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Abstract 

Denna uppsats undersöker sambandet mellan graden av arbetarrörelsens militans i form 

av strejker och förändringar i anställningstrygghetslagstiftning. Uppsatsen har en 

teoretisk utgångspunkt i maktresursteorin vilken vi kopplar till fackföreningsrörelserna 

och deras påverkan på anställningsskyddslagstiftnigen. I en jämförande studie mellan 

en rad västeuropeiska länder visar vi på att strejkmönster är ett för trubbigt verktyg för 

att påvisa ett samband mellan arbetarrörelsens militans och förändringar i 

“employment protection legislation”. Därefter lägger vi, med utgångspunkt från en 

fallstudie av vilda strejker i Sverige, fram en hypotes för vidare forskning vilken säger 

att det är just de vilda strejkerna som för över maktresurserna till arbetarrörelsens fördel 

och därmed ger förutsättningar att stärka anställningsskyddslagstiftnigen. 

Nyckelord: anställningsskyddslagstiftning, employment protection legislation, strejker, 

vilda strejker, olovliga strejker, arbetarrörelsen, fackföreningar, maktresursteori 

Antal ord: 9310 
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1. Inledning 

Just nu är strejker och arbetsmarknadskonflikter på tapeten i samband med avtalsrörelser 

och de konflikter som brutit ut i anknytning till dessa. Men hur påverkar egentligen strejker 

samhället, lagstiftande politiker och lagarna i sig? Hur ska fackföreningar och andra delar 

av arbetarrörelsen agera ifall man vill försvara och till och med ha ett starkare 

anställningsskydd? Och hur kan näringslivet agera för att rulla tillbaka detsamma? 

Vi gick in i vår undersökning med den något naiva föreställningen om att det skulle finnas 

ett generellt samband mellan antalet strejker och anställningstrygghetslagstiftningsnivån i 

olika länder. Vi undersöker därför hur en rad västeuropeiska länders strejkmönster efter ett 

samband mellan uppgångar i antalet strejker och anställningsskyddslagstiftning och kan 

konstatera att en sådan simpel korrelation helt enkelt inte finns. Däremot tycks det stämma 

väldigt bra in i det svenska fallet. Detta leder fram till en hypotes för framtida forskning 

vilken säger att det är just de vilda strejkerna som allra mest påverkar 

anställningsskyddslagstiftningen genom det hot de av näringsliv och politiker ses som mot 

den rådande ordningen.  

1.2 Syfte och Frågeställning 

Vårt syfte är att kartlägga huruvida antalet strejker och deras storlek kan ses som ett uttryck 

för ökad militans bland den samlade arbetarrörelsen, och därigenom förstärka 

fackföreningsrörelsens maktresurser och dess möjlighet att påverka lagstiftningen kring 

exempelvis anställningsskydd. Gör det någon skillnad på om strejkerna är vilda eller 

fackligt sanktionerade? Vi utgår från frågeställningen: 

• Hur påverkar den samlade arbetarrörelsens militans och dess beredskap att ta till olika 

former av strejker i förlängningen anställningsskyddslagstiftningen? 
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2.  Förhållande till tidigare forskning 

Tidigare forskning på området, exempelvis Patrick Emmenegger, har studerat framväxten 

av anställningsskyddet under efterkrigstiden i Västeuropa, och kort berört strejkernas 

påverkan på denna som en del i en större vänstervåg som förskjutit maktpositionerna  till 

fördel för arbetarrörelsen i kampen mot arbetsgivarna (Emmenegger, 2014, kap. 2, s. 42-

44). Christer Thörnqvist har på samma sätt studerat strejker, och särskilt vilda strejkers 

påverkan på både reallöner (Thörnqvist 1994, s. 225) och införandet av lagstiftning i form 

av Medbestämmandelagen. Thörnqvist tillskriver här lite löst ”även andra arbetsrättsliga 

reformer”(Törnqvist 1994, s.243) under 1970 till ett resultat av strejkvågor (Törnqvist 

1994, s. 243). 

I sin undersökning ”Union density and political strikes” menar Johannes Lindvall att det 

främst är länder med medelstarka fackföreningar där strejkvapnet används mest. Detta 

eftersom regeringar i de länder som har starka fackföreningsrörelser undviker öppen 

konfrontation med fackföreningarna i högre utsträckning genom att på olika sätt anpassa 

policy (Lindvall 2013, s. 560-561). Är strejker ett tecken på starka maktresurser för 

arbetarrörelsen, eller tvärtom som Lindvall argumenterar ett tecken på att man ”bara” är 

medelstark (Lindvall 2013, s. 541-546)? En viktig skillnad från Lindvall är att vår uppsats 

inte begränsar sig till politiska strejker, det vill säga strejker riktade mot styrandes 

lagförslag, utan till strejker överlag (i avsnitt 4.3 går vi grundligt igenom vad vi menar med 

olika strejkbegrepp).  

Det vi vill se är om vi, i enskilda länder, kan hitta ett samband mellan strejknivåer, 

införandet av och nivån på anställningsskyddslagstiftningen, vi är också intresserade av om 

det spelar någon roll ifall strejkerna är fackligt sanktionerade eller inte. Det vi gör till 

skillnad från Emmenegger och Thörnqvist är att studera vad som händer under de senaste 

20 åren beträffande strejkaktivitet och dess förhållande till anställningsskyddet. På samma 

sätt som en uppgång i bland annat strejkaktivitet under 70-talet (Emmenegger 2014, 42-44) 

skulle en rejäl nedgång på samma sätt eventuellt påverka anställningsskyddettryggheten i 

form av möjlighet till avreglerad lagstiftning på området. 
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3. Teori och begrepp 

3.1 Maktresurserteorin 

I uppsatsen anknyter vi till den så kallade maktresursteorin. Teorin går ut på att de två 

antagonistiska aktörerna på arbetsmarknaden, i form av arbetsgivare och arbetstagare, 

ständigt formar och omformar arbetsmarknadens förhållanden och institutioner genom sina 

respektive styrkepositioner. Dessa styrkepositioner skapas genom de respektive sidornas 

förmåga att mobilisera sina så kallade maktresurser (Emmenegger 2014, kap. 2,  s. 20). De 

huvudsakliga maktresurserna i “västliga” samhällen är enligt Korpi och Shalev å ena sidan 

makten över kapitalet, å andra sidan arbetarnas organisationer som kan användas för att 

mobilisera dem i kamp för sina intressen. De respektive styrkepositionerna får antas variera 

över tid i takt med att arbetstagarna organiserar sig men är generellt i kapitalistiska 

samhällen viktad till fördel för arbetsgivarna som säljer arbetet (Korpi & Shalev, 1979, s. 

169). Endast vid speciella tillfällen, där det politiska centrat flyttas till arbetarrörelsens 

fördel, kan den typen av lagstiftning vilken på ett avgörande sätt flyttar fram arbetarnas 

positioner, stiftas (Emmenegger 2014, kap. 6. S. 10). Ett sådant perspektiv på 

arbetsmarknadsrelationer leder oss till ett synsätt där institutioner, snarare än att vara ett 

primärt bestämmande regelverk på arbetsmarknaden, är en produkt av tidigare sociala 

konflikter som formats av de respektive parternas maktresurser. Även om dessa 

institutioner, när de väl är på plats,  har viss signifikans för hur och i vilken form sociala 

konflikter tar sig uttryck. (Korpi & Shalev, 1979, s. 170-171). Emmenegger vidareutvecklar 

detta resonemang genom att beskriva hur vissa institutioner, som anställningsskydd eller 

fackföreningars deltagande i den politiska beslutsprocessen, i sig blir en typ av maktresurs 

att använda sig av för arbetarrörelsen (Emmenegger 2014, kap. 2, s.59). 
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3.2  Förhållandet mellan maktresurser och politiska beslut 

Förhållandet mellan den organiserade arbetarklassens maktresurser utanför parlamenten 

och  dess implikationer på den politiska arenan är en viktig del i att förstå sambandet 

mellan arbetsmarknadskonflikter och politiska beslut. Vi hävdar att även om det finns ett 

samband mellan arbetarklassens styrka, röstandelen bland arbetarklassväljare och goda 

valresultatet för vänsterorienterade partier som exempelvis Socialdemokraterna (Korpi & 

