014).

När stabiliseringsavtalen började löpa ut inleddes »slaget 
om riksavtalet«. Hösten 1992 bildade LO, TCO och Saco
facken inom verkstadsindustrin »Förhandlingsrådet«. Det var 
första gången som arbetare och tjänstemän avsåg att samverka i 
avtalsförhandlingar. Bakgrunden var VF:s idé om att inskränka 
verkstadsavtalet till en fredspliktsklausul (Lundenmark & Nils
son 2001). Facken bildade gemensam front eftersom de även i 
fortsättningen ville ha riksomfattande branschavtal med mate
riellt innehåll. Så blev det också när 1993 års avtal träffades, men 
det krävdes övertidsblockad för att förmå VF att komma till för
handlingsbordet. Ett steg mot decentralisering och individua
lisering togs dock genom att de avtalade löneökningarna skulle 
fördelas lokalt, vilket i förlängningen ledde till ökad lönesprid
ning. Men tvärtemot arbetsgivarnas önskemål blev de enskilda 
företagens bärkraft inte avgörande för det lokala utfallet.

Under 1995 års avtalsrörelse vägrade Verkstadsföreningens 
ordförande Bert Svanholm, tillika chef för ABB, först att för
handla centralt. Han ändrade sig snabbt sedan Metall hotat med 
att följande dag infinna sig med hela sin förhandlingsdelegation 
på ABB och sätta förbundets strejkkassa mot företagets balans



70 71

överenskommelser med sämre villkor än i de centrala avtalen. 
Hotet mot svenska jobb är större om lönerna stiger snabbare i 
Sverige än i andra höglöneländer jämfört med om de ökar mer 
än i låglöneländer (Hansson med flera 2007:151f). Konkur
rensen från Tyskland medför förlorade arbetstillfällen snarare 
genom förlorade marknadsandelar än genom att företag flyttar 
produktion dit. Men sådant händer också som då GM satsade 
på bilfabriken i Rüsselsheim till förfång för den i Trollhättan. 
Över huvud taget har konkurrensen ökat inom koncerner mel
lan olika anläggningar. Det är inte ovanligt att koncernledning
arna  pressar kostnaderna genom att spela ut de anställda i olika 
länder mot  varandra.

Avregleringen av valutamarknaden har, i likhet med det väx
ande institutionella ägandet, stärkt finanskapitalets ställning 
och skärpt kraven på kortsiktig avkastning. Informations och 
kommunikationsteknikens utveckling möjliggör en centralise
rad resultatstyrning baserad på ständigt uppdaterade mätningar 
av finansiella indikatorer ( Jensen & Tollefsen 2012:58). Det 
påverkar i allt högre grad de transnationella företagens beslut 
om var investeringar och neddragningar görs (ibid:7).

Sammanfattningsvis har under de senaste 25 åren flera ut
vecklingar försvagat fackens och löntagarnas ställning i Sverige. 
Den ekonomiska och politiska globaliseringen medför utma
ningar för de fackliga organisationerna genom skärpt interna
tionell konkurrens och alltmer globaliserade företag, vartill 
kommer EU:s östutvidgning och starkt marknadsliberala poli

och Medlingsinstitutet verkar för att industrins avtal ska vara 
riktningsgivande för alla andra avtal, vilket förutsätter en stark 
samordning. De centrala avtalen har å andra sidan blivit min
dre detaljerade och allt mer överlåtits till förhandlingarna på 
arbetsplatserna. Lönebildningen har således blivit både mer 
centraliserad och mer decentraliserad. Såväl arbetsgivarna som 
facken inom industrin har dragit fördel av utvecklingen, facken 
genom att många jobb sannolikt räddats, reallönerna stigit och 
systemet med centrala (branschmässiga) avtal behållits. För 
den fackliga styrkan är det senare av stor betydelse. 

IF Metall hävdar i rapporten Lönepolitiska vägval att de fria 
kapitalrörelserna gör att avkastningen på kapital måste vara 
ungefär densamma som i andra länder för att investeringarna 
inte ska avstanna (IF Metall 2008). Den aspekt av globalise
ringen som anses betyda mest är de ökade löneskillnader inom 
EU som östutvidgningen medfört. Framför allt de tyska facken 
har fått känna på det genom utflyttning av produktion och ökad 
press på löneåterhållsamhet. De tyska reallönerna höjdes inte 
på tio år.

