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1.   Inledning 
 
 
Ekonomerna vid de centrala organisationerna på arbetsmarknaden har vid olika tillfällen 
genom gemensamma analyser försökt att bidra till förståelsen av lönebildningens funktions-
sätt och dess roll i samhällsekonomin. De senaste bidragen var rapporterna I takt med Europa 
(1995) och I otakt med sysselsättningen (1997). Utarbetandet av föreliggande rapport har 
särskilt aktualiserats av diskussionen om en svensk övergång till euro inom ramen för EMU. 
En sådan övergång ändrar förutsättningarna för lönebildningen. Den mest framträdande 
förändringen är att Riksbankens hittillsvarande roll i prisstabiliseringen upphör. Det kommer 
inte att finnas något officiellt penningpolitiskt mål för just Sveriges inflation. Riksbankens 
disciplinerande inverkan på lönebildningen faller därmed också bort. Detta har varit ett 
huvudområde för oss att analysera. I rapporten ingår även en redovisning av lönekostnadernas 
utveckling under senare år enligt mönster från de ovan nämnda rapporterna. Vidare för vi en 
diskussion om andra långsiktiga framtidsfrågor av stor betydelse för den svenska 
arbetsmarknaden och lönebildningen, däribland produktivitetstillväxten, arbetsutbudet, 
sjukfrånvaron och arbetstiderna.     
 
I den bakgrund som vi tecknar framstår riskerna för en svag utveckling av arbetsutbudet som 
ett mycket allvarligt problem, såväl för arbetsmarknaden och lönebildningen som för 
samhällsekonomin i övrigt. Det är därför vår bestämda uppfattning, som redovisas i 
slutsatsavsnittet, att statsmakterna måste besinna de långsiktiga arbetskraftsperspektiven i 
diskussionerna om arbetstidsförkortningar i olika former, lika väl som att omsorgen om 
arbetskraftens hälsa, ork och uthållighet måste vara en huvudfråga för allt ledarskap i företag 
och förvaltningar. Det är också viktigt att åstadkomma överenskommelser parterna emellan, 
som under hög- och lågkonjunkturer möjliggör större flexibilitet i arbetsutbudets storlek.  
 
Ett deltagande i EMU innebär att frågan om normer för lönebildningen som anknyter till den 
europeiska lönekostnadsutvecklingen får förstärkt aktualitet. När partsekonomerna 
publicerade 1995 års rapport kom slutsatserna om den s.k. europanormen att missförstås av 
många. Vi drar i vår rapport slutsatsen att en verkningsfull lönebildningsnorm måste utarbetas 
på ett annat sätt, där det förväntade europagenomsnittet visserligen är en viktig utgångspunkt, 
men där det måste göras korrigeringar på en rad punkter innan det blir tjänligt för normerande 
bruk. 
 
Vi drar också slutsatsen att finanspolitiken och de förefintliga automatiska 
konjunkturstabilisatorerna har begränsade förutsättningar att ersätta Riksbanken i funktionen 
att ”bestraffa” en löneutveckling som är samhällsekonomiskt ohållbar. I stället kan en särskild 
mekanism eller institution inrättas, som kan ersätta åtminstone den analys- och signalfunktion 
som Riksbanken i dag fullgör. En sådan institution skall vara oberoende av regeringen – 
erfarenheterna av statlig inkomstpolitik är dåliga för Sveriges del.    
 
Den lönebildningsgrupp som enats om slutsatserna i denna rapport består av Stefan Ackerby 
(Landstingsförbundet), Dan Andersson (LO), Stefan Fölster (Svenskt Näringsliv), Clas 
Olsson (Svenska Kommunförbundet) och Gunnar Wetterberg (SACO). Hans Olsson är 
gruppens sekreterare. 
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2.    Löner och lönekostnader under senare år 
 
 
I och med att Sverige har en penningpolitik med lagstadgad skyldighet för Riksbanken att 
upprätthålla en stabil inhemsk inflation har den svenska lönebildningsdiskussionen alltmer 
koncentrerats till löneutvecklingens hållbarhet i förhållande till det svenska inflationsmålet. 
När partsekonomerna publicerade sin rapport I takt med Europa år 1995 var de svenska 
lönekostnadernas relation till de internationella fortfarande den mest väsentliga aspekten på 
lönebildningen. Om Sverige går över till euro och därmed lösgör det penningpolitiska ankaret, 
kommer frågan om näringslivets konkurrenskraft och löner ”i takt med Europa” att åter 
hamna i intressets centrum. 
 
Inledningsvis skall här först beskrivas lönernas utveckling i Sverige under senare år. Därpå 
gör vi en utblick och återblick på hur de svenska lönerna och lönekostnaderna förändrats i 
förhållande främst till de övriga EU-länderna och euroländerna samt USA. 
 
 
2.1      Den svenska löneutvecklingen 
 
Sedan år 1997 har de årliga ökningarna i de svenska timlönerna stabiliserats kring 4 procent, 
med ganska små avvikelser uppåt och nedåt. Det finns en svagt skönjbar tendens till förstärkt 
ökningstakt under de senaste 1 à 2 åren. Tidigare under 1990-talet uppvisade löneökningarna 
betydligt större variationer år från år. Samtidigt med att lågkonjunkturen bröt ut i början av 
decenniet dämpades löneökningarna mycket påtagligt och var i runda tal 3 procent per år fram 
till och med år 1995. Avtalsförhandlingarna under sistnämnda år skedde parallellt med en 
snabb återhämtning i industrins exportefterfrågan. De industrianställdas löner steg kraftigt 
mellan åren 1995 och 1996, men även ökningstakten för lönerna i övriga delar av ekonomin 
tilltog. Den följande stabiliseringen ägde rum parallellt med att Riksbankens nya 
penningpolitik, med sitt inflationsmål på 2 procent, befästes allt starkare.  
 
 
Penningpolitiken och löneutvecklingen 
 
Riksbanken har som sin lagstadgade huvuduppgift att åstadkomma en stabil prisutveckling. 
Banken har officiellt tolkat detta som att konsumentpriserna får stiga med 2 procent per år, 
med en variation på en procentenhet uppåt eller nedåt. Stabiliseringen sker genom 
ränteändringar. Om Riksbanken exempelvis anser att inflationen är på väg upp höjer den sin 
styrränta, vilket stramar åt ekonomin och dämpar prisuppgången. Om inflationsimpulsen 
härrör från accelererande löneökningar motverkas dessa i sista hand genom att efterfrågan på 
arbetskraft minskar och att arbetslösheten stiger. Med denna penningpolitiska regim har 
Riksbanken alltså en dominerande roll att spela även för den genomsnittliga 
löneökningstakten i ekonomin. Arbetsmarknadsläget påverkar löneökningarnas storlek. Man 
kan säga att 4 procent har varit just den löneökningstakt som under senare år varit förenlig 
med inflationsmålet och de ekonomiska förutsättningarna i övrigt (produktivitet, lönsamhet i 
näringslivet, m.m.). Arbetsmarknadens parter har, på central eller lokal nivå, ett begränsat 
samlat inflytande på löneutvecklingen i ekonomin som helhet. Lönebildningen har däremot 
avgörande betydelse för den arbetslöshet vid vilken den av penningpolitiken sanktionerade 
löneutvecklingen sker. Ett från samhällsekonomisk synpunkt välfungerande 
lönebildningssystem kan således inte definieras som ett system som resulterar i löneökningar 
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av en viss storlek – exempelvis de 4 procent som varit aktuella under senare år. Det hade 
vilket lönebildningssystem som helst gjort, givet den penningpolitiska regimen. Ett väl 
fungerande lönebildningssystem är därför snarare att definiera som ett lönebildningssystem 
som ger liten arbetslöshet, vid den löneökningstakt som är förenlig med inflationsmålet. 
 
 
Tabell 2.1 Löner per timme i olika sektorer 
 Procentuella förändringar per år. 
 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002     1996-    1999- 
          (1)  1999     2002 
 
Industri   4,7 7,3 4,5 4,2 2,3 4,1 3,7 4,0  3,7 3,9 
Byggnadsindustri   4,3 3,3 3,9 3,6 4,1 3,9 4,9 4,1  3,9 4,3 
Privata tjänster, m.m.   3,7 5,5 4,5 4,0 3,5 3,4 4,3 3,8  4,0 3,8 

Näringsliv   4,1 5,9 4,5 4,0 3,1 3,7 4,2 3,9  3,9 3,9 
 
Staten   2,5 7,4 4,4 2,3 4,6 4,8 4,2 3,0  3,8 4,0 
Kommuner och 
    landsting   1,5 5,8 4,8 3,2 3,8 3,6 4,8 4,2  3,9 4,2 

Offentlig sektor   1,8 6,2 4,7 3,0 4,0 3,9 4,6 3,9  3,9 4,1 
 
Hela ekonomin   3,3 6,0 4,5 3,8 3,4 3,7 4,3 3,9  3,9 4,0 
 
(1) 1:a halvåret jämfört med 1:a halvåret föregående år. Denna ökning har också lagts in i det genomsnittliga  
ökningstalet för 1999-2002. 
Källa: SCB:s konjunkturstatisitik, efter justeringar gjorda av Medlingsinstitutet för förändringar i månadsavlönades arbetstid, 
förändringar i helgersättning, engångsbelopp, jämförbarhetsproblem för kommunsektorn 1998-1999, m.m. Procenttalen avser 
förändringar mellan kalenderårsgenomsnitt. 
 
 
Förändringar i lönebildningen 
 
De totala löneökningarna har alltså under ett antal år ganska stabilt hållit sig i närheten av 4 
procent per år, och inflationsmålet har kunnat hållas utan problem. Samtidigt har läget på 
arbetsmarknaden förbättrats, och den öppna arbetslösheten har sjunkit till ungefär 4 procent. 
Detta kan tolkas som att jämviktsarbetslösheten har minskat sedan 1990-talets mitt, en 
tolkning som också bl.a. Konjunkturinstitutet gjort, senast i sin lönebildningsrapport till 
regeringen (oktober 2002). Jämviktsarbetslösheten, ofta kallad NAIRU (Non Accelerating 
Inflation Rate of Unemployment) är den arbetslöshet som är förenlig med låg och stabil 
inflation. 
 
Det har skett viktiga förändringar i lönebildningen som kan ha medverkat till att sänka 
jämviktsarbetslösheten, en utveckling som antagligen har samband med att penningpolitiken 
har vunnit i förtroende och respekt. Det rör sig både om avtalens konkreta innehåll och om de 
former i vilka de görs upp. Avtalen innehåller numera mycket mindre av följsamhets- och 
prisutvecklingsklausuler m.m. än de gjorde förr, och olika särskilda låglönekonstruktioner har 
försvunnit. En decentralisering av förhandlingarna har skett, och det förkommer numera – inte 
på minst på det offentliga området – att förbundsavtalen inte innehåller några siffermässigt 
preciserade ökningar alls. I andra fall finns bara ”stupstockar”, som fastställer löneutrymmets 
ökning om man inte kan enas på den lokala nivån. När det gäller formerna för 
avtalsförhandlingarna har särskilt avtalade förhandlingsordningar tillkommit som bl.a. 
innehåller regler för medling. Parterna inom industrin gick före med det s.k. Industriavtalet, 
som sedan fick efterföljare på flera områden. Medlingsinstitutet har tillkommit som en ny 
myndighet, som svarar för medling i övriga fall. I förhandlingsavtalen uttalas målsättningen 
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att avtalen skall slutas i ”rätt tid”, dvs. innan föregående avtal löpt ut. Parterna har lyckats väl 
med detta, vilket kan ha bidragit till att konfliktbenägenheten på arbetsmarknaden minskat. 
 
Diagram 2.1 Löner inom olika områden i relation till genomsnittslönen för samtliga löntagare 
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Anm. För år 2002 redovisas mekaniska prognoser baserade på förändringarna mellan 1:a halvåret 2001 och 1:a 
halvåret 2002. 
Källa: se tabell 2.1 
 
 
Genom att förhandlingarnas tyngdpunkt förskjutits mot den lokala nivån har den traditionella 
uppdelningen av det lönestatistiska utfallet på avtal och löneglidning (eller ”restpost”) blivit 
allt mindre meningsfull. I begreppet löneglidning har ingått alla ökningar i de genomsnittliga 
lönerna som inte avtalats på förbundsnivå, dvs. resultatet av lokala förhandlingar samt 
effekter på löneutvecklingen som berott på förändringar i personalens sammansättning på 
utbildning, yrken, m.m. På avtalsområden där löneutrymmet inte alls siffersätts på 
förbundsnivå skulle därmed all uppmätt löneökning i princip utgöra löneglidning. 
 
 
Lönespridningen 
 
Om man med hjälp av tabell 2.1 jämför löneutvecklingen mellan ekonomins grova sektorer 
framträder inga större skillnader i de senare årens löneutveckling. Om man studerar 
löneutvecklingen för olika personalkategorier i något mer detalj framträder emellertid en 
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växande lönespridning mellan tjänstemän och arbetare. Se diagram 2.1. Privatanställda 
tjänstemän har sedan 1997 i genomsnitt fått en löneökning på 4,2 procent per år medan de 
privatanställda arbetarnas löner i genomsnitt ökat med 3,4 procent per år. Den ackumulerade 
skillnaden sedan 1997 uppgår därmed till ca 4 procent. Inom industrin har klyftan ökat ännu 
något mer. Inom den offentliga sektorn har de landstingsanställda (dvs. främst personal inom 
sjukvården) haft en starkare lönetillväxt än primärkommunernas personal.   
 
Utan att här ta ställning i den komplicerade frågan om dessa förskjutningar är 
samhällsekonomiskt motiverade eller inte – marknadsmässiga i någon mening är de utan 
tvivel – kan man konstatera att de har framkallat vissa lönepolitiska spänningar. Om 
acceptansen är låg inom breda löntagargrupper för de relativlöneförändringar som uppstått 
kan det bli problematiskt att hålla den genomsnittliga löneökningstakten i paritet med 
inflationsmålet, utan att en penningpolitisk åtstramning som försämrar läget på 
arbetsmarknaden behöver utlösas. 
 
 
2.2      Lönekostnader i takt med Europa? 
 
Under andra hälften av 1980-talet ökade det svenska näringslivets lönekostnader (inkl. 
arbetsgivaravgifter av olika slag) 2 à 2,5 procentenheter snabbare än i de länder som nu utgör 
euro-området. Lönekostnadernas tendens att stiga snabbare än omvärldens byttes tillfälligt i 
sin motsats när den svenska lågkonjunkturen bröt ut i början av 1990-talet. Med början år 
1995 inleddes emellertid en ny period med ökande svenska lönekostnader i förhållande till 
utlandet. 
 
 
Tabell 2.2 Lönekostnader per timme i näringslivet 
 Nationella valutor, procentuella förändringar från föregående år. 
 
