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 Sammanfattning 

 Kapitlet belyser tänkbara mekanismer bakom ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik 

 och tillväxt. Det uppmärksammar också kritiken av den solidariska lönepolitiken ur 

 tillväxtsynpunkt. En översikt över empiriska studier fokuserar på frågan om i vilken 

 utsträckning Sveriges arbetskraftsmobilitet, strukturomvandling och produktivitetstillväxt 

 har stimulerats av en jämn lönefördelning och en utjämning av löneskillnader. Kapitlet försöker 

 därefter ta ett första steg i en undersökning av giltigheten hos två ”bortglömda” hypoteser om 

 den solidariska lönepolitikens effekter på Sveriges tillväxt. En rimlig gissning är att politiken dels 

 bidragit till en svensk specialisering på arbetsbesparande produkter, dels underlättat villigheten 

 att ta jobb i låglönesektorer med begränsade möjligheter till automation och robotisering. 

 Sverige är verkligen specialiserat på arbetsbesparande produkter men länderjämförelser visar 

 inte entydigt att den solidariska lönepolitiken varit utslagsgivande. Hypotesen om att solidarisk 

 lönepolitik ökar benägenheten att ta låglönejobb är av intresse i dag om dessa jobb blivit allt 

 viktigare. Låglönejobb i framför allt tjänstesektorn har verkligen ökat i vikt i Sverige under det 

 21:a århundradet. 
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(red.), rapport nr. 18 i projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, Landsorganisationen i Sverige, 2015. 
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1. INTRODUKTION 
Begreppet ”den svenska modellen” är vedertaget trots svårigheter att definiera en unik svensk samhällsmodell. 
Exempelvis har inte bara Sverige utan också andra nordiska länder och flera västeuropeiska länder utanför 
Norden prioriterat en jämn inkomstfördelning under efterkrigstiden. Men det är tämligen okontroversiellt att 
betrakta solidarisk lönepolitik som en viktig komponent i en svensk modell. Solidariska löner blev en ledstjärna 
för Landsorganisationen i Sverige (LO) under 1960- och 1970-talen och även för tjänstemännens 
förhandlingskarteller under 1970-talet. Löneförhandlingarna hade blivit samordnade inom LO-området vid 
mitten av 1950-talet och för tjänstemännen i slutet av 1960-talet. Det är svårt att förklara den långtgående 
löneutjämningen på tjänstemanna- och arbetarsidan under 1960- och 1970-talen (inklusive mellan män och 
kvinnor) utan hänvisning till övergången till samordnade centrala förhandlingar och tillämpningen av en 
solidarisk lönepolitik. 
 
En viktig anledning till genombrottet för den solidariska lönepolitiken i början av 1960-talet var att LO kom att 
se politiken som ett medel att uppnå strukuromvandling och tillväxt. Sambandet mellan solidarisk lönepolitik, 
strukturomvandling och tillväxt hade behandlats i ett betänkande från LOs utredningsavdelning till 1951 års LO-
kongress. Betänkandet sammanfattade och systematiserade Gösta Rehn och Rudolf Meidners idéer om att det 
är fullt möjligt att samtidigt uppnå full sysselsättning, låg inflation, hög tillväxt och rättvisa löner genom en 
återhållsam finans- och penningpolitik, en aktiv arbetsmarknadspolitik och en solidarisk lönepolitik – den så 
kallade Rehn-Meidnermodellen. LO-ekonomernas betänkande till 1961 års kongress, Samordnad näringspolitik, 
framhävde målen om strukturomvandling och tillväxt. Men rapporten lade större tonvikt på arbetsmarknads- 
och näringspolitiken än på lönepolitiken (Bergström 2007, s 21-22, 134-135 och 203-208).  
 
LO kom från och med mitten av 1960-talet att prioritera frågor om arbetsmiljö och medbestämmande samt om 
konsekvenserna för de anställda av organisations- och teknikförändringar i företagen (Bergström 2007, s. 23-24 
och 209-211). En löneutjämning var i första hand önskvärd av rättviseskäl, inte för att påskynda näringslivets 
omvandling. Men LO och dess medlemsförbund var medvetna om och accepterade att den solidariska 
lönepolitiken kunde ha påskyndat nedläggningen av ineffektiva anläggningar och företag samt avvecklingen av 
låglönebranscher (framför allt TEKO-industrin) när det internationella konkurrenstrycket hårdnade under 1960-
talet. Den breda politiska och fackliga uppslutningen kring subventionerna till vissa ”krisbranscher” under 1970-
talets andra hälft och i början av 1980-talet (främst varven och företag inom stålindustrin) utgjorde ett avsteg 
från principen om att bejaka avvecklingen av stagnerande industrier. Rekonstruktionen av svensk stålindustri 
under denna period låg dock i linje med Rehn-Meidnermodellens positiva inställning till strukturomvandling.  
 
Uppbrottet från samordnade centrala löneförhandlingar vid mitten av 1980-talet gjorde det svårare för 
fackföreningsrörelsen att bedriva solidarisk lönepolitik. Prioriteringen av andra mål för lönepolitiken kom 
dessutom att marginalisera argumenten för den solidariska lönepolitiken i allmänhet och för politikens 
betydelse för näringslivets utveckling i synnerhet. Fackföreningsrörelsen fick en nyckelroll vid försöken under 
1980-talet att uppnå samhällsekonomisk stabilitet vid fasta växelkurser. Inflationen skulle hållas under kontroll 
och exporten (och sysselsättningen) stimuleras genom lönemoderation. Fackföreningarna i den 
konkurrensutsatta sektorn hade uppgiften att medverka till att bevara eller rentav öka de svenska företagens 
marknadsandelar genom att hålla nere Sveriges relativa lönekostnad (per producerad enhet). Men 
devalveringar och en kreditledd överhettning gjorde det omöjligt för fackföreningsrörelsen att styra 
lönebildningen och även att förhindra en ökad lönespridning under 1980-talets andra hälft.  
 
Devalveringspolitiken, inte avstegen från den solidariska lönepolitiken, hamnade i centrum för den ekonomisk-
politiska diskussionen när intresset ökade igen för tillväxtfrågor kring 1990. Tillväxten hade varit lägre i Sverige 
än i de flesta andra OECD-länder under 1970- och 1980-talen. En statlig produktivitetsdelegation beskyllde 
devalveringarna i början av 1980-talet för att ha försvagat omvandlingstrycket på den konkurrensutsatta 
sektorn (Erixon 1991). Argumentet har en klar motsvarighet i Rehn-Meidnermodellen. Både tillväxt- och 
fördelningsfrågor fick dock en perifer ställning i den svenska ekonomisk-politiska debatten under den djupa 
recessionen i början av 1990-talet.  
 
Fortsatt industrivisa förhandlingar (om än med Industriavtalet som en likriktande lönenorm från och med 1998) 
samt en ökad betydelse för individuella löneförhandlingar och för lokala kollektivavtal baserade på sifferlösa 
centrala avtal som en ytterlighet (om än under fredsplikt) försvagade förutsättningarna ytterligare för solidarisk 
lönepolitik i Sverige under 1990- och 2000-talen. Lönespridningen fortsatte att öka i landet (liksom i de flesta 
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andra OECD-länder) fram till mitten av 2000-talet, framför allt genom att löntagare med de högsta inkomsterna 
drog ifrån. Tillväxtargumentet för en solidarisk lönepolitik blev allt ovanligare även inom fackföreningsrörelsen 
under 1990- och 2000-talen. Den ökade lönespridningen visade sig förenlig med ett svenskt 
produktivitetsunder 1992-2006. 
 
En ny upphöjelse av den svenska och nordiska modellen inträffade under 2000-talet. Upphöjelsen hade sin 
grund i Sveriges och de andra nordiska ländernas relativt höga BNP-tillväxt från och med mitten av 1990-talet. 
BNP-tillväxten var också högre i Sverige än i andra EU-länder (med undantag av i vissa östeuropeiska 
medlemsländer) under den internationella finans- och skuldkrisen 2008-2014. De nordiska länderna övervann 
snabbt sina finans- och fastighetskriser (Danmark och Island) eller har hittills lyckats undvika kollapser av 
fastighetsmarknaden. Samhällsvetenskaplig forskning lyfte fram de nordiska arbetsmarknadsinstitutionernas 
förmåga att kontrollera löneökningstakten (Dølvik med flera 2012). Enligt vissa nationalekonomers definition 
av den (framgångsrika) nordiska makroekonomiska modellen bildar starka fackföreningar tillsammans med 
generösa arbetslöshetsersättningar, aktiv arbetsmarknadspolitik och allmänna utbildningsinsatser ett kollektivt 
skyddsnät som mildrar de negativa konsekvenserna av ekonomiernas öppenhet (Gylfason med flera 2010). 
Men bara ett fåtal samhällsvetare hänvisade till den solidariska lönepolitikens betydelse för 
strukturomvandlingen och den höga BNP-tillväxten i de nordiska ekonomierna efter 1990-talskrisen (se 
Pontusson 2006 och Vartianen 2011). Vissa nationalekonomer såg rentav en (måttfull) ökning av löne- och 
inkomstskillnaderna som en viktig komponent i en ny svensk tillväxtmodell (Freeman med flera 2006). En 
potentiell konflikt mellan den solidariska lönepolitiken och integrationssträvandena i Europa uppstod genom 
det så kallade Vaxholmsfallet vintern 2004-2005. Europadomstolen förbjöd i december 2007 stridsåtgärder 
mot företag som bara erbjuder utstationerade arbetare de centrala branschavtalens minimilöner. Enligt Lex 
Laval (2010) är principen om fri rörlighet av tjänster i EES-avtalet överordnad den om att alla som arbetar i 
Sverige ska omfattas av de inhemska kollektivavtalen.  
 
Det stora intresset för Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century (2014) är ett bland många 
tecken på att fördelningsfrågor har hamnat i centrum igen i den samhällsvetenskapliga och politiska debatten. 
OECD, IMF, världsbanken och andra internationella samarbetsorgan har uttryckt farhågor för att tendensen till 
ökade inkomstklyftor i många länder har bidragit till ökade sociala spänningar och främlingshat. Men de 
hävdade också, precis som Piketty, att ökade inkomskskillnader kan vara förbundna med lägre ekonomisk 
tillväxt. Enligt en IMF-studie, som omfattar länder både i och utanför OECD, har en jämn inkomstfördelning och 
en omfördelning av inkomster haft en positiv effekt på ländernas tillväxt i BNP per capita (Ostry med flera 
2014). IMFs rapport fokuserar, precis som många andra studier, på nettoinkomstfördelningen, det vill säga på 
inkomstfördelningen efter skatter och transfereringar samt med hänsyn till socialförsäkringssystemets 
finansiering och förmåner. Många nya fördelningsstudier avhandlar, precis som Pikettys bok, den funktionella 
inkomstfördelningen, det vill säga inkomstfördelningen mellan kapital och arbete. Men det nyväckta intresset 
för fördelningsfrågor har sällan utmynnat i studier av lönefördelningens effekter på strukturomvandling och 
tillväxt.  
 
Detta kapitel behandlar lönefördelningens inverkan på den ekonomiska tillväxten i en utvecklad ekonomi som 
den svenska.  Kapitlet har ambitionen att med hjälp av den nationalekonomiska litteraturen belysa de 
mekanismer som kan tänkas ligga bakom ett positivt samband mellan löneutjämning, strukturomvandling och 
tillväxt. Men kapitlet uppmärksammar också de invändningar som vissa nationalekonomer har rest på antingen 
teoretiska eller empiriska grunder mot förekomsten av ett sådant samband. Kapitlet ger dessutom en 
översiktlig bild av den empiriska litteraturen på området. En specialstudie har gjorts av relevansen hos två av 
hypoteserna om löneutjämningens pådrivande roll i den industriella omvandlingsprocessen.   
 