Konkurrensen från låglöneländer och risken att produk
tion flyttas utomlands tenderar att underminera den lokala 
fackliga styrkan och sätta de svenska facken i en defensiv posi
tion, särskilt under lågkonjunkturer. Konkurrensen från andra 
höglöneländer som Tyskland, där facken tvingats acceptera 
»öppningsklausuler« i de centrala avtalen, är minst lika hård 
som från låglöneländer. Öppningsklausulerna möjliggör lokala 
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liga instanser (medlingsinstitut, arbetsdomstol, regering), press 
med flera. Arbetskonflikters utbrott, förlopp och utgång ger, 
liksom fackens möjligheter att tillgripa konfliktvapnet, anled
ning att reflektera över olika dimensioner av facklig styrka och 
hur denna kan mätas.

Ett ibland använt mått på facklig styrka är strejkfrekvensen, 
men det är inte oproblematiskt eftersom få strejker inte är det
samma som låg konfliktkapacitet. Med välfyllda konfliktfonder 
och hög konfliktberedskap kan redan ett varsel om konflikt få 
arbetsgivarsidan att backa. Låg konfliktfrekvens kan också som 
Korpi och Shalev hävdar utifrån sin »maktresursteori« bero 
på att incitamenten att strejka avtar med regeringar som har 
en välvillig inställning till facket, i varje fall under perioder av 
god ekonomisk tillväxt och om regeringen bedriver en fördel
ningspolitik som gynnar arbetarna (Korpi & Shalev 1979, Korpi 
1981:178ff).

Om en arbetskonflikt verkligen bryter ut är utgången utan 
tvekan en viktig indikator på styrkeförhållandena mellan part
erna (Kelly 2011:16). Strejker är fackföreningars kraftfullaste 
medel att utöva makt. Hur väl man lyckas är ett viktigt mått på 
facklig makt och styrka. Ett exempel på att omfattande strejk
vågor varaktigt vänt styrkeförhållandena till fackens fördel är 
den »heta hösten« 1969 i Italien (Kjellberg 1983:61ff, 177). 

En annan styrkedimension är den organisatoriska styrkan. 
Hit hör är andelen anställda som är med i facket. En hög facklig 
organisationsgrad gör det svårare för arbetsgivarna att rekry

tik (Lavaldomen m.m.). Å andra sidan har de svenska facken 
fortfarande en betydande konfliktkapacitet och en samman
hållning som förhindrat en fullständig decentralisering och 
individualisering av lönebildningen.

Facklig styrka och makt  
– Sverige ur ett internationellt perspektiv

Facklig styrka är inte detsamma som facklig makt om man med 
makt menar den faktiska förmågan att tillvarata medlemmarnas 
intressen. Hur väl fackföreningarna lyckas beror inte bara på 
den egna styrkan utan också på andra aktörers styrka och den 
aktuella situationen. Makt är således ett relationellt begrepp som 
avser förmågan att hävda sig i samspelet med andra. På arbets
marknaden och på de enskilda arbetsplatserna råder bestämda 
styrkeförhållanden mellan fack och arbetsgivare. Där det var
ken finns fack eller fackmedlemmar är det fackliga inflytandet 
minimalt. Här finns en olikhet mellan anställda och arbets
givare. Förutom sina organisationer har arbetsgivarna tillgång 
till ännu en organisatorisk resurs, nämligen företagen själva (Offe 
& Wiesenthal 1985:178f).

Olika dimensioner av facklig styrka

Arbetskonflikter (strejker, lockouter med mera) utgör ett yttersta 
test på styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. Utgången är 
inte bara beroende av respektive parts styrka och agerande, 
utan också av andra aktörer. Hit hör andra fackföreningar, stat
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under 2000talet svarat för de största strejkerna i Sverige: 2003 
respektive 2008.

Sjuksköterskeupproret som drog i gång 2012 bland ny 
exami nerade gick ut på att utnyttja bristen på sjuksköterskor 
till att vägra ingångslöner under 24 000 kronor i månaden. För
sta året lyckades man inte förmå något av de större sjukhusen 
att betala så mycket, men på en del mindre sjukhus gick det 
bättre. Två år senare tycktes kampen ha gett effekt i varje fall i 
Stockholm och Norrland. Sjuksköterskeupproret organiseras 
utanför facket men med fackets stöd. Det baseras samtidigt på 
individuellt och kollektivt handlande: en kollektiv rörelse för 
individuella löneanspråk i konflikt med landstingens norm för 
begynnelselöner.