     1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
           (1) 
     
Inkl. arbetsgivaravgifter 

USA     2,9 3,1 3,6 3,2 4,5 4,1 3,9 
EU-området     3,6 3,0 2,3 2,7 3,5 3,6 3,7 
Euro-området     3,4 2,6 1,6 2,3 3,2 3,4 3,8 
Sverige     6,4 4,6 4,7 3,6 4,8 4,8 4,0   

Skillnad mellan Sverige och: 
   USA     3,5 1,5 1,1 0,4 0,3 0,7 0,1 
   EU-området     2,8 1,6 2,4 0,9 1,3 1,2 0,3 
   Euro-området     3,0 2,0 3,1 1,3 1,6 1,4 0,2 
     
Exkl. arbetsgivaravgifter 

USA     3,3 3,5 4,0 3,4 4,1 3,8 3,6 
EU-området     . . . . . . . . . . . . . . 
Euro-området     3,0 2,6 1,9 2,6 3,4 3,6 3,9 
Sverige     5,9 4,5 4,0 3,1 3,7 4,2 3,9 

Skillnad mellan Sverige och: 
   USA     2,6 1,0 0,0 -0,3 -0,4 0,4 0,3 
   EU-området     . . . . . . . . . . . . . . 
   Euro-området     2,9 1,9 2,1 0,5 0,3 0,6 0,0 
 
(1) 1:a halvåret jämfört med 1:a halvåret föregående år 
Källor: SCB/Medlingsinstitutet (för Sverige; se också tabell 2.1) och Eurostat (för andra länder). 
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Fram till 1990-talets mitt var det statistiska underlaget för att jämföra svenska lönekostnader 
med utländska mycket svagt. Utgångspunkten var främst de olika ländernas 
nationalräkenskaper, vilka lämpar sig illa för att konstruera lönestatistik. För Sveriges del 
skedde en betydelsefull förbättring år 1992, då den s.k. konjunkturstatistiken över löner 
började framställas. Ett ytterligare framsteg består i att EU:s statistikmyndighet Eurostat nu 
har sammanställt lönestatistik för medlemsländerna som går tillbaka till 1995. Sannolikt har 
därmed en påtaglig förbättring av jämförelsemöjligheterna skett, även om osäkerheten ännu 
antagligen är betydande. 
 
Om man inberäknar socialförsäkringsavgifter och andra arbetsgivaravgifter, löneskatter, m.m. 
har det svenska näringslivets lönekostnader även under de senaste åren stigit drygt en 
procentenhet mer än i euroområdet – se tabell 2.2. Jämfört med hela EU-området – i vilket de 
förhållandevis höga brittiska lönehöjningarna väger ganska tungt – blir skillnaden något 
mindre. De uppgifter som finns för första halvåret 2002 tyder på att skillnaden mellan Sverige 
och det övriga Europa minskat, men detta är ännu osäkert.  
 
 
Tabell 2.3 Produktivitet och lönekostnader per producerad enhet i näringslivet 
 Procentuella förändringar per år 
 
     1996-  1999-  
     1999  2002      
       (7) 
 
Lönekostnad per timme, 
inkl. arbetsgivaravgifter (1) 

USA     3,3  4,2 
EU-området     2,7  3,6 
Euro-området     2,2  3,5 
Sverige     4,3  4,5 
 
Produktivitet 

USA (2)     2,4  2,9 
EU-området (3)     1,5  1,7 
Euro-området (3)     1,3  1,5 
Sverige (4)     2,9  2,0 
 
Lönekostnad per produ- 
cerad enhet (5)  

USA     0,9  1,3 
EU-området     1,2  1,9 
Euro-området     0,9  2,0 
Sverige      1,4  2,5 
 
Lönekostnad per produ- 
cerad enhet i SEK (6) 

USA     8,1  6,3 
EU-området     3,0  3,8 
Euro-området     1,6  3,6 
Sverige     1,4  2,5 
 
(1) enligt tabell 2.2. (2) enligt Bureau of Labor Statistics. (3) produktion per sysselsatt enligt OECD (Economic Outlook, 
June 2002), justerad för förändring i antalet arbetade timmar per anställd enligt OECD (Employment Outlook, June 2002). 
(4) enligt Konjunkturinstitutet. (5) Lönekostnadsökning per timme minus produktivitetsökning. (6) Omräknat med medeltal 
av dagliga växelkurser. (7) Ökningen 2002 approximerad med förändringen mellan 1:a halvåren 2001 och 2002, utom för 
produktiviteten i Europa och Sverige, där prognoser med utgångspunkt från OECD och Konjunkturinstitutet använts.  
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De svenska timlönekostnadernas tendens att öka snabbare än i Europa har i viss utsträckning 
motverkats av att också produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet stigit något 
snabbare. Likafullt har ökningarna i lönekostnaderna per producerad enhet 
(timlönekostnadsökning utöver produktivitetstillväxten) varit något större i Sverige än i både 
euroländerna och EU-området som helhet, se tabell 2.3. 
 
Efter en kort period av appreciering 1996 har den svenska kronan sjunkit i värde, framförallt 
mot dollarn, men även (fast med betydande mer kortfristiga variationer) mot det nuvarande 
euroområdet. Om man räknar om löneökningstakterna till en och samma valuta, t.ex. som i 
tabell 2.3 till svenska kronor, finner man att de svenska relativa lönekostnaderna per 
producerad enhet sjunkit under båda de redovisade perioderna 1996-1999 och 1999-2002. I 
relation till euroområdet gäller detta i synnerhet den senare perioden. Gentemot USA har 
nedgången i relativa lönekostnader per producerad enhet mätt i gemensam valuta blivit 
verkligt betydande, på grund av den mycket kraftiga uppgång som skett i dollarns värde. 
 
Om Sverige beslutar att gå över till euro är det troligt att de senaste årens tendens till 
depreciering av kronan vänds i sin motsats, dvs. appreciering. Den relativt gynnsamma bild av 
de svenska relativa lönekostnaderna som tabell 2.3 visar kan då bytas mot en mer 
problematisk. Det kan heller inte uteslutas, som närmare utvecklas i det följande, att det lilla 
försteg som Sverige haft när det gällt produktivitetstillväxten är av mer tillfällig natur. 
Produktivitetsmätningar, bör tilläggas, är dessutom alltid synnerligen osäkra. 
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3.   Långsiktiga framtidsfrågor 
 
 
Den svenska ekonomin står inför flera omvälvningar och problem under de närmaste 10-15 
åren. Många av framtidsfrågorna berör arbetsmarknadens organisationer, antingen genom att 
påverka de förutsättningar under vilka t.ex. lönebildningen sker, eller på så sätt att parterna 
gemensamt skulle kunna bidra till att lösa de problem landet står inför. I detta avsnitt 
diskuteras några mer långsiktiga problem och risker med anknytning till lönebildningen och 
parternas verksamhet i övrigt. 
 
(1)  Produktivitetstillväxten, där det kan finnas en viss risk att de förväntningar som finns är 
för optimistiska, vilket – givet vårt inflationsmål - skulle medföra att den nominella 
löneökningstakten blir besvärande låg med tanke på möjligheterna att åstadkomma 
samhällsekonomiskt önskvärda relativlöneförändringar. 
 
(2)  Den mer generella arbetskraftsbrist som riskerar att successivt förstärkas – bl.a. till följd 
av 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden, den växande sjukfrånvaron och 
arbetstidsförkortniningar – och som åtminstone i högkonjunktursituationer kan skapa 
förstärkta svårigheter att hålla lönebildningen i balans.  
 
(3)  De sektorsvisa arbetsmarknadsmässiga obalansproblemen – lättast illustrerade med 
skillnaderna mellan offentlig och privat sektor – som bl.a. har sin grund i skev ålders- och 
könsfördelning, och vilkas långsiktiga lösning utsätter lönebildningen för stora påfrestningar. 
 
(4)  Den ännu inte avgjorda frågan om Sveriges övergång till euro, som skulle medföra att vår 
nuvarande penningpolitiks disciplinerande roll i lönebildningen försvinner och ersätts med 
EMU:s gemensamma penningpolitik, där den specifikt svenska inflationen inte får någon 
större uppmärksamhet. 
 
 
3.1     Produktivitetstillväxten 
 
Den långsiktiga grunden för reallöneökningar läggs av produktivitetstillväxten, dvs. ökningen 
i produktionsvolymen per arbetad timme. Timlönerna kan i princip öka lika mycket som pro-
duktiviteten utan att inflation uppstår. Högre löneökningar leder till prisökningar. Tumregeln 
har under senare år brukat siffersättas ungefär på följande sätt: produktivitetstillväxten antas 
bli ca 2 procent per år, Riksbankens inflationsmål är 2 procent och den löneökningstakt som 
är förenlig med detta mål är därmed 4 procent per år.  
 
Tumregeln kan i olika avseenden behöva modifieras. Viktigast är att inte utgå från hela eko-
nomins produktivitetstillväxt och löneutveckling, utan från näringslivets. Produktivitetstill-
växten i den offentliga produktionen anses i nationalräkenskaperna inte vara möjlig att mäta, 
utan antas schablonmässigt vara noll. Eftersom den offentliga produktionen dessutom till 
större delen är skattefinansierad återverkar dess lönekostnadsökningar inte direkt på de van-
liga inflationsmåtten: konsumentpriserna (som Riksbanken utgår från) eller producent-
priserna. 
 
Schablonen om nolltillväxt i den offentliga sektorns produktivitet härrör från en tid när den 
offentliga produktionen utgjorde en mycket mindre del av BNP än nu. Dessutom skedde löne-
bildningen inom den offentliga sektorn på ett annat sätt; de offentliganställda hade exempelvis 
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inte kollektiv förhandlingsrätt. I dag innebär schablonantagandet större problem, och det har 
inom SCB diskuterats att förändra beräkningsmetodiken. Det kan nämnas att en del andra 
länders statistikproducenter räknar med att en viss produktivitetsökning förekommer i den 
offentliga produktionen. Beslut har också fattats inom EU om att produktivitetstillväxt för den 
offentliga sektorn skall inberäknas. Ändringar i detta avseende ändrar dock inte 
förutsättningarna för lönebildningen, eftersom det i allt väsentligt är näringslivets produkter 
som inflationen beräknas för, och som är konkurrensutsatta på den internationella marknaden.      
 
 
Långsiktiga produktivitetsantaganden 
 
Antaganden om den mer långsiktiga produktivitetstillväxten baseras på studier av den 
historiska utvecklingen och hypoteser om vad som kan inverka i framtiden. I den senaste 
långtidsutredningen räknades med en produktivitetstillväxt fram till år 2015 på 2,3 procent per 
år för näringslivet och 1,8 procent per år för den totala ekonomin (dvs. inklusive den 
offentliga produktionen). I Konjunkturinstitutets rapport om de samhällsekonomiska 
förutsättningarna för lönebildningen i oktober 2002, bedömdes att näringslivets långsiktiga 
produktivitetsökningstakt var 2,3 procent per år.     
 
Båda dessa bedömningar ansluter sig tämligen väl till den uppmätta produktivitetstillväxten i 
det svenska näringslivet under 1990-talet, nämligen 2,4 procent per år. Under 1990-talet hade 
då skett en klar förstärkning jämfört med 1980-talets senare del och 1990-talets inledning. Det 
måste framhållas att det är svårt att avgöra om en mer varaktig förändring i produktivitetens 
långsiktiga tillväxttakt ägt rum, eftersom variationerna år från år är mycket stora. I diagram 
3.1 har gjorts ett försök att fånga trenden, genom att för varje år visa ett genomsnitt för 5 år 
bakåt i tiden – ett 5-års glidande medeltal. 
 
 
Diagram 3.1     Tillväxten i näringslivets produktivitet sedan 1965, årliga procenttal  
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Källor: Konjunkturinstitutet och SCB. 
 
Tillväxtbrottet på 1970-talet 
 
Det skedde en betydande långsiktig dämpning av produktivitetens ökningstakt från 1970-
talets första hälft fram till 1980-talets slut. Denna erfarenhet delade Sverige med andra 
industriländer, såväl de västeuropeiska som USA och Japan, även om dämpningen hos oss var 
mer påtagliga än på andra håll. 
 
Efterkrigstiden fram till 1970-talets början präglades internationellt av en kraftig 
produktivitetstillväxt. En viktig faktor var inledningsvis det teknologiska gap som fanns efter 
världskriget mellan USA och övriga industriländer. Med importerad teknik från USA gick det 
att snabbt höja produktiviteten i bl.a. Västeuropa. Vi hade fortfarande arbetskraftsreserver 
kvar inom jordbruket, och produktivitetstillväxten i ekonomin som helhet förstärktes av de 
överflyttningsvinster som gjordes när resurser flyttades till den betydligt mer produktiva 
industrisektorn.   
 
Tillväxten fick ytterligare påspädning av den liberalisering av världshandeln som följde. 
Tullarna började avvecklas, som resultat av globala förhandlingar samt i Västeuropa genom 
bildandet omkring år 1960 av EEC (föregångaren till EU) och EFTA. Senare slöts 
frihandelsavtal mellan dessa båda block. Den internationella specialiseringen och 
arbetsfördelningen ökade. En starkt produktivitetsbefrämjande strukturomvandling ägde rum, 
inte minst i Sverige. 
 
Fram till början av 1970-talet var den internationella kapitalmarknaden hårt reglerad inom 
ramen för det s.k. Bretton Woods-systemet. Växelkurserna var fasta och kunde endast ändras 
språngvis genom devalveringar och revalveringar. Större underskott i ett lands bytesbalans 
kunde bara finansieras med medverkan av den internationella valutafonden, IMF. Den 
dominerande reservvalutan var USA-dollar. Sedan USA råkat ut för ekonomiska 
balansproblem – bl.a. som följd av kriget i Vietnam – bröt Bretton Woods-systemet samman 
år 1971. En period av rörliga växelkurser inleddes, och dollarn föll kraftigt. Den 
internationella inflationen accelererade samtidigt. Inflationen kulminerade med de 
oljeproducerande OPEC-ländernas oljeprischock 1973-1974. Hädanefter blev 
världsekonomins produktivitetstillväxt och allmänna ekonomiska tillväxt långt än förut. Den 
snabba strukturomvandlingens tid var i huvudsak över. En del av de äldre industriländerna 
återgick till en politik med branschstöd och handelshinder för att skydda inhemsk produktion 
och sysselsättning. Men troligen hade den stora potential för produktivitetstillväxt som funnits 
inom industriproduktionen redan till stor del uttömts, oberoende av de finansiella problem 
som världsekonomin drabbades av på 1970-talet. 
 
 
Den ”nya ekonomin” på 1990-talet 
 
Den tilltagande produktivitetstillväxten under 1990-talet tolkades av många som att en ny 
förändring i tillväxtförutsättningarna har ägt rum: den ”nya ekonomins” tidevarv. Begreppet 
ny ekonomi förknippas främst med de stora framstegen inom data- och informationstekniken, 
men också med de allt mer globaliserade finansmarknaderna, avregleringar på ett antal 
tjänsteområden, nya flexibla arbetsorganisationer etc. De senaste årens kraftiga börsfall för 
Sveriges och världens IT-företag är inte någon väsentlig grund för att inta en negativ hållning 
till den nya tekniken – lika litet som den tidigare spektakulära uppgången var ett bevis för 
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teknikens förträfflighet. Det viktiga i sammanhanget är att tekniken som sådan finns kvar, 
vartill dock kommer den osäkra frågan om vilka förhöjda tillväxtmöjligheter som den kan ge 
upphov till på längre sikt. Datorer och IT-teknik har funnits och utvecklats under flera 
decennier, och många viktiga genombrott såg dagens ljus långt före 1990-talet.    
 
