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1. Inledning 
Sedan den stora konflikten mellan SAF och LO år 1980 har arbetsmarknadens parter vid två 

tillfällen försökt förhandla fram ett nytt huvudavtal att ersätta det gamla Saltsjöbadsavtalet från år 

1938. I slutet på 1980-talet diskuterade de båda centralorganisationerna SAF (numera Svenskt 
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Näringsliv) och LO ett nytt huvudavtal för bättre metoder att lösa arbetsmarknadskonflikter, men 

utan att kunna enas. År 2007 inleddes nya förhandlingar, men dessa avslutades år 2009 av Svenskt 

Näringsliv då de inte fick igenom sina krav på att begränsa strejkrätten eller att avskaffa 

anställningsskyddet och principen ”sist in först ut” (ne.se Storkonflikten 1980, 2014). 

Sett ur ett historiskt och även ett internationellt perspektiv är antalet konfliktdagar i Sverige litet 

(mi.se, 2014). Enligt en undersökning av vilka frågor som LO respektive Svenskt Näringsliv 

prioriterar framgår dock att de senare lyfter fram de svenska konfliktreglerna som ett stort hinder 

för svenska företag att konkurrera på en starkt internationaliserad marknad, samt att 

anställningsskyddet för den som varit längst anställd låser företaget vid viss personal och därigenom 

minskar företagets flexibilitet på en konkurrensutsatt internationell marknad (svensktnäringsliv.se, 

2014). 

Med tanke på att arbetslösheten i Sverige efter den senaste ekonomiska krisen 2008 liksom naglat 

sig fast på en relativt sett hög nivå (7,5 % eller högre) samt att ungdomsarbetslösheten är ännu 

högre (21,7 % eller högre) och dessutom ligger högt även i internationell jämförelse, finns 

anledning att undersöka om den svenska arbetsmarknadsmodellen har fastnat i ett läge där den inte 

längre fungerar optimalt såsom den en gång gjorde (ekonomifakta.se, 2014). 

2. Bakgrund 
Fokus i uppsatsen riktas mot arbetsmarknadens båda parter med belysning även från statsmaktens 

sida. Det är på arbetsmarknaden vi producerar och det är där samhället behöver skapa de bästa av 

förutsättningar om Sverige vill fortsätta arbeta för fortsatt ekonomisk tillväxt och bättre 

levnadsstandard för fler, men en viktig förutsättning är att statsmakten är med och finansierar 

genom det offentliga trygghetssystemet (Fellman m fl, 2008). Den svenska 

arbetsmarknadsmodellen har karaktäriserats av samförstånd, och den historiskt bevandrade har 

sannolikt hört talas om den svenska ”Saltsjöbadsandan”, syftandes till den speciella situation då ett 

huvudavtal äntligen kunde undertecknas mellan de båda centralorganisationerna SAF och LO i 

Saltsjöbaden år 1938. Det var en lättnad för alla parter; arbetare såväl som företag men även för 

statsmakten som såg fram emot ökad tillväxt utan avbrott för stora strejker. Den svenska 

arbetsmarknadsmodellen har alltsedan 1938 präglats av denna speciella anda av samförstånd, en i 

jämförelse unik samarbetsvilja (Edlund m fl, 1989). Frågan är hur mycket av andan som finns kvar i 

dagens förhandlingar och tappra försök till att skapa ett nytt så kallat huvudavtal att ersätta det 

gamla Saltsjöbadsavtalet? 

3. Syfte 
Denna uppsats behandlar den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur den fungerat under nära 
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100 år av samhällsutveckling. Syftet är att ta reda på hur arbetsmarknadens parter och ledande 

politiker ser på modellen idag år 2014, när samhället ser så annorlunda ut jämfört med för 100 år 

sedan då samarbetet mellan arbetsgivare och anställda var näst intill obefintligt och 

arbetsmarknadskonflikter ledde till även politiska motsättningar (ne.se Storstrejken 1909, 2014). 

Syftet är vidare att undersöka om det hos arbetsmarknadens parter och politiker idag finns något 

kvar av den internationellt berömda samförståndsandan? Om den finns kvar; ser samförståndet 

annorlunda ut idag? 

3.1. Frågeställningar 
Mitt intryck utifrån en tidigare undersökning är att arbetsmarknadens parter nuförtiden 

kommunicerar förbi varandra (eget PM, vt 2014), men hur upplever respektive part samt politiker 

att kommunikationen fungerar? Har de märkt någon skillnad över tid? Hur ser Svenskt Näringsliv 

respektive LO och TCO respektive representanter för politiken på den svenska 

arbetsmarknadsmodellen och på hur ett nytt huvudavtal skulle kunna etableras? Frågetecknen 

förväntas räta ut sig genom belysande intervjuer. 

3.2. Definitioner av central betydelse 
Den svenska modellen är ett begrepp som med åren kommit att stå för sig självt. Den svenska 

modellen har många definitioner och på senare tid har begreppet utvidgats till att innefatta även de 

nordiska länderna. Allt oftare hör och ser vi den nordiska modellen omnämnas i media och på 

konferenser och seminarier (Söderström, 2013, SAMAK, 2014, Norden, 2014). 

Men vad betyder egentligen den svenska modellen? Vad menar vi med den svenska modellen? I ett 

vidare perspektiv står modellen för en samhällsstruktur som innebär trygghet för alla 

samhällsmedborgare, en samhällsstruktur som bygger på grundläggande värderingar om mänskliga 

rättigheter. Modellen utgår ifrån en idé om att jämställd trygghet skapar bättre förutsättningar för 

effektiv produktion och ekonomisk tillväxt. I denna vidare mening betyder begreppet en 

trepartsmodell av hörnstenar i samhället: ett trygghetssystem genom offentlig sektor som garanteras 

av staten, ett arbetsmarknadssystem bestående av arbetsgivare och anställda som samarbetar och 

förhandlar om arbetsvillkor (Magnusson, 2006). 

I en snävare bemärkelse kan modellen avse den svenska modellen på arbetsmarknaden, det vill säga 

det svenska partssystemet där arbetsmarknadens båda parter, arbetsgivare och anställda, gör upp om 

vilka villkor som ska gälla på svensk arbetsmarknad medan staten håller sig utanför. I Sverige finns 

exempelvis ingen lagstadgad minimilön utan lägsta lön bestäms av de kollektivavtal som slutits 

mellan parterna (Appelquist, 2001). Det är denna snävare definition av den svenska modellen som 

jag avser i denna uppsats; den svenska arbetsmarknadsmodellen, MEN inte utan att ha den tredje 
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hörnstenen i åtanke; det offentliga trygghetssystemet som politiker och statsmakten ansvarar för. 

Utan den tredje hörnstenen som garanterar en miniminivå i levnadsstandard för alla 

samhällsmedborgare, skulle framför allt anställda med mindre pengar ha svårt att acceptera de 

olikheter i lön och förmögenhet som ändå existerar, och följaktligen vara ointresserade av att gå 

företagen till mötes i förhandlingar. Idén om en dräglig garanterad levnadsstandard går inte att 

bortse ifrån, inte ens för den mest ekonomiskt beräknande person: har inte arbetaren mat på bordet 

och husrum så kan hon inte orka producera. Den tredje hörnstenen bygger på politisk vilja, vilket ju 

i en demokrati är detsamma som folkets vilja, och oavsett vi pratar om den svenska modellen i 

vidare mening eller håller oss till den snävare definitionen, så finns det offentliga trygghetssystemet 

med som en förutsättning för en lyckad modell; ett lyckat samarbete, en lyckad ansvarsfördelning 

(Iversen, 2005). 

3.3. Avgränsning och urval 
Mot bakgrund av vad som beskrivs i inledningen angående den svenska modellen som ett begrepp  

med åren utvecklat till att stå för sig självt, vill jag undersöka synen idag på den svenska modellen i 

allmänhet och den svenska arbetsmarknadsmodellen i synnerhet. Den övergripande frågan handlar 

om synen på den svenska arbetsmarknadsmodellen; vilken syn de olika samhällsaktörerna har, 

huruvida synen skiljer sig åt och vad aktörerna tänker om framtiden. Min avsikt är att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av de samlade perspektiv som finns hos makthavarna på den svenska 

arbetsmarknaden, och därför riktas frågan i denna uppsats till arbetsmarknadens parter och den 

politiska statsmakten. Utifrån syftet med uppsatsen har jag vid urvalet tänkt på att resultaten av 

intervjuerna skall spegla samtliga rådande uppfattningar bland makthavarna på den svenska 

arbetsmarknaden. Därför har jag varit mån om att få intervjua personer som representerar såväl 

anställda och vänsterorienterade politiker som företagare och högerorienterade politiker. Genom att 

intervjua representanter från samtliga makthavare på den svenska arbetsmarknaden ökar graden av 

objektivitet väsentligt, så även verklighetsförankringen. 

4. Disposition 
Uppsatsen inleder med en inledning följt av en bakgrund varpå syfte och frågeställning presenteras. 

Därefter följer definitioner av central betydelse för uppsatsen samt ett teori- och ett metodavsnitt, 

innan intervjuresultaten presenteras med reflektioner över intervjusvaren. Uppsatsen avslutas med 

en framåtblickande slutsats. 

5. Teoretisk ansats 
Utgångspunkten för frågeställningen är att den svenska arbetsmarknadsmodellen varit erkänt 

framgångsrik för Sveriges ekonomiska tillväxt såväl som för maktbalansen i det svenska samhället 
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(Lundh, 2010). Eftersom arbetsmarknaden, samhället och världen förändrats sedan modellen 

grundfästes i och med Saltsjöbadsavtalet 1938, finns anledning att närmare undersöka huruvida 

synen på modellen också förändrats, om utvecklingen skiljer sig åt mellan aktörerna tillika 

makthavarna och i så fall på vilket sätt synen utvecklats olika. 

En aspekt jag finner särskilt intressant att ha i åtanke inför denna efterforskning är om det möjligen 

existerar en sida av den svenska arbetsmarknadsmodellen som döljer sig bakom en första anblick? 