Den fackliga förhandlingsstyrkan i Sverige och andra länder 
påverkas inte bara av läget på den inhemska arbetsmarknaden 
i termer av efterfrågan och utbud av arbetskraft utan också av 
den kraftiga ökningen av det globala arbetskraftsutbudet. År 
1980 uppgick arbetskraften i den tidens marknadsekonomier 
till 960 miljoner personer (Freeman 2005). Tjugo år senare 
hade den i dessa länder ökat till 1,46 miljarder, men ytterligare 
1,47 miljarder personer tillkom genom att Kina, Indien och de 
östeuropeiska länderna integrerats i det globala marknads och 
produktionssystemet. Tillskottet från de nya marknadsekono
mierna innebar således en fördubbling av den globala arbets
kraften. Sedan år 2000 har nya tillväxtekonomier som Vietnam, 
Indonesien, Kambodja och Thailand följda av Bangladesh med 

tera strejkbrytare samtidigt som medlemsavgifterna ger facket 
ekonomiska resurser. För att kunna hålla ut under en strejk eller 
lockout kan en välfylld konfliktfond vara avgörande. Både 
organiserandet och mobiliseringsförmågan underlättas om indi
viderna känner stark samhörighet med varandra och har en kol
lektiv identitet. 

Organisatorisk styrka, ekonomiska resurser, mobiliserings
förmåga och kollektiv identitet utgör olika dimensioner av fack
lig styrka. Fler finns. I praktiken kombineras de i tid och rum 
på ett unikt sätt, vilket inte hindrar att mer långsiktiga mönster 
som skiljer sig åt mellan olika länder kan urskiljas.

Även situationen på arbetsmarknaden i termer av »full syssel
sättning« respektive hög arbetslöshet påverkar fackens möjlig
heter att uppträda offensivt gentemot arbetsgivarna. Man kan 
här tala om marknadsrelaterad förhandlingsstyrka och konflikt
kapacitet. Både under storstrejken 1909 och metallstrejken 1945 
spelade lågkonjunkturen arbetsgivarna i händerna. Omvänt 
stärks fackens förhandlingsposition under högkonjunkturer 
eller vid brist på arbetskraft inom en bransch eller ett yrke. 
Vårdförbundet har försökt dra fördel av bristen på sjuksköter
skor under sina satsningar på individuell lönesättning. När det 
lyckats mindre bra har man tillämpat en mer militant linje. Det 
underlättas av att offentlig sektor inte är utsatt för internationell 
konkurrens som kan äventyra jobben vid långvariga konflik
ter. Å andra sidan sparar arbetsgivarsidan pengar när offentlig
anställda strejkar. Vårdförbundet och Kommunal har hittills 
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Å andra sidan försvåras facklig organisering av arbetsstyrkans 
uppsplittring på fast och tidsbegränsat anställda, bemannings
anställda med flera. Den japanska industrin är ett extremfall 
genom uppdelningen på en kärna av fast anställda i samarbets
inriktade storföretag och lågavlönade, flexibla anställda (ofta 
deltidsarbetande kvinnor) hos underleverantörerna. Två tred
jedelar av fackmedlemmarna i det japanska näringslivet finns i 
företag med över 1 000 anställda. Nästan varannan anställd är 
här med i facket jämfört med endast en procent i företagen med 
mindre än 100 anställda (Labor Situation in Japan 2011/2012).

För både fack och arbetsgivarorganisationer har förmågan 
att påverka den allmänna opinionen blivit allt viktigare, inte 
minst under arbetskonflikter. Den ideologiska makten avser 
förmågan att formulera och sprida en verklighetsbeskrivning 
som främjar medlemmarnas intressen. Särskilt under poli
tiskideologiska konjunkturer som domineras av värderingar 
och synsätt som stärker arbetsgivarnas ställning sätts fackför
eningarnas förmåga att hävda alternativa uppfattningar på prov. 
Fackföreningarnas styrka är beroende av om de lyckas förändra 
människors sätt att se på statens och marknadens roll samt hur 
de uppfattar sina intressen som anställda, konsumenter och 
medborgare (Kelly 2011:26). Idéernas betydelse för vad facket 
kan uppnå anknyter till en av sociologen Steven Lukes makt
dimensioner, förmågan hos de som innehar makten i ett sam
hälle att befästa sin ställning genom att påverka folks tankar och 
önskemål (Lukes 2005:27). Lukes anser att det är ett effektivare 
sätt att utöva makt än genom öppna konflikter.

flera ytterligare ökat det globala arbetskraftsutbudet (Standing 
2013:47ff).