Den solidariska lönepolitiken effekter på tillväxten står genomgående i centrum i kapitlet. Politiken kan påverka 
tillväxten genom ”extern” strukturomvandling, det vill säga genom förändringar i olika anläggningars, företags 
och industriers andelar av produktion och sysselsättning. Solidarisk lönepolitik kan också ha konsekvenser för 
den ”interna” strukturomvandlingen, det vill säga för företagens benägenhet och förmåga att introducera och 
utveckla nya produkter, teknologier och organisationsformer samt genomföra utbildningsinsatser. Analysen i 
detta kapitel omfattar även en diskussion om lönefördelningens inverkan på löntagarnas arbetsinsatser 
(ansträngningar) och vilja att samarbeta och utbilda sig. Uppsatsen ignorerar däremot den litteratur som 
betonar att en jämn fördelning av arbetsinkomster kan ha en positiv effekt på tillväxten genom att minska 
behovet av snedvridande skatter och transfereringar (se bland annat Persson och Tabellini 1992). Den bortser 
också från möjligheten att inkomstfördelningen (före skatter och transfereringar) kan påverka människors 
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möjligheter till utbildning (vid imperfektioner på kapitalmarknaden) och även samhällets investeringar genom 
skillnader i sparbenägenheter mellan olika inkomstgrupper (se van der Weide och Milanovic 2014, s. 4-7 och 
Cingano 2014, s. 22-27).  
 
Det första avsnittet efter denna inledning presenterar argumenten för ett positivt samband mellan solidarisk 
lönepolitik, strukturomvandling och tillväxt (avsnitt 2). Det efterföljande avsnittet redovisar kritiken av dessa 
argument av i synnerhet svenska nationalekonomer (avsnitt 3). Kapitlet gör sedan en översikt över den 
empiriska litteraturen om löneutjämningens och den solidariska lönepolitikens effekter på strukturomvandling 
och tillväxt (avsnitt 4). Relevansen hos två hypoteser om ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik och 
strukturomvandling granskas i ett separat avsnitt (avsnitt 5). Det avslutande avsnittet sammanfattar kapitlets 
analys av sambandet mellan solidarisk lönepolitik, strukturomvandling och tillväxt. Avsnittet diskuterar också 
den solidariska lönepolitikens ställning i dagens svenska förhandlingssystem (avsnitt 6).  
 

2. DEN SOLIDARISKA LÖNEPOLITIKENS TILLVÄXTMEKANISMER 
LO tog ställning för en ”solidaritetsbetonad” (socialistisk) lönepolitik vid kongressen 1936. Betänkandena och 
motionerna till LO-kongressen under 1940-talet innehöll ofta hänvisningar till önskvärdheten av en solidarisk 
lönepolitik. Men begreppet var här tvetydigt, precis som i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (1944); solidarisk 
lönepolitik utgjorde en av de 27 punkterna i efterkrigsprogrammet. Ett betänkande till LO-kongressen 1941 
(Fackföreningsrörelsen och näringslivet) hade gjort en klar distinktion mellan en löneutjämning inom industrier 
och en löneutjämning mellan industrier. Betänkandet fastslog att fackföreningsrörelsen bara kunde verka för 
en löneutjämning inom industrier (Meidner 1974, s. 9; Bergström 2007, s. 125-126). I LO-ekonomernas 
betänkande till LO-kongressen 1951 fick kraven på en allmän löneutjämning stå tillbaka för en 
rekommendation om att sätta en identisk lön för lika arbeten och etablera en rationell (rättvis) lönestruktur. 
Rehn-Meidnermodellen förespråkar en löneutjämning mellan företag och mellan industrier, inte en 
löneutjämning mellan löntagare med olika arbetsuppgifter och kvalifikationer (LO 1951, s. 150-155). LO-
betänkandet 1951 underströk att en bestämning av rimliga löneskillnader måste baseras på en objektiv 
värdering (av fackföreningsrörelsen) av arbetets innehåll. Men arbetsvärderingen måste vara i samklang med 
den lönestruktur som marknadskrafterna genererar på lite länge sikt – på en ”perfekt” arbetsmarknad kommer 
till exempel ersättningen för tunga och smutsiga arbeten att vara relativt hög på grund av ett lågt 
arbetskraftsutbud.   
 
Betänkandet till LO-kongressen 1951 hänvisade till ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik och 
tillväxt. En identisk lön för likartade arbeten utsätter företag och industrier med en låg lönsamhet för ett 
(ytterligare) rationaliseringstryck. De drabbade företagen och industrierna måste öka sin produktivitet för att 
överleva. Kapitlet kommer i fortsättningen att använda begreppet omvandlingstryck vid hänvisningar till den 
solidariska lönepolitikens tvångsmekanism. Begreppet ”rationaliseringar” inkluderade i LO-betänkandet 1951 
inte bara företagens kontinuerliga effektiviseringar av verksamheten (rationaliseringar i gängse mening) utan 
också deras organisationsförändringar, automatiseringar av produktionen och användningar av 
kapacitetshöjande nya teknologier (LO 1951, s. 66-68, 89-90 och 152).2  
 
Företag och industrier som inte orkar bära de solidariska lönerna bidrar ändå till strukturomvandling i Rehn-
Meidnermodellen. Deras tillbakagång och eventuella nedläggning frigör resurser för andra företags och 
industriers expansion (LO 1951, s. 89-90). En nödvändig förutsättning för att solidarisk lönepolitik ska utsätta 
företag och industrier för ett omvandlingstryck är att vinsterna är låga i allmänhet i ekonomin. Finans- och 
penningpolitiken måste därför vara återhållsam (på medellång och lång sikt) och arbetsmarknadspolitiken 
garantera full sysselsättning för att hålla uppe lönerna. Flyttningsstöd, omskolning och andra 
utbildningsinsatser kan dessutom vara nödvändiga för att en strukturomvandling verkligen ska komma till 
stånd.   
 
Utländska nationalekonomer har poängterat att den solidariska lönepolitiken ökar rörligheten på 
arbetsmarknaden genom en ransoneringsmekanism. Hotet om arbetslöshet mot anställda i de drabbade 

                                                                   
2 Argumentet i Rehn-Meidnermodellen om ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik och strukturomvandling genom att politiken 
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företagen kommer att öka antalet arbetssökande och sökintensiteten. Politiken kommer också att öka antalet 
vakanser i de gynnade företagen (se bland annat Acemoglu 2001). Rehn and Meidner hade redan i LO-
betänkandet betonat att en enhetlig lön håller tillbaka löneökningarna i företag och industrier med hög 
lönsamhet. Arbetsmarknadsforskare har hänvisat till att en ihoppressad lönestruktur resulterar i en 
omallokering av arbetskraft genom bortfallet av jobb (job destruction) och skapandet av nya jobb (job creation), 
se Bertola och Rogerson (1997). Rehn och Meidner såg den solidariska lönepolitiken som ett alternativ till den 
nationalekonomiska (Marshallianska) standardmodellen (Erixon 2011a, s. 106-108). I den senare modellen ger 
(temporära) löneskillnader incitament för en överflyttning av arbetskraft till sektorer med en gynnsam 
efterfrågeutveckling. Rehn och Meidner ansåg att betydande lönedifferenser ofta är nödvändiga för att 
åstadkomma en omallokering av arbetskraft. Stora löneskillnader är i regel svåra att uppnå på grund av 
lönestelheter ”nedåt” (av andra skäl än solidarisk lönepolitik). De är dessutom orättvisa och inflatoriska.  
 
Vidare framhävde Rehn och Meidner i andra arbeten än betänkandet till LO-kongressen 1951 att en lönepolitik 
som utjämnar ersättningen för likartade arbeten kommer att bidra till strukturomvandling genom att förstärka 
vinstskillnaderna mellan företag och mellan industrier (se till exempel Rehn 1950, s. 65). Företag och industrier 
med höga vinster (till exempel genom en gynnsam efterfråge- och produktivitetsutveckling) har möjligheter att 
betala högre löner än de solidariska. De erhåller därmed en ”lönesubvention”. De företag som bara kan 
utvecklas eller överleva vid löner som är lägre än de solidariska drabbas däremot av en ”löneavgift”. Denna 
diskriminering av företag vid solidarisk lönepolitik är också grundläggande för Rehn-Meidnermodellens 
ransoneringsmekanism på arbetsmarknaden (se ovan). Den nationalekonomiska litteratur som betonar 
vinstskillnadernas betydelse för strukturomvandlingen fokuserar inte på löntagarnas rörlighet utan på 
överföringen av finans- och realkapital mellan företag och mellan industrier. Överföringen av kapital är av 
ultimat betydelse för omallokeringen av arbetskraft (Jones & Corden 1976). Men i LO-betänkandet 1951 lade 
Rehn och Meidner tonvikten vid att den solidariska lönepolitikens ”övervinster” i de gynnade företagen och 
industrierna skapar förutsättningar för ”interna” produktivitetsökningar. En ökad självfinansieringsförmåga hos 
dessa företag och industrier kommer dessutom att påskynda företagskoncentrationen (se Meidner 1969, s. 
193-194 och Rehn 1977, s. 214).  
 
Rehn fokuserade på arbetsmarknadens utbudssida när han vid mitten av 1980-talet introducerade ett nytt 
argument för ett samband mellan solidarisk lönepolitik och strukturomvandling. En solidarisk lönepolitik 
underlättar överföringen av arbetskraft från hög- till låglöneföretag/industrier och inte vice versa som i 1951 
års LO-betänkande. Små löneskillnader mellan industrier gör det lättare för löntagare i höglöneindustrier att 
acceptera anställningar i andra industrier (Erixon 1985, s. 27; Rehn 1987, s. 76-77). Trots omfattande statliga 
stöd skedde en snabb avveckling av ”krisbranscherna” i Sverige under 1970- och 1980-talen. Avvecklingen och 
omstruktureringen av dessa höglönebranscher underlättades förmodligen av att de anställda accepterade jobb 
i andra branscher på grund av en förhållandevis jämn inkomstfördelning. Avvecklingen av krisbranscher blev 
mer traumatisk och utdragen i andra europeiska länder (se till exempel nedläggningen av brittisk gruvindustri 
under 1980-talet). Lawrence Summers hade vid samma tid använt ett liknande argument vid en analys av 
arbetslösheten i USA (Summers 1986, s. 370-380).  
 
1951 års betänkande behandlade inte tillväxtfrågor i första hand. Den centrala frågan var hur full sysselsättning 
kunde kombineras med prisstabilitet. Det stabiliseringspolitiska dilemmat stod även i centrum vid diskussionen 
om den solidariska lönepolitiken. Tillämpningen av principen om lika lön för lika arbeten skulle bidra till låg 
inflation genom att hålla nere löneglidningen. Faktum är att SAF hade anfört ett liknande argument för att 
motverka löneinflation redan under 1920-talet – en central överenskommelse om lika lön för liknande arbeten 
skulle förhindra att företagen bjöd över varandra i sina försök att rekrytera eller behålla eftertraktad 
arbetskraft (Faxén 1989). Denna syn på lönebildningen gjorde att det var SAF, inte LO, som tog initiativet till 
samordnade centrala löneförhandlingar under 1950-talet. Men Rehn och Meidner såg också den solidariska 
lönepolitiken, inklusive dess lönedifferentiering, som ett effektivt medel att dämpa löntagarnas (och deras 
organisationers) krav på kompensation för andras löneökningar på grund av deras intresse för relativlönen. Den 
solidariska lönepolitiken skulle försvaga löne-prisspiraler i ekonomin genom att enskilda löntagare och 
fackförbund uppfattade politiken som rättvis (se LO 1951, s. 90-92 och 150). 
 
Den solidariska lönepolitiken var genom sina effekter på löne-prispiralerna en nödvändig förutsättning inte 
bara för samhällsekonomisk stabilitet utan också för ekonomisk tillväxt i betänkandet till LO-kongressen 1951. 
Bestämningen av rättvisa löner (som tog hänsyn till arbetets art) skulle bidra till att lönerna följde 
produktivitetsutvecklingen på lång sikt. Lönekapplöpningar vid begränsade möjligheter till kostnadsövervältring 
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(eller osäkerhet om dessa möjligheter) utgjorde tillsammans med den fulla sysselsättningens löneökningar ett 
hot mot företagens internationella konkurrenskraft. De tenderade också att sänka vinstens andel av BNP på 
lång sikt. En solidarisk lönepolitik skulle göra det möjligt att uppnå en konstant vinstandel på lång sikt (till 
skillnad från på medellång sikt) och därmed förhindra en (ytterligare) nedgång i de privata investeringarna (LO 
1951, s. 155).  
 