Också det amerikanska näringslivet har upplevt en snabbare produktivitetstillväxt under 1990-
talet jämfört med 1980-talet. För EU-området som helhet har däremot uppgången under 1990-
talet stannat av, och för första gången på länge varit lägre än i Sverige, räknat i procent per år: 
 
         1980-     1990- 
    talet talet   

EU-länderna   3,3 2,0  
USA    0,4 1,9 
Sverige    1,7 2,4 
 
Sverige anses, liksom naturligtvis USA, som en utpräglad IT-nation, och det ligger en logik i 
att ökningstalen för produktiviteten stigit just i dessa länder. Det är emellertid 
anmärkningsvärt att EU-området i övrigt inte verkar ha påverkats i positiv riktning. Tekniken 
har ju funnits att tillgå där också, även om just IT-företagen till stor del befunnit sig på andra 
håll. 
 
Det har gjorts gällande – inte minst i USA – att den nya ekonomin är något som främst gynnat 
produktivitetsutvecklingen i IT-företagen själva, och att den inte satt så djupa spår inom den 
övriga (och naturligtvis mycket större) traditionella ekonomin. Detta stöds också av en 
närmare analys av den svenska produktivitetstillväxten under perioden 1995-2000, procent  
per år: 
 
 
Hela näringslivet    2,6 
Industrin     5,3 

Hela näringslivet, exkl. 
   teleproduktindustrin   1,5 
Industrin, exkl. teleprodukt- 
   industrin     1,4 
 
Teleproduktindustrin, som bl.a. omfattar en stor del av Ericssons produktion i Sverige och här 
får representera IT-branschen, svarade för en mycket stor del av produktivitetstillväxten i 
näringslivet under senare hälften av 1990-talet. Industrins produktivitetstillväxt, exklusive 
teleprodukterna, ser med sina 1,4 procent per år beskedlig ut. Det är inte troligt att IT-sektorns 
produktivitetstillväxt i längden kan fortgå på 90-talsvis. Om inte positiva spridningseffekter 
till produktiviteten i de mer traditionella branscherna uppstår, finns betydande risk att 
näringslivets samlade produktivitetstillväxt åter sjunker tillbaka. 
 
 
Lågkonjunkturens produktivitetseffekter 
 
En faktor som kan ha bidragit till en tillfällig förstärkning i produktivitetstillväxten under 
1990-talet var lågkonjunkturen. Under tidigare lågkonjunkturer med produktionsbortfall i nä-
ringslivet var det regel att produktivitetstillväxten gick ned. Arbetsgivarna hade ett betydande 
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socialt och politiskt tryck på sig att inte avskeda, annat än i yttersta nödfall. Att behålla 
arbetskraften (”labour hoarding”) sågs också ofta från företagens sida som en investering 
inför en snart väntad högkonjunktur. Med 1990-talets lågkonjunktur förhöll det sig 
annorlunda. När den i början av 1990-talet drabbade Sverige med den stora kraft som den 
gjorde, minskade sysselsättningen snabbt. Mellan åren 1990 och 1994 föll antalet sysselsatta 
med ungefär 12 procent. I första hand var det de minst lönsamma människorna och de minst 
produktiva arbetsplatserna som slogs ut. Den genomsnittliga produktiviteten i kvarvarande 
aktiviteter steg följaktligen. Det rörde sig om ett slags struktureffekt, inte olikt utvecklingen 
på t.ex. 1960-talet, med den viktiga skillnaden att den friställda arbetskraften inte hade nya 
verksamheter att gå till utan blev arbetslös. Arbetsgivarna kunde skärpa effektivitets- och 
lojalitetskraven på den kvarvarande personalen, inte minst som resultat av det svaga läget på 
arbetsmarknaden.   
 
Man kan säga att 1990-talet utgjorde ett ”reningsbad” som sorterade bort verksamheter med 
dålig underliggande lönsamhet, verksamheter som hade överlevt i skydd av högkonjunkturer 
och av politiken med upprepade devalveringar av kronan. Produktivitetsnivån i ekonomin 
höjdes. Men det rörde sig om en engångseffekt. Det går inte att i längden med hjälp av fortsatt 
utslagning bibehålla en produktivitetstillväxt av detta slag.   
 
Under år 2001 minskade näringslivets produktivitetstillväxt kraftigt, den uppgick endast till ca 
0,5 procent. Som nämnts måste ökningstal för enstaka år tolkas försiktigt beroende på den 
starka – delvis kanske mätfelsberoende – kortsiktiga variabiliteten, se åter diagram 3.1. 
Inledningsvis under 2002 har troligen en viss återhämtning ägt rum. Industriproduktionen har 
vuxit något, efter att ha sjunkit under 2001. Osäkerheten om den mer långsiktiga utvecklingen 
är emellertid stor. Risken finns att produktivitetstillväxten i näringslivet under de kommande 
åren blir lägre än de dryga 2 procent per år som konventionellt antas. I så fall får uppstår 
konsekvenser för lönebildningen. Med ett inflationsmål även fortsättningsvis på 2 procent per 
år skulle löneökningsutrymmet på arbetsmarknaden som helhet kunna stanna under 4 procent 
per år. Den europeiska centralbanken har därtill i praktiken ett ännu lägre inflationsmål. Med 
tanke på det starka motstånd som finns mot nominella lönesänkningar kan det bli svårt att 
genomföra de förändringar i relativlönerna mellan olika branscher och mellan kvinnor och 
män, som blir tungt vägande i de närmaste årens lönepolitiska diskussioner.  
 
 
3.2    Tillgången på arbetskraft 
 
Risken för kommande brist på arbetskraft har debatterats under senare tid. Oron beror till stor 
del på att den stora generation som föddes kring mitten av 1940-talet snart börjar lämna 
arbetslivet. En växande del av befolkningen i förvärvsaktiv ålder kommer dessutom att 
utgöras av personer i de övre och nedre gränsåldrarna (60-64 respektive 20-24 år), och i dessa 
åldrar är sysselsättningsgraden lägre i den övriga befolkningen. Vidare beror hela ökningen av 
befolkningen i förvärvsaktiv ålder på ett av SCB antaget invandringsöverskott, och 
invandrarna förvärvsarbetar erfarenhetsmässigt i betydligt mindre utsträckning än övriga i 
befolkningen. 
 
Generell brist på arbetskraft, i den meningen att efterfrågan på arbetskraft överstiger utbudet i 
landet som helhet och pressar den allmänna lönenivån uppåt, kan teoretiskt sägas vara endast 
ett konjunkturproblem. På lång sikt skapar utbudet sin egen efterfrågan. Minskar utbudet på 
arbetskraft så minskar inkomsterna i samhället. Därmed minskar efterfrågan på varor och 
tjänster, och i sista hand också efterfrågan på arbetskraft. Detta hindrar inte att den 
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anpassningsperiod, under vilken lönebildningsproblem kan föreligga, kan bli ganska lång. 
Särskilt i högkonjunkturer kan svårigheterna att hålla de totala löneökningarna vid en 
samhällsekonomiskt hållbar storlek bli stora. Ett huvudproblem på lång sikt är emellertid 
försörjningsmässigt: varje förvärvsarbetande måste försörja allt fler som på grund av ålder 
eller av andra skäl inte arbetar. 
 
Befolkningsstrukturen kommer alltså – allt annat lika – att förändras på ett sätt som starkt 
begränsar tillväxten i det totala arbetskraftsutbudet. En fråga som inställer sig är om det finns 
möjlighet att inom respektive grupper öka arbetskraftsutbudet under de kommande åren och 
om en väl fungerande arbetsmarknad och lönebildning skulle kunna medverka till att 
befolkningsresurserna i högre grad än för närvarande ställs i produktionens tjänst.  
 
En mer direkt fråga för lönebildningen rör de sektorsvisa obalanser som uppkommer. Dessa 
problem beror till stor del på att personalens ålders- och könsfördelning är skev inom olika 
sektorer och berörs närmare i avsnitt 3.3 nedan.  
 
 
Sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande 
 
Sysselsättningsgraden (andelen sysselsatta av befolkningen) var år 2001 knappt 79 procent i 
åldersgruppen 20-64 år, se diagram 3.2.  
 
 
Diagram 3.2    Personer i arbetskraften, arbetslösa, sysselsatta och i arbete 
                         Procent av befolkningen i åldern 20-64 år 
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Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). 
 
 
År 1990 var motsvarande tal avsevärt högre, drygt 86 procent. Den höga 
sysselsättningsgraden var inte enbart resultat av rekordlåg arbetslöshet. Den konjunkturella 
arbetskraftsbristen medförde att marginalgrupper, t.ex. studerande, etablerade sig på 
arbetsmarknaden, ofta med ganska kort arbetstid per vecka. Vid konjunktursammanbrottet 
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något år senare steg den öppna arbetslösheten kraftigt. Men sysselsättningsgradens samtidiga 
nedgång var faktiskt i ännu högre grad ett resultat av att själva arbetskraftsdeltagandet 
minskade. (Arbetskraftsdeltagandet definieras som de personer som antingen är sysselsatta 
eller öppet arbetslösa, i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.) Nedgången i 
arbetskraftsdeltagandet var i någon mån ett resultat av att marginella grupper föll bort. 
Studerande som fick svårare att få extrajobb rapporterade sig inte för den skull som 
arbetslösa. Det var emellertid också fråga om människor som efter en längre tids arbetslöshet 
gav upp tanken på att få jobb och slutade att betrakta sig som arbetssökande. Många 
förtidspensionerades. Ett ytterligare stort antal människor blev föremål för 
utbildningsåtgärder, t.ex. inom det s.k. kunskapslyftet, och lämnade därmed i formell statistisk 
mening arbetskraften. 
 
När konjunkturen började vända uppåt strax efter 1990-talets mitt minskade den öppna 
arbetslösheten, och sysselsättningen steg. Arbetslösheten har mer än halverats, från drygt 8 
procent av arbetskraften till ca 4. Någon återhämtning av arbetskraftsdeltagandet har däremot 
inte ägt rum. Ökningen i sysselsättningsgraden – från ca 75 procent av befolkningen 20-64 år 
när det var som sämst till knappt 79 procent år 2001 – motsvarar bara minskningen i den 
öppna arbetslösheten. Att sysselsättningsgraden nu är klart lägre än den var för t.ex. 25 år 
sedan är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på alla kvinnor som sedan dess etablerat sig 
på lönearbetsmarknaden. Det var kvinnornas ökande förvärvsverksamhet som låg bakom den 
stigande trenden i arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad från 1970-talet fram till 
1990. Ser man enbart till män i åldern 20-64 år var 2001 års sysselsättningsgrad, i procent av 
befolkningen, trots förbättringen under de senaste åren, nästan 10 procent lägre än år 1980:   
 
   1980 1990 2001 
 
Män   89,5 88,8 80,9       procent 
Kvinnor   75,4 83,9 76,5       procent 

Båda könen  82,5 86,4 78,7       procent  
 
1990 års höga sysselsättningsgrad (långt högre än regeringens nuvarande sysselsättningsmål) 
är knappast möjlig att återvända till, utom kanske i extrema konjunktursituationer. Även om 
år 2001 var ett högkonjunkturår, var det mycket mindre utpräglat än 1990, då vi fortfarande 
levde i en utpräglad inflationsekonomi. Arbetslösheten var långt lägre än den som var förenlig 
med någorlunda prisstabilitet. 
 
De yngre . . . . .  
 
En framtida ökning i sysselsättningsgraden kan begränsas om de genomsnittliga 
utbildningstiderna ytterligare förlängs. Förr definierades den förvärvsaktiva åldern alltid som 
16-64 år, och detta är fortfarande vanligt i internationell statistik. Efterhand som alltfler 
ungdomar skaffar sig eftergymnasial utbildning kan även 20-64 år bli en tveksam definition 
av den förvärvsaktiva åldern. I åldern 20-24 år är sysselsättningsgraden i dag bara drygt 60 
procent, och då rör det sig delvis om kortare ferie- och extraarbete. 
 
Med en ökad genomströmningshastighet i den eftergymnasiala utbildningen skulle sysselsätt-
ningsgraden bland de yngre kunna höjas. I sin senaste rapport om Sverige framförde OECD 
kritiken att det svenska utbildningssystemet utmärktes av en låg genomströmningshastighet i 
internationellt perspektiv. Samma uppfattning har redovisats av bl.a. Välfärdspolitiska Rådet 
vid SNS i sin senaste rapport. 
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En bidragande orsak till de långa studietiderna kan vara de svårigheter som ungdomarna haft 
att få jobb – med eller utan längre utbildning. Utbildning har ibland också varit ett 
andrahandsalternativ till arbete, och det ligger i sakens natur att studierna då kanske bedrivs 
på ett osystematiskt och tidsödande sätt. Möjligen är en förbättring på gång. Det är 
betecknande att sysselsättningsgraden för 20-24-åringarna ökat mest av alla åldersgrupper 
under de senare årens konjunkturuppsving, efter att i samband med lågkonjunkturens utbrott 
ha minskat mest. 
Diagram 3.3 Personer som är sysselsatta, frånvarande och i arbete 
 Procent av befolkningsantalet i respektive grupp 
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Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).  
 
 
. . . . . . de äldre 
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Ett annat diskussionsämne gäller den äldre arbetskraftens tendens att lämna arbetslivet vid allt 
lägre ålder. Orsakerna till detta är många och komplexa – äldre arbetskraft är lika litet som 
yngre en homogen grupp. Många bilder kan redovisas: En del av dem som nu lämnar 
arbetskraften i 60-årsåldern är manliga industri- eller byggnadsarbetare med kort utbildning, 
som arbetat sedan 1950-talet, fysiskt utslitna av tunga arbetsmiljöer som numera till stor del 
förbättrats, men som under lång period påverkat hälsotillståndet. Att arbeta längre framstår 
som plågsamt, när det finns förtidspension på dräglig nivå som det är socialt accepterat att 
övergå till. En annan bild är den av kvinnor i vård- och omsorgssektorerna som utsatts för allt 
hårdare fysiska och psykiska arbetsvillkor. De tekniska möjligheterna till rationalisering har 
varit mindre än inom industrin och besparingskraven på den offentliga sektorn har lett till 
påfrestande personalminskningar och rationaliseringar. På tjänstemannanivån i näringsliv och 
offentlig administration finns bilden av personer utan större hälsoproblem, men som både vill 
och har råd att lämna arbetet före 65 års ålder med avtalspension eller avgångsvederlag. 
Arbetsgivaren erbjuder kanske detta som led i att – på ett visserligen dyrt men någorlunda 
fridfullt sätt – lösa ett övertalighetsproblem eller göra en omorganisation. Oftare förr än nu, 
sedan reglerna skärpts, kunde någon svaghet i hälsan föranleda förtidspension från det 
allmänna systemet som bottenförsörjning. Ett visst missbruk av möjligheterna att ”ta 
förtidspension” är också en bild i debatten, dessvärre antagligen inte helt oriktig.      
 