Shalev, 1979, s. 170) så är det inte nödvändigtvis så att valframgångar för 

arbetarrörelsepartierna är det enda sättet för arbetarrörelsen att få igenom förbättrad 

arbetsmarknadslagstiftning från arbetarnas perspektiv sett. Sannolikheten till att på detta 

sätt använda sig av politiska kanaler för att nå ökad grad av anställningsskyddslagstiftning 

kan dock sägas öka ju närmare samarbete fackföreningarna har med politikerna i de 

vänsterorienterade partierna (Korpi & Shalev, 1979, s. 170). Samtidigt kan även 

näringslivssidans politiska representanter i form av borgerliga partier vara beredda att 

genomföra reformer som stärker anställningsskyddslagstiftningen om de känner sig 

tvungna till det. I perioder där arbetarrörelsen är stark i form av massiva maktresurser kan 

borgerliga politiker och näringsliv vara beredda att göra långtgående kompromisser för att 

pacificera arbetarrörelsen (Emmenegger, 2014, kap. 2 s 37). Dessa kompromisser, som 

skedde inom flera områden än gällande arbetsrättslig lagstiftning, motiverades av rädsla för 

att hamna i öppen konflikt med och därmed radikalisera arbetarna alltför mycket, en rädsla 

för hur välorganiserad arbetarrörelsen var samt en rädsla för att alltför hårdnackat motstånd 

skulle motivera arbetarklassen att söka ett alternativ i form av socialisering av 

produktionsmedlen. Faktumet att Sovjetunionens realsocialism fanns som existerande 

alternativt system gjorde att denna rädsla, för många inom näringslivet, var högst påtaglig 

(Hobsbawn, 1990, 21). Sammanfattningsvis ser vi alltså politisk makt för 

vänsterorienterade partier som en av flera maktresurser för arbetarrörelsen att använda sig 

av för att påverka samhället, speciellt utifall relationen mellan fackföreningarna och 

partierna till vänster är stark. Styrkeförhållandena mellan arbete och kapital utanför 

parlamenten sätter dock gränser även för vad som kan ske i form av lagstiftning inom 

parlamenten, oavsett om det är en borgerlig eller socialdemokratisk majoritet. En 



8 

 

socialdemokratisk regering kan i ett läge där styrkeförhållandena lutar till fördel för 

näringslivet genomföra policy som minskar anställningsskyddet medan en borgerlig 

regering kan pressas att öka detsamma i en tid när arbetarrörelsens maktresurser utanför 

parlamentet är starka och hotfulla. Vår tes bli således att ett ökat antal vilda strejker leder 

till förbättringar i anställningsskyddslagstiftningen, medan en minskad eller låg nivå av 

dessa strejker leder till försämringar i den samma.  

3.3 Anställningsskydd   

Varför är just anställningstryggheten central när det gäller att knyta sambandet mellan 

strejker, maktresurser och förändring i lagstiftning? Först och främst är anställningsskyddet 

något som är centralt för arbetarrörelsen. Graden av anställningsskydd är en klassisk 

konflikt mellan arbetarrörelsens och arbetsgivarnas respektive intressen. Arbetarrörelsen i 

allmänhet och fackföreningarna i synnerhet är den drivande kraften i att införa mer 

restriktioner som gynnar anställningsskyddet (Emmenegger 2014, kap 6, s. 9). För 

fackföreningarna är anställningsskydd en förutsättning för att göra det möjligt för arbetare 

att vara förtroendevalda eller ens medlemmar i fackförening genom det skydd 

anställningsskyddslagstiftnigen erbjuder mot godtycklig uppsägning till följd av deras 

fackliga engagemang. (Emmenegger 2014, kap 1, s. 18). Arbetsgivare däremot motsätter 

sig inskränkningar av den egna rätten att leda och fördela arbetet samt anställa personal 

(Emmenegger, kap 2. S. 27). Samtidigt är de, i perioder när arbetarrörelsen är stark, 

beredda att göra kompromisser för att undvika ett än värre utfall. I perioder där 

arbetarrörelsen inte har övertaget jobbar arbetsgivarna för avreglering av 

anställningsskyddet. (Emmenegger 2014, kap. 2, s. 47). Med stöd av Emmenegger anser vi 

således det vara rimligt att anta att anställningsskyddslagstiftning är ett bra mått på 

arbetarrörelsens maktresurser eftersom det är en så central intressekonflikt.  
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3.4 Arbetarrörelse och fackföreningsrörelse 

För att förstå sambandet mellan arbetarrörelsens militans, fackföreningsrörelsens 

maktresurser och anställningsskyddet är det viktigt att klargöra skillnaden mellan 

arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. Vi utgår från Nationalencyklopedins definitioner 

där arbetarrörelsen beskrivs som ”samlande benämning på de fackliga och politiska 

strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra 

arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning” (Nationalencyklopedin 

2016a) medan fackföreningsrörelsen istället beskrivs som: ”arbetarnas och tjänstemännens 

fackliga aktiviteter och organisationer.” (Nationalencyklopedin 2016b). Skillnaden är helt 

enkelt att de fackliga organisationerna är en del av arbetarrörelsen men inte dess helhet. 

Den breda definition av framförallt arbetarrörelsen som används ovan gör att även 

studentuppror i stil med 1968-års parisrevolt och icke fackligt sanktionerade strejker av vild 

typ kan räknas in i arbetarrörelsen trots att de inte är en del av fackföreningsrörelsen eller 

något specifikt politiskt parti. 

3.4 Strejker 

Det kanske viktigaste begreppet i sammanhanget är såklart vad en strejk är. En strejk 

definierar vi på samma sätt som FN-organet International Labour Organisation (ILO): 

“A strike is a temporary work stoppage effected by one or more groups of workers with a view to enforcing or 

resisting demands or expressing grievances, or supporting other workers in their demands or grievances.” 

(International Labour Organisation 2010)  

Det är således ett vitt begrepp som inkluderar många olika saker, så länge det är en eller 

flera grupper av arbetare som på något sätt stoppar sitt arbete, oavsett om det beror på att 

man vill ha igenom egna krav, stå emot förändringar från arbetsgivaren, visa missnöje eller 

uttrycka sympati med liknande krav eller missnöje från andra arbetare. Begreppet strejk, 

kan sedan delas upp i tre huvudsakliga kategorier: fackligt sanktionerade strejker, vilda 

strejker och politiska strejker. Med fackligt sanktionerade strejk menar vi när facket 
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beslutar att ta ut medlemmar i strejk för att få arbetsgivaren att gå med på fackets krav. En 

vild strejk är när arbetare strejkar utan facklig sanktion. Eftersom vi främst berör de vilda 

strejkerna specifikt i vår fallstudie av Sverige använder vi oss av samma definition som det 

svenska medlingsinstitutet:  

“Stridsåtgärd som vidtas trots att det finns ett gällande kollektivavtal och fredsplikt råder. Kallas ibland för 

vild strejk” (Medlingsinstitutet 2016) 

Det gemensamma för de båda sorternas strejker ovan är att de riktar sig mot arbetsgivaren. 

Den tredje sortens strejk är den politiska strejken. Detta är istället en konflikt mellan 

arbetarrörelsen och dess motpart där “government” strävar efter att genomföra sin policy 

och arbetarrörelsen strävar efter att få igenom sin vilja och få (den föreslagna) policyn att 

hamna närmare dess egna preferenser (Lindvall 2013, s. 541). Dessa politiska strejker är 

såklart också fackligt sanktionerade, men de politiska strejkerna är så pass få i förhållande 

till vårt helhetsantal, exempelvis har inga politiska strejker förekommit överhuvudtaget i 

varken Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Sverige, Schweiz eller Storbritannien under 

hela perioden 1980-2008, och även i de flesta andra länder endast ett fåtal enstaka år under 

samma period (Lindvall, 2013, s. 548), politiska strejker har också en tendens att vara 

reaktiva och inte något som leder fram till stärkning av anställningstryggheten utan snarare 

som en form av protest mot policy som försämrar den. Vi kommer därför inte ägna dem 

någon särskild uppmärksamhet. 

3.5 De vilda strejkerna som maktresurs för arbetarrörelsen 

De fackligt sanktionerade strejkerna utgör en naturlig del av det system som arbetsgivare 

och fackföreningsrörelse i västeuropeiska länder ofta gemensamt kommit fram till och 

byggt upp. De är en del av återkommande förhandlingar mellan arbetsgivare och 

fackföreningar och är oftast något som både näringsliv och beslutsfattande politiker räknar 

med och kan förbereda sig inför. Vår utgångspunkt är att dessa lovliga fackligt 

sanktionerade konflikter inte ses, så länge de inte har en alltför stor omfattning, som ett hot 
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mot det rådande systemet utan som ett naturligt inslag i en modern västerländsk 

kapitalistisk ekonomi. 