Rehn-Meidnermodellens hypoteser om ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik, strukturomvandling 
och tillväxt utgick från principen att lönerna är desamma för identiska arbeten oavsett företagens bärkraft. 
(Ransoneringsmodellen är dock förenlig med ett antagande om att lönerna är utjämnade även mellan 
kvalificerade och okvalificerade arbeten.) Arbetsmarknadsekonomer har dock under de senaste decennierna 
formulerat teorier om att även en löneutjämning mellan olika yrkesgrupper kan leda till strukturomvandling 
och högre tillväxt. En löneutjämning som innebär att löntagare med låg utbildningsnivå eller låg kompetens av 
andra skäl får högre löner än vad som motsvarar deras produktivitet gör att företag kommer att slås ut eller 
vidta åtgärder för att höja de anställdas kvalifikationer. Hotet om arbetslöshet skapar också incitament hos 
lågkvalificerad arbetskraft att utbilda sig (Agell 1999, F152-F153). I vissa versioner av den så kallade effektiva 
löneteorin kommer arbetsgivarna att acceptera en lönepolitik som minskar löneskillnaden mellan kvalificerat 
och okvalificerat arbete; de är rädda att löntagarna kommer att anstränga sig mindre om lönestrukturen 
avviker från normen om rättvisa löner (Akerlof & Yellen 1990, s. 272-276). I den effektiva löneteorin sätter 
företagen en lön över marknadslönen för att förmå löntagarna att prestera mer. En viktig förutsättning i denna 
löneteori är att det är svårt att kontrollera och mäta löntagarnas arbetsinsatser och därmed att sätta en lön i 
enlighet med deras produktivitet (som i den nationalekonomiska standardmodellen). Beteendeekonomer 
betonar vidare att en liten inkomstspridning kan öka samarbetsviljan och därmed arbetsproduktiviteten på en 
arbetsplats (Buser & Dreber 2014).  
 
Ett annat argument för att en solidarisk lönepolitik är tillväxtfrämjande utgår ifrån att politiken kan stimulera 
framväxten av nya företag och produkter. En löneutjämning mellan olika yrkesgrupper skapar incitament att 
använda teknologier som ersätter okvalificerad arbetskraft med maskiner. Detta omvandlingstryck kan i sin tur 
uppmuntra framväxten av industrier som saluför arbetsbesparande produkter. Nya företag och industrier kan 
också uppstå och utvecklas genom en löneutjämning mellan branscher. Den solidariska lönepolitiken är 
förmodligen en viktig förklaring till IKEAs snabba expansion under 1960- och 1970-talen. Lönerna i 
möbelindustrin närmade sig genomsnittslönerna i tillverkningsindustrin 1955-1965 (se Ohlsson 1980, bilaga 1). 
Denna lönekonvergens bidrog till framgångarna för ett företag i möbelbranschen vars främsta affärsidé var att 
övervältra kostnaden för monteringsarbetet på konsumenten.  
 
Ekonom-historiker menar att höga löner var en viktig förklaring till USAs uppsegling till en ledande 
industrination under 1800-talet och även till den industriella revolutionen hundra år tidigare. Enligt Robert J. 
Allen var höga löner en av de viktigaste förklaringarna till att den industriella revolutionen inträffade just i 
Storbritannien. Löneökningar (genom en framgångsrik handel) skapade tillsammans med billig energi inte bara 
en hög efterfrågan på teknologier som ersatte arbetskraft med kapital och energi. De tvingade också fram 
uppfinningar av de arbetsbesparande teknologier som lade grunden för den industriella revolutionen (Allen 
2009 och 2010). Dessa ekonom-historiska arbeten har inspirerat ledande nationalekonomer att konstruera 
produktionsfunktioner som (under vissa förutsättningar) avbildar ett positivt samband mellan arbetskraftsbrist 
och låglönesatsningar å den ena sidan och arbetsbesparande tekniska framsteg å den andra (se Acemoglu 
2010). Men denna teoriansats ger ingen övertygande förklaring till att användningen och utvecklingen av ny 
(arbetsbesparande) teknik stimuleras av arbetskraftsbrist och höga löner. En rimlig förklaring är att 
marknadens aktörer tvingas att bli mer rationella, alerta och kreativa när de utsätts för ett ökat lönetryck (se 
Erixon 2014b).  
 
Begreppet ”nationella innovationssystem” (se Lundvall 1992) erbjuder en fruktbar infallsvinkel vid en analys av 
sambandet mellan solidarisk lönepolitik och tillväxt. Begreppet gör det möjligt att precisera de 
näringsstrukturella och institutionella förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en solidarisk lönepolitik 
verkligen ska bidra till uthållig tillväxt. Utbildningssystemet måste till exempel prioritera ett livslångt lärande. 
Det måste också finnas en intim koppling mellan den högre utbildningen och näringslivets utveckling (bland 
annat genom stöd till akademiska entreprenörer). En öppen ekonomi är nödvändig för att tvinga fram 
innovationer genom ett högt konkurrenstryck, men också för att skapa en stor vinstpotential för de inhemska 
företag som försöker vända en konkurrensnackdel (till exempel höga löner för okvalificerad arbetskraft) till en 
konkurrensfördel. Aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt effektiva FoU-system och 
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riskkapitalmarknader är andra nödvändiga beståndsdelar i ett innovationssystem för bland annat utvecklingen 
av arbetsbesparande produkter och tjänster.  
 
Användningen av begreppet ”nationella innovationssystem” gör det också möjligt att beskriva de 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få till stånd en jämn lönefördelning. Den solidariska 
lönepolitikens realisering kräver rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitiska insatser (se Rehn-
Meidnermodellen), utbildningsprogram för uppgraderingen av okvalificerad arbetskraft och avhjälpandet av 
arbetskraftsbrist samt andra åtgärder (av regering, företag och arbetsmarknadens parter) för att motverka 
uppkomsten (eller närvaron) av marknadsbetingade löneklyftor (stimulanser av arbetskraftsinvandring med 
mera).  
 
Breppet ”nationellt innovationsystem” kan också användas för att blotta de mekanismer som kan ha legat 
bakom ett positivt samband mellan en jämn inkomstfördelning och en uthållig tillväxt i Sverige. Kapitlet har 
redan uppmärksammat möjligheten att de ökade motiven för att ersätta arbetskraft med maskiner genom en 
solidarisk lönepolitik kan ge upphov till en ny högteknologisk industri som bland annat föregriper incitamenten 
för arbetsbesparande teknologier i andra länder. En jämn inkomstfördelning gör det också möjligt (under vissa 
förutsättningar om den ekonomiska politiken och välfärdspolitiken) att skapa en hög och kvalificerad 
efterfrågan på avancerade produkter och tjänster bland breda befolkningsgrupper. Den utbredda 
användningen av högteknologiska nya produkter kan också medföra en uppgradering av arbetskraften.  
 
Detta avsnitt har belyst sju tänkbara mekanismer bakom ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik och 
tillväxt. En konvergens av löner för liknande arbeten kan påskynda strukturomvandlingen och 
produktivitetsutvecklingen genom att öka omvandlingstrycket på företag och industrier med en relativt låg 
lönsamhet (1), öka antalet lediga platser i dynamiska sektorer och antalet arbetssökande från stagnerande 
sektorer genom en ransoneringsmekanism (2) och öka vinstskillnaderna mellan industrier och mellan företag 
(3). Denna lönekonvergens kan dessutom höja acceptansen hos löntagare i höglöneindustrier att ta jobb i 
andra industrier (4). Etableringen av en ”rättvis” lönestruktur kan motverka löne-prisspiraler och därmed risken 
för en nedgång i de privata investeringarna (5). Vidare kan en konvergens av lönerna för olika yrkesgrupper 
bidra till en ökad produktivitet i ekonomin genom att stimulera löntagarnas samarbetsvilja och tvinga företag 
med en hög andel outbildad arbetskraft och löntagare med en låg kompetens att investera i utbildning (6). En 
konvergens av lönerna för olika yrkesgrupper, företag och industrier skapar dessutom incitament att införa 
arbetsbesparande teknologier vilket kan resultera i framväxten av nya industrier och företag (7).  
  

3. KRITIKEN MOT DEN SOLIDARISKA LÖNEPOLITIKEN  
Nationalekonomer har hävdat att en solidarisk lönepolitik inte är nödvändig för att åstadkomma ett 
omvandlingstryck på lågpresterande företag (Schager 2003). Marknadskonkurrensen är tillräcklig för att ställa 
företag med låg produktivitet eller låg lönsamhet av andra orsaker inför tvånget att rationalisera, förnya eller 
avveckla. Joseph Schumpeter poängterade i Capitalism, Socialism and Democracy (1976 [1943]) att 
innovationer av vissa företag och industrier (nya eller etablerade) leder till avveckling och utslagning av statiska 
företag (se begreppet ”kreativ förstörelse”). I den så kallade årgångsteorin, som har stora likheter med Rehn-
Meidnermodellens tillväxtteori, kommer företag som investerar i den allra senaste tekniken att utöva ett 
konkurrenstryck på andra företag genom sin priskonkurrens eller sin efterfrågan på arbetskraft som driver upp 
lönerna. Företag (eller snarare anläggningar) med äldre teknologier (lägre produktivitet) kommer att slås ut om 
verksamheten inte längre ger något bidrag till täckningen av de fasta kostnaderna. Lönen för lika arbeten blir 
densamma i alla företag på grund av de innovativa företagens löneledarskap (Schumpeter) eller den ”fria” 
arbetsmarknadens tendens till uniforma löner (årgångsteorin). Lågpresterande företag har därför inga 
möjligheter att överleva genom att erbjuda löner som motsvarar deras bärkraft. Enligt detta synsätt är en 
solidarisk lönepolitik inte nödvändig för att etablera ett omvandlingstryck på företagen eller ens för att 
åstadkomma en löneutjämning för likvärdig arbetskraft. Omvandlingstrycket på svenska företag har dessutom 
ökat genom de senaste decenniernas globalisering, avregleringar och EU-integration.  
 
Idén i Rehn-Meidnermodellen om att en enhetlig lönesättning för liknande arbeten utsätter företag för ett 
omvandlingstryck var inte ny inom nationalekonomin. Gustav Cassel och hans elev Gösta Bagge lyfte i början av 
1900-talet fram att fackföreningarnas krav på löneutjämning påskyndade inte bara rationaliseringen av 
ineffektiva företag utan också deras introduktion och utveckling av ny teknik. De framhöll också att 
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fackföreningsrörelsens jämlikhetssträvanden resulterar i företagsutslagning och företagskoncentration det vill 
säga i extern strukturomvandling (Cassel 1902, s. 61-105; Bagge 1917, s. 388-412 och 1931, s. 121-122). Men 
Cassel och Bagge förutsatte, till skillnad från Rehn och Meidner, att en likriktande lönenorm (ingen av dem 
använde begreppet solidarisk lönepolitik) lägger ett lönegolv i ekonomin snarare än grunden till en 
löneutjämning och konvergens mot medianlönen för samma arbetsuppgifter. Dynamiska företag är inte 
förhindrade att erbjuda löner till högproduktiv arbetskraft som överstiger den kollektiva lönenormen.  
 
Stockholmskoleekonomen Bent Hansen delade Cassel och Bagges uppfattning att solidarisk lönepolitik sätter 
ett lönegolv i ekonomin. Vid sin tolkning av Rehn-Meidnermodellen underströk Hansen (precis som Erik 
Lundberg i sina tidiga utvärderingar av modellen) att solidarisk lönepolitik inte leder till ökade vinstskillnader. 
Hansen hävdade med utgångspunkt från Rehn och Meidners egen löneteori att ökade vinstmarginaler kommer 
att utlösa löneökningar i dynamiska industrier. Rehn-Meidnermodellens politiska program bygger enligt Hansen 
på en teori om solidariska (utjämnade) vinster, inte på en teori om solidariska löner (Hansen 1970 [1955], s. 
369) Cassel, Bagge och Hansen gav alltså inget stöd för teorier om ett positivt samband mellan solidarisk 
lönepolitik och tillväxt på grund av att lönerna är stela ”uppåt” (se hypoteserna i föregående avsnitt om den 
solidariska lönepolitikens ransoneringsmekanism och tendens att förstärka vinstskillnader).  
 