Konjunkturförsämringen under 1990-talets första hälft medförde att nedgången i 
sysselsättningsgrad förstärktes för de äldre åldersgrupperna, särskilt 60-64-åringarna. Till 
detta kan ha bidragit negativa attityder från arbetsgivares och yngre kollegors sida. 
Arbetsgivarna kunde på ett annat sätt än tidigare välja och vraka bland arbetssökande. För en 
del tedde det sig effektivt att bygga upp en homogen, relativt ung arbetsstyrka. Möjligen har 
en attitydförändring i positiv riktning börjat ske, sedan arbetsmarknadsläget under senare år 
blivit stramare.  
 
Ibland brukar sägas att ”vi börjar arbeta allt senare i livet och slutar allt tidigare”. Men man 
bör betänka att de som vi i dag ser debutera i arbetslivet allt senare och de som vi ser sluta allt 
tidigare inte är samma människor. Många av dagens 60-åringar började sitt yrkesverksamma 
liv redan i 15-årsåldern och har hunnit arbeta i 45 år. Fortfarande har drygt en fjärdedel av 
befolkningen i 55-64 års ålder en utbildningstid på högst 8 år bakom sig. 
 
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och sysselsättningsgrad i de högre i 
arbetskraftsåldrarna. För 55-64-åringar var sysselsättningsgraden för personer med olika 
utbildningsnivåer år 2001: 
 
Förgymnasial utbildning  58,5  procent 
Gymnasieutbildning   67,3  procent 
Eftergymnasial utbildning  78,2  procent   
 
Befolkningen i denna åldersgrupp omsätts ju efterhand så att den genomsnittliga utbildnings-
nivån stiger. Detta skulle kunna medföra att sysselsättningsgraden också stiger. Under de 
senaste åren har det skett en uppgång i sysselsättningsgraden bland de äldre (se diagram 3.3). 
Delvis har konjunkturförbättringen inverkat, men det är intressant att konstatera att 
uppgången under senare år varit väl så stor bland personer över 55 år som i den mer 
”medelålders” åldersgruppen 25-54 år.     
 
. . . . . . och de medelålders 
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Nedgången i de medelålders gruppernas sysselsättningsgrad (vi tillåter oss en vid definition 
av ”medelåldern” som 25-54 år) sedan år 1990 har i antal personer betytt långt mer än 
nedgången i de äldre gruppernas. Om sysselsättningsgraderna i delgruppern hade varit 
desamma år 2001 som år 1990, hade sysselsättningen i hela åldersgruppen 20-64 år varit 400 
000 personer större, varav ca 260 000 i åldern 25-54 år. 
 
En del av minskningen i den medelålders gruppens sysselsättningsgrad sedan 1990 hänger 
samman med att antalet öppet arbetslösa stigit. Detta är uttryck för att 2001 var ett från 
inflationssynpunkt mer balanserat år än 1990. Vidare har andelen som är heltidsstuderande 
och därför står utanför arbetskraften fördubblats från år 1990. Det senare är delvis ett positivt 
och bestående inslag i samhällsutvecklingen. Mer bekymmersamt för framtiden är att 4,5 pro-
cent av befolkningen redan i åldern 25-54 år står utanför arbetskraften med pension, 
företrädesvis på grund av sjukdom. Detta innebär mer än en fördubbling sedan år 1990, och 
andelen har fortsatt att öka kraftigt även under konjunkturuppgången sedan 1995.   
 
Nämnas bör att i de högre åldrarna, 55-64 år, har den andel som står utanför arbetskraften på 
grund av pension och sjukdom minskat något, även om andelens nivå av naturliga skäl är 
högre. En bidragande orsak kan vara den successiva förskjutningen i utbildningsstrukturen 
som nyss talats om. 
 
 
Frånvaron och sjukligheten 
 
De äldres benägenhet att på grund av sjukdom m.m. definitivt lämna arbetslivet har alltså 
minskat. Men i stället har deras frånvaro från arbetet ökat kraftigt. Stigande frånvaro är 
dessvärre inte något som enbart kan iakttas bland den äldre arbetskraften. Av diagram 3.2 
framgick att den andel personer i hela den förvärvsaktiva åldern som faktiskt är i arbete har 
ökat mycket svagt, trots att sysselsättningsgraden stigit under senare år. 
 
 
Diagram 3.4 Sjukfrånvaron 1990-2001 

Sjukfrånvarande minst en vecka, i procent av antalet sysselsatta 
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Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Uppgifterna avser frånvaro under hela den vecka som de 
intervjuade lämnar besked om. De gäller alltså inte enbart dagar ersatta med sjukpenning, vilket betyder att 
karensdagens införande inte formellt påverkar mätningen (men den kan naturligtvis ha påverkat 
frånvarofrekvensen som sådan). 
 
 
Framför allt är det frånvaro på grund av sjukdom som ökat, och ökningen har varit särskilt 
kraftig bland de äldre och bland kvinnorna. Se diagram 3.4. 
 
Diagrammet illustrerar till stor del sjukfrånvarons konjunkturberoende. Det är normalt med 
låg frånvaro i lågkonjunktur och hög frånvaro i högkonjunktur. När arbetslösheten och 
otryggheten växte i början av 1990-talet var det många anställda som drog sig för att stanna 
hemma från arbetet – uttrycket ”sjuknärvaro” myntades. Det skedde i stort sett en halvering 
av sjukfrånvaron. Även de försämrade villkoren i den allmänna sjukpenningförsäkringen 
bidrog sannolikt till den minskade frånvaron. Till någon del var det troligen fråga om en 
minskad ”överfrånvaro” från det extrema högkonjunkturläget år 1990. Men det är också 
tänkbart att pressen på att vara närvarande på arbetet bar med sig fröet till sjukfrånvarons 
ökning under senare år, genom att bidra till den växande utbrändhet som rapporterats. Särskilt 
för de äldre kvinnorna, bland vilka sjukfrånvaron nu är lika hög som 1990, gäller att inslaget 
av långtidssjukskrivningar är större nu. Frånvaron har alltså fått en annorlunda struktur, vilket 
är oroväckande. Det är troligt att antalet förtidspensionärer snart råkar in i en ny kraftig 
tillväxt. 
 
För de äldres del, särskilt de äldre männens, har ökningen i sjukfrånvaron under senare år 
skett samtidigt med att förtidspensionärernas andel av befolkningsgruppen minskat. Sedan 
mitten av 1990-talet har försäkringskassorna tillämpat en ökad restriktivitet i 
förtidspensioneringen. Härtill kommer den omvittnat höga arbetsbelastningen vid kassorna. 
Den kan ha inneburit, inte bara att rehabiliteringsverksamheten blivit eftersatt, utan även att 
handläggningen av förtidspensionsärenden har försenats. Detta har uppmärksammats i bl.a. ett 
betänkande (SOU 2002:62) från Utredningen om analys av hälsa och arbete, AHA. 
Konsekvensen av det senare blir att det tar längre tid innan en långtidssjukskrivning 
omvandlas i förtidspension. Detta höjer givetvis sjukfrånvaron och kostnaderna för 
sjukpenning, men minskar kostnaderna för förtidspension. 
 
Lägger man för de äldre åldersgrupperna samman antalet förlorade årsverk genom 
förtidspension och genom sjukfrånvaro, finner man att männens sjuklighet i procent av 
befolkningsbasen har minskat påtagligt sedan 1990-talets mitt. För äldre kvinnor reduceras 
intrycket av ökad sjuklighet något om hänsyn tas till antalet förtidspensionärer. Se diagram 
3.5. 
 
Sjukfrånvarande – även långtidssjukskrivna – räknas statistiskt som sysselsatta och i 
arbetskraften, medan förtidspensionerade är icke-sysselsatta och utanför arbetskraften. En 
ökad köbildning framför ”pensionsporten”, eller en trängre sådan port, medför förlängda 
sjukskrivningstider även vid oförändrat hälsotillstånd i den aktuella befolkningsgruppen.  
 
En annan konsekvens är att andelen sysselsatta i befolkningen statistiskt sett ökar. En del av 
den ökade sysselsättningen bland äldre som registrerats under senare år kan alltså bero på att 
färre personer blivit förtidspensionärer och i stället stannat kvar i sysselsättning som 
långtidssjukskrivna.  
 



 23

I de yngre befolkningsgrupperna är bilden en annan; här har andelen förtidspensionerade stigit 
parallellt med stigande sjukfrånvaro, vilket är en synnerligen oroväckande trend. Orsakerna är 
omdebatterade. Att försämringar av fundamentalt slag skett i människors medicinska 
förutsättningar för fysisk och mental hälsa förefaller inte troligt. Frågan har ställts om hårdare 
effektivitetskrav och stress i arbetslivet är en huvudorsak, eller om ökade krav inom familjeliv 
och fritidsaktiviteter bidragit väl så mycket. De utredningar som hittills presenterats i 
anledning av den växande sjukfrånvaron har inte kunnat fastställa detta. Det är viktigt att 
analysera och bevaka arbetsmiljöns utveckling och ta tillvara de möjligheter som finns till 
förbättringar i syfte att hålla produktionskapaciteten uppe under de kommande åren. 
 
 
 
Diagram 3.5 Personer som har förtidspension eller är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom 
 Procent av antalet i respektive befolkningsgrupp 
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Anm. Förtidspension inkluderar sjukbidrag, uppgifterna avser genomsnittet för december det aktuella året och 
för december föregående år enligt Riksförsäkringsverket. Förtidspension av arbetsmarknadsskäl har frånräknats. 
Sjukfrånvaro avser frånvarande från arbetet under minst en vecka enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. 
Kortare frånvaro ingår alltså inte. 
 
 
 
Regeringen har satt som mål halverad ohälsa bland de förvärvsaktiva fram till år 2008. Hur 
målet skall fastställas i detalj är under fortsatt utredning. Målet är mycket ambitiöst om, som 
antytts, även förtidspensioneringarna skall minskas. Under de närmaste åren förefaller en 
kraftig ökning i förtidspensioneringarna ofrånkomlig som resultat av den ökning i 
långtidssjukskrivningar som redan ägt rum under senare år. Detta är också vad 
Riksförsäkringsverket redovisar i sin senaste prognos från november 2002. 
 
 
 
Arbetstiderna 
 
Sedan 1980-talets början har de genomsnittliga arbetstiderna i Sverige haft en svag tendens att 
stiga. Detta är en utveckling som kontrasterar starkt både tidigare decennier och mot vad som 
hänt i de flesta andra europeiska länder under samma period.  
 
Mellan 1960 och 1980 minskade medelarbetstiden per sysselsatt med drygt 1 procent per år. 
Under den perioden genomfördes i olika omgångar arbetstidsförkortningar både genom 
lagstiftning och genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ökningen sedan 1980, som i 
genomsnitt uppgått till ca 0,3 procent per år, hänger till stor del samman med att kvinnornas 
deltidsarbete har minskat. För män finns en svag tendens till minskning under 1990-talet 
medan kvinnors arbetstider har fortsatt att stiga något. Se tabell 3.1. Skillnaden mellan könen 
finns dock fortfarande kvar; kvinnor har i genomsnitt ca 15 procent kortare arbetstid än män.  
 
 
Tabell 3.1   Medelarbetstid för personer i arbete, timmar per vecka, 1990-2001 
                                                                                                                                                                       
 
   1990 1995 2000 2001 
       
Båda könen 

20-24   36,9 35,2 35,0 34,6 
25-54   37,7 37,8 38,1 37,9    
55-59   36,2 36,5 37,3 37,4 
60-64   33,0 31,8 34,3 33,9 

20-64   37,2 37,2 37,6 37,4 
 
Män 

20-24   38,8 37,9 37,2 37,0 
25-54   41,4 41,3 41,1 40,9 
55-59   40,5 40,1 40,0 40,2 
60-64   36,6 34,7 36,9 36,3 

20-64   40,8 40,6 40,5 40,3 
 
Kvinnor 

20-24   34,7 32,2 32,4 31,9 
25-54   33,1 33,,6 34,6 34,4 
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55-59   31,5 32,8 34,2 34,3 
60-64   28,8 28,6 31,1 30,9 

20-64   33,0 33,2 34,2 34,0 
 
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Tabellen avser medelarbetstid per person i arbete, inte per 
sysselsatt. Detta innebär bl.a. att förändringar i sjukfrånvaro (en vecka eller mer) inte återspeglas i tabellen, 
vilket är fallet om man räknar medelarbetstid per sysselsatt. Särskilt för män dras medelarbetstiden upp genom 
att egenföretagare i genomsnitt arbetar betydligt mer än 40 timmar per vecka. 
 
 
Man kan också konstatera att skillnaderna mellan olika åldersgrupper inom respektive kön 
inte är så stor. Personer i 60-64 års ålder har i genomsnitt ca 90 procent av 25-54-åringars 
arbetstid. Detta är uttryck för att man oftare möter åldrandets problem i arbetslivet genom att 
helt lämna arbetsmarknaden än genom att stanna kvar med en minskad arbetsinsats. Det finns 
institutionella hinder för att genom flexibilitet i arbetstiderna möjliggöra förvärvsarbete högre 
upp i åldrarna. Dessa hinder har att delvis att göra med reella organisatoriska problem på 
arbetsplatserna, men kan också vara utslag av slentriantänkande hos både arbetsgivare och 
fack. Pensionssystemens konstruktion kan också ha spelat roll; här har de senaste årens 
förändringar både i de allmänna systemen och i avtalspensionerna sannolikt utgjort steg i rätt 
riktning.  
 
Mer generellt har arbetstidsförkortningar varit ett sätt att ta ut en potentiell välståndstillväxt i 
form av ökad fritid. Under 1960-talet och första hälften av 1970-talet steg de reala timlönerna 
med i genomsnitt 4,5 procent per år. Trots de betydande arbetstidsförkortningar som då ge-
nomfördes, blev tre fjärdedelar av inkomstpotentialens tillväxt över till real förstärkning av 
årsinkomsterna. När därefter de reala timlönerna steg mycket långsamt fram till mitten av 
1990-talets mitt upphörde arbetstidsförkortningarna. För många blev ökad arbetstid ett sätt att 
upprätthålla åtminstone någon real tillväxt i årsinkomsterna.  
 
En äldre historisk illustration av det omvända sambandet mellan reallöneutveckling och 
arbetstider kan hämtas från mellankrigstiden. År 1920 förkortades arbetstiderna i industrin 
med 20 procent i och med att åttatimmarsdagen infördes. De genomsnittliga reala timlönerna 
hade då ökat med inte mindre än 50 procent sedan år 1917. Därefter blev reallönetillväxten 
obetydlig ända fram till mitten av 1930-talet, och då steg medelarbetstiden successivt. 
Parallellen till nutidshistorien är ganska tydlig. 
 