Det finns några enkla förklaringar till varför denna underliggande infallsvinkel i så fall är av stort 

värde att hålla utkik efter. Saltsjöbadsavtalet har funnits sedan 1938 och har alltsedan dess utgjort en 

grundsats i alla arbetsrättsliga förhandlingar och tvistemål i Sverige (ne.se, 2014). Vid en närmare 

titt på vilka frågor arbetsmarknadens båda parter diskuterar idag visade det sig att de lyfter fram 

olika problem, de pratar förbi varandra och de fokuserar på olika mål inför avtalsförhandlingar (eget 

PM, vt 2014). Trots detta fortsätter svensk arbetsmarknad att fungera betydligt bättre än på många 

andra håll i Europa med en arbetslöshet som är lägre än på de flesta andra håll, 

ungdomsarbetslösheten undantagen (ekonomifakta.se, 2014). Hur kommer detta sig? Finns där 

fortfarande en gemensam nämnare mellan parterna; en gemensam nämnare som kommit i 

skymundan bakom förändrade villkor och ökad konkurrens? Vad är det som fungerar under ytan 

medan oenigheten parterna emellan till synes växer? Den svenska arbetsmarknadsmodellen som 

institution i samhället har reglerat den svenska arbetsmarknaden i mer än sju decennier och präglat 

lika många generationer. Den är en etablerad modell som kanske blivit så självklar i våra dagar att 

grundbulten i modellen; den gemensamma nämnaren mellan parterna, blivit så självklar att ingen 

tänker på vad den innebär längre? 

6. Metod och källkritik 
Denna uppsats bygger på totalt fem intervjuer som utförts med dels arbetsmarknadens parter LO, 

TCO och Svenskt Näringsliv, dels den politiska statsmakten representerad av ledamöter från 

regering och riksdag. För att  bringa klarhet i hur arbetsmarknadens makthavare ser på modellen ur 

både ett historiskt perspektiv och ett perspektiv från dagens förhållanden, och samtidigt  komma 

fram till om synen förändrats över tid och i så fall hur, formulerade jag ett antal reflekterande frågor 

av kvalitativ karaktär, under ett fåtal huvudrubriker i kronologisk ordning. Jag har velat lyfta fram 

vad som faktiskt rör sig i respektive makthavares ”huvuden” för att söka se mönster och samband 

inom ramen för modellen. Undersökningen omfattar samtliga aktörer tillika makthavare inom 

modellen varför sannolikheten att finna eventuella bakomliggande gemensamma nämnare torde 

vara hög. 

Den stora fördelen med en kvalitativ metod i form av intervjuer är att vi kan få en djupare förståelse 

för bakomliggande förklaringar till de frågeställningar vi valt att studera. Ofta kan förklaringen till 
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samhälleliga fenomen vara flera än en, och därtill mångfasetterad, varför det är viktigt att söka 

förstå vilka olika faktorer i en samhällsmodell som samverkar, hur de samverkar och under vilka  

omständigheter de olika faktorerna är mer eller mindre gynnsamma för samhällsutvecklingen (Patel 

& Davidson, 2003). 

Intentionen har varit att undvika ledande frågor under intervjuerna för en så sakligt grundad uppsats 

som möjligt, varför jag inför respektive intervju delgivit intervjupersonerna frågorna en dag i 

förväg, så att de i händelse av att jag skulle råka ge uttryck för en egen uppfattning eller förutfattad 

mening, skulle vara förberedda med redan övertänkta svar. Vid intervjutillfället inledde jag sedan 

med att förklara tanken med dispositionen för frågorna i kronologisk ordning, med utrymme för 

intervjupersonen att delge mig en eventuell avvikande uppfattning om upplägget för frågorna. För 

att öka validiteten under intervjuerna berättade jag redan i intervjuförfrågan vad uppsatsen avsåg att 

behandla, och förklarade sedan samma sak i en inledning till frågorna jag skickade dem i förväg. 

För att öka trovärdigheten i resultaten talade jag även om hur resultaten skulle komma att användas, 

vilka jag tänkt intervjua och beräknad tidsåtgång för intervjun. Intervjuerna har utförts en i taget vid 

olika tillfällen och har tagit cirka en timme i anspråk (Hedin, 1996, rev 2011). En intervjuteknik 

med frågor som möjliggör fria svar mäter ibland bäst det man avser att mäta. Ett sätt jag använde 

mig av för att ytterligare öka validiteten i datamaterialet för uppsatsen, det vill säga 

intervjuresultaten, var av denna anledning att formulera en typ av indirekt fråga som ställdes sist 

under intervjun; som en sammanfattande frågeställning. Denna avslutande indirekta fråga skulle 

kunna frambringa ett spontant svar som i bästa fall gick utöver de tidigare svaren som en 

sammanfattande reflektion över den övergripande frågeställningen för uppsatsen (Kvale, 1997). 

6.1. Etiska aspekter 
Med tanke på att en intervju lämnar stort utrymme till intervjuaren för egen tolkning av svaren, har 

det varit viktigt att under intervjuerna lyssna aktivt efter vad som verkligen sägs; skiftningar i 

tonlägen och andra nyanser i beskrivningar och förklaringar (Hedin, 1996, rev 2011). Etiska 

aspekter i en kvalitativ undersökning som denna föranleder extra noggrannhet för att minska risken 

för subjektiva tolkningar utifrån förhastade slutsatser, förutfattade meningar och egna åsikter, varför 

jag använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt under intervjuerna där jag lyssnat efter möjliga 

betydelser av svaren samt förhållit mig öppen till nya tolkningar under intervjuernas gång. För att 

öka reliabiliteten för undersökningen avslutades varje intervju med en fråga till intervjupersonen 

om denne ansåg att det fanns någon fråga som inte funnits med, men som borde ställts eller berörts. 

Även under bearbetningen av svaren har jag intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt med 

möjligheten att återkomma till intervjupersonerna vid eventuella oklarheter om hur jag bör tyda 

deras svar, en möjlighet jag förankrade med intervjupersonerna i samband med intervjuerna (Kvale, 

7 



1997). 

6.2. Bortfall 
Intervjun med Moderaternas representant i riksdagens arbetsmarknadsutskott var bokad att äga rum 

mailvägen. Frågorna mailades iväg, men då svaren ännu ej inkommit vid färdigställandet av 

uppsatsen har högerpolitikens perspektiv av denna anledning fått en mindre plats i uppsatsen än 

vänsterpolitikens. Dock ägde en mindre intervju med Utrikesdepartementet rum mailvägen för 

ytterligare bakgrundsfakta till undersökningen. Frågorna är andra än de som ställts till bland annat 

arbetsmarknadsutskottet i de andra intervjuerna, men svaren släpper ändå fram högerpolitikens 

perspektiv i sammanhanget och kompenserar till viss del för bortfallet. 

7. Intervjuresultat 
Intervjuerna utfördes en i taget vid olika tillfällen men svaren presenteras här efter varandra fråga 

för fråga med avsikten att göra presentationen mer överblickbar. Intervjufrågorna återfinns även 

som bilaga sist i uppsatsen. 

7.1. Återblick 
a) Hur ser LO / TCO / Svenskt Näringsliv / Socialdemokraterna på den svenska 

arbetsmarknadsmodellen? 

LO: Det som hände då, var att både fack och arbetsgivare upplevde ett hot om lagstiftning från 

statsmaktens sida, som en konsekvens av de ständigt återkommande konflikterna på 

arbetsmarknaden. Från LO-håll uppfattade man främst att det fanns ett hot om lagstiftning mot att 

tillgripa konfliktåtgärder medan man från SAF befarade en lagstiftning som skulle begränsa 

arbetsgivarnas handlingsutrymme på ungefär samma sätt. Det fanns även ett intresse från båda håll, 

av att minska kostnaderna som konflikterna orsakade. Modellen var ett bra sätt för parterna att 

umgås på, vilket medförde högre produktion och bättre ekonomi för företagen, vilket i sin tur 

förbättrade möjligheterna till reallöneökningar för de anställda. Det var en stark modell som gav 

parterna förutsättningar att åstadkomma resultat i produktionen men även på annat håll såsom att 

ställa krav på statsmakten om samhällelig välfärd till gagn för arbetsmarknaden. Till exempel 

betydde utbyggnaden av den offentliga sektorn  och  möjligheten till barnomsorg att kvinnor 

frigjordes från hemmet och istället blev tillgängliga för företagen som arbetskraft. Statligt 

finansierad rehabilitering vid sjukdom är ett annat exempel som gynnat både anställda och företag 

då anställda kunnat komma snabbare tillbaka till arbetet istället för att ny personal måste läras upp. 

TCO: Den svenska arbetsmarknadsmodellen, den så kallade partsmodellen, är en av TCOs 

prioriterade frågor. TCO vill stötta, bevara och i någon mån återupprätta partsmodellen framför 

lagstiftning på området. 
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Svenskt Näringsliv: Svenskt Näringsliv värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen, som tyvärr 

inskränktes på 1970-talet, och betonar vikten av att lönebildningen lämnas i fred till parterna utan 

inblandning av  politiker. Ökad konkurrens internationellt har lett till att Svenskt Näringslivs 

medlemsföretag anser att konfliktreglerna bör ändras, eftersom dessa leder till obalans genom 

oförutsedda produktionsstopp. Tidigare höll företagen stora lager, som kunde rädda företagen vid 

exempelvis sympatistrejker under konflikt utanför det egna företaget. Till följd av ökad konkurrens 

och snabba svängningar på den internationella marknaden saknar företagen idag lagerhållning, 

varför det vid ett produktionsstopp istället kan bli aktuellt för ett utländskt företag, som står helt 

utanför pågående konflikter och sympatiåtgärder, att gå in och leverera beställda varor och tjänster. 

Svenskt Näringsliv menar att företagens rätt till lockout numera är en nästan meningslös åtgärd att 

svara med, då även en lockout innebär ett stopp i produktionen och påtalar att antalet konfliktdagar, 

som är väldigt få i internationell jämförelse, i själva verket är ett dåligt mått på hur mycket 

konflikter stör och kostar företagen i Sverige. 

Socialdemokraterna: Den svenska arbetsmarknadsmodellen har värnat svensk arbetsmarknad väl 

med jämförelsevis få konflikter. Det är en modell som hållit under lång tid. 

b) Hur ser LO / TCO / Svenskt Näringsliv / Socialdemokraterna på Saltsjöbadsavtalet? 

LO: Saltsjöbadsavtalet är ett avtal som LO är nöjda över. Det var en slutpunkt efter två års intensiva 

förhandlingar, där de flesta fackförbund inom LO var överens om att Saltsjöbadsavtalet var ett avtal 

värt att ansluta sig till. Endast två fackförbund; Transport och Byggnads, har valt att inte skriva 

under avtalet, vilket säger något om svårigheten med att få till ett avtal som alla är nöjda med, trots 

år av förhandlingar.  

