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Vad händer med vår strejkrätt?

Fackföreningarnas viktigaste maktmedel är möjligheten att strejka, 
det är det enda som tvingar arbetsgivare att förhandla och sluta 
avtal. Med hänvisning till läget i containerterminalen i Göteborgs 
hamn meddelade ansvarig minister Ylva Johansson sommaren 2017 
att en utredning skulle tillsättas där direktiven gick ut på att komma 
med förslag att det inte ska vara tillåtet för ett fack att strejka om det 
redan finns ett avtal på en arbetsplats. 
Med förevändning om att innehållet i den utredningen kunde  
innebära långt mer drastiska inskränkningar aviserade istället  
huvudorganisationerna LO, TCO och Saco tillsammans med Svenskt 
Näringsliv den 5 juni i år en egen överenskommelse för att minska  

Antal förlorade arbetsdagar i Sverige till följd av strejker och lockouter*

*Rodney Edvinsson (historia.se) utifrån Mikkelsen (1992) och SCB. Kompletterat med data från ILO för åren 2006-2016.
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utrymmet för fackliga stridsåtgärder. Denna överenskommelse 
säger sig nu Ylva Johansson vilja göra till lag. De olika förbuden i 
den överenskommelsen och den sammantagna effekten visar att det 
skulle innebära en dramatisk försämring av samtliga arbetstagares 
maktposition på svensk arbetsmarknad. 



Kontakta ditt fack, din klubb, din avdelning, sektion eller förbund, 
och fråga vad de tänker att göra för att stoppa förslagen till försäm-
ringar. Ta upp frågan på fackmöten, anta uttalanden, gör namn- 
insamlingar bland arbetskamraterna.

Ta kontakt med oss och hjälp till att sprida detta blad och annan 
information om försvaret av strejkrätten.

Nätverket Försvara Strejkrätten

forsvarastrejkratten.wordpress.com

forsvarastrejkratten@gmail.com

Vad kan du göra?

Strejkrätten är fackföreningens viktigaste vapen. Ge inte lag-
stiftarna möjlighet att inskränka fackens rätt och därmed ge 
arbetsgivarna ännu mer makt.

Huvudorganisationerna LO, TCO och Saco har tillsammans med 
Svenskt Näringsliv nu öppnat för bland annat ”avtalsshopping”, där 
arbetsgivare sluter avtal med den fackförening som har de sämsta 
villkoren och gör det därmed förbjudet för andra fack att hota med 
konflikt. Kvalificerade bedömare menar även risken finns för s.k. 
”gula fackförbund”. Det vill säga fackförbund som startas och 
kontrolleras av arbetsgivaren och inte arbetstagarna själva. Vi är 
därför ett antal fackligt aktiva som startat Nätverket Försvara Strejk- 
rätten och vi kommer att sprida information och bygga opinionen 
kring denna fråga.
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