I länder där reallönerna sedan 1970-talets mitt utvecklades mer positivt än i Sverige, t.ex. i 
Tyskland har minskningarna i arbetstiderna fortsatt. USA däremot – ett land som haft lika 
dålig reallöneutveckling som Sverige i detta långa perspektiv – är ett av de få länder där 
medelarbetstiderna liksom i Sverige har stigit. Det är möjligen ingen tillfällighet att den 
svenska diskussionen om arbetstidsförkortning tagit fart just under senare år, när reallönerna 
stigit förhållandevis kraftigt. 
 
Ett stort antal utredningar om arbetstiderna har presenterats under senare år. 
Arbetstidsförkortningarnas tillskyndare har som argument anfört att kortare arbetstid har 
gynnsam inverkan på samhällsekonomin i form av lägre arbetslöshet, bättre hälsa och därmed 
mindre frånvaro, bättre produktivitet, m.m. Genom sådana positiva effekter skulle 
arbetstidsförkortningar kunna betala sig även i mer snävt materiell samhällsekonomisk 
mening. Konjunkturinstitutet har i anslutning till flera utredningar fått i uppdrag att beräkna 
sådana effekter, senast i Bilaga 2 till betänkandet (SOU 2002:58) från Kommittén för nya 
arbetstids- och semesterregler, KNAS. Konjunkturinstitutet har i korta drag kommit fram till 
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att effekter av nämnt slag visserligen kan uppkomma, men anser att de är mycket svåra att 
kvantifiera med någon högre grad av säkerhet. Sannolikt är de relativt små. 
Arbetstidsförkortningar återverkar med andra ord kraftigt på nivån på den reala BNP. 
Institutet konkluderar att de befolkningsmässiga utsikterna under de närmaste årtiondena inte 
förenar sig väl med mer omfattande generella arbetstidsförkortningar. ”Utvecklingen kan 
komma att präglas av en konflikt mellan ett minskande arbetsutbud och ökande krav på 
pensioner, vård och omsorg. En förkortning av arbetstiden riskerar att förvärra denna 
konflikt.” Vi delar i stora drag den bedömningen, även om det på vissa områden och för vissa 
personalkategorier, t.ex. äldre arbetskraft, kan vara såväl medicinskt, socialt som 
samhällsekonomiskt motiverat att göra anpassningar.  
 
 
Arbetsvolymen under de kommande åren: några kalkyler 
 
Under de närmaste 10-15 åren kommer befolkningen i den förvärvsaktiva åldern att öka 
betydligt långsammare än hittills. En växande del av befolkningen i förvärvsaktiv ålder 
kommer dessutom att utgöras av personer i de övre och nedre gränsåldrarna (60-64 respektive 
20-24 år), i vilka sysselsättningsgraden är lägre i den övriga befolkningen. Vidare beror hela 
ökningen av befolkningen i förvärvsaktiv ålder på ett av SCB antaget invandringsöverskott, 
och invandrarna förvärvsarbetar erfarenhetsmässigt i betydligt mindre utsträckning än den 
övriga befolkningen. Invandringsöverskottet är så pass betydande att det på något sätt behöver 
beaktas i en arbetskraftskalkyl på medellång sikt. 
 
Det måste påpekas, när det gäller invandrare, att det främst finns statistik över 
sysselsättningsgraden för utländska medborgare, särskiljda från svenska medborgare. När det 
gäller invandrare som blivit svenska medborgare är kunskapen sämre. Svenska medborgare i 
åldern 20-64 år har en sysselsättningsgrad på 80 procent (år 2001) medan utländska 
medborgare har en sysselsättningsgrad på 60 procent. I de följande kalkylerna har det 
sistnämnda talet förutsatts gälla för de invandrare som tillkommer under åren fram till 2010, 
även om en del av dem blir svenska medborgare. En viktig osäkerhetsfaktor är också vilken 
typ av invandring det blir fråga om: flyktinginvandring, anhöriginvandring eller arbetskrafts-
invandring. Om, som SCB antar, inslaget av arbetskraftsinvandring ökar, kan den negativa 
effekten på sysselsättningen av ett ökat inslag av invandrare i befolkningen bli mindre än i de 
följande mycket överslagsmässiga kalkylerna. Genomslaget har emellertid försiktigtvis hållits 
något lågt.  
 
Om andelen sysselsatta av befolkningen i olika åldrar och bland svenska och utländska 
medborgare förblir oförändrade, skulle antalet sysselsatta bara öka med 8 500 personer fram 
till år 2010. Räknat som procentuell tillväxt per år är detta en försumbar ökning. Med 
oförändrad sysselsättningsgrad i hela åldersgruppen 20-64 år, dvs. bortsett från 
strukturförändringarna, skulle sysselsättningen i stället stiga med ca 107 000 personer. Det 
motsvarar en tillväxt på ca 0,3 procent per år. Den samlade negativa struktureffekten beror till 
huvuddelen på ålderssammansättningens förändring, medan grovt räknat drygt en fjärdedel 
sammanhänger med det ökade inslaget av invandrare.         
 
Kontrasten mellan denna schablonmässiga sysselsättningsberäkning och prognosen för 
befolkningen i förvärvsaktiv ålder är således betydande: 
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  Förändring 2001-2010 
- - - - - - - - - - - - - - - 

                                                         1000-tal                % 
 
Befolkning 20-64 år  135 2,6 
Sysselsatta 9 0,2 
 
Ändå finns det anledning befara att denna kalkyl – i frånvaro av nya trender i samhälls- och 
arbetsliv som varaktigt kan höja sysselsättningsgraden inom olika befolkningsgrupper – är väl 
optimistisk. Under de närmaste åren kommer antagligen många av de långtidssjukskrivna, 
formellt sett sysselsatta, att bli förtidspensionärer. (Ersättningsformen kommer att kallas 
sjukersättning i framtiden, men vi använder här för enkelhets skull fortfarande benämningen 
förtidspension.) De lämnar därmed arbetslivet för gott. Andelen förtidspensionärer av 
befolkningen väntas öka inom de flesta åldersgrupper.  
 
Om vi införlivar Riksförsäkringsverkets senaste beräkning av antalet förtidspensionärer fram 
till år 2007 i kalkylen, men antar att inga ytterligare ökningar i förtidspensionsandelarna inom 
respektive åldersgrupper sker därefter, sjunker antalet sysselsatta med nära 60 000 personer 
fram till år 2010:  
 
                                                         Förändring 2001-2010 

- - - - - - - - - - - - - - - 
                                                         1000-tal                % 
 
Befolkning 20-64 år  135 2,6 
Sysselsatta -57 -1,4 
 
Procenttalet 1,4 för sysselsättningsminskningen är uttryck för arbetsvolymens utveckling, vid 
oförändrad frånvaro och arbetstid för de sysselsatta. Redan på grund av 
ålderssammansättningens förändringar är det emellertid troligt att frånvaron i genomsnitt ökar 
något – äldre arbetskraft har högre sjukfrånvaro. Å andra sidan har de äldre ingen 
föräldraledighet, och obetydlig frånvaro för studier. Den totala frånvaron skiljer sig i själva 
verket ganska litet: 
 
25-54 år  16,6 % av de sysselsatta 
55-64 år 17,8 % av de sysselsatta 
 
En fråga av större vikt är vad som händer med sjukfrånvaron inom de olika åldersgrupperna. 
Till den del förtidspensioneringarna under senare år hållits tillbaka på grund av 
tillkortakommanden i ärendehanteringen (jfr. den ovannämnda AHA-utredningen) är det 
tänkbart att sjukfrånvaron minskar om kön till förtidspensioneringen efterhand betas av. Detta 
skulle betyda att andelen av de sysselsatta som är i arbete ökar och till en del kompenserar för 
den minskning i arbetsvolymen som den minskade sysselsättningen innebär. Delvis är det 
bara en kameral skillnad mellan långtidssjukskrivning och förtidspension – de är 
kommunicerande kärl. 
 
Men man kan också tänka sig ett starkt pessimistiskt scenario, där de sysselsattas sjukfrånvaro 
fortsätter att stiga, trots ökad takt i överföringarna av långtidssjukskrivna till 
förtidspensioneringen. Vi har gjort en kalkyl i vilken sjukfrånvaron stiger till i det närmaste 
samma nivåer som rådde år 1990. Tillsammans med de stigande andelarna förtidspensionärer 
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som Riksförsäkringsverket räknar med, skulle det innebära att procentandelarna av 
befolkningen som antingen är förtidspensionerade eller sjukfrånvarande blir betydligt högre år 
2010 än 1990: 
 
 1990 2001 2010 
 
20-64 år  3,2 2,4 3,5 
25-54 år 7,8 8,5 9,8 
55-59 år 23,6 22,6 25,8 
60-64 år 35,0 34,4 38,9 

20-64 år 10,9 11,8 14,0 
 
Om man dessutom räknar med att en viss ökning sker i föräldraledigheterna – födelsetalen 
beräknas av SCB stiga till 1,8 barn per kvinna från bottennivån 1,5 i slutet av 1990-talet – 
uppkommer ett bekymmersamt scenario:   
 
                                                         Förändring 2001-2010 

- - - - - - - - - - - - - - - 
                                                         1000-tal                % 
 
Befolkning 20-64 år  135 2,6 
Sysselsatta -57 -1,4 
I arbete -102 -3,0 
 
En än större minskning i arbetsvolymen i samhället uppkommer om det sker en förkortning i 
arbetstiderna. Vad som främst kan bli aktuellt under de närmaste åren är för det första en 
lagstadgad arbetstidsförkortning i enlighet med den tidigare nämnda KNAS-utredningens 
förslag, för det andra införandet av en helgdag den 6 juni och för det tredje fortsatta 
kollektivavtalsreglerade arbetstidsförkortningar.  
 
Huvudförslaget enligt KNAS är fem dagars förlängd årsledighet enligt en ny lag om flexibel 
ledighet, en reform som förslås genomföras successivt fram till år 2007. Konjunkturinstitutet 
har i sin Bilaga 2 till KNAS beräknat att detta skulle betyda en minskning av årsarbetstiden 
med totalt 1,5 procent. Utgångspunkten är härvid att genomslaget inte blir fullständigt utan 
80-procentigt, främst beroende på ökat övertidsarbete. En ytterligare helgdag (om inte någon 
annan helgdag tas bort) kan beräknas motsvara en minskning i årsarbetstiden på 0,3 procent. 
Arbetstidsförkortningar enligt kollektivavtal kan schablonmässigt antas minska årsarbetstiden 
med 0,1 procent per år (dvs. med 0,9 procent sammantaget fram till år 2010), vilket innebär 
en fortsättning på de avtalsenliga minskningar i arbetstiderna som skett under de senaste åren. 
 
Om dessa arbetstidsförkortningar genomförs skulle medelarbetstiden år 2010 bli 2,7 procent 
kortare än idag. Kombineras detta med den nyss visade kalkylen där sjukfrånvaron fortsätter 
att öka erhålls följande scenario för arbetsvolymens utveckling i timmar räknat: 
 
                                                         Förändring 2001-2010 

- - - - - - - - - - - - - - - 
                                                         1000-tal                % 
 
Befolkning 20-64 år  135 2,6 
Sysselsatta -57 -1,4 
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I arbete -102 -3,0 
Arbetsvolym i timmar . . -5,6 
 
Kalkylen kan anses ge en nedre gräns för hur negativt arbetsvolymen skulle kunna utvecklas 
under de närmaste åren, och den är möjligen inte att betrakta som en prognos för det mest 
sannolika händelseförloppet. De ekonomiska påfrestningarna skulle i detta fall bli betydande. 
Minskningen i antalet arbetade timmar, utslagna per person i befolkningen i förvärvsaktiv 
ålder, skulle bli 8 procent, dvs. mer än 0,9 procent per år. Det har också sitt intresse att räkna 
ut hur stor nedgången skulle bli i antalet timmar per person i totalbefolkningen, alltså 
inklusive barn och gamla. Totalbefolkningen beräknas av SCB öka med 3,1 procent per år 
fram till år 2010. Antalet arbetade timmar per person skulle då minska med 8,4 procent eller 
med 1,0 procent per år. Innebörden av detta är att väl över hälften av produktivitetstillväxten i 
ekonomin som helhet skulle gå åt för att hålla BNP per capita på en oförändrad nivå. 
 
Det kan tilläggas att förslag finns som skulle innebära ytterligare minskning i arbetsvolymen, 
t.ex. friår, förkortning av den lagstadgade veckoarbetstiden och förlängd föräldraledighet. 
 
 
3.3  De sektorsvisa obalanserna 
 
En direkt fråga för lönebildningen rör de sektorsvisa obalanser som uppkommer på 
arbetsmarknaden, obalanser som till stor beror på skev ålders- och könsstruktur inom olika 
sektorer och delarbetsmarknader. I den offentliga sektorn är inslaget av 40-talister som närmar 
sig ”förtidspensionsåldern” större än i den privata. Nyrekryteringen av yngre personer har 
varit liten under 1990-talet. Brist på arbetskraft har redan träffat en del områden, inte minst 
inom vård och omsorg. Påtagliga höjningar i vissa gruppers relativa löner har börjat ske. Till 
de problem som förestår hör inte bara att åstadkomma relativa löneförändringar inom ramen 
för ett samhällsekonomiskt sett rimligt totalt lönehöjningsutrymme. Eftersom växande 
arbetskraftsbrist inte minst drabbar verksamhet inom den offentliga sektorn är arbetsgivarnas 
lönebetalningsförmåga vid oförändrade skattesatser en svårlöst fråga. Hittills har relativa 
lönehöjningar för bl.a. sjukvårdspersonal i betydande utsträckning åstadkommits genom att 
personaluthyrningsföretag m.m. etablerats inom den privata sektorn. Relativlönehöjningarnas 
allmänna utbredning har härigenom fördröjts. Men det kan ha lagts upp för lönepolitiska 
spänningar mellan människor som tillhör samma personalkategori men formellt sett har olika 
arbetsgivare – spänningar som i det långa loppet i så fall kräver sin lösning.        
 
Den svaga utveckling av arbetskraftsutbudet som blir följden av att 40-talsgenerationen snart 
börjar lämna marknaden kommer att träffa olika sektorer i mycket olika grad. Hittills har de 
begynnande problemen främst synts i delar av den offentliga sektorn och på områden som 
tidigare haft sin hemvist i denna sektor: skolan, barn- och äldreomsorgen, apoteken, 
järnvägstrafiken, m.fl. Under den offentliga sektorns kraftiga uppbyggnadsfas blev en stor 
andel av de nytillträdande på arbetsmarknaden offentliganställda. Särskilt gällde detta 
kvinnorna. Närmare 60 procent av de yngre kvinnorna på arbetsmarknaden hade år 1980 en 
offentlig arbetsgivare. Detta återspeglade sig 20 år senare i att en ungefär lika stor andel av de 
medelålders kvinnorna var offentliganställda. De flesta människor har ganska låg benägenhet 
att byta verksamhetsområde. Nedan visas hur stora procentandelar av de sysselsatta i olika 
åldrar som under åren 1980 och 2000 hade den offentliga sektorn som arbetsgivare:  
 
Ålder  20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Alla 
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Kvinnor 

1980  56,7 57,2 53,1 51,0 46,7 52,4 
2000  31,8 40,2 51,7 56,0 56,6 48,6 
 
Män 

1980  20,3 24,3 23,0 22,3 26,5 22,5 
2000  10,2 12,3 16,9 20,0 20,7 16,3 
 
De återstående sysselsatta var alltså privat sysselsatta (inkl. egenföretagare). 
 