Solidarisk lönepolitik leder till ökning av genomsnittslönen i ekonomin enligt Cassel, Bagge och Hansen. Den 
solidariska lönepolitiken höjer även genomsnittslönen i den så kallade EFO-modellen (den Skandinaviska 
lönemodellen). Politiken är här ett sätt att överföra löneökningarna i den konkurrensutsatta sektorn till den 
skyddade sektorn. Det är möjligt (om än inte i EFO-modellen) att en eventuell tendens till ökade 
genomsnittslöner genom den solidariska lönepolitiken kan ha negativa effekter på de privata investeringarna 
och därmed på tillväxten, speciellt i en öppen ekonomi som den svenska.3 
 
I vissa lönemodeller kan centrala låglönesatsningar ge upphov till och förstärka löne-prispiraler, det vill säga 
inte mildra dem som i Rehn-Meidnermodellen (Uddén-Jondal 1993, kapitel 5). En solidarisk lönepolitik kan 
utlösa löneglidning, särskilt för löntagargrupper som har marknadskrafterna i ryggen. Rehn-Meidnermodellens 
rättvisebegrepp kan komma i konflikt med vissa löntagargruppers krav för att stödja den solidariska 
lönepolitiken och stanna kvar i facket – de måste få behålla ett löneförsprång till andra löntagargrupper (Martin 
1981; Uddén-Jondal 1993).  
 
En vanlig kritik mot Rehn-Meidnermodellen bland nationalekonomer är att den solidariska lönepolitiken 
upphäver incitamenten till rörlighet på arbetsmarknaden genom att inte tillåta (betydande) löneskillnader. 
Kritiken har dock i första hand riktats mot utjämningen av löner i allmänhet i Sverige under 1960- och 1970-
talen, inte mot principen om lika lön för lika jobb (till exempel för män och kvinnor). Kritiker menar att den 
radikala varianten av solidarisk lönepolitik bryter mot marknadsprincipen om att betala löntagare i enlighet 
med deras (marginal-)produktivitet. Små löneskillnader mellan kvalificerade och okvalificerade arbeten kan ha 
bidraget till utflyttningen av låglönejobb till andra länder och till minskade investeringar i Sverige, speciellt vid 
komplementariteter i produktionen. Vidare menar kritikerna att den ihoppressade lönestrukturen i Sverige har 
resulterat inte bara i onödig arbetslöshet för okvalificerad och oerfaren arbetskraft (se Björklund 1982, s. 24-
25) utan också i försvagade incitament för utbildning. Den solidariska lönepolitiken kan vara en viktig förklaring 
till den låga avkastningen på investeringar i humankapital under 1960- och 1970-talen (Henrekson med flera 
1996, s. 265-277; Lindbeck 1997, s. 1295 och 1311).  
 
Enligt vissa varianter av den effektiva löneteorin kommer löntagarna att anstränga sig mer om löneskillnaderna 
inom företagen ökar för samma yrkeskategorier (Lundborg 2005). I den så kallade turneringsteorin 
(tournament theory) kommer arbetsinsatserna i företagen (och incitamenten att utbilda sig) att öka med en 
ökad lönespridning om löntagarna belönas efter sin relativa produktivitet det vill säga löntagarna är här 
antingen vinnare eller förlorare (Lazear & Rosen 1981; Heyman 2002). Försvarare av komparativa 
belöningsscheman anser att skapandet av individuella karriärvägar och bonussystem, som ökar 
lönedifferenserna på företagsnivå, leder till en ökad arbetsproduktivitet och även till ett ökat inflöde av 
arbetskraft till företaget/sektorn. Detta synsätt ligger bakom utformningen av fackliga strategier sedan 1980-
talet, framför allt på tjänstemannasidan, för att försöka förbättra medlemmarnas löneutveckling. Synsättet 

                                                                   
3 I EFO-modellen existerar inget negativt samband mellan solidarisk lönepolitik och investeringar. Den konkurrensutsatta sektorn är 

löneledande och den skyddade sektorn kan kompensera sig för löneökningar genom påläggsprissättning (Edgren med flera 1973). 
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ligger också bakom politiska förslag om att försöka höja kvalitén hos och/eller tillgången på vissa yrkesgrupper, 
till exempel inom utbildnings- och sjukvårdssektorn.  
 
Argumentet om att den solidariska lönepolitiken påskyndar framväxten av nya företag och industrier – se 
mekanism (7) i förgående avsnitt - är kontroversiellt. Vissa kritiker menar att den solidariska lönepolitiken har 
försenat strukturomvandlingen i Sverige inte bara genom att ha försvagat incitamenten till rörlighet på 
arbetsmarknaden utan också genom att ha konserverat industristrukturen. Nya företag slogs ut genom att de 
var tvungna att betala solidariska löner innan de hade nått sin fulla vinstpotential. Och små företag har inte 
möjligheter att höja produktiviteten genom att utnyttja stordriftsfördelar. Det är de etablerade storföretagen 
som har vunnit på den solidariska lönepolitikens lönedifferentiering enligt Davis och Henrekson (1997, s. 354 
och 376-37) och Bergh (2014, s. 32). Svenska nationalekonomer har även framhållit att utslagningen av företag 
och industrier genom den solidariska lönepolitiken inte har frigjort resurser för expansionen av dynamiska 
industrier och företag i den privata sektorn utan för expansionen av den offentliga sektorn (Henrekson med 
flera 1996; Lindbeck 1997, s. 1292).  
 
Argumenten mot den solidariska lönepolitiken har under senare decennier i hög grad kretsat kring dess 
förmodade negativa tillväxteffekter vid EU-integration och i en värld med ökad globalisering i allmänhet. Vi har 
redan beaktat möjligheten att höga löner för outbildad arbetskraft i ett land kan medföra utländska 
direktinvesteringar i stället för inhemska investeringar. Traditionell handelsteori ger ytterligare argument för 
att hinder mot lönekonkurrens har en negativ effekt på ett lands tillväxt (och även på den globala tillväxten). 
Handelsteorin gör ingen skillnad mellan lönekonkurrens genom handel med varor och lönekonkurrens genom 
handel med tjänster där gästarbetare är villiga att acceptera löner som är lägre än de avtalsenliga lönerna 
(Calmfors med flera 2013, s. 83). Ett land som bedriver solidarisk lönepolitik kommer att få en lägre BNP per 
capita oavsett effekten på produktionen – högre löner innebär högre priser vilket reducerar det ”solidariska” 
landets BNP uttryckt i köpkraftspariteter. 
 
Ett argument om att den solidariska lönepolitiken är föråldrad i en globaliserad värld brukar ofta kompletteras 
med ett argument om att politiken har blivit obsolet genom den tekniska utvecklingen - en ökad differentiering 
av arbetsuppgifter och ökade krav på flexibilitet har gjort det allt svårare och allt mindre effektivt att tillämpa 
standardiserade lönesystem. Argumentet är riktat mot centrala löneförhandlingar i allmänhet och mot den 
solidariska lönepolitiken i synnerhet. En viktig anledning till EU-kommissionens intresse för den danska 
flexicuritymodellen under 2000-talet är att den förespråkar ”decentralized coordination” snarare än Rehn-
Meidnermodellens standardiserade (omfördelande) lönepolitik (Madsen 2003; Wilthagen & Tros 2004). 
Skillnaden mellan dagens förhandlingssystem i Sverige och Danmark ska dock inte överdrivas. Utvecklingen mot 
lokala och individuella avtal under de senaste decennierna har varit gemensam för de nordiska länderna. Bara 
en liten minoritet av löntagarna i Danmark och Sverige omfattas i dag av centrala löneöverenskommelser som 
stipulerar en viss löneökning för alla (Vartianen 2011, s. 348-351).   
 
Vi ska sammanfatta kritiken av den solidariska lönepolitiken. Kritikerna menar att solidarisk lönepolitik inte är 
nödvändig för att utsätta företag för ett omvandlingstryck, speciellt inte i en globaliserad ekonomi. Vidare 
poängterar de att politiken inte ökar vinstskillnaderna utan snarare den genomsnittliga lönenivån i ekonomin. 
Nationalekonomer har också anklagat den solidariska lönepolitiken för att ha gett upphov till löne-prisspiraler 
och försvagat incitamenten för utbildning och rörlighet mellan delarbetsmarknader. Politiken har enligt vissa 
nationalekonomer konserverat den svenska näringsstrukturen och påskyndat överföringen av samhällets 
resurser till den (skyddade) offentliga sektorn. Kritiker av den solidariska lönepolitiken har i allmänhet varit mer 
skeptiska mot en löneutjämning för olika jobb än mot Rehn-Meidnermodellens princip om lika lön för lika jobb.  
 
Den mesta kritiken av hypoteserna om ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik, strukturomvandling 
och tillväxt är rimlig och bör därför tas på stort allvar av politikens anhängare. Men kritiken är inte 
invändningsfri. Argumentet om att solidarisk lönepolitik inte är nödvändig för att utsätta lågpresterande 
företag och anläggningar för ett omvandlingstryck kan kanske bemötas med en hänvisning till att politiken 
utsätter dem för ett omedelbart omvandlingstryck. Trögheter i lönebildningen kan göra att tendensen till 
uniforma löner genom löneledarskap och marknadskrafternas inverkan är en utdragen process som även kan 
störas av nya yttre omständigheter. En solidarisk lönepolitik kan också vara nödvändig för att utsätta vissa 
branscher och företag för ett omvandlingstryck vid en ökad utländsk konkurrens (och en begränsad 
arbetskraftsrörlighet över gränserna). 
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Rehn och Meidner var medvetna om risken för löneökningar i de företag som gynnas av den solidariska 
lönepolitiken med en ökning av den allmänna lönenivån som konsekvens. De menade att en generell 
nedpressning av vinstmarginalerna är nödvändig för att förhindra omfattande löneglidning. En 
rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitik är också nödvändig i samma syfte. De arbetsmarknadspolitiska 
programmen gör att expansiva företag och industrier kan rekrytera arbetskraft utan att behöva erbjuda högre 
löner. Det blir därmed lättare att upprätthålla den solidariska lönepolitikens vinstskillnader och lika lön för 
liknande arbeten. Rehn och Meidner betonade att en ensidig praktisering av den solidariska lönepolitiken är 
vare sig möjlig eller önskvärd. Dessa försvar av Rehn-Meidnermodellen ska dock inte undanskymma att det 
finns en motsättning mellan argumentet om att solidarisk lönepolitik bidrar till strukturomvandling genom att 
skapa ett outtaget löneutrymme i de mest lönsamma företagen och modellens betoning av ett positivt 
samband mellan faktiska vinster och löneglidning, ett samband som i sig utgör ett hot mot den solidariska 
lönepolitiken.  
 
Vid kritiken av att Rehn-Meidnermodellen för att den upphäver löneskillnader som ett incitament för 
arbetskraftsrörlighet bör kanske erinras att modern arbetsmarknadsforskning i hög grad ger utrymme för den 
solidariska lönepolitikens ransoneringsmekanism. Vidare hävdade Rehn och Meidner sällan att 
strukturomvandlingen är snabbare vid solidarisk lönepolitik än vid stora löneskillnader. De antog att de 
löneskillnader som uppstår genom vissa industriers och företags expansion måste vara stora för att en 
strukturomvandling verkligen ska komma till stånd. Stora löneskillnader är oacceptabla ur rättvisesynpunkt 
(även på kort sikt) och skadliga ur stabiliseringspolitisk synvinkel (genom att ge upphov till en omfattande 
löneglidning).  
 
Argumentet om att den solidariska lönepolitiken framprovocerar löneglidning utgick från den solidariska 
lönepolitikens praktik. Det träffar bara delvis den ursprungliga Rehn-Meidnermodellen. Modellen förespråkade 
inte en allmän löneutjämning utan ”bara” en uniform lön för lika arbeten. Rehn och Meidner hade faktiskt 
hänvisat i 1951 års betänkande till incitamenten för utbildning när de argumenterade för att löneskillnader 
bland annat skulle spegla skillnader i jobbens kompetenskrav. Däremot kolliderar omotiverade löneskillnader 
med de anställdas rättviseuppfattning vilket ökar löneinflationen i Rehn-Meidnermodellen. Löneskillnader kan 
också resultera i lägre produktivitetstillväxt. Löntagare i de lägre inkomstpercentilerna kan tänkas att minska 
sina arbetsinsatser. Ökade inkomstklyftor på en arbetsplats kan dessutom ge upphov till negativa externa 
effekter i form av en försämrad arbetsmiljö och en minskad samarbetsvilja.  
 