De vilda strejkernas mer okontrollerbara form av arbetarmilitans kan däremot ses som en 

mer oroväckande och farlig kraft för näringslivet och dess politiska representanter än vad 

de fackligt organiserade och legala strejkerna utgör. Detta inte bara för att de har haft större 

inflytande på reallöneutvecklingen (Thörnqvist 1994, s. 225) utan även på grund av dess 

okontrollerade och radikala natur. Rädslan för denna kan vi se flera exempel på, bland 

annat i Sverige. Svensk Arbetsgivareförening (SAF) sade redan 1969 att vilda strejker 

innebar att hela den svenska samhällsekonomin och den svenska modellen var hotad. I sin 

tidning Arbetsgivaren argumenterade man kring just vilda strejker med orden “det hör till 

sakens natur att framgångsrika strejker utlöser laviner” (Thörnqvist 1994, s. 199). Även 

politikerna var rörande överens om hotet från de vilda strejkernas kunde få förödande 

konsekvenser. Detta ser vi på hur samtliga av riksdagens partier utom Vänsterpartiet 

Kommunisterna (VPK) bestämt tog avstånd från vilda strejker under en debatt i riksdagen 

under den stora LKAB-konflikten 1970 (Thörnqvist 1994, s. 201). Inom både och SAF och 

LO förekom flitiga teorier om att de vilda strejkerna endast var resultatet av kommunistisk 

agitation, Även om det finns extremt lite som stödjer dessa teorier (Thörnqvist 1994, s. 

104-105). Påpekas skall dock att VPK:s väljare faktiskt var betydligt mer positiva till vilda 

strejker och betydligt oftare tyckte de var berättigade än vad socialdemokratiska väljare 

gjorde (Essaiason & Gilljam 1983, s. 203). Även om det inte finns något som stödjer 

teorierna så är faktumet att dessa förekom ett tecken på det hot, vilket ledande företrädare 

för både näringsliv, fackledning och politik såg, mot det rådande samhället i de vilda 

strejkernas utbredning. Rimligtvis kan detta, i enlighet med vår teori om maktresurser, 

flytta över makten till arbetarrörelsens fördel gällande att sätta press kring 

anställningslagstiftningen.  
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3.6 Strejker som mått på militans 

Strejker är såklart inte den enda typ av aktion arbetarnas militans kan ta sig uttryck i. 

Arbetarna kan även ta till andra former av aktioner som exempelvis maskningsaktioner, 

massjukskrivningar eller massuppsägningar. En nedgång i strejker skulle kunna tolkas 

enbart som att arbetarna har tagit till andra kampformer istället för strejker. Detta 

resonemang motsägs dock av flera olika studier som istället konstaterar att de olika 

kampformerna kompletterar varandra och att de åtminstone under 70-talet inte finns några 

negativa samband mellan de olika typerna av aktioner. Arbetsplatser med högre grad av 

strejker har haft större frivillig frånvaro, sjukfrånvaro och dylikt. (Thörnqvist 1994, 44-45). 

Vi väljer således att anta att strejker i sig är det bästa mått som finns att tillgå på militansen 

i arbetarrörelsen.  

 

4. Metod 

4.1 Avgränsning av länder 

Vi har valt att avgränsa oss till västeuropeiska OECD-länder som vi kunnat hitta data för 

inom perioden 1960 till 2003. Anledningen till detta är att de västeuropeiska länderna haft 

en ungefärligt liknande ekonomisk utveckling sedan andra världskriget. Utöver det är en 

viktig faktor för vår undersökning att alla länderna är någon form av konstitutionella 

demokratier. Vi har därför valt att exkludera Spanien och Portugal från vår analys eftersom 

att dessa länder, fram till mitten av 70-talet var fascistiska auktoritära diktaturer. Det är helt 

enkelt inte rimligt att jämföra övriga Västeuropeiska länder med ett land som Portugal 

under Estado Novo-regimen där strejker och fria fackföreningar var helt förbjudna 

(Blinkhorn 2003, s. 160) eller det Francostyrda Spanien där all form av strejk var likställt 

med landsförräderi (Foweraker 1989, s. 66).  Vi har också valt att exkludera Tyskland ur 

vår undersökning. Detta beror på att data för antal strejker saknas från Tyskland för i 
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princip hela vår undersökningsperiod, det blir därför omöjligt att säga någonting gällande 

landets strejkmönster.  

 

4.2 Att mäta strejker 

Att studera och mäta strejker kan göras på ett flertal olika sätt och med olika mått. De 

vanligaste måtten att använda är intensitet, volym eller frekvens. Att mäta strejkernas 

intensitet är att mäta hur många deltagare strejkerna har haft, detta mått används 

traditionellt sätt endast som ett komplement till övriga mått eftersom det är trubbigt och inte 

säger så mycket om den totala strejknivån (Thörnqvist, 1994, s. 34). En enda stor konflikt 

som pågår i en enda dag kan få alltför stor påverkan på statistiken, trots att detta kanske inte 

säger speciellt mycket om den totala strejknivån i landet. 

Ett annat alternativ är att mäta strejkvolymen i ett land. Med volym menas att man 

kombinerar antalet deltagare och hur länge strejkerna pågår. Ofta mäter man exempelvis 

förlorade arbetsdagar eller förlorade arbetsdagar per 1000 arbetare. Även om detta mått har 

många förtjänster så finns även här stor risk att enskilda konflikter får för stort genomslag. 

En enda stort och långvarig konflikt, i exempelvis en avtalsförhandling, kanske inte säger 

något om arbetarrörelsens allmänna militansnivå om resten av arbetsmarknaden är 

konfliktfri, men får trots det extremt stort genomslag i statistiken när man använder sig av 

måttet volym.  

Vår utgångspunkt är således att det bästa sättet att mäta arbetarrörelsens militans är genom 

att mäta frekvensen, det vill säga det faktiska antalet strejker under respektive år. Vi utgår 

från de teser gällande studerandet av strejkmönster som Christer Thörnqvist, docent vid 

bland annat historiska institutionen vid Göteborgs universitet och centrum för 

arbetsvetenskap, slagit fast gällande strejkforskning: 
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“Vid jämförelse av strejkbilder i olika länder är antal strejker (frekvens) det bästa måttet. Jämförelser av 

absoluta siffror är vanskligt och ofta meningslöst. Däremot kan förändringar inom respektive länder jämföras” 

(Thörnqvist 1994, s. 46).  

Istället för att jämföra absoluta siffror mellan länderna,  så jämför vi de respektive 

ländernas individuella strejkbilder med varandra. Det relevanta är alltså att jämföra om ett 

ökat antal strejker leder till hårdare lagstiftning och ett minskat antal strejker göra att EPL-

talen sjunker inom det egna landet. Vi vill därför påpeka att datan i de respektive graferna 

alltså ska ses var och en för sig då siffrorna i dem inte är jämförbara med varandra. Detta 

eftersom vi i enlighet med Thörnqvists resonemang inte är intresserade av absoluta siffror, 

utan istället jämför mönster i respektive lands strejkantal med andra länders mönster. 

Den data vi använder oss av för att mäta strejkantalet i vår jämförande studie mellan länder 

är hämtad från “Comparative Political Data Set” (Armingeon, m.fl. 2015). Datan i CPDS är 

sammanställd av Prof. Dr. Klaus Armingeon och ett antal medförfattare från University of 

Bern. Utöver detta datasett har vi använt oss av Medlingsinstitutet data över de svenska 

strejkantalen av lovliga och olovliga (vilda) strejker samt det totala antalet strejker vilket är 

summan av lockouter, lovliga och olovliga strejker. Medlingsinstitutet är en svensk statlig 

myndighet som inrättades år 2000 då den ersatte Statens Förlikningsmannaexpedition. 

Myndigheten ansvarar för medling mellan parterna, det vill säga fack och arbetsgivare, på 

den svenska arbetsmarknaden (Medlingsinstitutet 2015a).  

Vi har i graferna valt att använda oss av förkortningar för de olika variablerna, detta för att 

de fullständiga beteckningarna inte alltid skulle få plats. Strejkantal från CPDS har vi 

förkortat till nld vilket är samma förkortning som CPDS använder sig av. Variablerna från 

Medlingsinstitutet, lovliga och olovliga strejker har vi valt att förkorta till als (antal lovliga 

strejker) samt aos (antal olovliga strejker). Summan av strejker och lockouter har vi valt att 

förkorta till tas (totalt antal strejker). 

