
 

Industriavtalet – en bakgrund 
Det första Industriavtalet undertecknades den 18 mars 1997. Det skedde efter ungefär ett halvår av 

samtal och förhandlingar. Åtta fackliga organisationer och 12 arbetsgivarorganisationer skrev under 

avtalet. Initiativet till de samtal som ledde fram till Industriavtalet kom från de fackliga 

organisationerna. Inbjudan till samtal skedde dels i form av brev till de berörda 

arbetsgivarorganisationerna och dels i form av en debattartikel i DN den 1 juni 1996.  

 

Varför ett fackligt initiativ? 

Ett viktigt skäl till fackens inbjudan var att parterna under en tid varit helt oense om hur 

lönebildningen skulle fungera i Sverige. Det komplicerade förhandlingarna och ökade risken för 

konflikter. Det hör ju till att arbetsgivare och fack har olika uppfattningar om hur mycket lönerna ska 

öka, hur reglerna kring anställningens ingående och upphörande ska utformas, arbetstidsregler m.m. 

Fack och arbetsgivare har olika intressen att bevaka och för att lösa frågorna sätter de sig i 

förhandlingar. Men under första delen av 90-talet var parterna också oeniga om hur förhandlingarna 

skulle gå till och på vilken nivå olika frågor skulle lösas. Det var som att ena gänget ville spela fotboll 

och det andra gänget handboll. En sådan match är svår att få ordning på.  

 

Situationen i mitten på 90-talet var också besvärlig på flera andra sätt. Svensk ekonomi hade stora 

problem, statskulden skenade och arbetslösheten var på tvåsiffriga nivåer. Facit för reallöner och 

industriproduktionen från mitten av 1970-talet till början av 1990-talet var inte särskilt upplyftande. I 

stort sett hade såväl industriproduktion som reallöner stått och stampat på samma nivå i 20 års tid. 

1995 års avtalsrörelse hade lett till flera konflikter och relativt höga löneökningar. Regeringen 

(socialdemokratisk) gjorde bedömningen att de inte skulle kunna få ordning på samhällsekonomin om 

inte lönebildningen började fungera bättre och hotade därför parterna med ingrepp i lönebildningen, 

om inte parterna själva tog sitt ansvar. Parterna fick tiden fram till den 31 mars 1997 på sig att 

presentera en lösning. 

 

Det var mot ovanstående bakgrund som facken bjöd in arbetsgivarna. Vill man hitta en födelsedag för 

Facken inom industrin så är nog den 1 juni 1996 den lämpliga. Att en konstellation av fackförbund 

bestående av sex LO förbund, ett TCO förbund och ett SACO förbund valde att agera gemensamt var 

något nytt på svensk arbetsmarknad.  

 

Bakgrunden till att denna konstellation, Facken inom industrin, kunde etableras var två andra 

samarbeten. Metall1, Sif2 och Civilingenjörsförbundet3 hade redan 1992 startat ett samarbete inom 

Verkstadsindustrin. Det skedde mot bakgrund av att flera stora industrikoncerner inom 

Verkstadsindustrin försökte få till stånd lokala alternativt koncernvisa kollektivavtal med fredsplikt 

utan de centrala fackens inblandning. De branschvisa rikstäckande kollektivavtalen skulle brytas upp. 

Verkstadsföreningen hade tagit styrelsebeslut på att det inte skulle förekomma några löneökningar 

som resultat av de centrala rikstäckande avtalsförhandlingarna. För att motta denna attack bilda Metall. 

Sif och CF ett Förhandlingsråd. I avtalsrörelserna 1993 och 1995 samverkade förbunden i 

förhandlingarna gentemot Verkstadsföreningen. Den andra konstellationen var avtalssekreterarna för 

de sex LO förbunden inom industrin4. De hade sedan början av 1980-talet etablerat ett informellt 

samarbete i den s.k. ALI gruppen. Där diskuterades avtalsfrågor och arbetsrättsliga frågor av 

gemensamt intresse. 

 

 

  

                                                      
1 Idag IF Metall efter att Metall och Industrifacket gick samman 2006.  
2 Idag Unionen efter att Sif och HTF gick samman 2008 
3 Idag Sveriges Ingenjörer efter att Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 2007. 
4 De LO förbund som undertecknade det första Industriavtalet var Metall, Träindustriarbetareförbundet, 

Industrifacket, Skogsarbetareförbundet, Livsmedelsarbetareförbundet och Pappers. 