Argumentet om att den solidariska lönepolitiken har hämmat förnyelsen av svenskt näringsliv är inte helt 
självklart i ljuset av de senare årens nationalekonomiska forskning (se föregående avsnitt). Vidare var 
kvinnornas inträde på arbetsmarknaden förmodligen en viktigare anledning til den offentliga sektorns 
expansion än den solidariska lönepolitiken.

4
 Argumentet om att den solidariska lönepolitiken har resulterat i en 

expansion av den offentliga sektorn måste eventuellt problematisera det offentliga huvudmannaskapet vid 
expansionen av tjänstesektorn i Sverige, inte den solidariska lönepolitiken i sig. Övergången från industri- till 
tjänstesamhälle under 1960- och 1970-talen var gemensam för de flesta OECD-länder. De handelsteoretiska 
argumenten ovan för lönekonkurrens kan bara riktas mot den solidariska lönepolitiken om politiken höjer den 
allmänna lönenivån (se Cassel-Bagge-Hansen-teorin ovan). Solidarisk lönepolitik påverkar endast 
lönestrukturen i Rehn-Meidnermodellen - lönetryck och lönemoderation är här två sidor av samma politik.  
 
Anhängare eller kritiker av den solidariska lönepolitiken har med några få undantag bortsett från möjligheten 
att en jämn lönefördelning kan underlätta övergången av arbetskraft till industrier med relativt låga löner. 
Argumentet kan vara relevant med tanke på tjänstesektorns ökade andel av sysselsättningen och BNP i 
utvecklade industriländer. Vidare har svenska nationalekonomer bara ägnat ett perifert intresse åt möjligheten 
att den solidariska lönepolitikens höga löner för okvalificerad arbetskraft kan uppmuntra användningen av 
arbetsbesparande teknologier och utvecklingen av industrier som tillhandahåller sådana teknologier. Framtida 
analyser av den solidariska lönepolitikens tillväxteffekter måste förmodligen ägna mer uppmärksamhet åt 
dessa ”bortglömda” mekanismer. Nästa avsnitt redovisar resultaten från de empiriska studier som trots allt har 
gjorts av den solidariska lönepolitikens tillväxteffekter.  
 

                                                                   
4 Henrekson med flera (1996) ser den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor som ett exempel på övriga faktorer bakom den offentliga 

sektorns expansion i Sverige. 
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4. UNDERSÖKNINGAR AV DEN SOLIDARISKA LÖNEPOLITIKENS EFFEKTER PÅ TILLVÄXTEN 
Flera nya empiriska studier tyder på att ojämlikhet är skadlig för den ekonomiska tillväxten, se 
litteraturöversikter i Charles-Coll (2010) och i van der Weide och Milanoviv (2014). Vid merparten av studierna 
av sambandet mellan inkomstspridning och tillväxt står nettoinkomstfördelningen, inte fördelningen av 
arbetsinkomster, i centrum. I regel ägnar de också större intresse åt skatter och offentliga utgifter (och 
kapitalinkomster) än åt de faktorer som bestämmer fördelningen av arbetsinkomster. 
 
Vissa studier nyanserar bilden av relationen mellan nettoinkomsternas fördelning och tillväxten – ojämlikhet 
har en negativ effekt på ett lands tillväxt om det är fattigt och om de fattigaste invånarnas inkomster släpar 
efter. Det negativa sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt är svagare eller rentav frånvarande när de 
internationella studierna omfattar (fler) länder med hög BNP per capita (se dock Cingano (2014)). Barro (2008) 
observerade ett negativt samband mellan inkomstojämlikhet (enligt beräkningar av gini-koefficienten) och 
tillväxt för fattiga länder, men ett positivt samband mellan dessa variabler för rika länder. Charles-Coll (2010) 
iakttog ett ”omvänt U” vid analysen av sambandet mellan ojämlikhet (gini-koefficienter) och tillväxt i 138 
länder – en minskad ojämlikhet medför en ökad tillväxt upp till en viss nivå, men tillväxten kommer sedan att 
falla vid en fortsatt minskning av ojämlikheten. Enligt en analys av 25 utvecklade länder (i den första och andra 
världen) under perioden 1975-2000 hade ojämlikhet i inkomstpercentilerna 50/10 en negativ effekt på 
tillväxten i BNP per capita medan ojämlikhet i inkomstpercentilerna 90/75 hade en positiv tillväxteffekt 
(Voitchovsky 2005).  
 
En undersökning av sambandet mellan ojämlikhet och inkomstutvecklingen i USA för olika inkomstgrupper 
1960-2010 stärker bilden av att ojämlikhet är negativt för de fattiga men positivt för de rika – en hög ojämlikhet 
(hög gini-koefficient) stimulerade de rikas men hämmade de fattigas inkomstutveckling. De fattigas 
inkomstutveckling påverkades negativt av stora inkomstskillnader inte bara i de lägsta inkomstpercentilerna 
utan också mellan grupper med de högsta inkomsterna (van der Weide, R. och Milanovic 2014). De allra 
fattigaste individerna tycks alltså (av något skäl) bli ekonomiskt lidande av att de allra rikaste drar ifrån alla 
andra i inkomstligan.     
 
Få studier försöker utreda vilka mekanismer och institutioner som ligger bakom ett konstaterat samband 
mellan fördelning och tillväxt. Ett regressionstekniskt problem vid många studier är att de kontrollvariabler som 
används för att beakta inflytandet på tillväxten från andra faktorer än inkomstfördelningen (till exempel 
investeringar i real- och humankapital samt politisk instabilitet) är tänkbara kanaler för ett samband mellan 
inkomstfördelning och tillväxt. Det är också fullt möjligt att kausaliteten mellan ojämlikhet och tillväxt går i den 
andra riktningen, det vill säga inkomstspridningen är en funktion av tillväxttakten.  
 
Studier på området försöker korrigera för möjligheten av omvänd kausalitet genom användningen av 
instrumentvariabler och antaganden om tidsfördröjda samband. Men det finns en stor risk att studierna av 
inkomstfördelningens tillväxteffekter i själva verket fångar upp att fördelningen är en funktion av BNP-tillväxten 
(är endogen) eller med andra ord, att tillväxten bestäms av utelämnade faktorer.  
 
Avsnittet ska fortsättningsvis fokusera (med några undantag) på de undersökningar som direkt behandlar den 
solidariska lönepolitikens effekter på den externa strukturomvandlingen, företagens investeringar i real- och 
humankapital samt löntagarnas utbildning och prestationer i Sverige. Vi ignorerar därmed andra studier som 
skulle kunna vara av intresse för frågeställningarna i denna rapport.5 
 
Lönerna konvergerade kraftigt i Sverige både mellan och inom olika industrier, företag och anläggningar under 
1960-talet och 1970-talets första hälft. Lönespridningen minskade mellan olika avtals- och yrkesområden och 
mellan individer i olika inkomstskikt (Hibbs 1990; Holmlund & Zetterberg 1991; Zweimuller & Barth 1994; Arai 
1999; Hibbs & Locking 2000). Löneutjämningen inom anläggningar, företag och industrier (för både tjänstemän 
och arbetare) upphörde inte vid mitten av 1970-talet utan fortsatte ända fram till början av 1980-talet.  
 
Det råder stor enighet bland nationalekonomer om att den omfattande lönekompressionen i Sverige, även i ett 
internationellt perspektiv, under 1960-talet och 1970-talet var en följd av tillämpningen av den solidariska 
lönepolitiken vid samordnade centrala löneförhandlingar. Det faktum att den solidariska lönepolitiken och 

                                                                   
5 Erixon (2000) ger en fullständigare översikt över relevanta studier fram till 2000-talet.  



 
 

12 
 

samordnade avtalsrörelser inte omfattade både arbetare och tjänstemän är en viktig förklaring till att 
löneklyftan mellan de lägst betalda tjänstemännen och de högst betalda arbetarna i den privata sektorn var i 
stort sett oförändrad under 1970-talet och 1980-talets första hälft (Hibbs 1990, s. 186-188).  
 
Studierna under 1990-talet av den solidariska lönepolitikens inverkan på strukturomvandlingen och 
produktiviteten genomfördes utan tillgång till dagens avancerade statistiska metoder för att beskriva 
inflytandet från efterfråge- och produktivitetschocker på löneutvecklingen på kort och lång sikt. 
Genomförandet av den solidariska lönepolitiken under 1960-talet underlättades otvivelaktigt av stabila 
makroekonomiska förhållanden och av arbetskraftsinvandring. Det är också sannolikt att den jämna 
fördelningen av utbildning bidrog till Sveriges sammanpressade lönestruktur (Layard & Nickell 1999). Men 
löneutjämningens styrka och inriktning (den påverkade inte bara lönerelationen mellan industrier och mellan 
arbetsplatser) gör det svårt att ge makroekonomin och marknadskrafterna (inklusive utbudet av arbetskraft) en 
huvudroll vid förklaringar av lönekonvergensen i Sverige under 1960- och 1970-talen.6  
 
Lönespridningen ökade i Sverige från och med mitten av 1980-talet till och med mitten av 2000-talet. 
Löneskillnaderna under 1980-och 1990-talen ökade mer mellan än inom arbetsplatser (Nordström Skans med 
flera 2006, tabell 1 och figur 3). Tendensen till ökade löneskillnader under dessa decennier tycks alltså främst 
ha inneburit ett brott mot Rehn-Meidnermodellen. Skillnaderna i arbetsförtjänster mellan individer i olika 
inkomstpercentiler ökade i Sverige, framför allt mellan löntagare i den högsta inkomstpercentilen (till exempel 
P90) och andra löntagare under 1990-talets andra och 2000-talets första hälft (Erixon 2008, appendix 2). 
Tendensen till en ökad lönespridning mellan individer i Sverige mattades av under 2000-talet för att rentav 
upphöra vid mitten av decenniet. Det finns till och med tecken på att lönestrukturen har blivit jämnare i Sverige 
sedan dess (OECD 2017, tabell O; LO 2014, kapitel 4). 
 
Globaliseringen av handel och finansiella marknader, EU-integrationen och den nya tekniken försvårade 
onekligen tillämpningen av den solidariska lönepolitiken i Sverige (Gustafsson 2007; Erixon 2010). Tendensen 
till en ökad lönespridning i Sverige speglade också en ökad benägenhet hos företagen för outsourcing (med 
ökade löneskillnader mellan anläggningar som följd), en mer decentraliserad lönebildning och (främst under 
1980-talet) en makroekonomisk överhettning (se Gustafsson 2008). Kollektivavtalens minskade räckvidd, bland 
annat genom en sjunkande facklig organisationsgrad, är en annan trolig förklaring till den ökade 
löneojämlikheten i Sverige liksom i andra OECD-länder (se Vernon 2010). Vidare gjorde en ökad arbetslöshet 
(som i sig är en viktig orsak till en försvagad fackföreningsrörelse) att det blev svårare för låglönegrupper att 
hålla jämna steg i lönekapplöpningen med medel- och höginkomsttagare, speciellt under 1990-talets första 
hälft. 
 
Tendensen till ökade löneklyftor sedan mitten av 1980-talet är inte unik för Sverige. En liknande utveckling 
ägde till exempel rum i andra nordiska länder (om än inte i Finland förrän under 1990-talets andra hälft). Och 
Sverige behöll sin ställning under det 21:a århundradet som landet med en av de mest sammanpressade 
lönestrukturerna i OECD-området (se beräkningar av relationen mellan förtjänster av heltidsarbete i olika 
inkomstskikt i OECD 2017, tabell O). Utvecklingen mot ökade inkomstklyftor har varit mer dramatisk i Sverige 
efter hänsyn till skatter, transfereringar och socialförsäkringar (se bland annat SCB 2014). Ojämlikheten i 
disponibla inkomster mellan hushåll (gini-koefficienter) ökade mer i Sverige än i andra OECD-länder från mitten 
av 1980-talet till slutet av 2000-talet (OECD 2011, figur 1). Sverige hade fortfarande den jämnaste 
nettoinkomstfördelningen för hushåll år 2004. Sju år senare (2011) hade Sverige fallit ned till åttonde plats vid 
en rangordning av OECD-ländernas jämlikhet i disponibla inkomster (OECD 2014, tabellbilaga). 
 