TCO: Saltsjöbadsavtalet i sig är inte synligt på så sätt att det finns uppe på bordet dagligdags eller 

vid förhandlingar.  

Svenskt Näringsliv: Saltsjöbadsavtalet var en milstolpe för Sverige, och innebar att samhället blev 

av med stora skadeverkningar efter att otaliga arbetsmarknadskonflikter; strejker och lockouter 

avlöst varandra under lång tid i Sverige och som många gånger drabbat även tredje man påtagligt. 

Socialdemokraterna: Saltsjöbadsavtalet utgör en grund att stå på och som efterhand har byggts på 

med branschvisa kollektivavtal. 

c) Bakgrund och förutsättningar i omvärlden då, 1938 vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 

LO: Det var en tid med många konflikter, man var oense om mycket; en situation som inte var till 

gagn för LO eftersom möjligheterna till reallöneökningar försämrades för varje produktionsstopp. 

TCO: Man ska komma ihåg att de som var medlemmar i det gamla TCO (och i dåvarande Daco, De 

anställdas centralorganisation, vilka senare slog sig samman och bildade det nya TCO 1944), 

tillhörde tjänstefolket i de förmögna familjerna. Tjänstefolket hade sin anställning hela året med en 

arbetsfri månad varje höst, till skillnad mot arbetarna inom LO-kollektivet, som levde sin tillvaro 
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som daglönearbetare och inte visste från dag till dag om de hade arbete eller inte. Tjänstefolket 

utförde sitt arbete och levde sina liv i familjerna där de hade sin anställning; ett förhållande som kan 

vara förklaringen till att TCO än idag föredrar samtal med arbetsgivarna framför öppen konflikt. 

Svenskt Näringsliv: Saltsjöbadsavtalet ledde fram till ett samförstånd; en förhandlingsordning och 

ett övergripande regelverk. I och med Saltsjöbadsavtalet lades grunden för hela den svenska 

modellen i fråga om lönebildning, förhandling och tvistelösning. 

Socialdemokraterna: Tiden kring 1938 var konfliktfylld och Saltsjöbadsavtalet innebar 

tvistelösning på en arbetsmarknad som under flera decennier präglats av konflikter; strejker och 

lockouter. 

d) Situationen / prioriterade frågor för LO/TCO/Svenskt Näringsliv/Socialdemokraterna då, 1938? 

LO: Den viktigaste frågan för LO då, 1938, var anställningstryggheten, som fortfarande är en viktig 

fråga för LO. Dåvarande Arbetsmarknadsnämnden, nuvarande Skiljenämnden, som hade till uppgift 

att tolka avtalet, bestod av enbart parterna LO och SAF och anses av LO ha varit en betydelsefull 

nämnd där parterna sinsemellan kunnat ”bryta och bända” regelverket för att hitta fram till en 

gemensam tolkning, utan att staten är med och tar parti för antingen den ena eller andra parten. 

TCO: De viktigaste frågorna för TCO då, 1938, återfinns inte i Saltsjöbadsavtalet. Det var 

organisationsrätten / föreningsrätten och förhandlingsrätten, det vill säga rätten för tjänstemän att 

organisera sig i en facklig förening med mandat att förhandla för hela tjänstemannakollektivet. 

Redan 1906 hade LO slutit ett huvudavtal med arbetsgivarna, den så kallade 

Decemberkompromissen, där LO erkände arbetsgivarnas rätt att ”leda och fördela arbetet och fritt 

anställa och avskeda”, mot arbetarnas rätt att organisera sig med rätt att förhandla om löner och 

arbetsvillkor. Tjänstemännen lyckades däremot inte få ett motsvarande huvudavtal utan fick vänta 

fram till 1937 års lag om förhandlingsfrihet. Det bärande i Saltsjöbadsavtalet är konfliktordningen 

och anställningstryggheten. 

Svenskt Näringsliv: Den största frågan för SAF då, 1938, var att minska antalet konfliktdagar på 

arbetsmarknaden. SAF, Svenska ArbetsgivarFöreningen, bildades 1902 och var  i begynnelsen ett 

slags försäkringsbolag. Det ursprungliga skälet till att SAF bildades var företagens behov av en 

ekonomisk samordning till att betala kostnaderna som dåtidens många strejker orsakade. Med tiden 

växte behovet av en arbetsgivarförening för att också kunna möta kraven från de allt starkare 

fackföreningarna. Det kan te sig märkligt idag, men på den tiden var det företagen som var 

förespråkare av rätten till sympatiåtgärd av det enkla skälet att dåtidens lokala fack var väldigt 

starka, och företagen behövde därför kunna hjälpa varandra att stänga ute arbetskraft, för att vinna 

konflikterna. Efterhand har produktionsmetoder och konkurrenssituationen ändrats, varför 

företagens möjlighet till lockout blivit ett alltför svagt konfliktvapen. 

Socialdemokraterna: Man stod inför ett krigsutbrott och samhällets fokus kom därför att riktas på 
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krigsrustning. I händelse av krig skulle arbetskraften komma att behövas i ett försvar, varför 

rekryteringen till industri och produktion vid denna tidpunkt kom i skymundan. Det var en osäker 

tid. När andra världskriget sedan väl var över började industrin se möjligheter till expansion i och 

med den enorma efterfrågan på industrivaror ute i Europa. 

7.2. Saltsjöbadsavtalet / huvudavtal 
a) Bra / dåligt med Saltsjöbadsvtalet? 

LO: Det positiva överväger med Saltsjöbadsavtalet, som är ett resultat av långsiktigt tänkande där 

båda parter fått ge avkall på något för att komma överens, något som kanske inte alla varit nöjda 

med (såsom exempelvis Transport och Byggnads, de två fackförbund som aldrig skrivit under 

avtalet). Det bästa med avtalet är att det är arbetsmarknadens båda parter som själva reglerar och 

bestämmer på arbetsmarknaden utan att staten lägger sig i, något som varit en styrka för parterna. 

LO och Svenskt Näringsliv har en bra samverkan i frågor som rör arbetsmiljö, försäkringar och 

pensioner. Ute i Europa brukar motsvarigheten till LO prata om ”boxning och dans” och i Sverige 

kan det vara ”boxning” i avtalsrörelser men däremellan är det väldigt mycket ”dans”, det vill säga 

samverkan, på central nivå mellan LO och Svenskt Näringsliv såväl som på förbundsnivå mellan 

fackförbunden och deras respektive arbetsgivarorganisation. När det kommer till fördelning av 

vinster brukar uppfattningarna gå isär, men i övrigt finns en samsyn kring mycket. 

TCO: Partsautonomin är central i Saltsjöbadsavtalet och innebär att parterna själva förhandlar om 

löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden utan inblandning av statsmakten. Partsautonomin 

speglar samförståndsandan i Saltsjöbadsavtalet. 

Svenskt Näringsliv: Det bästa är den gemensamma uppfattningen att statsmakten skall hållas utanför 

lönebildningen, samt förhandlingsreglerna som ger tydliga anvisningar om hur förhandlingar skall 

gå till, i vilken ordning, inom vilka tidsramar och hur tvister skall lösas. Det sämsta är att några få 

fackförbund, exempelvis Transport och Byggnads, valt att inte ansluta sig till Saltsjöbadsavtalet och 

därmed kunnat gå utanför ramarna i tvisteärenden. Transport och Byggnads begränsas alltså inte av 

konfliktreglerna i Saltsjöbadsavtalet varför tvister har kunnat pågå under lång tid utan att lösas 

genom den så kallade Skiljenämnden / Arbetsmarknadsnämnden. I praktiken har detta inte inneburit 

några större problem eftersom dessa förbund ändå hållit sig inom avtalets ramar och 

tidsbegränsningar i stor utsträckning. Grundläggande vid avtalets tillkomst var dock enhetlig 

reglering av arbetsmarknaden. Tanken bakom Saltsjöbadsavtalet var att det skulle omfatta alla på 

hela arbetsmarknaden, och på så sätt är det synd att några, om än få, valt att hålla sig utanför, då 

tanken inte fullföljts till 100 %. 

Socialdemokraterna: Det bästa är att Saltsjöbadsavtalet har tjänat svensk arbetsmarknad väl. Avtalet 

har varit och är fortfarande en grund att stå på som en del av den svenska välfärdsmodellen och för 
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lönebildningen. 

b) Vikten av ett huvudavtal i framtiden? 

LO: Avtalsförhandlingar är ett ständigt pågående arbete men enligt LO finns ett behov hos båda 

parter av att hitta fler saker / frågor att samverka kring. Nya omställningsförsäkringar vid 

uppsägning och arbetslöshet skulle kunna leda fram till ett nytt huvudavtal. Det är viktigt att även i 

framtiden fortsätta med centrala förhandlingar i frågor som ligger utanför avtalsrörelser och 

löneförhandlingar, såsom försäkringar och pensioner, på grund av de större perspektiv som det tas 

hänsyn till i centrala förhandlingar, och som kommer i skymundan i exempelvis löneförhandlingar 

på förbundsnivå. 

TCO: Vikten av ett huvudavtal även i framtiden ligger i samförståndet, som återspeglas i ett 

huvudavtal. När de så kallade Åmanlagarna kom till på 1970-talet; Förtroendemannalagen 1974, 

Lagen om AnställningsSkydd 1974 (1982) och Medbestämmandelagen 1976, rubbades 

arbetsgivarnas förtroende för de fackliga organisationerna. Lagen om AnställningsSkydd innebar ett 

avsteg från partsmodellen och en inskränkning i företagens rätt att ”leda och fördela arbetet och fritt 

anställa och avskeda”. Fastän det gått mer än 30 år sedan 1982 års införande av lagen, kan TCO och 

även SACO i sina samtal med Svenskt Näringsliv fortfarande uppfatta att förtroendet från Svenskt 

Näringslivs sida fick sig en törn i och med LAS, vilket enligt TCO bland annat fick till följd att 

arbetsgivarna blev mer radikala och mer för liberalisering än tidigare. 

En liknande inskränkning i arbetsledningsrätten idag, sett från företagens sida, skulle kunna vara 

fackliga krav på heltidsanställning åt alla; en rättighet för alla anställda men som skulle kunna få 

negativa följder för nuvarande Saltsjöbadsavtal såväl som för ett nytt huvudavtal i framtiden. 

Svenskt Näringsliv: Det är mycket viktigt att parterna själva har makten över lönebildningen även i 

framtiden utan inblandning av statsmakten. 