Den allmänna nedgången sedan 1980 i den offentliga sektorns andel av sysselsättningen beror 
i någon mån på att vissa delar av verksamheten överförts till den privata sektorn genom 
bolagiseringar m.m., och på de besparingar i de offentliga finanserna som lågkonjunkturen 
under 1990-talet framtvingade. Bilden av köns- och åldersfördelningen inom den offentliga 
respektive privata sektorn är emellertid tydlig. För de äldre kvinnorna är den offentliga 
sektorn alltjämt den största arbetsgivaren, medan den privata sektorn har blivit allt mer 
dominerande för de yngre kvinnorna. Samma tendens finns för männen, även om den privata 
sektorn för dessa alltid varit den helt dominerande arbetsgivaren.  
 
Genom att den offentliga sektorn i allt mindre utsträckning rekryterat arbetskraft bland de 
nytillträdande på arbetsmarknaden står arbetsgivarna i en besvärlig 
generationsväxlingsproblematik, som förvärras framöver. För att tillgodose personalbehoven 
blir det nödvändigt att återigen börja dra till sig de yngre. Möjligheter att ”köpa över” 
arbetskraft från den privata sektorn finns naturligtvis, men dessa möjligheter är begränsade 
genom att det till stor del rör sig om yrkeskunnande och utbildning som det är tunnsått med i 
den privata sektorn: omsorgspersonal, läkare, sjuksköterskor, lärare, etc.  
 
Problemen under de kommande 10 åren kan illustreras i en kalkyl, där vi i ett första steg 
antagit att sysselsättningsgraden för befolkningen i olika åldrar (oavsett sektor) förblir 
oförändrad från år 2001 till år 2011. Detta resulterar i en samlad sysselsättningsökning på 23 
000 personer fram till år 2011. I ett andra steg fördelas sysselsättningsförändringen på 
sektorer under antagandet att ingen överströmning av arbetskraft sker mellan sektorerna. 
Exempelvis antas de sysselsatta 40-åringarna år 2011 fördela sig på sektorer med samma 
andelar som 30-åringar gjorde år 2001. När det gäller nytillkommande årskullar på 
arbetsmarknaden under de närmaste 10 åren antas att de fördelar sig på sektorer på samma sätt 
som de yngre grupperna fördelade sig år 2001. Under dessa förutsättningar skulle 
sysselsättningen i olika huvudsektorer förändras på följande sätt, i tusental personer:     
 
     Kvinnor Män Totalt Procentuell 
        förändring  

Staten     -6 -11 -17  -7,7 
Kommuner och landsting   -56 -31 -87  -8,2 
Privata och egenföretagare   90 37 127  4,5 

Totalt     28 -5 23  0,6 

 
För att vidmakthålla en oförändrad sysselsättning i den offentliga sektorn krävs betydande 
ansträngningar, om det skall ske genom att locka fler ungdomar till sektorn. En så relativt 
begränsad ambition som att hålla sysselsättningen oförändrad skulle för kommuner och 
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landsting sammantagna förutsätta mer än 50 procents ökning i ”marknadsandelarna” bland 
sysselsatta i 20-30-årsåldern. 
 
Att göra mer preciserade prognoser för bristen eller överskotten för personal inom enskilda 
utbildnings- och yrkesgrupper är svårt och förutsätter många kvalificerade antaganden om det 
framtida utbudet och efterfrågan. Sådana antaganden kan dessutom ganska snabbt bli 
föråldrade. SCB gör dock med några års mellanrum denna typ av beräkningar, i skriften 
”Trender och prognoser”, för att stort antal utbildningskategorier. Den senaste publicerades år 
2002. Ett extremt exempel bland resultaten är den framtida bristen personal med 
omvårdnadsutbildning. Antalet ungdomar som påbörjar utbildning på gymnasiets 
omvårdnadsprogram har sjunkit mycket kraftigt och pensionsavgångarna blir snart stora. De 
svårigheter som redan finns att besätta lediga tjänster med utbildade personer kommer att 
växa. År 2010 kommer enligt SCB:s kalkyl bara 60-65 procent av efterfrågan att tillgodoses 
och år 2020 så lite som 40-45 procent. En sådan brist kommer i efterhand inte att kunna 
konstateras, efterfrågan och utbud kommer på något sätt att möta varandra, frågan är 
emellertid hur. När det gäller sjuksköterskor kan påpekas att rekryteringsläget betydligt 
ljusare, vilket torde hänga ihop med de förbättringar i löneläge och status som ägt rum relativt 
sett.  
 
För en del grupper inom den offentliga sektorn har således lönerna redan börjat stiga i relation 
löntagarna i genomsnitt. En fortsatt tendens i den riktningen är antagligen nödvändig om 
nuvarande ambitioner i den offentligt finansierade servicen skall vidmakthållas eller öka. 
Utvecklingen skapar både finansieringsproblem och lönebildningsproblem. Till en del har de 
hittillsvarande relativlöneökningarna skett genom att personal flyttat över till 
personaluthyrningsfirmor etc., som kommuner och landsting sedan köper tjänster från. Detta 
hjälper bara upp finansieringsproblematiken om entreprenörerna har ett produktivitetsförsteg. 
Särskilt i nuläget, så länge privatiseringstrenden står i sin början, är detta kanske i någon mån 
fallet. 
 
Det bör påpekas att det inte bara är den offentliga sektorn som har stora pensionsavgångar att 
vänta under de kommande åren. Bilden inom den privata sektorn är inte alls homogen. Inom 
delar av den traditionella industrin är t.ex. medelåldern betydligt högre än i t.ex. IT-industrin 
och i delar av den privata tjänstesektorn.  
 
 
3.4     Lönebildningen inför ett svenskt EMU-deltagande 
 
Om Sverige skulle ersätta kronan med euro, och därmed fullfölja sitt medlemskap i den euro-
peiska valutaunionen EMU, förändras förutsättningarna för stabiliseringspolitiken i ett par 
grundläggande avseenden. För det första kommer Sverige inte längre att kunna ändra sin 
växelkurs i förhållande till de övriga EMU-länderna. För det andra blir den svenska räntan 
densamma som de övriga EMU-ländernas. Dessa konsekvenser är ofrånkomliga till följd av 
den gemensamma valutan, i förening med de numera helt fria internationella kapitalrörel-
serna. 
 
 
Nuvarande penning politiska regim: inflationsmål och rörlig växelkurs 
 
Sverige har en centralbank som verkar oberoende av den ekonomiska politiken i övrigt. Sedan 
hösten 1992 flyter kronan fritt på valutamarknaden gentemot alla andra valutor, både inom 
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och utanför EU. Dessförinnan hade Sverige fast växelkurs inom ramen för något skiftande 
arrangemang. Under senare år har Riksbanken endast undantagsvis agerat på valutamarkna-
den i syfte att påverka kronkursen. Bankens lagfästa penningpolitiska huvuduppgift är i stället 
att åstadkomma stabilitet i prisutvecklingen. Riksbanken har officiellt tolkat prisstabiliserings-
målet så att konsumentpriserna får öka med 2 procent per år, med en variation på 1 procent-
enhet uppåt och nedåt. Stabiliseringen sker genom förändringar i den korta styrränta (den s.k. 
reporäntan) som Riksbanken tillämpar i förhållande till andra banker och finansiella 
institutioner. Dessa förutsätts fortplanta ränteförändringarna till de mer långfristiga räntor som 
företag och konsumenter betalar på sina lån, respektive erhåller på sina sparpengar.  
 
Om Riksbanken bedömer att inflationen är på väg upp höjer den styrräntan. Efterhand medför 
detta – via den åtstramande effekten på kapitalmarknaden – att efterfrågan på varor och 
tjänster i ekonomin avtar och att prisuppgången dämpas. Om inflationsimpulsen härrör från 
accelererande löneökningar – kostnadsinflation – motverkas dessa löneökningar ytterst genom 
åtstramningens effekter på näringslivets arbetskraftsefterfrågan och på arbetslösheten. Dessa 
effekter banar sig väg via företagens försäljningsvolymer och lönsamhet. 
 
På ett annat, mer abstrakt sätt kan penningpolitikens verkan beskrivas i den s.k. kvantitets-
teorins termer: För att omsätta en viss kvantitet varor och tjänster till given prisnivå krävs en 
viss mängd pengar. Om Riksbanken genom sin räntehöjning ”låser upp” en del av penning-
mängden måste kvantiteten eller prisnivån, eller bådadera, minska. Det blir antagligen båda-
dera, eftersom konsumenterna skulle fordra en sänkt prisnivå för att efterfråga en oförändrad 
kvantitet och eftersom företagen vid en sänkt prisnivå skulle bjuda ut en minskad kvantitet.  
 
Med fria internationella kapitalrörelser i förening med fast växelkurs skulle den komplika-
tionen tillkomma, att en svensk inflationsbekämpande räntehöjning skulle locka utländska 
pengar till den svenska kapitalmarknaden. Detta skulle motverka åtstramningseffekten och 
tvinga Riksbanken till ytterligare höjning av styrräntan. Den erforderliga räntehöjningen 
skulle endast begränsas av de internationella placerarnas intresse att av riskspridningsskäl 
diversifiera sina portföljer geografiskt. För att penningpolitiken skall vara effektiv måste 
växelkursen vara rörlig. Ett eventuellt inflöde av utländskt kapital – lika med ökad efterfrågan 
på kronor – höjer då kronans värde och reducerar avkastningen på de utländska placeringarna. 
Kronans appreciering förstärker den inflationsdämpande effekten, eftersom importen blir bil-
ligare och exportindustrins konkurrenskraft försvagas.     
 
 
Tio år av framgång 
 
Att styra inflationen med hjälp av penningpolitiken kan te sig som en både oformlig och 
tidsödande procedur. Penningpolitikens anseende har skiftat kraftigt under historiens lopp, 
både hos nationalekonomer och politiker. Periodvis har penningpolitikens effekter ansetts 
svårberäkneliga i jämförelse med finanspolitikens. Periodvis har också sysselsättningen och 
arbetslösheten, tillväxten och fördelningsfrågorna haft högre prioritet än 
inflationsbekämpningen, vilket gjorde penningpolitiken till ett mindre intressant politik-
område.  
 
 
Diagram 3.6 Inflationen i Sverige, EU-länderna och USA under de senaste 40 åren 

Procentuella förändringar i konsumentprisindex, tre års glidande medeltal. 
 



 33

200019951990198519801975197019651960

14

12

10

8

6

4

2

0

USA 

EU-länderna

Sverige

 
Källor: SCB och OECD.  
 
 
Den period av höga och svårkontrollerade prisökningar som kom att prägla världsekonomin – 
och inte minst ett flertal västeuropeiska länder – från ungefär 1970-talets mitt skapade 
emellertid förnyad insikt om inflationens skadeverkningar i samhället. Inflationsbekämpande 
penningpolitik kom till heders igen vid början eller mitten av 1980-talet. Tidigast skedde detta 
i Storbritannien, som dessförinnan var den mest inflationsbenägna bland de större ekonomier-
na – jämsides med Italien och Spanien. I Sverige dröjde omvändelsen till 1990-talets början. 
De penningpolitiska medlen fick fram till 1992 i huvudsak avdelas till att motverka de åter-
kommande valutakriser, som framkallades av bl.a. höga lönekostnadsökningar i förening med 
ambitionen att hålla fast växelkurs.  
 
Den nya penningpolitiken med lagfäst inflationsmål för Riksbanken har hittills tett sig fram-
gångsrik. Konsumentprisökningarna, mätta med konsumentprisindex, KPI, var från 1990-
talets mitt och fram till och med år 2000 lägre än 2 procent per år. Även ökningarna i det 
underliggande inflationsmått (med benämningen UND1X), som Riksbanken vägleds av, 
understeg under samma period 2 procent per år:  

 
 

         1993-     1997-     2000- 
    1997 2001       2001 
 
USA    2,6 2,5 2,8 
EU-länderna   2,4 1,7 2,5 
Euro-länderna   2,3 1,8 2,7 
 
Sverige    2,0 1,4 2,7 
Sverige, UND1X   2,2 1,6 2,8 
 
Den förstärkta inflationen under år 2001 utgör en varningssignal om att problemen inte 
behöver vara för evigt övervunna. Dock räknar Konjunkturinstitutet nu på hösten 2002 med 
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att inflationstakten avtar igen under de närmaste åren återgår till trakten av 2 procent. I denna 
bedömning ingår naturligtvis en betydande osäkerhet om internationella inflationsimpulser. 
 
 
Riksbankens disciplinerande roll 
 
Riksbanken har mot bakgrund av de låga inflationstalen kritiserats för att ha fört en onödigt 
stram penningpolitik, som fördröjt återhämtningen från lågkonjunkturen. Den svenska infla-
tionen har varit något lägre än den i EU och även i det nuvarande Euro-området. Gentemot 
denna kritik kan bl.a. sägas att det har varit viktigt för Riksbanken att under en längre period 
kunna visa på framgång. Tidigare försök att normbinda politiken, bl.a. till en fast växelkurs, 
hade ju upprepade gånger förlorat i trovärdighet och resulterat i valutakriser. Med en hög 
trovärdighet för inflationsmålet kan man komma undan en del av penningpolitikens långa och 
för samhällsekonomin påfrestande ”effekt-lag”, dvs. den process av produktionsnedgång, 
lönsamhetsminskning och arbetslöshet som i historiskt välkända fall krävts för att nå resultat. 
Om viktiga aktörer i ekonomin räknar med att centralbanken ”går ut mjukt”, och mer eller 
mindre öppet ackommoderar pris- och löneökningar med stigande penningmängd, kan vägen 
tillbaka till prisstabilitet bli lång. De negativa effekterna av ohållbart höga löneökningar blir 
otydliga, och eventuell oro kan skjutas på framtiden. På lång sikt inträffar ju ändå så mycket 
annat, kan arbetsmarknadsaktörerna resonera. Vet man däremot att banken ingriper snabbt 
och effektivt, har parterna mer omedelbart intresse av att vara försiktiga. Höga räntor drabbar 
både företagens lönsamhet och löntagarnas ekonomi; de åtföljande minskningarna i 
produktion och sysselsättning likaså. Riksbanken får en disciplinerande roll: den hindrar 
genom sin existens problemen från att uppstå, oftare än att den faktiskt behöver ta itu med 
dem.  
 