Svenska studier stödjer hypotesen om att utjämningen av löner mellan olika anläggningar, företag och 
industrier under 1960- och 1970-talen hade en positiv effekt på strukturomvandlingen. En studie som även 
omfattade den offentliga sektorn visade att sysselsättningen i Sverige 1963-1985 ökade mer i branscher med 
höga initiala löner och med lägre löneökningar. Dessa korrelationer var frånvarande respektive svagare i USA 
(Edin och Topel 1997). En samtida studie konstaterade utifrån en produktionsfunktionsansats att den 
solidariska lönepolitiken ökade den totala outputen och arbetsproduktiviteten i svenskt näringsliv mellan 1964 

                                                                   
6
 Sambandet mellan nominallöner och (värde-)produktivitet (eller vinster) var inte svagare i Sverige än i andra nordiska länder fram till 

mitten av 1980-talet (Holmlund & Zetterberg 1991, s. 1023-1025). Men det var troligtvis svagare i Sverige än i andra nordiska länder under 

1960-talet och 1970-talets första hälft.  
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och 1993. Politiken påskyndade överföringen av resurser mellan anläggningar och mellan industrier (Hibbs och 
Locking 2000). 
 
De svenska studierna ovan av strukturomvandlingen och tillväxten i Sverige hade inte ambitionen ställa den 
solidariska lönepolitiken mot andra tänkbara förklaringar, till exempel ett ökat internationellt konkurrenstryck 
(eventuellt i interaktion med en solidarisk lönepolitik). Studierna saknade också ett internationellt perspektiv 
om vi bortser från jämförelsen med USA i en av dem. Jämförelser av de nordiska länderna har faktiskt tonat ner 
den solidariska lönepolitikens betydelse för strukturomvandlingen av svenskt näringsliv under efterkrigstiden 
(Holmlund och Zetterberg 1992, s. 1023-1025). Studierna ovan av sambandet mellan solidarisk lönepolitik, 
strukturomvandling och tillväxt hade heller inte ambitionen att frilägga de bakomliggande mekanismerna. 
 
Effektiviseringar och utslagningar av lågpresterande företag och anläggningar samt företagsfusioner genom ett 
högt omvandlingstryck spelade en viktig roll för den höga produktivitetstillväxten i svensk tillverkningsindustri 
under den solidariska lönepolitikens guldålder. Men den solidariska lönepolitiken var ingen viktig orsak till 
produktivitetsökningarna i den kapital- och energiintensiva basindustrin när det internationella 
konkurrenstrycket ökade under 1960-talet (Erixon 1997, s. 50-53). 
 
Elimineringen av anläggningar och påtvingade rationaliseringar var förmodligen den viktigaste orsaken till den 
höga produktivitetstillväxten i svensk tillverkningsindustri under 1990-talets första hälft (Långtidsutredningen 
2008, s. 26-27). Den djupa 1990-talsrecessionen resulterade i en kraftig nedväxling av löneökningstakten, men 
bara i undantagsfall i absoluta lönesänkningar. Den solidariska lönepolitikens lönestelhet ”nedåt” kan ha 
resulterat i en ökad strukturarbetslöshet och produktivitetstillväxt under 1990-talskrisen. Men avsaknaden av 
en fullständig löneflexibilitet i svensk ekonomi (absoluta lönesänkningar skedde bara i undantagsfall) var inte 
nödvändigtvis en konsekvens av den solidariska lönepolitiken (se Agell & Lundborg 1999). 
 
En panelstudie av lönekompressionens betydelse för strukturomvandlingen i Sverige under 1990-talet utgick 
från den solidariska lönepolitikens ransoneringsmekanism (Heyman 2008). Omallokeringen av arbetskraft i en 
viss industri beräknades genom att summera antalet tillkommande jobb (job creation) och antalet försvunna 
jobb (job destruction). Graden av inkomstojämlikhet i en industri bestämdes genom beräkningar av 
variationskoefficienten (alternativt genom beräkningar av relationen mellan inkomstpercentilerna 90/10). 
Studien beaktade industrispecifika faktorer (till exempel konkurrensförhållanden) genom en dummyvariabel. 
Den gav stöd för den solidariska lönepolitiken genom att påvisa ett negativt samband mellan lönespridning och 
omsättning av arbetskraft i näringslivet (14 industrier). Men sambandet gällde bara för tillverkningsindustrin 
och för bortfallet av arbeten (job destruction). Studien tyder på att lönerna i svenskt näringsliv inte är stela 
”uppåt”. Den ifrågasatte därmed hypotesen att den solidariska lönepolitiken lämnar ett outtaget löneutrymme 
i dynamiska företag och industrier.

7
  

 
Det finns förmodligen inga studier av i vilken utsträckning som den solidariska lönepolitiken har höjt den 
genomsnittliga lönenivån, det vill säga inte bara påverkat lönestrukturen, i Sverige. Undersökningar av den 
solidariska lönepolitikens (eller de centrala löneöverenskommelsernas) effekter på löneglidningen under 1970- 
och 1980-talen tyder på att politiken har förstärkt snarare än mildrat löne-prisspiraler (Hibbs & Locking 1991, 
tabell 1b och 1994; Nilsson 1994).8 Det är dock oklart om det positiva sambandet mellan solidarisk lönepolitik 
och löneglidning under dessa decennier hade någon betydande effekt på den allmänna löne- och 
vinstutvecklingen i svenskt näringsliv.  
 
Tecknen på att lönerna har varit flexibla ”uppåt” på svensk arbetsmarknad aktualiserar en hypotes om att 
rörligheten på svensk arbetsmarknad trots allt har stimulerats av lönedifferenser snarare än av solidarisk 
lönepolitik. Det finns studier som framhäver betydelsen av lönedifferenser för strukturomvandlingen i Sverige. 
Löneincitamentet tycks ha varit viktigt för arbetskraftens rörlighet enligt en panelundersökning med data för 
1980-talet (Björklund och Holmlund 1989). Men studien påvisade egentligen inget orsakssamband utan en 
korrelation mellan byte av arbetsplats och lön. Det bör även påminnas om att solidarisk lönepolitik är en 

                                                                   
7 Det faktum att utfödet från beståndet sysselsatta (the job separation rate) inte varit högre i Sverige än i andra OECD-länder under 

efterkrigstiden försvagar argumenten ytterligare för ett positivt samband mellan solidarisk lönepolitik och strukturomvandling 

(Blanchflower med flera 1995). Detta utflöde bestäms emellertid inte bara av avskedanden utan också av frivilliga avgångar.  
8 Det positiva sambandet mellan löneutjämning och löneglidning var svagt och rentav insignifikant enligt andra studier (Tson Söderström 

och Uddén-Jondal 1985, p. 565; Flanagan 1990, s. 408-411). 
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tillräcklig, inte en nödvändig, förutsättning för strukturomvandling i Rehn-Meidnermodellen. Modellen föredrar 
solidarisk lönepolitik framför (stora) löneskillnader av fördelnings- och stabiliseringspolitiska skäl. 
 
Det finns kanske anledning att i dag fokusera på andra samband mellan solidarisk lönepolitik och tillväxt än de 
som rör den externa strukturomvandlingen och då speciellt nedläggningen av lågproduktiva företag (se 
Andersson & Kainelainen 2004). Studier av rörligheten på svensk arbetsmarknad har inte betonat betydelsen av 
(hotet om) arbetslöshet det vill säga de har ifrågasatt giltigheten hos en viktig del av den solidariska 
lönepolitikens ransoneringsmekanism. Arbetslösa (och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) stod för 
en liten del av den geografiska rörligheten i Sverige från och med mitten av 1980-talet till och med början av 
2000-talet. Sambandet mellan arbetslöshet och benägenhet att flytta till andra lokala arbetsmarknader var 
dessutom svagt (och otydligt). Även de sysselsattas flyttningsbenägenhet verkar ha varit svagt relaterad till den 
regionala arbetslöshetssituationen. Slutligen hade en hög arbetslöshet på regional nivå bara en svag positiv 
effekt på benägenheten att byta arbetsgivare från och med början av 1970-talet (Israelsson med flera 2003). 
Sammantaget tycks inte arbetslöshet ha bidragit nämnvärt till rörligheten på svensk arbetsmarknad under det 
sena 1900-talet. 
 
Det finns också skäl att tona ned betydelsen av den externa strukturomvandlingen i sig för Sveriges 
produktivitets- och BNP-tillväxt, åtminstone i en statisk bemärkelse. Analyser av tillväxtens komponenter visar, 
såväl för Sverige som för andra OECD-länder, att produktivitetsökningar i enskilda industrier, företag och 
anläggningar i regel är viktigare för ett lands produktivitetstillväxt (arbetsproduktivitet och total 
faktorproduktivitet) än de produktivitetsökningar som uppkommer genom avgångar och nyetableringar av 
företag samt branschförskjutningar (se Lind 2003, tabell 2 och 3, Brown och Earle 2008 och Giannangeli & 
Gómez-Salvador 2008).9 Vi ska därför ägna resten av detta avsnitt åt de studier som har gjorts av lönepolitikens 
effekter på incitamenten till utbildning och företagens produktivitetstillväxt. 
  
Den låga avkastningen på investeringar i högre utbildning under 1960- och 1970-talen i Sverige var förmodligen 
främst en följd av det ökade utbudet av högutbildade och inte av den solidariska lönepolitiken (Edin & 
Holmlund 1995, se också Lindbeck, 1997, p. 1281). Men studier av sambandet mellan löneutjämningen mellan 
olika yrkeskategorier och tillväxten i Sverige ger i allmänhet en mer negativ bild av den solidariska 
lönepolitikens verkningar än studier av Rehn-Meidnermodellens löneutjämning mellan företag och mellan 
industrier. Hibbs och Locking (2000) konstaterade att den minskade löneklyftan inom anläggningar och 
industrier 1964-1993 hade en negativ effekt på arbetsproduktiviteten i svenskt näringsliv. De svenska studierna 
av den solidariska lönepolitikens tillväxteffekter under politikens glansperiod har förstärkt försvaret av den 
marknadskonforma versionen, men ökat skepsisen mot den radikala varianten (en allmän löneutjämning), 
inom nationalekonomin.  
 
Faktum är att nationalekonomiska studier har gett en positiv bild av den ökade lönespridningen inom de 
svenska företagen under 1990- och 2000-talen. Heyman (2002) fastslog med hjälp av företags- och individdata 
att lönespridningen bland tjänstemän hade en positiv effekt på företagens vinster i Sverige under 1990-talet – 
studien tolkades som ett stöd för turneringsteorin. Lundborg (2005) konstaterade utifrån den effektiva 
löneteorin att den ökade lönespridningen i Sverige vid slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, speciellt 
genom de högst betalda tjänstemännens positiva löneutveckling, var gynnsam för produktivitetsutvecklingen i 
svensk ekonomi. Gynnade inkomstgrupper ansträngde sig mer på grund av att de förväntade sig högre löner i 
allmänhet, men också genom att de erhöll större löneökningar än vad som motsvarade deras utbildningsnivå, 
ålder, kön och sektorstillhörighet. Studien betonade att utrymmet för lönehöjningar för tjänstemän hade ökat 
under 1990-talets andra och 2000-talets första hälft genom den ökade betydelsen för individuella och lokala 
avtal. Faktum är att löneglidningen (enligt Medlingsinstitutets statistik) svarade för hälften av tjänstemännens 
löneökningar i tillverkningsindustrin 1998-2004 (Erixon 2008, s. 374).10  
 
En plausibel invändning mot Heyman (2002) och Lundborg (2005) är att kausaliteten mellan inkomstojämlikhet 
å den ena sidan och produktivitet och vinster å den andra sidan kan ha varit den omvända – ökade löneklyftor 

                                                                   
9  Viktiga undantag är de produktivitetsökningar som uppkom i svensk tillverkningsindustri genom 1990-talskrisen och genom 

teleproduktindustrins ökade andel av sysselsättningen under 1990-talets andra och 2000-talet första hälft. 
10 De ökade löneskillnaderna mellan tjänstemän och arbetare ibland annat tillverkningsindustrin kan inte förklaras av strukturella faktorer, 

det vill säga av att tjänstemännen bytte till mer välbetalda jobb i större utsträckning än arbetare. Det är tvärtom troligt att denna 

struktureffekt gynnade arbetarna (se Lundborg 2005, s. 5). 
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var resultatet av snarare än orsaken till hög produktivitetstillväxt och höga vinster. Bristen på kvalificerad 
arbetskraft i framför allt IKT-sektorn gynnade löntagare i de högsta inkomstpercentilerna. (Grova mått på 
utbildningsnivå gör det svårt att fånga in betydelsen av specialkompetens inom IT- och FoU-verksamhet.) En 
inflytelserik förklaring inom nationalekonomin till de ökade inkomstklyftorna (från och med slutet av 1970-talet 
i USA) är att de tekniska framstegen gynnade kvalificerad arbetskraft, s.k. skill-biased technical change (se 
Autor med flera 1998).11  
 
Telekommunikationssektorns innovationer och ökade andel av näringslivets produktion är förmodligen, 
tillsammans med användningen av IKT-sektorns innovationer i andra sektorer, den viktigaste förklaringen till 
den höga produktivitetstillväxten och de ökade lönedivergenserna i Sverige under 1990-talets andra hälft.12  Ett 
uppenbart problem vid studier av inkomstfördelningens effekter på tillväxten är att hitta instrumentvariabler 
som korrigerar för omvänd kausalitet.  
 