Socialdemokraterna anser att ett huvudavtal på arbetsmarknaden är viktigt för framtiden. Inte bara 

Socialdemokraterna utan alla de politiska riksdagspartierna värnar den svenska välfärdsmodellen, 

och Socialdemokraterna anser att ett huvudavtal på arbetsmarknaden är en viktig del i denna 

välfärdsmodell. Socialdemokraterna menar att det oavsett nytt huvudavtal, är viktigt att statsmakten 

ser över lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet, och anpassar framförallt lagen om 

anställningsskydd till dagens situation, där exempelvis behovet av att undanta två anställda från 

turordningen i mindre företag inte längre är relevant enligt Socialdemokraterna. Även 

arbetslöshetsersättningen behöver ses över då den legat kvar på samma nivå sedan 2002. 

7.3. Ansvar 
a) Hur ser relationen ut idag mellan LO och Svenskt Näringsliv? 

Relationen är av och till samt inom vissa områden väldigt bra. LO och Svenskt Näringsliv äger 
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exempelvis en del försäkrings- och pensionsbolag tillsammans. Innan år 1991 då dåvarande SAF, 

nuvarande Svenskt Näringsliv, valde att gå ur samtliga statliga bolagsstyrelser, var relationen dock 

bättre än idag. 

a) Hur ser relationen ut idag mellan TCO och Svenskt Näringsliv? 

Relationen mellan TCO och Svenskt Näringsliv idag är bra. TCO förhandlar inte själva utan arbetar 

med samhällspolitisk påverkan, något som kan bidra till en bra relation. Förhandlingarna sköts av 

fackförbunden själva eller av olika karteller, som till exempel PTK för privatanställda tjänstemän, 

som går över organisationsgränserna med medlemsförbund från både TCO och SACO. 

a) Hur ser relationen och samarbetet ut idag mellan Svenskt Näringsliv och LO (och TCO, SACO)? 

Man är oense om anställningsskyddet och konfliktreglerna, ense om annat såsom 

uppfinningsersättning och konkurrensklausuler. Industriavtalet från år 2010, och dessförinnan år 

1997, och som innebär att ett nytt kollektivavtal måste tecknas innan det gamla har gått ut, är ett 

viktigt avtal som man kunnat enas kring Som jämförelse kan nämnas situationen i byggbranschen, 

där varsel och strejkhot blivit regel snarare än undantag när det gamla kollektivavtalet löpt ut innan 

ett nytt kunnat tecknas. Svenskt Näringsliv samarbetar med de fackliga centralorganisationerna i 

bland annat utbildningsfrågor, och framhåller ett bra samarbete i många frågor. 

a) Hur ser relationen ut idag mellan Socialdemokraterna och arbetsmarknadens parter LO, PTK 

och Svenskt Näringsliv? 

Det märks att det finns en ömsesidig respekt mellan parterna även om de kan ha skilda 

uppfattningar i sakfrågor. Arbetsmarknaden bevakas från politikerhåll och det sker en ständig 

kommunikation med parterna i fråga om synpunkter och krav på förändringar för att man 

tillsammans skall kunna skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad. 

b) Hur ser samarbetet ut idag mellan LO och andra centralorganisationer, t ex TCO och SACO? 

Var och en av oss inser vikten av att tycka tillsammans, särskilt i viktiga frågor, för att på så vis 

vinna bättre gehör hos arbetsgivare och/eller regering. Samarbetet fungerar väldigt bra, även 

internationellt då man kan prata igenom vissa problem och inta en gemensam hållning att sedan ta 

med sig till möten med respektives internationella motsvarighet. 

b) Hur ser samarbetet ut idag mellan TCO och andra centralorganisationer, t ex LO och SACO? 

TCO och SACO har gemensamma förhandlings- och samverkanskarteller, varav PTK för 

privatanställda och OFR för offentliganställda tjänstemän är de två största. LO arbetar på ett lite 

annat sätt än TCO genom att förhandla själva och genom samordning av sina medlemsförbund inför 

deras förbundsvisa förhandlingar. Genom att medlemmarna i TCO respektive LO historiskt haft 

olika ingångar till arbetsmarknaden och fortfarande arbetar under olika anställnings- och 

lönevillkor, tycker man emellanåt olika i vissa sakfrågor, en skillnad sprungen från tiden som 

betjänt respektive daglönare. TCO tror att ett nytt huvudavtal kommer inom sinom tid och då 
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antagligen mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv, eftersom tjänstemannasektorn fått ökad 

dominans i samhället och kommit att bli en del av den konkurrensutsatta sektorn tillsammans med 

industrin. 

b) Hur ser Svenskt Näringsliv på att de anställda är fler än en centralorganisation på 

arbetsmarknaden och Svenskt Näringsliv står själva som centralorganisation? 

Detta har aldrig varit ett problem, möjligen gällande turordningsregler i förhandlingar med PTK 

som ju är en kartell med medlemmar från både TCO och SACO. Annars har det snarare varit en 

fördel ibland då Svenskt Näringsliv stått enade i löneförhandlingar medan till exempel LO varit 

splittrade med grupper från många olika branscher. Tydligt är dock att anställda oavsett bransch 

kommit allt närmare varandra vad gäller löner och andra villkor. 

b) I vilken utsträckning håller sig statsmakten utanför (inte utanför) lönebildning och andra 

avtalsförhandlingar (försäkringar, pension) på arbetsmarknaden? 

Socialdemokraterna: Politiker och arbetsmarknadens parter är överens om den svenska 

arbetsmarknadsmodellen där parterna förhandlar och statsmakten håller sig utanför lönebildningen. 

c) Vilket ansvar tycker LO / TCO / Svenskt Näringsliv / Socialdemokraterna att statsmakten bör ta 

för svensk arbetsmarknad? 

LO anser att regeringen styr för mycket idag, till exempel genom att komma med synpunkter på 

lönebildningen genom att föreslå fler låglönejobb inom den privata tjänstesektorn, och menar att 

regeringen inte skall vara med och tycka  i arbetsmarknadsfrågor. Men vad respektive part anser 

beror naturligtvis på vilka förändringar regeringen genomför! När LO med hjälp av 

Socialdemokraterna i regeringsställning på 1970-talet drev igenom lagen om anställningsskydd 

(1974) och medbestämmandelagen (1976), drabbade detta företagen, något som LO så här i 

efterhand kan ha anledning att vara självkritiska över. Förtroendet mellan parterna naggades i 

kanten och samarbetet har sedan dess gått knaggligare. Det gemensamma partsansvaret utan 

regeringens inblandning är en betydelsefull förutsättning för parternas självständighet, varför det är 

viktigt med rätt avvägningar gällande vem som ansvarar för vad.  

TCO: Den svenska modellen kan sägas bestå av tre samverkande delar; partsmodellen, den 

generella välfärden och aktiv arbetsmarknadspolitik. TCO är för en generell välfärd enligt 

inkomstbortfallsprincipen, och anser att statsmakten måste återta ansvaret för välfärden, som gått 

från en skälig levnadsstandard-nivå till någon slags grundnivå för människor. Enligt TCO blev 

1990-talskrisen en vattendelare vad gäller ansvaret för den svenska välfärden och idag år 2014 är vi 

långt ifrån den 2 %s arbetslöshet som rådde på 1980-talet.  

Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att ansvaret för lönebildning och liknande skall lämnas till 

parterna, medan statsmakten ansvarar för ett företagsvänligt klimat, skatter och så vidare men håller 

sig utanför lönebildningen. 
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Svenskt Näringsliv är en partipolitiskt obunden organisation och tar således inte ställning till hur 

välfärden i samhället skall organiseras och finansieras. Däremot har de tidigare varit av den 

uppfattningen att offentlig sektor varit för stor. Svenskt Näringsliv vill att staten skall öppna upp för 

vinstmöjligheter och företagsamhet i den offentliga sektorn och överhuvudtaget prioritera 

företagsamheten i samhället. Svenskt Näringslivs uppdrag är att främja företagandet som företeelse 

utan att inte en allmän normativ hållning. Etik är en fråga för varje enskilt företag anser Svenskt 

Näringsliv. 

Socialdemokraterna tycker att statsmakten måste ta ansvar för socialförsäkringarna där framförallt 

arbetslöshetsförsäkringen är en viktig förutsättning för en fungerande lönebildning. Statsmakten 

skall se till att det finns en ramlagstiftning som grund och som parterna sedan kan bygga vidare på 

med avtal. De menar att arbetslöshetsförsäkringen under senare år har krackelerat som en 

konsekvens av ett stillastående ersättningstak, och att lönebildningen därmed blivit lidande. 

7.4. Framtiden 
a) Förutsättningar och utmaningar i arbetet med ett nytt huvudavtal idag? 

LO: Förutsättningarna är bra för att sätta sig ner och hitta gemensamma lösningar på gemensamma 

problem, men kanske inte specifikt för ett nytt huvudavtal. Det finns behov från bägge håll att lösa 

problem som hög arbetslöshet, ungdomsarbetslösheten, den dåliga matchningen på 

arbetsmarknaden och att få fram en hållbar basindustri i Sverige. De senaste 20 årens 

reallöneökningar är talande för hur stabilt samarbetet på den svenska arbetsmarknaden är och att det 

finns mycket som förenar arbetsmarknadens båda parter. 

Utmaningarna ligger sedan i att hitta rätt i fördelningen av vinsterna, både i fördelningen mellan 

löntagare och företagare men också i fördelningen mellan samhällsklasser, och mellan män och 

kvinnor. Vi har i Sverige sedan 1995/-96 förhandlat fram ansvarsfulla löneökningar men vi har 

fortfarande ett jämställdhetsproblem som löper över branschgränserna. Och här har LO och Svenskt 

Näringsliv ett gemensamt ansvar för att framgent lyckas med en lönebildning där löneökningstakten 

är jämnt fördelad mellan samhällsklasser och mellan män och kvinnor. Den andra stora utmaningen 

ligger i att försöka bekämpa den höga arbetslösheten som enligt LO till stor del beror på den dåliga 

matchningen på arbetsmarknaden. Många arbetslösa saknar den kompetens företagen efterfrågar, 

vilket får till följd att företagen rekryterar personal bland dem som redan har arbete, med en högre 

löneökningstakt än avtalat som följd. LO jämför med situationen på 1980-talet då det fanns ett 

aktivt samarbete mellan Arbetsförmedling, företag och fackförbund. Då kunde företagen framföra 

vilken arbetskraft och kompetens de var i behov av, varpå Arbetsförmedlingen utbildade mot att 

företagen utlovade anställning. Idag befinner sig Arbetsförmedlingen längre ifrån både företag och 

fackförbund, som i sin tur kanske skulle behöva vara tydligare med vad företag, anställda och 
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arbetslösa behöver i fråga om kompetensutveckling. 