Detta betyder inte att tillvaron utanför valutaunionen, med Riksbanken som disciplinerande 
övervakare, är okomplicerad. Riksbankens avskräckande funktion kan vara olika stark på 
olika delar av arbetsmarknaden. Om priset på produktionen inte avspeglas i det inflationsmått 
som är mål för penningpolitiken, kan hotet från Riksbanken upplevas som mer indirekt. Detta 
kan t.ex. gälla både den offentliga sektorn och den utpräglade exportindustrin. Inom den 
offentliga sektorn är det snarare budgetläget, med risk för personalnedskärning, försämrade 
arbetsförhållanden och svårigheter att tillgodose allmänheten med service, som utgör 
omedelbar hotbild. Inom exportindustrin är det risken för försvagad internationell kon-
kurrenskraft som är primärt relevant. Exportprisernas utveckling beaktas inte prisstabilitets-
målet. Det är först när kostnadsökningarna återkommer i form av ökade importpriser, på 
omvägen via depreciering av kronan, som den inhemska inflationen påverkas. 
 
 
Lönebildningssystemets betydelse för penningpolitikens effektivitet 
 
Riksbankens disciplinerande funktion kan i det långa loppet bero på hur lönebildningssyste-
met ser ut. Den aspekt som hittills tilldragit sig den största uppmärksamheten är i vilken grad 
avtalsförhandlingarna är centraliserade eller samordnade. Detta har utvecklats av Lars Calm-
fors, bl.a. i Bilaga 2 till utredningen Stabiliseringspolitik i valutaunionen (SOU 2002:16). Om 
förhandlingarna sker lokalt är varje avtalsslutande part så liten att några reaktioner från 
centralbankens sida inte behöver påräknas. Det är först vid centrala eller åtminstone relativt 
väl samordnade förhandlingar som parterna har skäl att beakta penningpolitiska återverk-
ningar. Det kan t.o.m. sägas att starkt centraliserade parter har en samhällsekonomisk över-
blick som disciplinerar lönebildningen lika väl som en starkt målstyrd centralbank. Å andra 
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sidan kan invändas att lönebildningsutfallen är så pass marknadsstyrda vid lokala förhand-
lingar att risken för en makroekonomiskt ohållbar lönekostnadsutveckling är liten även i detta 
fall. I olika lägen mellan dessa extremer, med förbundsvisa förhandlingar, kan man tänka sig 
både fallet att den avskräckande effekten är tillräcklig och fallet att lönebildningen kan 
komma att utlösa mer vidsträckta penningpolitiska åtstramningsförlopp. Som ett sätt att ge-
nom ökad samordning minska risken för det sistnämnda kan man tolka tillkomsten av Indu-
striavtalet 1997 och andra avtalade förhandlingsordningar i dess efterföljd. 
 
Samordning kan ske både formellt i avtal och på mer informella vägar. Det är svårt att mäta 
graden av samordning och att avgöra hur stark samordningen i dag egentligen är på arbets-
marknaden. Inte heller är det alldeles lätt att säga vad samordning består i, mer än att det rör 
sig om ett hänsynstagande till vilken löneutveckling m.m. som uppkommer inom delar av 
arbetsmarknaden som angränsar till varandra. Schematiskt kan följande klassificering ge 
något slags vägledning:   
 
Lokala decentraliserade    Marknadsmässig lönebildning, mindre  
förhandlingar     omfattande penningpolitiska ingrepp 
 
Förbundsvisa förhandlingar    Risk för omfattande penningpolitiska  
utan samordning     ingrepp med utdragna förlopp 
 
Förbundsvisa förhandlingar    Riksbanken disciplinerande faktor, mindre 
med samordning     omfattande penningpolitiska ingrepp 
 
Starkt centraliserade     Självdisciplin på arbetsmarknaden, mindre 
förhandlingar     omfattande penningpolitiska ingrepp 
 
Det är inte självskrivet att samma decentraliserings- eller samordningsgrad är att eftersträva 
på alla delar av arbetsmarknaden. Inom vissa sektorer är en flexibilitet i lönesättningen kanske 
av större vikt för effektiviteten än inom andra, och fördelarna av samordning kan överskuggas 
av de vinster som en decentraliserad lönebildning är förenade med. 
 
 
Inflationsmålets acceptans hos allmänheten 
 
Mot bakgrund av det behov som finns av flexibla relativa löner mellan sektorer, yrkesgrupper, 
etc., är det berättigat att fråga om Riksbankens 2-procentsmål kanske är väl lågt satt. Om för-
väntningarna om en god framtida produktivitetstillväxt inte skulle infrias, blir spelrummet för 
relativlöneförändringar litet, om det inte går att genomföra nominella lönesänkningar på vissa 
områden. Nominella lönesänkningar har svårt att vinna acceptans, de uppfattas som förolämp-
ningar och kan äventyra arbetsmoralen och effektiviteten. I praktiken är det antagligen betyd-
ligt lättare att åstadkomma en och samma reala lönesänkning med hjälp av inflation. Å andra 
sidan är skälen mycket starka att inte ändra inflationsmålet. Det går inte att få förtroende för 
målet igen, om statsmakterna en gång visat att det går att rucka på det.  
 
Penningpolitiken med lagfäst inflationsmål har, som nämnts, hittills tett sig framgångsrik. 
Den har i sina huvuddrag en god acceptans hos allmänheten och hos arbetsmarknadens parter. 
Man kan emellertid säga att politiken fick tidig hjälp på traven av den starkt negativa 
utvecklingen på arbetsmarknaden i början av 1990-talet. Omslaget hade manifesterats redan 
innan de nya penningpolitiska målen hade börjat annonseras. Den öppna arbetslösheten steg 
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snabbt från under 2 procent år 1990 till ca 8 procent 1993, vilket kraftigt bidrog till att dämpa 
lönekostnadsökningarna. Efter att läget på arbetsmarknaden började förbättras – 
arbetslösheten har halverats till ca 4 procent – har ett par andra faktorer bidragit till att göra 
inflationen anmärkningsvärt låg i förhållande till lönekostnadsutvecklingen: Dels har 
produktivitetstillväxten kanske överstigit vad som är potentiellt möjligt att vidmakthålla. Dels 
har det skett en nedgång i näringslivets vinstmarginaler som definitivt inte kan fortsätta år 
efter år.  
 
 
Diagram 3.7   Driftsöverskott (brutto) i procent av näringslivets förädlingsvärde  
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Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. Justering för s.k. ofördelade poster (däribland avdrag för förbrukning av 
indirekt mätta finansiella tjänster) vid beräkningen av förädlingsvärdet har inte gjorts. 
 
 
Under dessa förutsättningar har löntagarna kunnat få goda reallönehöjningar, delvis just tack 
vare den framgångsrika penningpolitiken. Det är långt ifrån säkert att den allmänna acceptan-
sen för inflationsmålet skulle vara lika hög om det blev fråga om gå in i ökad arbetslöshet, 
bara för att få ned inflationen från säg 4-5 procent till de målsatta 2. 
 
 
Skälvande utgångsläge inför övergång till euro 
 
Utgångsläget på lönemarknaden inför en svensk övergång till euro skulle sammanfattningsvis 
kunna beskrivas som, om inte darrigt, så dock något skälvande. Den underliggande svenska 
löneökningstakten ligger fortfarande uppemot 1 procentenhet per år högre än i EMU-länder-
na. Under några år har detta kunnat pågå utan att prisinflationen tagit fart. Riksbanken har haft 
hjälp av god produktivitetstillväxt och fallande vinstmarginaler, och har inte behövt driva upp 
arbetslösheten. Men under år 2001 blev produktivitetstillväxten svag och inflationen tilltog. I 
längden måste antingen lönebildningen komma i bättre takt med Europa eller Riksbanken 
tvingas till mer hårdhänta penningpolitiska åtgärder. Vidare finns behov av förändringar i 
lönestrukturen, bl.a. för att klara personalförsörjningen inom delar av den offentliga sektorn 
och för att fullfölja den uttalade politiska ambitionen att jämna ut löneskillnaderna mellan 
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kvinnor och män. Förändringar i lönestrukturen är svårare att genomföra i en låginflations-
ekonomi än om den allmänna löneökningstakten är hög. Det finns också spänningar på arbets-
marknaden som bl.a. hänger samman med de senaste årens disparata utveckling av arbetar- 
och tjänstemannalönerna, vilken kan utlösa en förstärkt löneinflation.  
 
Inom EMU bortfaller möjligheten att med hjälp av penningpolitik motverka specifikt svenska 
inflationsimpulser. Sverige är för litet för att den europeiska centralbanken, ECB, ens margi-
nellt kan väntas reagera på utvecklingen här i landet. Därmed bortfaller även den discipline-
rande slagskugga som hotet om penningpolitiska åtgärder hittills kastat över parterna på 
arbetsmarknaden. Såtillvida skulle en svensk övergång till euro kunna försvåra lösningen av 
de lönebildningsproblem som ligger framför oss. Vad vi i stället får är de fördelar som den i 
förhållande till Europa oåterkalleligen fasta växelkursen medför. Till skillnad från under 
tidigare perioder med fast växelkurs blir det omöjligt att ens i undantagsfall ändra kursen. 
Sverige har i historien vid flera tillfällen tillgripit ”engångsdevalveringar” i besvärliga 
situationer. Vetskapen om att sådana engångsdevalveringar trots allt varit möjliga, har 
antagligen inneburit att respekten för den fasta växelkursen vacklat hos ekonomins aktörer. 
Med euro är en sådan vacklan otänkbar. Vad EMU-medlemskapet emellertid kan innebära, 
jämfört med den nuvarande penningpolitiska regimen, är att en eventuellt nödvändig 
kostnadsanpassning måste ske genom mer utdragna arbetslöshetsperioder.  
 
Frågan har ställts om det vore möjligt för finanspolitiken att på något sätt ta över Riksbankens 
disciplinerande funktion. Eftersom finanspolitiken har så många aspekter på den ekonomiska 
utvecklingen att beakta, och i varierande grad i olika konjunkturlägen, är det emellertid troligt 
att en sådan ambition endast kröns med begränsad framgång. 
 
 
Starkare konjunktursvängningar? 
 
Sverige kommer naturligtvis även fortsättningsvis att vara utsatt för penningpolitik, nämligen 
ECB:s penningpolitik. Den penningpolitik som ECB för kommer sällan att vara den optimala 
för Sverige. Ibland kommer den att vara helt fel. Det är inte bara så att en svensk ekonomisk 
överhettning passerar obemärkt i Frankfurt am Main. ECB skulle hypotetiskt också kunna 
drabba oss med åtstramning i ett läge där vi välanpassat håller inflationen under 2 procent, 
men där de stora länderna ligger högre. Sannolikt kommer dock den europeiska penningpoli-
tiken ändå ofta att vara någotsånär rätt; konjunkturstörningar kan i stor utsträckning antas på-
verka Europa på ett symmetriskt sätt.  
 
Lars Calmfors diskuterar i sin ovannämnda bilaga effekterna av symmetriska (för euroländer-
na gemensamma) och asymmetriska (landsspecifika) störningar. Ordet ”störning” för kanske 
tankarna till mer exceptionella händelser som på ett chockartat sätt påverkar ekonomin (typ 
oljeprischocker och världspolitiska kriser), men det rör sig också helt normala inslag i det 
vanliga konjunkturförloppet. Det är ett historiskt faktum att olika länder, även inom Europa, 
har konjunkturförlopp som inte ligger i fas med varandra. En gemensam valuta och en 
gemensam penningpolitik kan därför förstärka de normala konjunkturella expansionerna och 
kontraktionerna. Dessa förstärkande effekter torde bli kraftigast för de mindre länderna i 
valutaområdet.  
 
En orsak till att länderna är fasförskjutna i förhållande till varandra är olikheterna i ländernas 
branschstruktur, m.m. Efterfrågan på vissa varor kulminerar tidigt i konjunkturcykeln, andra 
sent. Det är möjligt, även om vi inte nu undersökt saken i detalj, att olikheterna i bransch-
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struktur minskat under årens lopp. Detta skulle i så fall innebära att risken för asymmetriska 
störningar inom Europa är mindre nu än förr – länderna ligger bättre i fas med varandra. Till 
detta skulle också kunna medverka att lagren av råvaror och insatsvaror numera spelar mindre 
roll i konjunkturcykeln. Samtidigt finns emellertid analyser som pekar på att asymmetrin ökat.  
 
Någon disciplinerande funktion av det slag som Riksbanken i dag utövar i Sverige kommer 
ECB inte att ha – kanske inte ens i de största unionsländerna – med mindre än att arbetsgivar- 
och fackförbund internationaliseras och centralt företräder medlemmar i hela unionen. Lars 
Calmfors talar om ”transnationell samordning” på EU-nivå. Även om vissa incitament till en 
sådan samordning finns, förefaller det osannolikt att den kommer till stånd i större skala inom 
överskådlig tid. 
 

______________________ 
 
Om Sverige bör gå över till euro eller inte är en fråga som kan bedömas på olika sätt. Nettot 
av för- och nackdelar kan periodvis komma att ligga än åt det ena, än åt det andra hållet. En 
övergång till euro kan medföra att de normala konjunktursvängningarna blir större än med en 
inhemsk, välskött och framgångsrik penningpolitik, men kan å andra minska risken för 
verkligt svårhanterliga debacel på den ekonomiska politikens och lönebildningens område. 
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4.    Slutsatser 
 
  
 
Vid en svensk övergång till euro bortfaller den disciplinerande roll för lönebildningen som 
Riksbanken genom sin penningpolitik haft under ett antal år. Vi har inte gjort någon samlad 
bedömning av för- och nackdelar med en övergång. Vi har koncentrerat oss på vad som kan 
göras för att underlätta lönebildningen efter ett inträde, eftersom de problem som redan nu 
finns kan få större följder om och när vårt medlemskap i EMU fullbordas. Slutsatserna är 
emellertid i stor utsträckning giltiga även om Sverige skulle stå utanför. Vi utesluter inte 
heller att problem som kan uppstå för Sverige inom EMU mer än väl kan uppvägas av 
fördelar som medlemskapet har i andra avseenden.  
 
Våra slutsatser sammanfattas nedan i sju punkter. De två första rör de hot som finns mot 
arbetsutbudets utveckling, de återstående gäller mer specifikt lönebildningen. 
 
 
Arbetsutbudet framför allt 
 
I den bakgrund vi tecknat är påfrestningarna på arbetsutbudet det största problemet för den 
svenska arbetsmarknaden och samhällsekonomin under de närmaste årtiondena. Dessa 
påfrestningar komplicerar inte bara lönebildningen utan slår igenom på en rad andra områden.  
 
1.     Det långsiktiga arbetsutbudet får inte urholkas 
 
Lönebildningen bör bidra till att mobilisera arbetskraften, men till stora delar är det andra än 
parterna som kan påverka utbudet. Arbetsutbudets utveckling hotas inte bara genom att 
hittillsvarande trender i arbetskraftsdeltagande, frånvaro, m.m. kan tänkas fortsätta. Planerade 
och påtänkta institutionella förändringar kan komma att förstärka en negativ utveckling. Det 
är vår bestämda uppfattning att statsmakterna måste besinna de långa perspektiven i 
diskussionerna om arbetstidsförkortningar och friår, lika väl som att omsorgen om 
arbetskraftens hälsa, ork och uthållighet måste vara en huvudfråga för allt ledarskap i företag 
och förvaltningar.  
 