En hög grad av utbytbarhet – vanligast inom mindre kvali
ficerade yrkesgrupper – tenderar att försvaga individens och 
kollektivets förhandlingsposition (Åmark 1986: 40). Det  minskar 
chanserna till bra förhandlingsresultat och ökar risken för strejk
bryteri, särskilt om många saknar arbetslöshetsunderstöd. Där
för betyder välfärdsstatens utbyggnad och understöd i facklig 
regi mycket för den fackliga styrkan. De är exempel på institu
tionell styrka. 

Hög utbytbarhet medför emellertid inte automatiskt nega
tiva konsekvenser för den fackliga styrkan. Som alltid är kom
binationen av olika styrkedimensioner avgörande. Arbetare 
vid löpande band har i regel en hög utbytbarhet, men det kan 
räcka att en mindre grupp lägger ned arbetet för att lamslå en 
hel fabrik. Det fick de amerikanska storföretagen erfara vid 
1930talets slut då facken i massproduktionsindustrin efter en 
våg av sittstrejker upplevde sitt genombrott. Samma sak hände 
senare inom bilindustrin i Brasilien, Sydafrika och Sydkorea 
(Silver 2008:54ff). 

En strategisk position i den samhälleliga arbetsdelningen 
medför att till exempel en transport eller lagerstrejk snabbt 
kan få stora konsekvenser. Frånvaron av buffertar och det stora 
antalet underleverantörer i moderna produktionssystem gör 
företagen sårbara för störningar. Produktionen avstannar ome
delbart om något led i produktionskedjan fallerar. Här finns en 
likhet med det löpande bandet.
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syn till anställnings tidens längd. Efter fackförenings rörelsens 
nederlag i storstrejk en 1909 tillät Saf inte sådana regler i kol
lektivavtalen (ibid:61). Det var först genom LAS (1974) som 
arbetsgivarnas handlingsfrihet återigen inskränktes i det av 
seendet. Flera av 1970talets arbetsrättsliga lagar – främst LAS 
och MBL – vidgade det förhandlingsbara området. Enligt MBL 
är arbetsgivaren skyldig att förhandla vid större förändringar av 
verksamheten eller arbetsvillkoren. 

I Sverige har facken en betydande institutionaliserad för
handlingsstyrka genom att det finns få inskränkningar av 
 kon  flikträtten. Den svenska Lavallagen begränsar dock möjlig
heterna att tillgripa stridsåtgärder för att få till stånd kollektiv
avtal för utstationerade löntagare. Medlingsinstitutet kan för
dröja varslade strejker men inte förhindra dem. Regering och 
riksdag har varit ytterst restriktiva med att genom tvångslagar 
stoppa pågående konflikter. I Danmark har det däremot före
kommit åtskilliga gånger, till exempel när den stora lärarkon
flikten avbröts 2013. 

Även det svenska förhandlingssystemet kan ses som en insti
tutionell tillgång och då inte minst genom att branschavtalen 
fortfarande finns kvar. Själva kombinationen av centralisering 
och decentralisering utgör en aspekt av institutionell styrka. 
Det tenderar ge maximal facklig styrka medan ensidig centrali
sering eller decentralisering inte gör det. Centrala kompromiss
uppgörelser motverkar en fragmentarisk facklig utbredning 
samtidigt som starka fackliga arbetsplatsorganisationer under

En annan maktdimension hos Lukes är makten att sätta 
gränser för vilka frågor som över huvud taget kommer upp på 
agendan. Det påminner om »problemformuleringsprivilegiet«, 
ett begrepp lanserat på Safkongressen 1980. Med hjälp av sina 
stödorganisationer Näringslivets fond, tankesmedjan Timbro 
med flera lyckades Saf i hög grad styra över debatten till sin för
del (Eskilsson 2005:241). Det underlättades av  nyliberalismens 
frammarsch i Reagans USA och Thatchers Storbritannien. 