TCO: Det som LO och PTK vill förhandla med Svenskt Näringsliv om idag gäller frågan om 

kompetensansvar, där LO och PTK vill att kompetensansvaret skall ligga hos arbetsgivarna. För att 

gå med på det kräver Svenskt Näringsliv i så fall att man minskar anställningstryggheten genom att 

slopa reglerna om ”sist in först ut” i LAS (Lagen om AnställningsSkydd). Här har PTK och Svenskt 

Näringsliv ett omställningsavtal på gång, att jämföra med LO-sidans Yrkesintroduktionsavtal för 

ungdomar, som kom att gälla från och med januari i år (2014). Yrkesintroduktionsavtalet för 

ungdomar innebär att staten är med och betalar för yrkesintroduktionen och att staten härigenom 

kunde slopa de differentierade avgifterna till landets alla arbetslöshetskassor som funnits sedan 

2007. Nu betalar alla samma medlemsavgift till arbetslöshetskassan oavsett bransch. 

Svenskt Näringsliv: Efter det misslyckade försöket år 2008/2009 finns inga förutsättningar att inom 

överskådlig tid komma överens om ett nytt huvudavtal. Utmaningarna ligger i att komma närmare 

varandra i synen på konfliktreglerna och turordningsreglerna, som ju båda utgör de båda 

huvuddelarna i Saltsjöbadsavtalet. Svenskt Näringsliv undrar själva om de kanske varit otydliga 

med att tala om varför de idag, 76 år senare, är emot gällande konfliktregler och på vilket sätt 

sympatistrejker idag drabbar deras medlemsföretag. 

Socialdemokraterna: Statsmakten måste höja a-kassans ersättningsnivåer för att underlätta för 

arbetsmarknadens parter att komma överens i löneförhandlingar och i förhandlingar om andra 

villkor. Socialdemokraterna ser arbetslöshetsförsäkringen och lönebildningen som samverkande 

med och beroende av varandra. Det pågår också sedan 2011 en av regeringen tillsatt 

socialförsäkringsutredning som har till uppgift att se över de allmänna försäkringarna vid 

arbetslöshet och sjukdom för att försöka utröna hur försäkringarna skall kunna bidra till långsiktigt 

ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara statsfinanser. 

b) Möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal idag? 

LO: Förhandlingsordningen i Saltsjöbadsavtalet fungerar alltjämt, och de delar av avtalet som 

fungerar mindre bra idag när samhället och omvärlden förändrats, skulle behöva ses över av 

parterna. Till att börja med behöver man först identifiera vad som är viktigt, identifiera vilken fråga 

som är mest angelägen för respektive part att komma tillrätta med. Svenskt Näringslivs krav på att 

ändra konfliktreglerna och ta bort rätten till sympatiåtgärd berör en grundläggande rättighet för 

arbetstagarna och förutsättningarna saknas därför att tillmötesgå arbetsgivarna i detta krav. Frågan 

om förändringar i lagen om anställningsskydd däremot, med kravet från företagen att ta bort 

turordningsprincipen ”sist in först ut”, har förutsättningar att lösas i framtida förhandlingar, då det 

finns ett intresse från fackförbundshåll att lösa visstidsproblematiken genom att stärka rätten till fast 

anställning. Det är viktigt med fortsatt maktbalans på arbetsmarknaden mellan företag och deras 

anställda och därför är det vanligt med partsgemensamma utredningar i olika frågor. Det krävs 
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dessutom ett ökat medvetande om gemensamma frågor, även från regeringens sida i fråga om 

exempelvis utbildningsinsatser och arbetslöshetsersättning. Att göra på samma sätt som parterna 

gjorde under arbetet med Saltsjöbadsavtalet är antagligen en bra strategi, nämligen att börja med de 

frågor som det finns en samsyn kring, och först därefter diskutera problem där uppfattningarna går 

isär. 

TCO: Svenskt Näringsliv hävdar idag att fackens rätt till sympatistrejker vållar företagen stora 

bekymmer. Den stora knäckfrågan idag handlar alltså om den ena delen av Saltsjöbadsavtalet, det 

vill säga konflikträtten. Anställningstryggheten, som är den andra delen av 1938 års huvudavtal, tas 

även den upp av Svenskt Näringsliv, men vållar inte företagen lika stor osäkerhet i tillvaron som 

sympatistrejkerna gör, utan utgör mest ett hinder för utveckling och anpassning på en 

konkurrensutsatt internationell marknad. De fackliga organisationernas strejkkassor är idag 

välfyllda, vilket ger stora möjligheter till både egna strejker och sympatistrejker. 

Svenskt Näringsliv: Möjligheterna finns, men är efter försöket 2008/2009 mindre än de varit 

tidigare. 

Socialdemokraterna: Möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal är goda, men statsmakten behöver 

säkra upp trygghetssystemet genom att justera arbetslöshetsersättningen och lagen om 

anställningsskydd. 

c) Bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal? 

LO: Ett nytt huvudavtal är ett sätt att fortsätta värna partsmodellen på den svenska 

arbetsmarknaden. Ute i Europa är det förhållandevis mycket ”boxning” och lite ”dans”, något som 

brukar uppmärksammas av andra länder på de internationella konferenser där LO deltar, som till 

exempel  på det senaste ”World Economic Forum” i Davos i Schweiz, där LOs ordförande Karl-

Petter Thorwaldsson deltog som den första svenska fackföreningsledaren någonsin. Ett annat 

exempel på den svenska partsmodellens goda rykte är Sydkorea som imponeras av 

Saltsjöbadsavtalet och hur parterna, till skillnad mot i Sydkorea, löser stora problem på 

arbetsmarknaden. 

TCO: Frågan om ett nytt huvudavtal handlar i första hand om de mindre förhandlingar kring olika 

praktiska frågor, som ständigt pågår i detta ”civiliserade krig” mellan arbetsmarknadens parter. 

Saltsjöbadsavtalets tillkomst borgade för fred på arbetsmarknaden till gagn för hela samhället, 

genom tydliga regler om hur förhandlingar skall gå till, hur tvister skall lösas och 

anställningstryggheten skyddas. Saltsjöbadsavtalet utgör den stomme som andra förhandlingar och 

tvister rättar sig efter, så frågan om ett nytt huvudavtal blir aktuellt först när andra praktiska 

lösningar har förhandlats fram och eventuellt ändrats så att innehåll i Saltsjöbadsavtalet kan komma 

att skrivas om. 

Svenskt Näringsliv: Det vore bra med ett nytt huvudavtal med ändrade konfliktregler innebärandes 
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att rätten till sympatiåtgärder stryks. 

Socialdemokraterna: Dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut idag med ökad konkurrens från 

utlandet, men fungerar fortfarande bra tack vare parternas ömsesidiga respekt för varandra och 

Saltsjöbadsavtalets konfliktregler samt branschspecifika kollektivavtal. På grund av en ny situation 

på arbetsmarknaden behöver både lagstiftning och huvudavtal ses över, ett ständigt pågående arbete 

såväl bland politiker som mellan arbetsmarknadens parter. 

d) Varför bra eller dåligt? 

LO: De svenska parterna tar båda ett partsansvar och löser sådant som utomlands vållar stora 

problem alltmedan den svenska staten sköter underhållet; välfärden och den sociala tryggheten. LO 

känner alltså av och upplever att den svenska partsmodellen och Saltsjöbadsavtalet väcker intresse 

internationellt. 

TCO: Saltsjöbadsavtalet som huvudavtal är fortfarande väldigt betydelsefullt, och frågan huruvida 

ett nytt huvudavtal skulle vara bra eller dåligt beror på vilka förändringar ett nytt huvudavtal skulle 

komma att innehålla och på vilket sätt förändringarna skulle komma att påverka på olika håll i 

samhället. Även statens offentliga finanser påverkas av hur arbetsmarknadens parter ställt krav på 

varandra och på staten, liksom parterna  påverkas av hur villiga statsmakten är att ta sin del av 

ansvaret för samhällsutvecklingen. Den svenska arbetsmarknadsmodellen i snäv bemärkelse utgör 

en del av den den svenska modellen i en vidare definition, ett maskineri där partsmodellen är en av 

tre självgående men samverkande kuggar. 

Svenskt Näringsliv: Företagen skulle slippa oron över oförutsedda produktionsstopp i händelse av 

sympatistrejk och därpå följande risk att konkurreras ut av ett utländskt företag. 

Socialdemokraterna: Det är bra med ett huvudavtal i botten, men det behövs lagar också. Den 

svenska välfärdsmodellen består av flera samverkande delar, både partsmodellen på 

arbetsmarknaden och trygghetssystemet med arbetsrättsliga lagar och socialförsäkringar. 

Socialdemokraterna anser att lagen om anställningsskydd behöver förstärkas ytterligare genom att 

undantaget för mindre företag tas bort, men också genom att begränsa möjligheterna till 

visstidsanställningar. 

e) Bra eller dåligt för vem? 

LO: Ett huvudavtal är bra för svenska löntagare och för Sverige. Utbildning, pensioner, boende, lån, 

familj, sjukvård; allt bygger på ett gemensamt ansvar med starka fackförbund och ansvarstagande 

arbetsgivare. Det krävs engagemang, men utifrån en väl fungerande arbetsmarknad med optimal 

produktion finns förutsättningarna att trygga tillvaron för alla. 

TCO: Hela samhället har tjänat på och tjänar fortfarande på Saltsjöbadsavtalet som ett slags 

landmärke att hålla sig till i stormiga förhandlingar på arbetsmarknaden. Det utmärkande särdraget 

för Saltsjöbadsavtalet har varit just att det varit bra för alla, inte mest för den ena eller andra parten, 
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utan för alla; hela samhället. Till ”syvende og sidst” avgörs frågan om för vem ett avtal är bättre 

eller sämre, av hur de olika parterna värderar korgen på förhandlingsbordet. 

Svenskt Näringsliv: Båda måste tjäna på ett nytt huvudavtal, och Svenskt Näringsliv menar att med 

nu gällande konfliktregler drabbas företagen orimligt mycket med tanke på deras konkurrensutsatta 

situation på en internationell marknad. 