Datan från CPDS och Medlingsinstitutet är uppdelad årsvis. CPDS mätperiod börjar 1960 

och slutar 2013. Medlingsinstitutets data sträcker sig från 1965 till 2015. Vi kommer i vår 

analys att använda oss av data mellan åren 1960 och 2003. Då datan från Medlingsinstitutet 



15 

 

inte sträcker sig ända bak till 1965 kommer vi bara att använda oss av data från 1965 när vi 

använder oss av dessa data. 

4.3 Att mäta anställningsskyddet 

Vi har valt att mäta anställningstrygghet genom att studera hur strikt 

anställningsskyddslagstiftningen är i det land vi undersöker. För att mäta striktheten 

anställningsskyddslagstiftning använder vi oss av OECDs mått på striktheten av 

employment protection legislation. Anställningsskyddslagstiftning definierar vi som 

”restrictions placed on the ability of employers to use labour” (Emmenegger 2014, kap. 1, 

s. 2). I största delen av uppsatsen avgränsar vi oss till att se på lagstiftningen och villkoren 

kring tillsvidareanställningar och exkluderar temporära kontrakt, visstidsanställning. 

Undantaget från detta är när vi i fallstudien ger en snabb inblick i de Svenska temporära 

kontrakten. 

Till skillnad från när det gäller strejkmönster ser vi en klar poäng i att kunna jämföra olika 

länders nivåer av EPL med varandra. I ett land som har en låg nivå av EPL kan denna inte 

förväntas sjunka lika mycket vid en kraftig nedgång av strejker som i ett land med en hög 

nivå av EPL. På samma sätt kan inte ett land som redan har väldigt strikt 

anställningsskyddslagstiftning förväntas få en lika stor ökning vid ett ökat strejkantal som i 

ett där anställningsskyddet är svag. Vi tänker oss att det finns någon form av tak för hur 

högt anställningsskydd arbetarna kan ha inom ramen för ett kapitalistiskt samhällssystem 

utan att arbetsgivarnas själva äganderätt hotas. På samma sätt förutsätter vi att det finns en 

viss typ av golv för hur låg anställningsskyddet kan vara utan att det får negativa effekter på 

samhällsekonomin även för arbetsgivarsidan. Specialiserade arbetare har exempelvis en 

tendens att råka ut för längre arbetslöshetsperioder när de väl blir arbetslösa (Iversen & 

Soskice 2001), vilket innebär att en alltför låg grad av anställningsskyddtrygghet skulle 

kunna ta bort incitamenten för arbetare att specialisera sig för en specifik arbetsgivares 

produktion.  
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För att mäta employment protection legislation har vi valt att använda oss av datasettet 

CEO-OECD, vilket är ett datasett av William Nickell från Center of Economic 

Preformance, för att mäta employment protection legislation. Datan i datasetet är 

ursprungligen från “OECD labour market statistics database”. Variabeln mäter striktheten 

av anställningsskyddslagstiftningen för vanliga kontrakt i ett land.   

För att mäta visstidsanställning använder vi oss av OECDs dataset “OECD Indicators of 

Employment protection legislation” (OECD). Datasetet har en variabel, temporära kontrakt, 

vilken mäter striktheten av employment protection legislation för temporära kontrakt. 

Båda variablerna är uppdelade årsvis. CEO-OECDs data sträcker sig från 1960 till 2006, 

OECD datasettet för visstidsanställdas villkor sträcker sig från 1985 till 2013. Vi kommer 

bara använda oss av data mellan 1960 och 2003. Då temporära kontrakt enbart har data från 

1985 kommer vi enbart analysera datan från 1985 vad gäller temporära kontrakt. 

I graferna har vi valt att förkorta variablernas namn, employment protection legislation 

kommer att förkortas till epl och temporära kontrakt kommer att förkortas till temp.  

Det är viktigt att poängtera att vi letar efter ett indirekt samband. Det är således inte fråga 

om att EPL och strejknivå-kurvorna ska följa varandra exakt, man kan till exempel tänka 

sig att en ökning av strejker först efter ett par år får genomslag i EPL-förbättringar, och att 

samma förhållande gäller för en minskad strejknivå och nedgång i EPL. Det är också 

rimligt att anta att strejkkurvorna såklart kommer fluktuera från år till år, medan epl, som ju 

baserar sig på lagstiftning, är mer trögrörligt.  

 

4.4 Utförandet 

I nästkommande kapitel gör vi en jämförelse av 12 västeuropeiska OECD-länder där vi 

visar på att det saknas en tydlig kausal mekanism mellan antalet strejker och 

anställningsskyddslagstiftningen. Detta gör vi genom att länderna placerats i fyra olika 
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grupper där andra länder med ett liknande mönster befinner sig. Påpekas skall ännu en gång 

att de individuella ländernas grafer inte är jämförbara med varandra gällande nivåer av EPL 

och strejkaktivitet (se kapitel 4.2). Vi går också in något djupare på vissa länder och utökar 

våra resultat med information kring lagstiftning, anledningar till strejkaktivitet, förändrad 

strejklagstiftning, anställningsskyddssreformer innan vår undersökningsperiod som kan 

behövas för att sätta in siffrorna i sitt sammanhang. Framförallt görs detta för Italien, 

Schweiz, Danmark och Storbritannien. Anledningen till att vi gjort detta är att de alla är 

länder vilkas analys behövts supplementeras med ytterligare information då den 

kvantitativa datan kunnat vara missvisande. I Storbritanniens fall väljer vi att fokusera på 

detta land lite extra då det är ett av de två länder vi kunnat hitta viss information angående 

omfattningen av “vilda strejker”. Det är därför viktigt att sätta in landets strejkmönster i ett 

politiskt och historiskt sammanhang för att kunna förstå vår fallstudie av Sverige i relation 

till Storbritannien. Slutligen avslutar vi med en sammanfattning av våra fynd gällande den 

bristande kopplingen mellan länders strejkmönster och employment protection legislation. 

Detta för oss in på en fallstudie av Sverige och de vilda strejkerna i landet. Vi väljer 

Sverige av den enkla anledningen att Sverige är det enda land där vi har kunnat få fram 

utförlig årsbaserad data som särskiljer de vilda strejkerna från de fackligt sanktionerade.  
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5. Analys 

5.1 Strejkvågor och anställningsskydd - en jämförande studie 

 
(Graf 1. Den vänstra y-axeln illustrerar strejkantalet, den högra y-axeln illustrerar employment protection legislation. De båda 

axlarnas skalor är oberoende av varandra. Graferna är indelade efter land och deras skalor är oberoende av varandra. 

Strejkantalet är hämtat från “Comparative Political Data Set”, employment protection legislation från “OECD Indicators of 

Employment protection legislation”.) 

Innan analysen av graf 1 ska vi klargöra vad det är vi mäter i de olika graferna. För en 

tydligare genomgång av de olika variablerna kan ni läsa avsnitten 4.2 och 4.3. Som ni ser är 

graferna indelade i länder, varje graf representerar ett land. I varje graf finns det två linjer, 
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den hela linjen, nld, mäter antalet strejker, den streckade linjen, epl, mäter 

anställningsskyddslagstiftning. Dessa två variabler jämförs sedan över tid. Tanken är att epl 

linjen, anställningsskyddslagstiftning, ska öka när nld, antalet strejker, ökar. För att det ska 

vara orsak och verkan skulle vi vilja se att strejker ökar, eller minskar, innan lagstiftningen 

förändras. Men vi får hålla oss något flexibla då det skulle kunna vara så att strejkerna är i 

januari och lagstiftningen genomförs i december. Klart är dock att strejker som sker efter 

EPL-ökningar inte kan ha någon påverkan på lagstiftningens förändring. Då det inte tycks 

finnas ett tydligt mönster mellan graferna har vi valt att dela in länderna i fyra grupper 

vilket vi diskuterar utförligare i avsnitt 4.4. De fyra grupperna är följande: 

1. Länder där det finns en ökning av antalet strejker samtidigt med en ökning av 

anställningsskyddslagstiftning (Frankrike, Irland, Italien och Sverige) 

2. Länder som har en nedåtgående trend i antalet strejker och en nedåtgående 

anställningsskyddslagstiftning (Österrike, Belgien, Finland, Italien, Nederländerna 

och Sverige) 

3. Länder som inte tycks följa något mönster (Norge, Schweiz och Storbritannien) 

4. Länder som finns med i både grupp ett och grupp två (Italien och Sverige) 

 

Innan vi går vidare vill vi göra läsaren uppmärksam på att Österrike enbart är i grupp 2, 

“Länder med ett sjunkande strejkantal och sjunkande anställningsskyddslagstiftning”. Detta 

är för att vi inte kunnat analysera Österrikes period där epl ökade då vi saknar data på 

strejkfrekvensen före 1979. 