 
Vilka var arbetsgivarnas motiv för att skriva på Industriavtalet? 

Efter att industrins arbetsgivare själva funderat en del på den inbjudan de fått av facken kom samtalen 

så småningom igång. Samtalen startade mer formellt upp den 24 oktober 1996 och övergick så 

småningom i mer regelrätta förhandlingar. Ganska snart blev det tydligt att industrins arbetsgivare 

hade använt tiden mellan inbjudan och starten för samtalen till interna förberedelser. Något som var 

bra för de fortsatta förhandlingarna. Arbetsgivarna kom med egna konkreta förslag till lösningar vilket 

bidrog till konkreta och meningsfulla förhandlingar. Förhandlingarna resulterade så småningom i att 

industrins parter den 18 mars 1997 kunde underteckna Industriavtalet. 

 

Varför arbetsgivarna inom industrin valde att ge sig in i förhandlingar om ett Industriavtal och varför 

de i slutändan skrev på har de själva de bästa svaren på men här följer några tänkbara förklaringar, sett 

utifrån et fackligt perspektiv. 

 

Samtalen om ett nytt Industriavtal började med det som förenade parterna. Intresset för att utveckla 

svensk industri. I dessa samtal var ett flertal av företagsledarna för de stora internationella koncernerna 

involverade. Förtroenden som redan fanns mellan nyckelpersoner i ledningarna för de svenska 

industriföretagen och ledningarna i de fackliga organisationerna stärktes på detta sätt. Positioner som 

under första delen av 1990-talet lett till konfrontation gav successivt vika då samtalen till stor del kom 

att handla om vad parterna kunde samarbeta och samverka kring. Det framgår också av det första 

Industriavtalets fullständiga namn ”Samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning”. 

 

Industrins arbetsgivare var heller inte nöjda med utvecklingen och utfallet av förhandlingarna 1995. 

Resultatet av de förbundsvisa förhandlingarna hade inte blivit vad de önskade. Fackens argumentering 

för att lägre nominella löneökningar, i takt med Europa, låg i fackens intresse och inte behövde betyda 

lägre reala löneökningar gjorde intryck. Något som också förenade parterna var att de inte ville att 

staten (regeringen) skulle lägga sig hur parterna förhandlade. Industriavtalet blev en signal till 

regeringen om att parterna inom industrin själva tog ansvar för lönebildningen. Det framgick bland 

annat av § 1 i Industrins förhandlingsavtal; ”Genom detta avtal tar parterna ett gemensamt ansvar för 

lönebildningen på sin del av arbetsmarknaden.”  

 

Att förhandlingarna gick i lås kan nog till en del tillskrivas något man lite diffust brukar beteckna som 

”den anda” som förhandlingarna fördes i. Samtalen präglades av ett stort mått av pragmatism. Alla 

inblandade var beredda att ta ansvar och bryta med en del invanda men destruktiva beteenden. Det 

fanns ett starkt gemensamt intresse av att utveckla svensk industri. Insikten om industrins betydelse 

för hela den svenska ekonomin var en självklarhet hos alla inblandade. Den gemensamma ambitionen 

att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling parallellt med att skapa ordning och redan på 

arbetsmarknaden gjorde att förhandlingarna tycktes väcka nytt liv i den gamla saltsjöbadsandan.  

 

Vid något tillfälle kallades förhandlingarna lite skämtsamt för SALT 2. Det anspelade dels på de 

tidigare förda nedrustningsförhandlingarna mellan världens stormakter och dels på Saltsjöbadsavtalet 

på 1930-talet. Det finns också mer konkreta likheter mellan Saltsjöbadsavtalet och Industriavtalet. 

Bägge avtalen kom till efter hot om statlig intervention. En central del i Saltsjöbadsavtalet är den 

förhandlingsordning som skapades för att hantera tvister som uppkommer på lokal nivå. En central del 

i Industriavtalet är den förhandlingsordning som regler formerna för riksavtalsförhandlingar. Bägge 

avtalen reglerar en procedur för viktiga förhandlingarna. Bägge avtalen stipulerar också att parterna 

ska ha ett antal gemensamma institutioner i syfte att förverkliga avtalets intentioner.  
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