Socialdemokraterna: Det krävs förbättringar för den anställde i form av höjd arbetslöshetsersättning 

och förbättringar för den anställde i lagen om anställningsskydd. 

7.5. Vad var viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 
LO: Att man träffade avtalet var viktigast. Saltsjöbadsavtalet medförde fred på arbetsmarknaden 

och därigenom mindre produktionsbortfall, reallöneökningar och ökat välstånd; sammantaget ett 

fungerande samhällsmaskineri. Överenskommelsen i sig inklusive dess plus och minus är det stora 

med Saltsjöbadsavtalet. Sättet man gjorde det på med två jämställda parter som själva försökte 

komma överens, innebar liksom inrättandet av den partssammansatta Arbetsmarknadsnämnden en 

jämställd maktbalans på arbetsmarknaden och är en konstruktion som är unik för Sverige även i 

jämförelse med övriga Norden. Innehållet i avtalet; förhandlingsordningen, konfliktreglerna, 

uppsägningsreglerna, som senare år 1974 kom att ersättas med lagen om anställningsskydd, är ett 

regelverk som hållit under alla dessa år, och kan ses som bevis för hur viktigt det är att båda parter 

kommer överens för långsiktigt hållbara lösningar. 

TCO: Samförståndsandan. LO och Svenskt Näringsliv skissade upp hur anställningstryggheten och 

konflikträtten skulle se ut. Samförståndsandan har varit central för samarbetet mellan parterna och 

skissen gäller än i dessa dagar. 

Svenskt Näringsliv: Saltsjöbadsavtalet knäsatte förhandling som tvistelösningsmetod istället för 

domstolsprocesser eller politisk lagstiftning. Saltsjöbadsavtalets förhandlingsordning utgör kärnan i 

den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

När det gäller den ideologiska aspekten framträder denna inte hos Svenskt Näringsliv såsom den 

gör inom framförallt LO. Förklaringen kan vara att Svenskt Näringsliv är beroende av vad 

medlemsföretagen tycker, och de gemensamma idéerna hos företagen är desamma nu som för 

ungefär 100 år sedan; fri företagsamhet, marknadsekonomi, vinstmöjligheter. 

En annan förklaring till att företag och därmed Svenskt Näringsliv inte blandar sig i politik och 

välfärdsfrågor kan vara att företagarens drivkraft går utanför det egna arbetet till att göra företaget 

till inte enbart en försörjningsmöjlighet utan en hel livsgärning. Det finns ett egenvärde i själva 

företagandet som skiljer sig från det värde en anställd tillskriver sitt arbete. Däremot arbetar 

Svenskt Näringsliv aktivt med att försöka påverka politiska partier genom att ställa krav för ett mer 

företagarvänligt samhälle. 
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Socialdemokraterna: Arbetsfred. Saltsjöbadsavtalet var ett transparent regelsystem som medförde 

att alla visste vad som gällde. Saltsjöbadsavtalet var ett huvudavtal som stärkte upp den befintliga 

lagstiftningen inom arbetsrättens område, som allteftersom kom att regleras ytterligare med 

branschspecifika kollektivavtal. Man kan säga att Saltsjöbadsavtalet kom att fungera som en brygga 

mellan de arbetsrättsliga lagar som fanns och alla de mindre avtal mellan fackförbund och 

arbetsgivare som därefter tecknats. 

 

8. Reflektion över intervjusvaren 

8.1. Återblick 
På frågan om hur LO / TCO / Svenskt Näringsliv / Socialdemokraterna ser på den svenska 

arbetsmarknadsmodellen framhäver båda parter; arbetstagare såväl som arbetsgivare,  

partsmodellen framför lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Redan i svaret på första frågan, i 

första meningen, nämner Svenskt Näringsliv det som hände på 1970-talet på 

arbetsmarknadsområdet, lagstiftning av anställningsskyddet, som ett avsteg från den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. Av svaret  på första frågan framgår också arbetsgivarsidans förtret över 

att, som de upplever det, ofta drabbas av konflikter som de inte kan påverka utanför det egna 

företaget. Noteras bör även att det hos Socialdemokraterna verkar finnas en outtalad definition av 

arbetsmarknadsmodellen som liktydig med Saltsjöbadsavtalet och dess konfliktregler. Synen på 

Saltsjöbadsavtalet framkommer hos de intervjuade genom 

termerna ”milstolpe”, ”slutpunkt”, ”grund att stå på”, och framstår som i grunden gemensam. TCOs 

svar om avtalet som ej synligt dagligdags, tolkar jag som att Saltsjöbadsavtalet är närvarande 

genom förhandlingsordningen och konfliktreglerna, men därutöver inte som föremål för 

diskussionerna i vardagen. 

 

Bilden av situationen i det svenska samhället år 1938 är gemensam för de intervjuade. Bakgrund 

och förutsättningar i omvärlden år 1938 vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst sammanfattas av de 

intervjuade med att Saltsjöbadsavtalet ledde fram till ett samförstånd; en förhandlingsordning på en 

arbetsmarknad som under flera decennier präglats av konflikter; strejker och lockouter. 

Arbetsmarknadens parter lyfter fram anställningstryggheten, förhandlingsrätten och 

konfliktordningen som de prioriterade frågorna år 1938, medan situationen för Socialdemokraterna 

liksom antagligen för alla politiska partier vid den tidpunkten, bestod i att förbereda för annalkande 

krigsutbrott. 
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8.2. Saltsjöbadsavtalet / huvudavtal 
Såväl de fackliga centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv som Socialdemokraterna lyfter 

fram partsautonomin på arbetsmarknaden som bra med Saltsjöbadsavtalet, det vill säga att 

statsmakten håller sig utanför lönebildningen, samt att partsautonomin samtidigt speglar 

samförståndsandan i Saltsjöbadsavtalet. Svenskt Näringsliv framför dock att det är synd att några 

valt att hålla sig utanför (Transport och Byggnads), då tanken bakom Saltsjöbadsavtalet; att det 

skulle vara en enhetlig reglering och omfatta alla på hela arbetsmarknaden, därmed inte fullföljts till 

100 %. När det gäller vikten av ett huvudavtal i framtiden är de intervjuade överens om vikten av 

samförstånd överlag i arbetsmarknadsfrågor och av samsyn på lönebildningen. Att det genom 

centrala förhandlingar enligt vissa huvudregler skapas en samverkan utifrån ett större perspektiv än 

vad som är möjligt vid förhandlingar på en lägre nivå, lyfts fram som viktigt även i framtiden. 

8.3. Ansvar 
På frågan om hur relationen ser ut idag mellan LO / TCO och Svenskt Näringsliv / Svenskt 

Näringsliv och LO (TCO, SACO) / Socialdemokraterna och arbetsmarknadens parter LO, PTK och 

Svenskt Näringsliv, framhåller samtliga intervjuade ett bra samarbete, särskilt i vissa frågor såsom 

försäkringar, pension och regler om konkurrens. Frågorna som vållar oenighet mellan anställda och 

företagare är fördelningen av vinster, löner och vem som skall bära kostnaderna vid till exempel 

sjukdom. För att belysa relationerna ytterligare ställdes frågan hur det praktiska samarbetet idag ser 

ut mellan LO / TCO och andra centralorganisationer, t ex SACO. Eftersom Svenskt Näringsliv är 

ensam centralorganisation för företagen i Sverige och Socialdemokraterna som politiskt parti 

historiskt har ett välkänt, etablerat nära samarbete med LO, formulerades frågan om när den ställdes 

till dessa båda. Härmed uppstod ett tillfälle att istället få reda på hur Svenskt Näringsliv ser på att de 

anställda är fler än en centralorganisation på arbetsmarknaden medan Svenskt Näringsliv står själva 

på arbetsgivarsidan, samt att få veta i vilken utsträckning statsmakten faktiskt håller sig utanför 

lönebildning och andra avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden. Lite oväntat finner Svenskt 

Näringsliv snarare att ”ensam är stark” då motparterna LO och TCO ibland visat sig stå splittrade 

som företrädare för flera olika branscher med kolliderande krav. Från politiskt håll märker man, 

utifrån en ständig kommunikation med arbetsmarknadens parter, att det finns en ömsesidig respekt 

parterna emellan även om de kan ha skilda uppfattningar i sakfrågor. Angående den stora frågan om 

vilket ansvar de intervjuade tycker att statsmakten bör ta för svensk arbetsmarknad, resonerar 

samtliga utifrån en gemensam inställning till den självständiga modellen bestående av två 

jämbördiga parter. LO framhåller det gemensamma partsansvaret utan regeringens inblandning som 

en betydelsefull förutsättning för parternas självständighet. TCO talar om den svenska 

partsmodellen på arbetsmarknaden som en viktig del av hela den svenska modellen, där en väl 
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fungerande offentlig sektor, som statsmakten ansvarar för, är minst lika viktig. Svenskt Näringsliv, 

som liksom TCO är en partipolitiskt obunden organisation, tar däremot inte ställning till hur 

välfärden i samhället skall organiseras och finansieras, utan lägger tyngdpunkten i sitt arbete på att 

försöka få fram ett företagarvänligt klimat i samhället i såväl förhandlingar med fackförbund som i 

möten med politiker. 

8.4. Framtiden 
LO, TCO och Socialdemokraterna är betydligt mer optimistiska än Svenskt Näringsliv i fråga om 

vilka förutsättningar och utmaningar som finns i arbetet med ett nytt huvudavtal i framtiden, 

anpassat till dagens förhållanden. Både LO och TCO är väl medvetna om Svenskt Näringslivs krav 

på ändrade konfliktregler och ökad flexibilitet, det vill säga minskad anställningstrygghet, och 

betonar att möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal idag beror på hur parterna kommer att värdera 

olika förslag i framtidens förhandlingar. Svaret från Socialdemokraterna vittnar om att det blivit 

alltmer angeläget för politiker att försöka se över det sociala trygghetssystemet i form av 

exempelvis en bättre anpassad arbetslöshetsförsäkring. Gemensamt för de intervjuade är att var och 

en verkar vara väl införstådda med varandras ansvar och problematik, förmodligen ett resultat av 

deras framgångsrika nära samarbete genom åren. 