Det finns nationalekonomer som ifrågasätter de relativa belöningssystemens produktivitetshöjande förmåga. 
Experiment har visat att bonusar och andra belöningssystem som bara tillfaller vissa anställda har en negativ 
effekt på altruism och samarbetsvilja (Chen 2012; Buser & Dreber 2014). Vid experimenten jämfördes 
beteendet hos deltagare i komparativa belöningssystem med beteendet hos deltagare som erhöll ersättning 
efter prestation. Vid ett av experimenten konstaterades att deltagarna inte ville samarbeta vare sig utfallen vid 
de komparativa belöningssystemen var kända eller inte. Vinnarna var för övrigt lika ointresserade av samarbete 
av psykologiska skäl som förlorarna. Samarbetsviljan var dock lägst hos förlorarna, ett nedslående resultat med 
tanke på att majoriteten av de anställda inte erhåller någon belöning (Buser & Dreber 2014, s. 6-8). Att annat 
intressant result från studien är att inte ens vinnarna presterade mer när utfallen av de komparativa 
ersättningssystemen blev kända.  
 
Experimenten är än så länge alltför få för att vi ska kunna dra entydiga slutsatser om effektiviteten hos de 
komparativa belöningssystemen. Det empiriska underlaget är bland annat alltför bräckligt för att vi ska kunna 
uttala oss tvärsäkert om den solidariska lönepolitikens effekter på företagens arbetsproduktivitet i jämförelse 
med de ersättningssystem som är tänkta att antingen stimulera eller spegla en ökad arbetsproduktivitet. Men 
dagens experimentella och spelteoretiska litteratur erbjuder onekligen en uppmuntrande läsning för 
anhängare av solidarisk lönepolitik.   
 
För att sammanfatta - den internationella litteraturen om sambandet mellan ojämlikhet och tillväxt kan inte ge 
oss entydiga svar på frågan om den solidariska lönepolitikens effekter på tillväxten. De flesta nya studier 
behandlar nettoinkomstfördelningens effekter. Vidare betonar de betydelsen av ojämlikhetens karaktär. En 
konvergens av de lägsta inkomsterna till medianvärdet tycks vara tillväxtfrämjande medan en nedtryckning av 
de högsta inkomsterna mot medianvärdet verkar ha en negativ effekt på tillväxten. En rimlig, om än inte 
självklar, slutsats är att den konstanta löneskillnaden mellan låg- och medianinkomsttagare och den samtidiga 
ökningen av löneklyftorna mellan median- och höginkomsttagare i Sverige från och med mitten av 1990-talet 
till och med mitten av 2000-talet var en lyckosam kombination ur produktivitetssynpunkt.  
 
Enligt studier baserade på den effektiva löneteorin är den ökade betydelsen av relativa prestationssystem 
(främst för tjänstemännen) genom lokala och individuella löneförhandlingar en väsentlig förklaring till det 
svenska produktivitetsundret under 1990-talets andra hälft och vid början av 2000-talet. Ett uppenbart 
problem vid nästan alla studier av inkomstfördelningens effekter på tillväxten är att korrigera för ett tänkbart 
omvänt samband. En inte alltför djärv gissning är att de flesta studier av sambandet mellan fördelning och 
tillväxt överskattar inkomstfördelningens effekter på den ekonomiska utvecklingen. Experimentell forskning har 
dessutom ifrågasatt de relativa prestationssystemens produktivitetshöjande roll.  
 

                                                                   
11 Enligt en teori för USA speglade dessa tekniska framsteg en ökad tillgång på kvalificerad arbetskraft (Acemoglu 1998; Hanlon 2014). 

Denna teori är förmodligen mindre revant i fallet Sverige. En studie av Matthew Lindquist pekar på att den ökade lönespridningen i svensk 

gruv-, tillverknings- och byggnadsindustri under 1980- och 1990-talen var ett resultat av högre investeringar i effektivare kapitalutrustning i 

kombination med en minskad tillväxt i utbudet av utbildad arbetskraft (Lindquist 2005). Studien byggde på ett antagande om att 

högutbildade är komplement till kapital i produktionen (se Krusell med flera 2000). 
12 Erixon (2014a). Telekommunikationssektorn stod för 30 procent av arbetsproduktivitetstillväxten i svenskt näringsliv 1993-2005 

(Lundgren med flera 2007, s. 26-30). Teleproduktindustrin svarade för 2/3 av arbetsproduktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin 1991-

2001 (Lind 2003, s. 45-47).  
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Svenska studier av den solidariska lönepolitikens tillväxteffekter betonar, precis som senare internationella 
studier av sambandet mellan fördelning och tillväxt, betydelsen av inkomstutjämningens karaktär. Rehn-
Meidnermodellens löneutjämning mellan företag och mellan industrier förefaller ha varit en mer positiv 
drivkraft för tillväxt än löneutjämningen mellan olika yrkes- och kompetensområden. Å andra sidan är 
förmodligen förändringsprocesser inom företagen (såväl etablerade som nya) och inom industriella nätverk av 
större betydelse för Sveriges tillväxt i dag än nedläggningar av företag samt överflyttningen av resurser mellan 
industrier och mellan företag.  
 
Det är anmärkningsvärt att den empiriska forskningen bara har ägnat ett marginellt intresse eller inget intresse 
alls åt flera möjliga mekanismer bakom ett samband mellan solidarisk lönepolitik, strukturomvandling och 
tillväxt. Det finns antagligen inga studier av om den solidariska lönepolitiken har påskyndat 
strukturomvandlingen genom att ha förstärkt vinstskillnader mellan företag och mellan industrier. Vidare har 
inte påståendet om att den solidariska lönepolitiken har underlättat löntagarnas beslut att lämna 
höglönebranscher blivit föremål för någon systematisk prövning.13  Slutligen har hypotesen om att den 
solidariska lönepolitiken kan ha vridit industristrukturen i riktning mot produktion av arbetsbesparande 
produkter och tjänster ännu inte blivi testad empiriskt. Drygt femtio år efter genombrottet har vi i dag bara en 
rudimentär bild av den solidariska lönepolitikens betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. 

 

5. ÄR DE ”BORTGLÖMDA” HYPOTESERNA OM ETT SAMBAND MELLAN SOLIDARISK 

LÖNEPOLITIK, STRUKTUROMVANDLING OCH TILLVÄXT RELEVANTA? 
Avsikten med detta avsnitt är att kasta ljus över två ”bortglömda” hypoteser i den ekonomiska litteraturen om 
ett samband mellan solidarisk lönepolitik, strukturomvandling och tillväxt – den solidariska lönepolitiken har 
uppmuntrat framväxten av industrier som producerar arbetsbesparande teknologier, men den har samtidigt 
underlättat omställningen till ett näringsliv med lägre löner och en låg potential för produktivitetsökningar. 
Fokuseringen på dessa hypoteser uttrycker inte bara att de har varit förbisedda utan också en misstanke om att 
de är relevanta vid en analys av dagens Sverige. Hypoteserna har inte legat till grund för en omfattande 
empirisk studie. Föreliggande avsnitt har bara ambitionen att ge vissa indikationer på deras giltighet. 

 

5.1 SVERIGES SPECIALISERING PÅ ARBETSBESPARANDE PRODUKTER 
Genom den solidariska lönepolitikens utformning kom löneskillnaderna mellan kvalificerade och okvalificerade 
arbeten att minska betydligt i Sverige under 1960- och 1970-talen. ”Priset” på okvalificerad arbetskraft är 
fortfarande relativt högt i Sverige i ett internationellt perspektiv (se Andersson & Kainelainen 2004, s. 5-6). 
Incitamenten för att ersätta arbetskraft med maskiner och utnyttja arbetsbesparande tekniska framsteg kan ha 
medfört en svensk specialisering på produktion och export av arbetsbesparande teknologier. Exemplet på ett 
sådant samband av en närmast anekdotisk karaktär i tidigare avsnitt måste kompletteras med en komparativ 
analys av länders industri- och exportstruktur. Frågan är om Sverige verkligen är specialiserat på produktion 
och export av varor som tillfredsställer den inhemska och utländska efterfrågan på arbetsbesparande 
teknologier. 
 
Tabell 1 visar Sveriges specialisering på export av arbetsbesparande produkter åren 2000 och 2013. Tabellen 
bygger på antagandet att exporten av arbetsbesparande produkter sker från åtta industrier (enligt SITC, 
revision 3) – se tabellkommentar. Tabellen beskriver även åtta andra OECD-länders specialisering på industrier 
som producerar arbetsbesparande teknologier. Länder har valts ut som befinner sig på ungefär samma 
utvecklingsnivå som Sverige och som även har en utvecklad verkstadsindustri; det hade inte varit meningsfullt 
att till exempel jämföra Sverige med Norge och Danmark, det vill säga med länder som trots alla likheter har en 
annan industristruktur än Sverige. 
 
 

                                                                   
13 Slutsatsen i Edin och Topel (1997) att den positiva korrelationen mellan sysselsättning och initialt löneläge var svagare 1975-1985 än 

1963-1975 i Sverige ger en antydan om att de små löneskillnaderna mellan företag och mellan industrier i landet underlättade avvecklingen 

av ”krisbranscherna” under den förstnämnda perioden. 
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Tabell 1: Länders specialisering på arbetsbesparande produkter enligt ett exportspecialiseringsindex för åtta 
industrier i nio OECD-länder och de arbetsbesparande produkternas andel av ländenas totala varuexport, 2000 
och 2013. Exporten är uppdelad på industrier enligt SITC, revision 3. 

Kommentar 1: Indexet för ländernas exportspecialisering är definierat som (xijt/Xit)/(imwjt/IMwt) där xijt är exporten av produkt j (värde) 

från land i vid tidpunkt t (år) och Xit är den totala exporten av produkter från land i vid samma tidpunkt t. imwjt står för den totala 

världsimporten av vara j vid tidpunkt t och IMwt för den totala världsimporten av alla varor vid tidpunkt t. Landet är specialiserat på export 

av produkt j om indexet för denna produkt är högre än 1.00. 

Kommentar 2: Följande industrier (SITC rev. 3) ingår i gruppen exportörer av arbetsbesparande produkter: 695: handverktyg och 

maskinverktyg. 72: maskiner för särskilda industrier. 73: metallbearbearbetningsmaskiner. 744: maskiner för mekanisk hantering av 

material. 745: andra icke elektriska maskiner och apparater. 749: icke elektriska delar och tillbehör till maskiner. 75: kontorsmaskiner och 

adb-maskiner. 811: monterade eller monteringsfärdiga byggnader.   