Agendasättandet på arbetsmarknaden handlar om vad som 
är förhandlingsbart eller inte. Det som i dag anses falla utan
för området för förhandlingar kan tidigare ha varit föremål 
för konflikter. En omstridd fråga under 1900talets början var 
paragraf 32 i Safs stadgar om arbetsgivarens »rätt att leda och 
fördela arbetet, att fritt antaga eller avskeda arbetare samt att 
använda arbetare, oavsett om dessa äro organiserade eller ej«. 
Arbetsgivarnas oinskränkta friheter i dessa avseenden accepte
rades av LOfacken genom decemberkompromissen LO–Saf 
1906 (Kjellberg 2000:60ff). Arbetsgivarna höll mycket hårt 
på »arbetets frihet« eftersom den för dem innebar fullständig 
flexi bilitet att driva företagen. Under 1970talets medbestäm
mandedebatt blev det så kallade arbetsgivarprerogativet åter
igen en stridsfråga. Redan Saltsjöbadsavtalet innebar inskränk
ningar i arbetsgivarens frihet att säga upp personal genom 
införande av varselregler och procedurer vid uppsägnings
tvister. Fram till omkring 1908/09 var det vanligt att kollek
tivavtalen innehöll en passus om att vid uppsägningar ta hän
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sedan länge varit avvecklade. Den brittiska utvecklingen illus
trerar vad som kan hända vid en ensidig decentralisering av 
avtalssystemet. Först försvann med få undantag de nationella 
branschavtalen inom privat sektor. Inom verkstadsindustrin 
och handeln skedde det under slutet av 1980talet (Schmidt & 
Dworschak 2006:92). Utan stöd av ett branschavtal försvagas 
fackets förhandlingsposition ute på arbetsplatserna. Löne
kostnaderna har blivit ett konkurrensmedel företagen emel
lan. Resultatet är att både kollektivavtalens täckningsgrad och 
fackanslutningen minskat. Det har blivit allt vanligare att lön 
och andra arbetsvillkor ensidigt bestäms av arbetsgivaren. För 
Sveriges del kan man fråga sig om vi är på väg i den riktningen 
när allt fler avtal blir sifferlösa och i avsaknad av individgarantier 
(jämför kapitlet av Fransson & Stüber). För att förhindra det 
krävs av facket framförhandlade lokala lönesystem med tydliga 
kriterier som upplevs som rättvisa av medlemmarna och som 
inte ger utrymme för godtycke från arbetsgivarens sida.
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lättar medlemsrekrytering. Riksomfattande branschavtal inne
bär att arbetsplatsfacket har något att stödja sig på vid lokala 
förhandlingar. Det är särskilt betydelsefullt i branscher med 
många småföretag och relativt svaga klubbar som i de  privata 
tjänstenäringarna. 

De svenska facken behöver inte i lika stor omfattning som i 
USA hävda förenings och förhandlingsrätten företag för före
tag (Kjellberg 2001a:33f, 44ff, 228f, 247ff). Det beror på att kol
lektivavtalen i Sverige ingås med en välorganiserad arbetsgivar
part som sedan länge har accepterat fackliga organisationer. Till 
det har bidragit att de svenska arbetsgivarna till skillnad från 
de amerikanska inte fått stöd från en mot facken repressiv stat 
(Kjellberg 2002:78ff). Den höga andelen löntagare som omfat
tas av kollektivavtal (cirka 90 procent 2014; Kjellberg 2016), 
trots frånvaron av statlig allmängiltigförklaring av kollektiv
avtal, kan ses som en indikator på facklig styrka. Den fallande 
fackliga organisationsgraden (i privat sektor 71 procent 2006, 
64 procent 2014) kan på sikt komma att undergräva kollek
tivavtalens täckningsgrad. I dag hålls denna delvis uppe av de 
svenska arbetsgivarnas mycket höga organisationsgrad. År 2014 
arbetade 83 procent av alla privatanställda i företag anslutna till 
en arbetsgivarorganisation. Att många arbets givare i  Tyskland 
hoppat av sina organisationer har inverkat negativt på de tyska 
kollektivavtalens täckningsgrad och den fackliga  anslutningen.

Om de svenska arbetsgivarna fått sin vilja igenom under 
1990talet hade branschavtalen i likhet med i Storbritannien 
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