Efter att vi gått igenom de olika grupperna och länderna så skriver vi kort om Danmark. Vi 

avslutar sedan avsnitt 5.1 med en sammanfattning. 

 

 5.1.1 Länder där strejkantal och lagstiftning ökar i samma period 

Den första gruppen består av fyra länder, Frankrike, Irland, Italien och Sverige. 
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Av grupp två är Frankrike och Irland de fall som i högst grad följer vår teori. Om vi ser lite 

noggrannare på Frankrike ser vi att det mellan åren 1960 och 1964 finns det en gradvis 

ökning i antalet strejker. Lagstiftningen börjar förbättras år 1963 och fortsätter öka varje år 

fram till 1977. Om vi bara ser på detta kan vi se att strejkantalet ökade och lagstiftningen 

ganska snart därefter också ökade. Strejkerna går dock in i en svacka mellan 1965 och 

1967, möjligen 1968 men vi saknar data på antalet strejker år 1968. Efter den temporära 

nedgången sker det en kraftig ökning av antalet strejker, från 1969 till 1979 är antalet 

strejker nästan det dubbla av vad det var åren dess för innan. Strejkantalet varierar från 

2942, med undantag för år 1969 där antalet är 2207, till 4348. Detta kan jämföras med 1494 

upp till 2382 i perioden innan. Efter år 1979 sjunker antalet strejker och slutligen år 2004 är 

strejkantalet 699. Irland följer i princip samma mönster som Frankrike. 

I Italiens ökar strejkantalet vilket följs av en ökad lagstiftning. Men mitt under pågående 

ökning av lagstiftningen minskar antalet strejker för att sedan åter tillta efter att 

lagstiftningen har slutat öka. Om vi ser på årtalen ser vi att det är en ökning av strejkantalet 

från år 1960 till 1965, därefter minskar strejkantalet till samma nivå som det låg på 1960 

under åren 1966 och 1967. Lagstiftningen börjar öka år 1963 och slutar öka år 1967. Det är 

således en svacka i strejkantalet i slutet av perioden då lagstiftningen ökar. Därefter når 

strejkantalet toppnivåer fram till 1975 då det börjar avta. Men under dessa toppnivåer sker 

ingen förändring i strejkantalet.  

Sverige påminner något om Italien men har en något stabilare uppåtgående trend. Mellan 

åren 1960 till 1968 fluktuerar strejkantalet i Sverige rejält, det går mellan 7 år 1967 och 

1968 upp till 26 år 1966. I denna period tycks det inte finnas någon uppåtgående trend i 

strejkantalet. År 1968 börjar lagstiftningen öka och den ökar fram till 1977, under denna 

period ökar strejkantalet jämfört med perioden innan. Strejkantalet i denna period varierar 

mellan 41 år 1969, med undantag av åren 1968 och 1977 då strejkantalet var 7 respektive 

35, och 134 år 1970. Av detta kan vi se att både strejkantalet och lagstiftningen ökade under 

samma period, de tycks följas åt nästan perfekt, dock är det svårt att säga att det ökade 
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strejkantalet ledde till en ökad lagstiftning. Snarare ser det ut som att den ökade 

lagstiftningen orsakade ett ökat strejkantal. 

5.1.2 Länder med ett sjunkande strejkantal och sjunkande 

anställningsskyddslagstiftning 

I grupp två ingår länderna Österrike, Belgien, Finland, Italien, Nederländerna och Sverige. 

Översiktligt kan man säga att Italien och Sverige är de två länder som tydligast följer teorin 

i en nedgående fas. Det skulle kunna vara så att Spanien följer teorin lika tydligt men på 

grund av avsaknaden av data är det inte säkert att så är fallet. Nederländerna är ett ganska 

tydligt fall det också men särskiljer sig genom att lagstiftningen inte sjunker succesivt utan 

sjunker drastiskt över en kort period. Slutligen är Belgien lite speciellt då landet har en stor 

ökning i strejkantalet precis efter att lagstiftningen har minskat. 

Österrikes minskande anställningsskyddslagstiftning kommer efter en period av lågt 

strejkantal. Detta gör att Österrike stämmer väl in på vår teori. Efter perioden 1986 till 1991 

börjar strejkantalet sjunka snabbt. Det går från ett genomsnitt på 8 till mellan 0 och 4. Det 

är dock viktigt att påpeka att det saknas data för året 2003. Lagstiftningen sjunker år 2003, 

detta är således 12 år efter det att strejkantalet sjunkit ordentligt. 

Belgien följer som sagt teorin på så vis att det kraftigt minskade strejkantalet tycks resultera 

i en minskning i lagstiftningen. Från toppen i strejkantal år 1976, 281 strejker, är det en 

nedåtgående trend vilken fortsätter till år 1997, 17 strejker. Lagstiftningen börjar dock inte 

sjunka innan år 1997, försämringen i lagstiftning tycks dock orsaka en proteststorm då 

strejkantalet året därpå, 1998 skjuter i höjden med 484 strejker. Det sker dock ingen 

förändring i lagstiftningen och strejkantalet sjunker drastiskt de två följande åren till 67 

respektive 75. Tyvärr har vi inte data på strejkantalet till längre fram än år 2000. 

Finland, Italien och Sverige är som nämnt ovan de tre länder vilka tydligast tycks följa vår 

teori, båda länderna har ett strejkantal vilket sjunker under en period vilket sedan följs av en 

minskning i lagstiftningen över ett antal år. Under åren då lagstiftningen minskar fortsätter 

även strejkantalet att minska. Om vi ser närmare på Italien så visar datan att från år 1974 
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,då strejkantalet var 5598, finns det en tydligt nedåtgående trend fram till år 2009. År 2009 

var strejkantalet 889 vilket är något högre än de föregående fyra åren då det låg runt 600. 

Lagstiftningen börjar minskar år 1997 och fortsätter sjunka fram till vår data tar slut år 

2003. Sverige har ett minst lika tydligt samband. Från år 1980 då strejkantalet var på sin 

topp, 212, finns en tydlig nedåtgående trend fram till 2003 då vi slutar mäta. Lagstiftningen 

minskar stegvis, den första minskningen är mellan åren 1992 och 1993. De två åren innan 

minskningen, 1991 och 1992 sjönk strejkantalet från 126 till 23 respektive 20. Vid nästa 

minskning av lagstiftningen år 1997 kan vi se att strejkantalet året innan låg på 9 och hade 

sjunkit från 36 året innan. Finland är i princip identiskt med Sverige. Tydligt för de tre 

fallen här är att när strejkantalet sjunkit under ett antal år börjar lagstiftningen minska. 

Det något speciella fallet Nederländerna ,där lagstiftningen bara sjunker vid ett tillfälle, 

visar också på en nedåtgående trend i strejkantalet åren innan det sker en minskning av 

lagstiftningen. Strejkantalet är på sin topp år 1979, med strejkantalet 52, och fortsätter med 

en nedåtgående trend fram till mätperiodens slut år 2003. Här finns inte mycket mer att 

säga än att det är en mindre relativ ökning av strejkantalet, jämfört med de närmaste fem 

åren bakåt, kring minskningen av lagstiftningen. Mellan åren 1998 och 2000 är strejkantalet 

kring 20, detta jämfört med 12-17 mellan åren 1993 till 1997. 

 5.1.3 Länder som inte tycks följa något mönster 

Den tredje gruppen med länder vilka inte tycks följa något tydligt mönster, består av Norge, 

Schweiz och Storbritannien. Norge tycks varken ha någon tydlig uppåtgående eller 

nedåtgående trend i strejkantalet, Schweiz är samma som Norge. Storbritannien tycks först 

ha en ökning i strejkantalet från mitten av 60-talet till slutet på 70-talet men sedan minskar 

strejkantalet snabbt, trots det minskade strejkantalet fortsätter lagstiftningen att öka i flera 

år till. Fram mot slutet av mätperioden, när strejkantalet är som lägst, ökar lagstiftningen 

åter. 

Den trend man möjligen kan se i Norge är att det finns en nedåtgående trend från år 1980 

då strejkantalet låg på 35 fram till år 1994 då strejkantalet låg på 20. År 1994 är dock inte 
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riktigt representativt för de senare åren under perioden då strejkantalet snarare låg runt 15. 