 

Utifrån svaren på frågan om huruvida det skulle vara bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal tolkar 

jag det som att frågan om ett nytt huvudavtals vara eller icke vara i grund och botten handlar om de 

många mindre förhandlingar som hela tiden äger rum på svensk arbetsmarknad. Det handlar om 

avtalsrörelser och lönebildning enligt alla de kollektivavtal som finns mellan olika fackförbund och 

arbetsgivare i många branscher, och det handlar om särskilda yrkesutbildningsavtal, 

omställningsavtal och liknande. Om överenskommelser nås i tillräcklig utsträckning mellan 

parterna, kan det bli fråga om att skriva om delar av Saltsjöbadsavtalet, men tills vidare gäller 

Saltsjöbadsavtalets regler vid förhandling, konflikt och uppsägning. När lagen om 

anställningsskydd trädde i kraft 1974 inkräktade den på arbetsgivarens rätt att fritt avskeda till 

förmån för ett lagstadgat anställningsskydd, och Socialdemokraternas vilja att nu förstärka skyddet 

ytterligare genom att ta bort rätten för mindre företag att undanta två personer från turordningen, 

skulle mot denna bakgrund kunna ses som ett steg i fel riktning. Av svaret att döma på frågan om 

varför det skulle vara bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal, verkar Svenskt Näringsliv för 

närvarande stå en bit längre ifrån en vilja till kompromiss i arbetet med ett nytt huvudavtal än 

tidigare, vilket delvis skulle kunna bero på besvikelsen från 1970-talet och delvis vara ett uttryck för 

en förändrad konkurrenssituation. Kanske kan den skönjbara oviljan även bero på att näringslivet 

idag befinner sig i en långt mer osäker situation överhuvudtaget med gamla industrinäringar som 
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upphört eller flyttat utomlands, och med en allmän osäkerhet i samhället om vilka näringar som i 

framtiden skall kunna bära sig långsiktigt (Nordiska ministerrådet, 2013)? 

 

Båda parter är överens om att hela samhället hittills har tjänat på Saltsjöbadsavtalet som ett slags 

landmärke att hålla sig till i stormiga förhandlingar på arbetsmarknaden, men Svenskt Näringsliv 

anser att konfliktreglerna nu drabbar företagen orimligt mycket med tanke på deras 

konkurrensutsatta situation på en internationell marknad. Det framstår som inbyggt i båda parters 

uppfattning att båda parter även fortsättningsvis måste tjäna på ett nytt huvudavtal. Skillnaden i 

uppfattning mellan parterna är att företagarsidan fokuserar specifikt på den svenska partsmodellen 

på arbetsmarknaden utan att se till den allmänna välfärden i samhället, medan arbetstagarsidan har 

den allmänna välfärden ständigt närvarande i åtanke. 

8.5. Vad var viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 
Viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst var enligt samtliga intervjuade att det blev fred på 

arbetsmarknaden med ett tydligt regelverk som alla kände till, vilket borgade för ett fungerande 

samhälle i stort. Svenskt Näringsliv konstaterar att Saltsjöbadsavtalets förhandlingsordning utgör 

kärnan i den svenska arbetsmarknadsmodellen och Socialdemokraterna ser Saltsjöbadsavtalet som 

en brygga mellan dåtidens arbetsrättsliga lagar och därefter tecknade kollektivavtal. LO framhåller 

att Saltsjöbadsavtalet är ett bevis för hur viktigt det är att båda parter kommer överens för 

långsiktigt hållbara lösningar liksom TCO lyfter fram samförståndsandan. 

9. Sammanfattande reflektion 
Makthavarnas syn på modellen har av vad som framkommit av intervjuerna inte förändrats, ett 

förändrat samhälle till trots. Synen på arbetsmarknadsmodellen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan 

aktörerna / makthavarna, förutom att de fackliga organisationerna ser modellen som en del av en 

större samhällsmodell i större utsträckning än Svenskt Näringsliv, som strävar efter större frihet och 

ökad flexibilitet framför trygghet och välfärdsfrågor. Inledningsvis funderas över huruvida den 

svenska arbetsmarknadsmodellen fastnat i ett läge där den inte längre fungerar optimalt såsom den 

en gång gjorde? Intervjupersonerna vittnar om att partsmodellens regelverk alltjämt fungerar, men 

företagen upplever att fackens rätt till sympatiåtgärd slår omedelbart och hårt mot företag utanför 

konflikten, delvis på grund av företagens nästintill obefintliga lagerhållning på en snabbomkastlig 

internationell marknad. Eftersom konflikträtten utgör en grundrättighet för facken, är utsikterna 

dock små till någon uppgörelse om förändring på konflikträttens område. Företagen upplevde ett 

svek när anställningsskyddet flyttades från Saltsjöbadsavtalet till lagen om anställningsskydd 1974 

och 1982, men här är utsikterna, utifrån vad intervjupersonerna erfar, större mot en ny 

överenskommelse. Den internationellt berömda samförståndsandan mellan arbetsmarknadens parter 
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och bland politiker verkar trots allt finnas kvar. 

10. Intervju med Utrikesdepartementet 
Enligt en tidningsartikel från den 4/2 2013 initierade regeringen i samband med ordförandeskapet i 

Nordiska ministerrådet ett forskningsarbete kring den nordiska modellen och jag blev nyfiken på 

vilka frågeställningar regeringen i så fall tänkt att det ska forskas kring (Söderström, 2013). Enligt 

tidningsartikeln hade  regeringen bjudit in de nordiska arbetsgivarorganisationerna att vara med i 

detta forskningsprojekt, som enligt artikeln skulle finansieras av Nordiska ministerrådet och vara 

klart 1 mars 2014. 

Främst undrade jag vad artikelförfattaren kunde tänkas syfta på för forskningsprojekt, eller snarare: 

det var forskningsprojektet som i så fall var intressant, och om det fanns någon tanke bakom att 

bjuda in enbart arbetsgivarna och inte fackförbunden? Efter att ha läst Utrikesdepartementets 

rapport "Den nordiska modellen i en ny tid - Summering" undrade jag om det kunde vara så att 

artikelförfattaren åsyftat något av de olika forskningsprojekt som tas upp i rapporten? I så fall 

handlade ju regeringens och Nordiska ministerrådets forskningsprojekt om hållbar tillväxt, 

innovationer, konkurrenskraft och liknande och i så fall faller det sig ganska naturligt att bjuda in 

företag men inte anställda, även om anställda såväl som företagare kan komma med väldigt 

innovativa idéer. Skälet till att tidningsartikeln väckte min nyfikenhet var att i flera olika 

sammanhang så samarbetar fackförbund, eller snarare LO, med "politiken", medan det på 

arbetsgivarsidan aldrig märks av något samarbete med "politiken". Skulle det vara så som artikeln 

försöker göra gällande, att regeringen nu vill göra samma sak som socialdemokraterna gjort sedan 

länge, så är detta intressant. 

 

För att få med även Alliansregeringens och högerpolitikens perspektiv i uppsatsen framförde jag 

mina frågeställningar till Utrikesdepartementet i en mailintervju som återges nedan. 

10.1. Frågor 
1-2) Det vore väldigt intressant att få veta mer om ett eventuellt forskningsprojekt där regeringen 

och arbetsgivarorganisationer samarbetar kring den nordiska / svenska modellen, och vilka frågor 

projektet i så fall fokuserar på? 

3) Det skulle även vara intressant att veta mer om huruvida det existerar en liknande relation till 

arbetsgivarna från Alliansens sida, som den mellan LO och Socialdemokraterna, och hur den i så 

fall ser ut? 

 

Utrikesdepartementets svar visar att kritiken i artikeln gällande fackförbundens medverkan är 

felaktig. 
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10.2. Svar 
1-2) Studien som tas upp i artikeln presenteras vid ett möte på Island först den 22 maj, då den blir offentlig 

och läggs upp på Nordiska ministerrådets hemsida Studien har genomförs av en rad oberoende och 

framstående nationalekonomer, och i studiens referensgrupp ingår NFS (Nordens Fackliga Samorganisation). 

Det här är första gången arbetsgivarsidan har presenterat och beviljats finansiering av ett projektförslag. 

Arbetstagarsidan / NFS har tidigare fått pengar för flera projekt utan att arbetsgivarsidan har varit inblandad. 

3) Och slutligen, på frågan om det existerar en relation mellan Alliansen och arbetsgivarna som liknar den 

mellan LO och Socialdemokraterna så är svaret nej. 

10.3. Nordiska ministerrådets rapport 
Av rapporten ”The Nordic model – challenged but capable of reform” som presenterades den 22 

maj, framgår att projektet, som den svenska regeringen initierade under ordförandeskapet i 

Nordiska ministerrådet 2013, kommit fram till att förmågan till anpassning är fundamental i de 

nordiska länderna, likaså den långa traditionen av rationellt samförstånd (Valkonen och Vihriälä, 

2014). 

11. Slutsats 
Ansatsen med denna uppsats har varit att undersöka om den svenska arbetsmarknadsmodellen som 

institution är så stark under ytan att den finns kvar som en grund under dagliga konflikter. Frågan 

inledningsvis var hur mycket av andan som finns kvar i dagens förhandlingar och försök till att 

skapa ett nytt huvudavtal att ersätta det gamla Saltsjöbadsavtalet? Intrycket är att 

samförståndsandan från tiden då avtalet undertecknades finns kvar, numera som en underförstådd 

inbyggd självklarhet mellan parterna på arbetsmarknaden. Andan bygger på ömsesidig respekt och 

är intimt kopplad till en gemensam insikt om att samarbete lönar sig och är till lika mycket gagn för 

båda parter. I grund och botten ser samförståndet likadant ut nu som då. Förhandling som 

tvistelösningsmetod länkar fortfarande samman parterna utifrån en gemensam syn på ett jämbördigt, 

självständigt maktförhållande på arbetsmarknaden utan inblandning av politiker. Intervjupersonerna 

ger en ur många hänseenden samstämmig bild av modellens betydelse på svensk arbetsmarknad, 

både ur ett historiskt perspektiv och ett perspektiv från dagens förhållanden. Deras 

verklighetsbeskrivningar bekräftar varandra och trots olika utgångspunkter och drivkrafter vid 

vardagliga förhandlingar framträder en djupt rotad enighet om den betydelsefulla maktbalans, som 

den svenska arbetsmarknadsmodellen med sin partsautonomi och förhandlingsordning borgar för. 

Intervjuresultaten bekräftar härmed hypotesen att det finns en underliggande grundbult, som 

fotfarande verkar på den svenska arbetsmarknaden. 

