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Den svenska modellen efter 
Saltsjöbaden 1938-1970

• Stigande organisationsgrad hos parterna
• Centraliserad lönebildning – överenskommelser 1939-1944

mellan SAF och LO 
• => 1956 centrala förhandlingar

• Frånvaro av statliga ingripanden och inkomstpolitik i 
lönebildningen

• Rehn-Meidnermodellen syftar till dynamik och 
strukturomvandling, lönepolitiken blir ett instrument

• Samförstånd, samarbete och kompromisser präglar 
partsrelationerna

• Institutionell infrastruktur etableras – avtalslösningar!



Saltsjöbadsmodellen börjar ifrågasättas
Arbetsvillkor och medbestämmande Vem ska äga och styra företagen?



Löntagarfonderna blev crescendot

Kanske det mest radikala förslaget (Meidner 1975, LO 1976) som 
lagts fram och, realistiskt, kunnat bli praktisk politik i Sverige 

Saltsjöbadsavtalet sägs upp 1976 – av LO



Makroekonomisk instabilitet och decentralisering

Uppbrott från centrala löneförhandlingar 1983Strejker som slår mot samarbetsklimatet



Vägen tillbaka till ordning och reda igen
Rehnbergavtalet 1990 Industriavtalet 18/3 1997



Samarbetsklimatet förbättras, centralt och lokalt
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• En förutsättning är också de 
stabila makroekonomiska villkoren

• Oberoende riksbank med låginflationsmål
• Ny budgetprocess med budgetbalans i fokus

• Politikerna kan inte längre direkt 
förhandla om statsanställdas löner

• Mindre klåfingrighet i lönerörelserna



En ny omvärld och Saltsjöbadsanda på nya sätt
EU-medlemskap med konsekvenser för 

den svenska partsmodellen 
• En svensk modell för lönesättning?

• Företag som saknar förankring i 
Saltsjöbadsanda och partstänkande

• Nya försök att politisera lönebildningen
• Vissa grupper lönesätts ”fel” av 

nuvarande system
• Ska man, och hur ska man samverka?

• Lägre legitimitet med fallande 
organisationsgrad, vem representerar 
man?

• På vilken nivå kan/bör parter samverka 
lokalt – nationellt – övernationellt
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