År 1995 sjunker sedan lagstiftningen vilket stämmer bra in i vår teori, dock tycks 

sambandet försvinna vid nästa minskning år 2000 då strejkantalet de två föregående åren 

låg på 36 och 15. Det är således en ökning av strejker under denna period men en 

minskning av lagstiftningen. 

Schweiz extremt låga strejkantal leder till att strejkmönstret får väldiga fluktuationer från ett 

år till ett annat. Vi kan se att antalet strejker generellt sett är lite fler på 70-talet och lite 

färre på 80-talet. Samtidigt finns det helt strejkfria år under 70-talet. Men generellt sätt är 

det som nämnt svårt att hitta tydliga mönster. Samma år som nivån av lagstiftning ökar, år 

1998, börjar strejkantalet också öka och ligger det året på 7. Således ökade strejkantalet och 

lagstiftningen på samma år och det blir väldigt svårt att hävda att lagstiftningsförändringen 

skulle bero på strejkantalet. Vi kan också konstatera att den lagstiftning som sker under 90-

talet i Schweiz egentligen inte är en generell ökning av anställningsskyddslagstiftningen i 

klassisk mening. Det som införs är en (i internationell jämförelse extremt sen) 

jämställdhetslagstiftning som förhindrar diskriminering av kvinnor i arbetslivet, bland 

annat genom att förbjuda uppsägning baserat på den anställdas kön (Emmenegger 2014, 

kap. 4, s. 107) Lagen täcker även in andra jämställdhetsaspekter som sexuella trakasserier, 

diskriminering vid tillsättandet av tjänster samt inrättandet av en myndighet för 

jämställdhetsfrågor (Swiss Federal Council 2016). Lagen är självklart en ökning i 

anställningsskydd för kvinnliga arbetare vilket avspeglas i uppgången i EPL, men det är 

också rimligt att anta att andra mekanismer än arbetarmilitans som ligger bakom införandet 

av denna lagstiftning. Vi kan exempelvis tänka oss att en starkare feministisk rörelse, 

resonemang kring jämställdhets positiva påverkan på ekonomin eller dylikt är mer 

avgörande för införandet av jämställdhetslagstiftning än arbetarmilitans, även när den som i 

detta fall påverkar och stärker anställningsskyddet. Det är således extremt svårt att dra 

några slutsatser alls av Schweiz, eftersom strejknivån är relativt jämn och även EPL-

lagstiftningen.   
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Storbritannien som det sista landet i den tredje gruppen tycks inte heller följa något 

mönster. Det är som sagt ovan så att mönstret, uppåtgående strejkantal, tycks brytas i 

mitten av lagstiftningens första uppgångsperiod och i den andra uppgångsperioden tycks 

det inte strejkantalet förändras över huvud taget kring ökningen av lagstiftning. Från år 

1966, två år innan lagstiftningen börjar öka, till år 1970 finns det en uppåtgående trend i 

strejkantalet. Strejkantalet ökar under denna period från 1937 strejker, år 1966, till 3906 

strejker, år 1970. Därefter vänder trenden och blir en nedåtgående trend, detta håller i sig 

fram till slutet av vår mätperiod. Lagstiftningen däremot fortsätter stiga och har år 1977 nått 

sin första topp. Därefter dröjer det fram till år 2000 innan det åter kommer en ökning av 

lagstiftningen, men under denna period ligger strejkantalet kring 200. Storbritannien tycks 

således inte följa vår teori då lagstiftningen ökar trots rekordlåga strejkantal. Det tycks 

således saknas ett mönster om vi bara ser på vår kvantitativa data. 

Men om vi bara skrapar lite på ytan av vad som faktiskt hände på den politiska arenan 

upptäcker vi att det kan finnas en förklaring till att strejkantalet sjunker så drastiskt. År 

1971 trädde en lag i kraft, vilken begränsade fackföreningsrörelsers rätt att organisera 

strejker (Emmenegger 2014, kap. 4, s. 77). Denna lag infördes således på samma år som 

den uppåtgående trenden i strejkantal bryts och ersätts av en nedåtgående trend, men trots 

den nedåtgående trenden i strejkantalet från 1970 ligger det fortsatt på en hög nivå under 

hela 70-talet. EPL-talet fortsätter samtidigt uppåt fram till 1977.  

Svaret på varför den brittiska regeringen begränsade strejkrätten men inte begränsade 

anställningsskyddslagstiftningen kan man hitta om man går tillbaka några år. På grund av 

stora ekonomiska problem under 60-talet började politikerna jobba på en åtgärdsplan, 

planen gick i grova drag ut på att effektivisera produktionen. Detta gjordes genom en 

ökning av arbetarnas yrkeskompetens samt en förbättring av marknadsmobiliteten, 

politikerna försökte också skapa ett samarbete mellan arbetsgivarna och 

fackföreningsrörelsen i ett försök att dämpa kravet på löneökning från 

fackföreningsrörelsen (Emmenegger 2014, kap. 4, s. 74-72). Av detta kan vi se att det 

gjordes ett försök att inkorporera fackföreningsrörelsen i processen att reglera 
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arbetsmarknaden. Fackföreningarnas maktposition fortsatte att förstärktas år 1965 då det 

kom fram en rapport av Donovan-kommissionen under, rapporten skyller de ekonomiska 

svårigheterna i Storbritannien på den fragmenterade förhandlingsprocessen mellan 

fackföreningsrörelser och arbetsgivare. Detta ledde dock inte till någon reglering med hjälp 

av lagen utan rapporten argumenterade för att detta måste lösas genom att 

fackföreningsrörelserna och arbetsgivarna förändrade sitt beteende (Emmenegger 2014, 

kap. 4, s. 76-77). 

Politikernas rådande förhållningssätt höll dock inte i sig, 1968 publicerade oppositionen ett 

policy dokument vilket föreslog att problemet skulle hanteras med hjälp av lagstiftning. Det 

dröjde bara ett år från att detta dokument publicerades till det att ett annat dokument vilket 

föreslog att regeringen skulle kunna ”pausa” strejker lades fram av den dåvarande 

oppositionen. I skenet av detta kan man sedan förstå den fortsatta processen, där 

fackföreningsrörelsernas manöverutrymme försämras genom lagstiftning samtidigt som 

anställningsskyddslagstiftningen fortsätter ligger stilla. (Emmenegger 2014, kap. 4, s. 77).  

Nästa stora fall i antal strejker ser vi mellan åren 1979 och 1980. Detta kan med största 

sannolikhet förklaras med att 1979 är året då Margareth Thatcher väljs till premiärminister i 

Storbritannien. Hon genomför redan från start och sedan fortsättningsvis under hela 1980-

talet vad som har kallats ett “war on trade unions” och begränsar på ett flertal olika sätt 

strejkrätten i form av organisatoriska krav, kostnader och dylikt (Brown 2013, s. 195). 

Under denna period faller strejknivån extremt, detta borde rimligtvis, enligt vår teori, 

innebära försämringar av arbetsrätten. Här måste man dock se till förutsättningarna, 

Storbritannien är, till och med efter uppgångarna och de föregående strejktäta perioden, det 

land av alla våra undersökningsländer som har i särklass svagast Employment Protection 

Legislation. Att försämra ett anställningsskydd som redan ligger på en sådan extremt låg 

nivå skulle innebära en i princip helt oreglerad lagstiftning på området. Den drastiskt 

sjunkande strejknivån kan i det här fallet helt enkelt snarare ses som förklaringen till att det 

brittiska anställningsskyddet aldrig ens kommer upp i närheten av en västeuropeisk 

normalnivå.  
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Storbritannien är således ett komplicerat fall vilket till en början inte tycks följa vår teori 

men vilket efter en närmare undersökning gör det svårare att förkasta att fallet inte skulle 

kunna stämma in på vår teori.   

 5.1.4 Länder med både uppåtgående och nedåtgående trend 

Grupp fyra består av två länder vilka ingår i både grupp ett och två, Italien och Sverige. 

Båda länderna har haft en uppgång i lagstiftningen när strejkantalet ökat.  

Italien präglas i början av 60-talet av ett högt strejktal, efter 70-talet börjar strejkantalet 

minska kraftigt fram till slutet av vår mätperiod. Likt Belgien ökar lagstiftningen i Italien 

under perioden med ett högt strejkantal men ännu tydligare än ökningen av lagstiftningen är 

minskningen. Den kraftiga minskningen av strejkantalet tycks nämligen på ett övertygande 

vis leda till en minskning i lagstiftningen. Minskningen av lagstiftningen under 2000-talet 

sker nämligen då strejkantalet är på rekordlåga nivåer. 