2.     Konjunktursvängningarna skall pareras 
 
I ett långsiktsperspektiv med underliggande brist på arbetskraft kan konjunktursvängningar bli 
svårbemästrade med hänsyn bl.a. till önskemålet om stabil kostnads- och prisutveckling. 
Förslag om allmänna buffertfonder i parternas regi har diskuterats. Vi anser inte att parterna 
har större förutsättningar att hantera sådana fonder än staten, som ju normalt upprätthåller en 
buffertfunktion inom ramen för sin finanspolitik. Mer inom ramen för parternas verksamhet 
kan ligga överenskommelser som ger ökad flexibilitet i arbetsutbudet under hög- respektive 
lågkonjunkturer. Det kan gälla utbildningskonton som kan byggas upp under högkonjunkturer 
för att utnyttjas för utbildningsinsatser under lågkonjunkturer, arbetstidsbanker som möjliggör 
variation av arbetskraftsinsatserna med hänsyn till de konjunkturella behoven, m.m.       
 
 
Skarpare läge för lönebildningen 
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De svenska lönekostnadsökningarna har överträffat euroländernas under större delen av den 
senaste tioårsperioden. Trots att arbetslösheten minskat har inflationsmålet kunnat hållas, tack 
vare bl.a. en relativt god produktivitetstillväxt och sjunkande vinstandelar. Den låga 
inflationen har medfört reallöneökningar som i historiskt perspektiv varit goda. Detta har 
bidragit till att stärka legitimiteten för löneavtal som varit låga för svenska förhållanden (även 
om de varit höga internationellt sett). 
 
Man kan inte räkna med att liknande förutsättningar, som gjorde att lönebildningen fungerade 
ganska väl under andra hälften av 1990-talet, kommer att råda framöver. Självklart kan 
vinstandelarna inte fortsätta att falla kontinuerligt, och det är högst osäkert vilken 
produktivitetstillväxt som kan påräknas. Vid ett fullt EMU-medlemskap bortfaller dessutom 
den disciplinerande funktion som Riksbanken utövat. I utbyte får vi en mot euroländerna 
oåterkalleligen fast växelkurs, vilken dock inte har samma direktverkan i disciplinerandet av 
lönebildningen.   
 
Kronkursen kommer troligen att apprecieras inför en övergång till euro. Detta skulle medföra 
att lönebildningsproblemen i ökad grad kan komma att koncentreras till den privata 
konkurrensutsatta sektorn. Ett ytterligare problem är att den ekonomiska utvecklingen för 
närvarande är svag i de viktigare euroländerna jämfört med i Sverige. Den svenska 
lönebildningen skall kunna fungera vid lägre arbetslöshet och högre efterfrågetryck på 
Sveriges arbetsmarknad jämfört med Europas.  
 
Finanspolitiken kan knappast överta Riksbankens roll som normerare av inflationstakt och 
löneutveckling efter en övergång till euro. Finanspolitiken har många aspekter på den 
ekonomiska utvecklingen att beakta, och på olika sätt i olika konjunkturlägen. Visserligen 
finns det ”automatiska stabilisatorer”, vilka har viss verkan av önskat slag, men det är ändå 
stor risk att de finanspolitiska medlen får oprecis effekt både storleks- och tidsmässigt.   
 
Lönebildningen behöver förstärkning på det institutionella planet. Det kan gälla 
förhandlingarnas uppläggning, nya institutionella samrådsformer, utvecklad normbildning på 
det lönepolitiska området, m.m.     
 
 
3.     Löneförhandlingarnas uppläggning  
 
Under senare år har tillkomsten av Industriavtalet och dess efterföljare på andra områden 
utgjort viktiga förändringar i lönebildningssystemet. I dessa avtal har förhandlingarnas 
uppläggning, medlingsfrågan, m.m. reglerats. Detta kan ses som ett steg mot ökad 
samordning av förhandlingarna, men inte som en väsentligt ökad grad av centralisering. 
Avtalen har bidragit till att förhandlingarna kunnat bedrivas i harmoniska former och att 
uppgörelserna blivit klara ”i rätt tid”, vilket varit betydelsefullt.  
 
Som led i en strävan att hålla löneökningstakten vid en samhällsekonomiskt hållbar storlek är 
däremot den i debatten antydda idén om allmän ”återcentralisering” inte en framkomlig väg, 
enligt vår uppfattning. Utredningen (SOU 2002:16) Stabiliseringspolitik i valutaunionen 
menar att det vore bra med mer samordning av löneförhandlingarna vid en svensk övergång 
till euro. Men samtidigt sägs att det är ”tveksamt om sådana samordningsförsök kan fungera i 
längden eftersom starka långsiktiga faktorer verkar i riktning mot en mer decentraliserad 
lönebildning”. Utredningen aktualiserar också frågan om det kan vara lämpligt att återinföra 
indexeringar av olika slag, kontrollstationsförhandlingar, kortare avtalsperioder m.m. i syfte 
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att möjliggöra god följsamhet till omvärldens lönekostnadsutveckling. Sådana konstruktioner 
förutsätter emellertid i sin tur en hög grad av samordning, och dessutom är de historiska 
erfarenheterna av dem inte entydigt goda. 
  
Det är viktigt att föra en fortsatt diskussion om formerna för medling och konfliktlösning. Vi 
har i våra överväganden bl.a. intresserat oss för den s.k. slutbudsmetoden. Den innebär att (om 
medling blir aktuell) medlaren har att välja endera av de två parternas sista bud, inte göra en 
kompromiss mellan dem. Detta innebär ett incitament för parterna att lämna så realistiska bud 
som möjligt.     
 
4.     En mekanism som ersätter Riksbankens disciplinerande roll 
 
Vid ett medlemskap i EMU bortfaller som nämnts Riksbankens disciplinerande funktion på 
arbetsmarknaden. I dag har Riksbanken tre funktioner gentemot lönebildningen: en 
analysfunktion, en signalfunktion och en bestraffningsfunktion. Löneökningar som äventyrar 
inflationsmålet medför att Riksbanken ingriper med räntehöjningar. Enbart vetskapen om 
detta hos parterna minskar kraftigt risken för inflationsdrivande lönekostnadsstegringar. 
 
Finanspolitiken och dess automatiska stabilisatorer har som vi nyss konstaterat begränsade 
förutsättningar att ersätta Riksbanken i bestraffningsfunktionen. Finanspolitiken har ett antal 
andra politiska hänsyn att ta och de finanspolitiska medlen kan få oprecis och eftersläpande 
effekt på lönebildningen. I stället kan en särskild mekanism eller institution bättre än 
finanspolitiken fullgöra analys- och signalfunktionerna. 
 
En sådan institution skall vara oberoende av regeringen. Erfarenheterna av statlig 
inkomstpolitik är för Sveriges del dåliga. Institutionens formella ställning och konstruktion 
behöver diskuteras ytterligare. Jämfört med det förslag om finanspolitiskt råd som 
presenterats i betänkandet ”Stabiliseringspolitik i valutaunionen”, vill vi hårdare betona att 
det, utöver akademiskt verksamma ekonomer, skall finnas tillgång på praktisk och 
institutionell kompetens rörande arbetsmarknad, arbetsutbud och lönebildningsproblem.  
 
Inga försök till mer konkret påverkan på avtalsförhandlingarna och på löneutrymmets 
fördelning mellan sektorer skall förekomma. Arbetet bör vara av analytiskt och rådgivande 
slag, i frågor som rör den makroekonomiska kostnadsutvecklingen, ekonomins 
kapacitetsutnyttjande och stabiliseringspolitiken.   
 
5.     Europasnittet är inte svensk löneökningsnorm 
 
När partsekonomerna publicerade 1995 års rapport gjorde många misstaget att tolka 3,5 
procent om året som måttet på vad som var en rimlig löneökning för de anställda inom varje 
företag och förvaltning. 
  
Det var en farlig missuppfattning. De 3,5 procenten var en bedömning av hur mycket de 
västeuropeiska ländernas genomsnittliga timlönekostnader skulle öka. Denna ökningstakt 
verkar tills vidare stå sig. Men detta genomsnitt kan på inga villkor tjäna som allmän norm för 
den svenska lönebildningen. Normen måste beräknas på ett annat sätt, där det förväntade 
europagenomsnittet visserligen är en viktig utgångspunkt, men där det måste göras 
korrigeringar på en rad punkter, innan det blir tjänligt för normerande bruk.  
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Ökningstalet för de svenska lönekostnaderna avser de timlöneökningar som i efterhand kan 
härledas från SCB:s och Medlingsinstitutets konjunkturstatistik över löner, justerat för 
eventuella ändringar i arbetsgivaravgifter som kan komma att genomföras. Skulle arbets-
givaravgifterna exempelvis höjas, så att lönekostnaderna redan på grund av detta stiger med 
0,5 procent, och det totala utrymmet för timkostnadsökning bedöms till 3,5 procent, återstår 
som utrymme för timlöneökning enligt konjunkturstatistiken 3,0 procent. Det senare talet är 
ändå inte att uppfatta som den löneökning som den genomsnittlige löntagaren på 
arbetsmarknaden kan få under ett år. Det innehåller flera komponenter (effekter av 
strukturella förändringar, arbetstidsförkortningar m.m.; se vidare punkt 6 nedan) utöver de 
genomsnittliga löneökningarna för enskilda individer som under året varit verksamma i en 
ungefär oförändrad befattning hos en viss arbetsgivare. Motsvarande resonemang kan föras 
när det gäller tolkningen av andra länders lönestatistik. 
 
Den tillämpliga löneökningsnormen kan därmed vara klart lägre än den löneökning som i 
efterhand uppmäts i lönestatistiken för landet som helhet. Vid en svensk följsamhet till den 
genomsnittliga europeiska utvecklingen är således löneökningsnormen inte heller lika med det 
beräknade europasnittet för löneökningarna. Flertalet löntagare, i sina vanliga befattningar 
och på sina vanliga arbetsplatser, måste i genomsnitt nöja sig med att lönepåslaget efter 
förbundsvisa och lokala löneuppgörelser blir någon procentenhet lägre än det snitt för hela 
arbetsmarknaden som är förenligt med utvecklingen i omvärlden.    
 
De följande två avslutande punkterna gäller förtydliganden av löneökningsnormens innehåll 
och tolkning. 
 
6.     Allt ska räknas 
 
Att löneökningstakten, som nämnts i punkt 5, skall justeras för förändrade arbetsgivaravgifter 
för att ge en korrekt bild av lönekostnadsutvecklingen är ett särskilt utslag av principen att 
”allt ska räknas”. Allt som därutöver påverkar utfallet av SCB:s konjunkturstatistik ska också 
räknas. I denna statistik framkommer genomsnittslönen för en bransch eller för en 
personalkategori i princip genom att lönesumman divideras med arbetstiden. Den uppmätta 
ökningen kommer därmed att bl.a. innefatta: 
 
(1)  Effekter av strukturella förändringar, t.ex. i riktning mot mer välutbildad och högre 
avlönad personal. Detta påverkar arbetsgivarens kostnad per timme, även om inga avtal om 
förändringar i ersättningarna slutits. Man kan man förutsätta att den strukturella förändringen 
höjer verksamhetens produktivitet och lönsamhet, men denna produktivitetstillväxt är redan 
inräknad i den bakgrundsstatistik som ligger till grund för bedömningen av ”normens” nivå. 
 
(2)   Effekter av förändringar i den tid under vilken t.ex. övertidsersättning, OB-tillägg eller 
skifttillägg betalas. Detta är kostnader som arbetsgivarna har för den aktuella produktionen 
och inkomster för löntagarna, även om inga avtal om förändringar i ersättningarna slutits. 
 
(3)   Effekter av arbetstidsförkortningar som inte motsvaras av sänkningar i månadslönerna. I 
dessa fall höjs arbetsgivarnas lönekostnader och löntagarnas inkomster per arbetad timme.  
 
(4)   Särskilt höga ingångslöner och särskilt motiverade uppjusteringar för nyckelpersoner och 
personer med speciellt åtråvärda kunskaper etc. 
 
(5)   Resultatet av ordinarie avtalsuppgörelser på de lokala arbetsplatserna. 
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(6)   Resultatet av avtalsuppgörelser på förbundsnivå. 
 
Det är därmed uppenbart att en eventuell uppgörelse på förbundsnivå, som redan den 
resulterar i 3,5 procents generell löneökning, normalt kommer att utmynna i en avsevärt större 
ökning när statistiken ställts samman. Det kan mycket väl vara så att ett förbundsavtal, som är 
tänkt att vara förenligt med 3,5 procents löneökning sedan ”allt har räknats”, inte är högre än 
någon eller ett par procent. Inte ens summan av avtal på förbundsnivå och lokal nivå skall 
vanligtvis nå upp till den löneökning som statistiken registrerar.  
 
Det finns skäl att understryka att vi talar om löner och lönekostnader per timme. Ett 
genomförande av t.ex. KNAS-utredningens (SOU 2002:58) förslag till arbetstidsförkortning 
måste kostnadsmässigt sålunda avräknas innan ett normtal för månadslönehöjningar fastställs.     
 
7.   Europagenomsnittet är inte ett golv 
 
Något karikerat tolkades 1995 års Europanorm inte bara som ett utrymme för avtalsutfallet på 
förbundsnivå utan rentav som ett golv, som en facklig förhandlare förväntades nå upp till. Det 
ligger i sakens natur att om genomsnittet för löntagarna i Sverige skall bli t.ex. 3,5 procents 
löneökning (observera: sedan allt har räknats, se punkt 6) måste en del av arbetsmarknaden 
ha lägre och en del högre. Ett mycket enkelt exempel är om man vill höja kvinnors löner med 
en procentenhet utöver männens. Eftersom ungefär hälften av de anställda är kvinnor måste 
männens ökning stanna vid 3 procent – då kan kvinnorna få ungefär 4 inom ramen för den 
totala ökningen på 3,5 procent. Ju mindre den bransch eller grupp är, som man anser bör få en 
procentenhet mer, desto mindre behöver självfallet övriga hålla tillbaka. Ett otal andra 
exempel kan lätt ges. Om man t.ex. anser att kommun- och landstingsanställda generellt bör få 
en procentenhet mer än genomsnittet för övriga, så gäller principiellt: 
 
Kommun- och landstingsanställda   4,2 
Övriga      3,2 
Summa      3,5 
 
Ytterligare två exempel enligt samma princip: 
 
Anställda i tillverkningsindustrin   4,3 
Övriga      3,3 
Summa      3,5 
 
Handelsanställda     4,4 
Övriga      3,4 
Summa      3,5 

 
__________________________ 

 
Avslutningsvis framhåller vi åter att de ovanstående punkterna i hög grad är relevanta även 
om Sverige fortsättningsvis skulle avstå från eurovalutan inom EMU. Vid ett fullt 
medlemskap i valutaunionen blir de emellertid särskilt väsentliga, för att landet i alla 
avseenden skall komma i åtnjutande av de fördelar som medlemskapet innebär.  
 