Den teoretiska ansatsen inbegrep först frågan om där fortfarande finns en gemensam nämnare 

mellan parterna; en gemensam nämnare som kommit i skymundan bakom förändrade villkor och 
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ökad konkurrens? Undersökningsresultatet leder fram till slutsatsen att den gemensamma nämnaren 

mellan parterna är den gemensamma uppfattningen att ett jämbördigt maktförhållande på 

arbetsmarknaden bäst gagnar både anställda och företagare, medan den politiska statsmakten håller 

sig utanför och anpassar skatteregler, utbildningsinsatser och annat efter arbetsmarknadens behov. 

Ansatsens andra fråga berörde vad det är som fungerar under ytan medan oenigheten parterna 

emellan till synes växer? Uppsatsen kommer fram till att det är Saltsjöbadsavtalets 

förhandlingsordning och konfliktregler formad utifrån en gemensam samsyn på ansvarsfördelning 

och maktbalans i samhället. 

Den tredje och sista övergripande frågan handlade om huruvida grundbulten i modellen; den 

gemensamma nämnaren mellan parterna, blivit så självklar att ingen tänker på vad den innebär 

längre? Framträdande under varje intervju, liksom det utmärkande särdraget sammantaget från 

intervjuerna, har varit den påtagliga medvetenheten hos respektive intervjuperson, om inte bara sin 

egen utan också de andra aktörernas situation och hållning i olika frågor. Intrycket har varit att det 

finns en djupt rotad respekt för varandra, kanske sprungen ur den lättnad och den framgång som 

Saltsjöbadsavtalets tillkomst medfört och blivit en symbol för. 

11.1. Framåtblick 
Så vad händer härnäst? Kommer arbetsmarknadens parter tillsammans med statsmakten att 

gemensamt kunna lösa upp knutarna på arbetsmarknaden för exempelvis ungdomar? Den teoretiska 

ansatsens tre övergripande frågor, om en möjlig underliggande infallsvinkel och grundbult, ger oss 

vägledning inför framtiden. Vi kan konstatera att trots en allmän osäkerhet i samhället om vilka 

näringar som kan tänkas bära sig i framtiden fortgår arbetet varje dag i ett alltjämt nära samarbete 

mellan makthavarna på svensk arbetsmarknad. Såsom jag uppfattat intervjupersonernas inställning 

och svar, så bygger den gemensamma uppfattningen, samsynen på ansvarsfördelning och 

maktförhållanden på en stor respekt aktörerna emellan. Vi kan fundera över om hemligheten, eller 

nyckeln, till grundbulten kanske är den nära kontakten, de ständiga samtalen, återkommande 

förhandlingarna och täta förbindelserna mellan makthavarna på alla plan och alla nivåer; vertikalt 

och horisontellt över hela samhället? 
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13. Bilaga; intervjufrågor 
LO (LandsOrganisationen) 
Intervjufrågor, 2014-05-16        // Mari Nordenholm 
 
Uppsatsen kommer att handla om den svenska arbetsmarknaden och hur parterna ser på, dels det 
gamla Saltsjöbadsavtalet dels på arbetet med ett nytt huvudavtal. Det blir alltså reflektioner ur både 
ett historiskt perspektiv och ett perspektiv från dagens förhållanden. 
 
I och med Saltsjöbadsavtalet har statsmakten hållit sig utanför arbetsmarknadsförhandlingar, men 
man vet ju aldrig hur detta förhållande kan komma att förändras. Reflektioner kring detta? 
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1. Återblick 
a) Hur ser LO på den svenska arbetsmarknadsmodellen? 
b) Hur ser LO på Saltsjöbadsavtalet? 
c) Bakgrund och förutsättningar i omvärlden då, 1938 vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 
d) Situationen / prioriterade frågor för LO då, 1938? 
e) Vad var viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst då, såsom LO ser på det i en tillbakablick? 
 
2. Saltsjöbadsavtalet / huvudavtal 
a) Bra / dåligt med Saltsjöbadsvtalet? 
b) Vikten av ett huvudavtal i framtiden? 
 
3. Ansvar 
a) Hur ser relationen ut idag mellan LO och Svenskt Näringsliv? 
b) Hur ser samarbetet ut idag mellan LO och andra centralorganisationer, t ex TCO och SACO? 
c) Vilket ansvar tycker LO att statsmakten bör ta för svensk arbetsmarknad? 
 
4. Framtiden 
a) Förutsättningar och utmaningar i arbetet med ett nytt huvudavtal idag? 
b) Möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal idag? 
c) Bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal? 
d) Varför bra eller dåligt? 
e) Bra eller dåligt för vem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TCO (Tjänstemännens CentralOrganisation) 
Intervjufrågor, 2014-05-09        // Mari Nordenholm 
 
Uppsatsen kommer att handla om den svenska arbetsmarknaden och hur parterna ser på, dels det 
gamla Saltsjöbadsavtalet dels på arbetet med ett nytt huvudavtal. Det blir alltså reflektioner ur både 
ett historiskt perspektiv och ett perspektiv från dagens förhållanden. 
 
I och med Saltsjöbadsavtalet har statsmakten hållit sig utanför arbetsmarknadsförhandlingar, men 
man vet ju aldrig hur detta förhållande kan komma att förändras. Reflektioner kring detta? 
 
1. Återblick 
a) Hur ser TCO på den svenska arbetsmarknadsmodellen? 
b) Hur ser TCO på Saltsjöbadsavtalet? 
c) Bakgrund och förutsättningar i omvärlden då, 1938 vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 
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d) Situationen / prioriterade frågor för TCO då, 1938? 
e) Vad var viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst då, såsom TCO ser på det i en tillbakablick? 
 
2. Saltsjöbadsavtalet / huvudavtal 
a) Bra / dåligt med Saltsjöbadsvtalet? 
b) Vikten av ett huvudavtal i framtiden? 
 
3. Ansvar 
a) Hur ser relationen ut idag mellan TCO och Svenskt Näringsliv? 
b) Hur ser samarbetet ut idag mellan TCO och andra centralorganisationer, t ex LO och SACO? 
c) Vilket ansvar tycker TCO att statsmakten bör ta för svensk arbetsmarknad? 
 
4. Framtiden 
a) Förutsättningar och utmaningar i arbetet med ett nytt huvudavtal idag? 
b) Möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal idag? 
c) Bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal? 
d) Varför bra eller dåligt? 
e) Bra eller dåligt för vem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenskt Näringsliv 
Intervjufrågor, 2014-05-09        // Mari Nordenholm 
 
Uppsatsen kommer att handla om den svenska arbetsmarknaden och hur parterna ser på, dels det 
gamla Saltsjöbadsavtalet dels på arbetet med ett nytt huvudavtal. Det blir alltså reflektioner ur både 
ett historiskt perspektiv och ett perspektiv från dagens förhållanden. 
 
I och med Saltsjöbadsavtalet har statsmakten hållit sig utanför arbetsmarknadsförhandlingar, men 
man vet ju aldrig hur detta förhållande kan komma att förändras. Reflektioner kring detta? 
 
1. Återblick 
a) Hur ser Svenskt Näringsliv på den svenska arbetsmarknadsmodellen? 
b) Hur ser Svenskt Näringsliv på Saltsjöbadsavtalet? 
c) Bakgrund och förutsättningar i omvärlden då, 1938 vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 
d) Situationen / prioriterade frågor för SAF då, 1938? 
e) Vad var viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst då, såsom Svenskt Näringsliv ser på det i en 
tillbakablick? 
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2. Saltsjöbadsavtalet / huvudavtal 
a) Bra / dåligt med Saltsjöbadsvtalet? 
b) Vikten av ett huvudavtal i framtiden? 
 
3. Ansvar 
a) Hur ser relationen och samarbetet ut idag mellan Svenskt Näringsliv och LO (och TCO, SACO)? 
b) Hur ser du på att de anställda är fler än en centralorganisation på arbetsmarknaden och Svenskt 
Näringsliv står själva som centralorganisation? 
c) Vilket ansvar tycker Svenskt Näringsliv att statsmakten bör ta för svensk arbetsmarknad? 
 
4. Framtiden 
a) Förutsättningar och utmaningar i arbetet med ett nytt huvudavtal idag? 
b) Möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal idag? 
c) Bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal? 
d) Varför bra eller dåligt? 
e) Bra eller dåligt för vem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna 
Intervjufrågor, 2014-05-13        // Mari Nordenholm 
 
Intervju om den svenska partsmodellen på arbetsmarknaden ur ett politiskt perspektiv. 
 
Uppsatsen kommer att handla om den svenska arbetsmarknaden och hur parterna ser på, dels det 
gamla Saltsjöbadsavtalet dels på arbetet med ett nytt huvudavtal. Det blir alltså reflektioner ur både 
ett historiskt perspektiv och ett perspektiv från dagens förhållanden. 
 
I och med Saltsjöbadsavtalet har statsmakten hållit sig utanför arbetsmarknadsförhandlingar, men 
man vet ju aldrig hur detta förhållande kan komma att förändras. Reflektioner kring detta? 
 
1. Återblick 
a) Hur ser Socialdemokraterna på den svenska arbetsmarknadsmodellen? 
b) Hur ser Socialdemokraterna på Saltsjöbadsavtalet? 
c) Bakgrund och förutsättningar i omvärlden då, 1938 vid Saltsjöbadsavtalets tillkomst? 
d) Situationen / prioriterade frågor för Socialdemokraterna då, 1938? 
e) Vad var viktigast med Saltsjöbadsavtalets tillkomst då, såsom S ser på det i en tillbakablick? 
 
2. Saltsjöbadsavtalet / huvudavtal 
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a) Bra / dåligt med Saltsjöbadsvtalet? 
b) Vikten av ett huvudavtal i framtiden? 
 
3. Ansvar 
a) Hur ser relationen ut idag mellan Socialdemokraterna och arbetsmarknadens parter LO, PTK och 
Svenskt Näringsliv? 
b) I vilken utsträckning håller sig statsmakten utanför (inte utanför) lönebildning och andra 
avtalsförhandlingar (försäkringar, pension) på arbetsmarknaden? 
c) Vilket ansvar tycker Socialdemokraterna att statsmakten bör ta för svensk arbetsmarknad? 
 
4. Framtiden 
a) Förutsättningar och utmaningar i arbetet med ett nytt huvudavtal idag? 
b) Möjligheterna till ett nytt Saltsjöbadsavtal idag? 
c) Bra eller dåligt med ett nytt huvudavtal? 
d) Varför bra eller dåligt? 
e) Bra eller dåligt för vem? 
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