Det vi tydligt kan se i Italien är att EPL-nivån redan vid vår undersökningsperiods början är 

väldigt hög. Detta grundar sig i den lutning till vänster som landets politik fick under 

efterkrigstiden på grund av att högern och näringslivet till stor del var nedsvärtade av 

kopplingarna till det fascistiska styret under andra världskriget (Emmenegger 2014, kap.3 s. 

58-59) Under denna period uppstod således en kortvarig period där arbetarrörelsens 

maktresurser var starka och detta användes till att införa långtgående arbetsrättsliga 

regleringar (Emmenegger 2014, kap. 3, s. 12). Lagstiftningen förbättrades dock från den 

redan höga nivån under perioden med mycket strejker. Vi kan sedan se att det tar lång tid 

innan nedgången i strejker efterföljs av en liknande nedgång i EPL. Under denna tid 

började dock fackföreningsrörelser klaga på hur ineffektiv lagstiftningen var, det största 

problemet var att den inte efterföljdes. Så även om det i teorin och enligt siffrorna fanns en 

stark lagstiftning så efterföljdes denna inte i praktiken(Emmenegger 2014, kap. 4, s. 13). Vi 

kan således se en period, innan man formellt försämrade 

anställningstrygghetslagstiftningen, där det faktiska anställningsskyddet i landet försämras, 

något vi inte kan se i vår data. 
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Sveriges. Det svenska strejkantalet har en uppåtgående trend under 60-talet  men tar inte 

riktig fart innan 70-talet. Den uppåtgående trenden stannar inte av förrän slutet på 70-talet 

där den planar ut. Under Början och mitten av 80-talet håller sig strejkantalet relativt stabilt 

sett som en trend, det tycks inte ske någon större upp eller nedgång. Från mitten av 80-talet 

sjunker sedan strejkantalet och den nedåtgående trenden fortsätter till slutet av vår 

mätperiod. Under den uppåtgående trenden i strejkantalet ökade också lagstiftningen. 

Därefter förblir lagstiftningen på samma nivå under slutet på 70-talet fram till början av 90-

talet då strejknivåerna är lägre än vad de var i början av 60-talet innan den första 

uppgången. 

 

5.1.5 Danmark 

När vi nu har gått igenom alla grupper så finns det ett land vilket inte har inkluderats i 

någon av grupperna,  Danmark. Anledningen till att Danmark inte sattes i någon grupp är 

att det är osäkert huruvida Danmark passar in i grupp två eller om det är så att Danmark 

helt enkelt bara haft en uppåtgående trend i strejkantal under perioden vilket inte påverkat 

lagstiftningen över huvud taget. Det första som händer är att Danmark har en nedåtgående 

trend i strejkantalet från 1960 till 1963, där sjunker antalet strejker från 82 till 19. Därefter 

ökar antalet strejker under åren 1964 och 1965 för att sedan sjunka ned till 22 åren 1966 

och 1967. Den första ökningen av lagstiftningen sker år 1968 och samma år når 

strejkantalet bottennivåer på 17. Året därpå ökar både strejker och lagstiftningen, 

strejkantalet ligger detta året på 48, året där på 77 och år 1971 sjunker det till 31. År 1972 

ökar lagstiftningen åter igen. Därefter blir det en riktig uppgång där toppvärdet ligger på 

820 år 1985. Under perioden från 1972 fram till 1985 förändras lagstiftningen inte. Från år 

1985 sjunker strejkantalet från 820 till 240 år 1994. Året därpå år 1995 minskar 

lagstiftningen vilket efterföljs av ett strejkantal kring 1000 mellan åren 1996 till 2002. Vad 

som kan urskiljas här är en stadig uppgång i strejkantalet från början av mätperioden fram 

till 2002 och även 2003. Även om det inte går att se någon förändring i Danmarks EPL 

orsakad av den höga strejkuppgången under 1990-talets slut och 2000-talets början så vet vi 
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att den danska borgerliga regeringen Fogh Rasmussen införde vissa regleringar för 

visstidsanställningar år 2002. Exempelvis i form av krav på objektiva anledningar för att 

förlänga visstidsanställningar samt förbud mot diskriminering av visstidsanställda arbetare 

(Emmenegger 2014, 105).  

5.1.6 Sammanfattning 

Överlag kan vi inte i våra data hitta tydliga bevis för en kausal mekanism mellan 

strejkmönster och anställningsskyddslagstiftning. Det verkar vara vanligare att 

anställningsskyddet ökar i samband med strejkvågor och minskar i perioder av låg 

strejkaktivitet, men det finns också exempel som inte alls stämmer överens med vår tes. Det 

fall som verkar stämma allra bäst överens med vår tes är Sverige. En förklaringsmodell är 

att den höga andelen vilda strejker i Sverige och att de skulle kunna vara anledningen till att 

strejkantalet faktiskt får genomslag.      

 

5.2 De vilda strejkerna 

5.2.1 Vilda strejker i övriga undersökningsländer 

Vi har inte, i något annat undersökningsland än Sverige, kunnat hitta statistik som visar på 

den exakta fördelningen per år av antalet vilda strejker över en längre period. Detta är 

antagligen eftersom den mesta statistiken över arbetsplatskonflikter är anpassad efter ILO-

standard och gör därför inte skillnad mellan fackligt sanktionerade respektive vilda strejker. 

Ett av de länder vi har kunnat hitta viss information om är Storbritannien, där det liksom i 

Sverige, är angivet att de vilda strejkerna utgjorde en väldigt stor andel av det totala 

strejkantalet. Vi ser också att så länge strejkantalet är högt i Storbritannien så ökar EPL, när 

strejkantalet sedan sjunker avstannar ökningen av EPL. Andelen vilda strejker uppges vara 

så pass hög som 95% i mitten av 60-talet. Detta anges dock vara “exceptionaly high in 

international terms” (Brown 2013, s. 189). Det är kanske inte konstigt att de länder som har 

många vilda strejker också är de länder i vilka det skrivs forskning kring ämnet i fråga, och 
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att det är därför vi kan hitta siffror från just Storbritannien och Sverige. Vi har redan 

presenterat förklaringar angående varför Storbritanniens strejkkurva i förhållande till EPL 

ser ut som den gör i kapitel 5 och varför resultaten är kompatibla med vår teori trots att de 

initialt kan se ut att inte stämma. Med hjälp av medlingsinstitutet data kan vi se att Sverige 

ligger på ungefär samma andels siffror under 70-talet. I genomsnitt under det årtiondet var 

92% av strejkerna vilda strejker. Under rekordstrejkåret 1974 var en så stor del som 94% av 

strejkerna vilda (Medlingsinstitutet 2015b). Utöver detta har vi endast hittat information 

kring Irland. Irländarna hade, som mest, strax över 60% vilda strejker under 60-talet 

(Brown 2013, s. 190). Således en betydligt mindre andel än både Sverige och 

Storbritannien uppges ha haft. 

5.2.2 De vilda strejkerna och anställningsskyddet i Sverige - en fallstudie 

Kan andelen vilda strejker vara anledningen till att den svenska utvecklingen stämmer så 

pass bra in på vår statistik? Vi ska här jämföra statistik från det svenska medlingsinstitutet, 

som till skillnad från statistiken från CEO-OECD faktiskt gör skillnad på lovliga och 

olovliga (det vill säga vilda) strejker. 

 

(Graf 2. Den vänstra y-axeln illustrerar antalet olovliga strejker, den högra illustrerar employment protection legislation. 
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De båda y-axlarnas skalor är oberoende av varandra. Datan om antalet olovliga strejker är hämtat från Medlingsinstitutet, 

employment protection legislation från “OECD Indicators of Employment protection legislation”.) 

  

(Graf 3. Den vänstra y-axeln illustrerar antalet lovliga strejker, den högra illustrerar employment protection legislation. De 

båda y-axlarnas skalor är oberoende av varandra. Datan om antalet lovliga strejker är hämtad från Medlingsinstitutet, 

employment protection legislation från “OECD Indicators of Employment protection legislation”.) 

 

Vi kan i Graf 2 ovan se att mönstret på de vilda strejkerna på ett ungefär följer samma 

mönster som det i graf 6. Samtidigt kan vi se att antalet fackligt sanktionerade strejker 

under samma period är en ganska liten del i jämförelse i Graf 3 och visar på ett helt annat 

mönster än det totala i graf 6. Det är de vilda strejkerna som utgör den absoluta majoriteten 

av perioden och som gör att det svenska mönstret följer vår teoretiska modell.  

De vilda strejkerna ökar dramatiskt under med början 1969 och 70-talets första hälft, detta 

sammanfaller med en ökning av EPL som i och med införandet av bland annat Lagen om 

anställningsskydd (Lag 1974:12) och flera andra förstärkningar av anställningsskydd når en 

av de högsta nivåerna bland alla våra undersökningsländer.  Detta återföljs av visserligen 

varierande men likväl hög nivå av vilda strejker under hela 70 och 80-talet. Tills skillnad 

från i Storbritannien så höjde aldrig Sverige straffen eller vitena för de olovliga strejkerna 
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under den här perioden. Fram till 1 juli 1992 var maxbeloppet i böter för en enskild 

deltagare 200 kronor (Thörnqvist 1994, s. 291). Idag ligger normalskadeståndet enligt 

praxis på 2000kr (Arbetsdomstolen 1996, nr 22) . Denna höjning av ett väldigt lågt 

straffbelopp kan dock knappast förklara strejknedgången.  Eftersom det redan är mellan 

1990 som den strejknivån angående vilad strejker störtdyker för att sedan aldrig öka igen. I 

juli 1993, efter 3 år med avsevärt lägre antal vilda strejker än till och med de allra lugnaste 

åren under 70- och 80-talet, så inför den borgerliga regeringen Bildt stora förändringar i 

anställningsskyddslagstiftningen i och med att begränsningarna mot bemanningsföretag till 

endast ett fåtal branscher tas bort (Emmenegger 2014, kap 5, s. 78). I Januari 1997 inför 

sedan den socialdemokratiska regeringen Persson lagstiftning som bland annat gör det 

möjligt att visstidsanställa personal upp till 12 månader utan speciell motivering 

(Emmenegger 2014, kap. 5, s. 79) vilket gör att EPL sjunker ytterligare. Nivån av antalet 

vilda strejker håller sig fortsatt låg under hela vår undersökningsperiod. Inte ett enda år når 

den upp till det lägsta Även om viss data saknas för ett fåtal år på 2000-talet finns det inget 

som tyder på att dessa år skulle inneburit någon dramatisk uppgång i statistiken. Samtidigt 

ser vi under denna period av långa nedgångar i antalet vilda strejker en nedgång i 

employment protection legislation för visstidsanställda, vilket framgår i graf 4 här nedan: 

 
(Graf 4. Den vänstra y-axeln illustrerar totalt antal strejker, den högra striktheten i lagstiftning kring temporära kontrakt, 
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visstidsanställning. De båda y-axlarnas skalor är oberoende av varandra. Datan om det totala antalet strejker är hämtad 

från Medlingsinstitutet, temporära kontrakt är hämtad från “OECD Indicators of Employment protection legislation”.) 

Att den vanliga EPL-siffran fortsätter vara konstant medan siffran för just visstidsarbetare 

går ner är också en förklaring till varför vår ursprungliga forskning inte stämmer med vår 

teori. Arbetarrörelsens svar på ökade krav från det allt mer maktresursstarka näringslivet på 

flexiblare arbetsmarknad var att till stor del att öppna upp för en så kallade “dualisering” 

där man skyddade sina kärnmedlemmar genom att bevara deras skydd samtidigt som man 

öppnade upp för försämringar för mer flexibla lösningar i marginalen exempelvis för 

visstidsanställda (Emmenegger 2014, kap. 1, s. 33-34).    

6. Slutsats 

De slutsatser vi kan dra av vår undersökning är att det inte går att bevisa någon direkt 

koppling mellan länder, strejkmönster och utvidgning eller avreglering av 

anställningsskyddet. Vi kan se att militansnivån i många länder verkar föregå en utvidgning 

i lagstiftning, och att det verkar vanligare med försämringar under perioder av låg 

strejkaktivitet än under perioder med mycket strejker. Samtidigt kan vi också se hur andra 

saker, så som lagstiftning, historiska förklaringar och den relativa EPL-nivån, påverkar 

huruvida utvecklingen följer vår tes. Anledningen till detta är antagligen att arbetarrörelsens 

militans, som ett mått för dess maktresurser, är en för simplistisk förklaring. Exemplet 

Storbritannien kan fungera som ett illustrativt exempel, den ökande militansen inom 

arbetarrörelsen ledde först till en ökning av EPL. Men på grund av det politiska 

valsystemet, vilket gjorde att landet kunde få en konservativ regering trots att regeringen 

bara fick en minoritet av rösterna i valet, kunde den konservativa regeringen införa en 

extremt stark anti-strejklagstiftning. Detta ledde till att arbetarrörelsens maktresurser 

försvagades och därmed stannade ökningen i anställningsskyddet av. Vi anser således att 

våra resultat trots allt går i linje med Patrick Emmeneggers teori kring hur maktresurser kan 

samverka med institutioner för att forma utvecklingen kring anställningsskyddet.  
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Vår uppsats fokuserar inte i huvudsak på anledningar till att strejkantalet sjunkit men det är 

värt att nämna i sammanhanget att minskningen i strejkaktivitet också sammanfaller med 

bytet av ekonomisk doktrin. Från andra världskriget fram till mitten av 70-talet var det 

monetära systemet Keynesianism, därefter övergick det monetära systemet till monetarism 

(Emmenegger 2014, kap. 2, s. 40). Man skulle kunna förklara nedgången strejker med att 

fackföreningsrörelsen har olika mycket makt i de olika systemen, i det keynesianska 

systemet har det mer makt än i det monetära. Anledningen till detta är att monetarismen 

fokuserar på att kontrollera inflationen, detta görs genom att stimulera utbudssidan i 

ekonomin (de som producerar tjänster eller varor).Exempelvis slutar man fokusera på 

inkomstpolitik. I det keynesianska systemet var politikerna tvungna att förhandla med 

fackföreningsrörelserna, och i utbyte mot att fackföreningsrörelserna minskade sina krav på 

löneförhöjningar fick de förbättrad lagstiftning . Detta förändrades med monetarismen då 

fackföreningarnas strejkvapen blivit mindre effektivt. (Emmenegger 2014, kap. 2, s. 45-47). 

Om fackföreningsrörelserna strejkar innebär det i och för sig ekonomiska kostnader för 

arbetsgivarna vilket kan pressa arbetsgivarna att höja lönerna. Men resultatet av de förhöjda 

lönerna är att inflationen ökar, vilket i sin tur kan leda till arbetslöshet då politiker och 

riksbank höjer räntor för att motgärda inflationsökningen. Arbetslöshet som i sin tur har en 

tendens att verka hämmande på strejkantalet eftersom det finns en större armé av 

reservarbetskraft. Således har fackföreningsrörelserna blivit av med sin starka 

förhandlingsposition vilket i sin tur inneburit att lagstiftningen försämrats. 

Vi lanserar också en tes, som vi på grund av bristfällig data inte kan bekräfta gällande 

generaliserbarheten på flera länder, kring huruvida det är just den okontrollerade militansen 

som är arbetarrörelsens kanske allra viktigaste verktyg i att få igenom kompromisser från 

arbetsgivarsidan. Denna tes, som vi tycker stämmer väl in på utvecklingen i Sverige, hade 

behövts prövas på fler länder. Tråkigt nog verkar datan kring olovliga strejker i andra 

länder än Sverige vara så bristfällig att tesens generaliserbarhet kanske aldrig går att utreda. 

Tills dess kan vi konstatera att det verkar som att vågor av vilda strejker ställer ett lands 

regering inför valet att antingen gå med på förbättringar som anställningslagstiftning eller 

likt Storbritannien införa extremt repressiv antistrejk-lagstiftning för att få bort dessa 
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strejker och därmed undanröja utveckling kring förbättrad anställningslagstiftning. Våra 

resultat har således implikationer för hur eventuella framtida vågor av vilda strejker kan 

bemötas i framtiden för de som skapar policy, samt för rörelser eller intresseorganisationer 

som vill förändra anställningsskyddet i den ena eller andra riktningen. För sociala rörelser 

som vill förbättra anställningsskyddet är det viktigt att se att framförallt de oreglerade 

arbetsplatskamperna är en viktig del men också måste förenas med politisk kamp kring de 

institutioner som anger spelreglerna för arbetsplatskampen, och för de 

intresseorganisationer som vill avreglera anställningsskyddet är fortsatt nödvändighet att på 

olika sätt hålla ner graden av vilda konflikter i samhället.  
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