__________________________________________________________________________________ 

Sverige var verkligen specialiserat på export av arbetsbesparande produkter åren 2000 och 2013. Landets 
exportspecialiseringsindex är högre än 1 för sex av de åtta arbetsbesparande varugrupperna. Sverige har en 
specialisering på arbetsbesparande produkter liknande den i ledande industrinationer som Tyskland, USA och 
Japan. Vidare är Belgien och Nederländerna, det vill säga länder med en större lönespridning än Sverige (se 
OECD 2017, tabell O), svagt representerade i flera av de industrier som producerar arbetsbesparande 
teknologier. Men jämförelser mellan Sveriges och andra utvecklade länders exportspecialisering ger inga starka 
stöd för hypotesen att den solidariska lönepolitiken har satt sin prägel på den svenska industristrukturen. 
Specialiseringen på arbetsbesparande produkter är minst lika tydlig för Österrike, det vill säga för en liten 
öppen ekonomi där en hög grad av samordnade löneförhandlingar under efterkrigstiden inte resulterade i en 
omfattande löneutjämning. Vidare är Finland ungefär lika inriktad på världsmarknaden för arbetsbesparande 
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produkter som Sverige. Finland har en jämn lönestruktur i ett OECD- och EU-perspektiv men inte vid en 
jämförelse med Sverige (och Belgien). Slutligen är de arbetsbesparande varuområdenas andel av den totala 
varuexporten inte uppseendeväckande hög för Sverige (se den sista kolumnen i tabell 1). 
 
En särskild studie har gjorts av ländernas representation i exportindustrier som producerar industrirobotar – se 
tabell 2. Denna specialstudie är av ett särskilt intresse mot bakgrund av det troliga sambandet mellan (relativ-) 
priset på arbetskraft och användningen av industrirobotar. 
 
Analysen av robotindustrins betydelse för den svenska exporten bekräftar slutsatserna vid analysen av en 
större grupp arbetsbesparande produktområden ovan – Sverige har en stark ställning på världsmarknaden för 
produktion av arbetsbesparande teknologier, men det är svårt att relatera Sveriges framskjutna position till den 
solidariska lönepolitiken. Det sammanvägda specialiseringsindexet för export av industrirobotar är högre för 
Finland och Österrike det vill säga för två små öppna ekonomier med större löneskillnader än Sverige (se den 
sista kolumnen i tabell 2).  
 
Resultaten ovan utesluter inte att Sverige verkligen blev mer specialiserat på arbetsbesparande produkter 
under den solidariska lönepolitikens guldålder det vill säga under 1960- och 1970-talen. De utesluter heller inte 
att den solidariska lönepolitikens incitament till mekanisering och utnyttjande av arbetsbesparande produkter 
kan ha påverkat den svenska industristrukturen. De svenska företagen kan helt enkelt ha utlokaliserat sin 
produktion av dessa produkter till andra länder under de senaste decennierna. Vi kan bara konstatera att vår 
jämförelse av utvecklade länders exportspecialisering under 2000-talet inte har förmått att lyfta fram den 
solidariska lönepolitikens betydelse. En undersökning som även omfattar exporten av tjänster skulle eventuellt 
kunna utmynna i en positivare slutsats om den solidariska lönepolitikens effekter på Sveriges export- och 
näringsstruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 
 

Tabell 2: Nio OECD-länders specialisering på export av industrirobotar 2000 och 2013 enligt ett 
exportspecialiseringsindex för de fem robotproducerande industrierna (SITC, revision 3). 
 
 

 
 
Kommentar: Följande industrier (SITC rev. 3) är producenter av industrirobotar, 723: maskiner för anläggningsarbete m.m. 727: maskiner 

för vissa livsmedelsindustrier. 728: andra maskiner för särskilda industrier.  737: andra metallbearbetningsmaskiner. 744: maskiner för 

mekanisk hantering av material. 
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5.2 HAR LÅGLÖNEINDUSTRIER BLIVIT ALLT VIKTIGARE ÄVEN I SVERIGE? 
Vi ska nu ägna uppmärksamhet åt hypotesen att löntagarna accepterar jobb i låglöneindustrier (med låg 
potential för produktivitetsökningar) i större utsträckning om lönefördelningen mellan industrier och sektorer 
är jämn. En nödvändig förutsättning för att hypotesen ska vara relevant är att låglöneindustrier/-sektorer 
tenderar att bli viktigare. Tesen om att Sveriges jämna lönefördelning underlättar omställningen till 
låglönebranscher kräver specifikt att låglöneindustrierna har ökat sina andelar av den totala sysselsättningen 
även i ett land med en långtgående solidarisk lönepolitik.   
 
Vi har ställt sysselsättningsförändringen i absolut bemärkelse 1995-2013 i 44 svenska industrier/sektorer mot 
deras löner för arbetare och tjänstemän. Industriernas/sektorernas genomsnittslöner för arbetare och 
tjänstemän har relaterats till genomsnittslönen för bägge grupperna i hela ekonomin år 2008 – se tabell 1* i 
appendix.14 Det relativa lönemåttet ger en bild av hur ”solidariska” lönerna är för arbetare och tjänstemän i 
olika industrier och sektorer. Industriernas och sektorernas relativlöner för tjänstemän och arbetare är starkt 
korrelerade, men det finns vissa intressanta avvikelser.15  
 
Det var inte möjligt att relatera industriernas och sektorernas sysselsättningsförändring 1995-2013 till deras 
lönesolidaritet i början av perioden på grund av omklassificeringar av lönestatistiken. Valet av just 2008 som 
tidpunkt för beskrivningen av industriernas löneläge speglar vårt särskilda intresse för Sveriges 
strukturomvandling efter den globala finanskrisen. 
 
Tabell 3 anger korrelationen mellan absoluta sysselsättningsförändringar och lön på industri- och sektorsnivå. 
Resultaten från studien redovisas separat för perioderna 1995-2008 och 2008-2013. 
 
Korrelationen mellan absoluta sysselsättningsförändringar och lön är negativ under bägge tidsperioderna. 
Sysselsättningen tycks alltså ha ökat mest sedan mitten av 1990-talet i industrier/sektorer med relativt låga 
löner. Den negativa korrelationen mellan relativlöner och sysselsättningsförändring är genomgående starkare 
för tjänstemän än för arbetare. Korrelationskoefficienten är dock inte signifikant för vare sig tjänstemän eller 
arbetare under perioden 1995-2008.  Den är däremot signifikant (med 90 procents säkerhet) för 
tjänstemännen om vi exkluderar jordbruk-skogsbruk-fiske, en låglöneindustri med omfattande 
sysselsättningsminskningar under den aktuella perioden.  
 
Den negativa relationen mellan sysselsättningsförändringar och löner på industri- och sektorsnivå hade 
förmodligen varit starkare om studien bara hade omfattat 2000-talet. Sysselsättningsminskningarna i den 
offentliga sektorn – en låglönesektor – och sysselsättningsökningarna i IKT-sektorn – en höglönesektor – var 
exceptionella under 1990-talet (se budgetsaneringspolitiken och IKT-boomen). Det finns en klar negativ 
korrelation mellan sysselsättningsförändringar och relativlöner på industri- och sektorsnivå under perioden 
2008-2013. Korrelationskofficienterna är signifikanta för både tjänstemän och arbetare, för tjänstemännen 
rentav på 1-procentsnivån (den negativa korrelationen gäller med 99 procents säkerhet).  
 
Industrier/sektorer med låga arbetarlöner svarade faktiskt för två tredjedelar av sysselsättningsökningen i 
svensk ekonomi 2008-2013. Och industrier/sektorer med låga tjänstemannalöner svarade för hela 73 procent 
av den totala sysselsättningsökningen i Sverige under denna period. (Motsvarande andelar var 50 procent och 
53 procent under perioden 1995-2008). Sysselsättningen ökade framför allt i detaljhandel, hotell- och 
restaurangverksamhet, rese- och bevakningsindustri, privat utbildnings-, hälso- och sjukvårds- och 
omsorgsverksamhet samt i den statliga sektorn. Vidare stod industrier/sektorer med höga tjänstemannalöner 
för 70 procent och industrier/sektorer med höga arbetarlöner för 78 procent av sysselsättningsminskningarna 
under denna period. (Motsvarande andelar var 40 respektive 46 procent under perioden 1995-2008.) Jobb 
försvann bland annat i läkemedelsindustrin, data-, elektronik- och optikindustrin, transportmedelsindustrin 
samt inom landstingssektorn (där tjänstemännen har relativt höga genomsnittslöner). Den klara negativa 

                                                                   
14 Tabellen bygger på bearbetningar av SCBs lönestatistik. Industri- och sektorsfördelningen är baserad på SNI 2007. Sysselsättningsdata för 

samma industrier och sektorer är hämtade från nationalräkenskaperna. 

 
15 Genomsnittslönen i landstingen (totalt och inom hälso- och sjukvården) är högre än genomsnittslönen i ekonomin för tjänstemän men 

inte för arbetare. Vidare är lönerna högre än genomsnittslönen i ekonomin för arbetare men inte för tjänstemän i trä- och trävaruindustrin, 

den grafiska industrin, vatten- och reningsverken samt transport- och magasineringsindustrin.  
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relationen mellan sysselsättningsförändringar och relativlöner för arbetare och tjänstemän under perioden 
2008-2013 framgår av Diagram 1. 
 
Tabell 3: Korrelationen i svensk ekonomi mellan löner och sysselsättningsförändringar (absolut förändring) på 
industri- och sektorsnivå (44 industrier/sektorer), 1995-2008 och 2008-2013. 
 

 
 

Kommentar: Studien bygger på data för landstingen och primärkommunerna i sin helhet men också för enbart hälso- och sjukvården i 

landstingen samt bara för utbildningen respektive vården och omsorgen i primärkommunerna (se tabell 1* i appendix). 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Expansionen av låglöneindustrier under finanskrisen är inget unikt svenskt fenomen. Vid en liknande studie av 
USAs sysselsättningsutveckling 2008-2014  gjordes en distinktion mellan industrier med höga löner, medellöner 
och låga löner. Låglöneindustrier stod för den största sysselsättningsökningen (44 procent av den totala 
sysselsättningsökningen) och för den minsta sysselsättningnedgången 2008-2014. Precis som i Sverige ökade 
sysselsättningen kraftigt i USA inom handel, hotell och restauranger samt i den privata utbildnings- och 
hälsosektorn. De flesta jobben i USA försvann inom höglönesektorn. (National Employment Law Project 2014). 
Den relativt svaga sysselsättningsutvecklingen inom höglöneindustrier 2008-2013 i såväl Sverige som USA var 
förmodligen inte resultatet av den djupa recessionen i början av perioden utan av utflyttningen av 
högkvalificerade jobb inom tillverkningsindustrin till andra länder (se till exempel läkemedelsindustrin i fallet 
Sverige) och ICT-sektorns försvagade expansionstakt under hela 2000-talet.  
 
Distinktionen mellan höga löner, medellöner och låga löner är vanlig vid internationella studier av löner och 
sysselsättning över en längre tidsperiod. I USA och även i Sverige och andra europeiska länder ökade 
sysselsättningen kraftigt för låg- och höginkomstgrupper medan den ökade blygsamt eller rentav minskade för 
medelinkomsttagare under 1990-talet och under 2000-talet fram till finanskrisen (Auter 2010; Åberg 2013). 
Tesen om en jobbpolarisering i västvärlden är rimlig liksom den om att den ”baumolska” aspekten verkar ha 
dominerat i bland annat USA och Sverige sedan slutet av 2000-talet. Sysselsättningsexpansionen verkar i hög 
grad vara koncentrerad till sektorer med en begränsad potential för produktivitetsökningar. 
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Vår svenska studie stödjer slutsatsen i arbetsmarknadslitteraturen att den externa strukturomvandlingen under 
de senaste decennierna har ”gynnat” låglöneindustrier och låglönejobb. Korrelationskoefficienten för 
relationen mellan sysselsättningsförändring och lön på industrinivå var även negativ (om än inte signifikant i de 
flesta fall) när vi exkluderade perioden 2008-2013. Vi har inte haft ambitionen och resurserna att pröva 
hypotesen om att små löneklyftor mellan industrier underlättar avvecklingen av höglöneindustrier och 
övergången till industrier med låga löner. Men fallet Sverige ger stöd för det nödvändiga villkoret att de nya 
jobben i dag verkligen skapas inom industrier och sektorer med låga löner. Detta faktum talar också för att den 
solidariska lönepolitiken för närvarande har marknadskrafterna i ryggen - brist på personal torde vara ett 
fördelaktigt utgångsläge för grupper inom sjukvård, omsorg och vård med låga relativlöner (vare sig 
verksamheten är privat eller offentligt organiserad).   
 
Studien tyder dessutom på att jobben i svensk ekonomi skapats i den ”skyddade” servicesektorn. Den del av 
tjänstesektorn som är utsatt för internationell konkurrens, en sektor med en hög proportion utbildad 
arbetskraft, har visserligen stadigt ökat sina andelar av den totala sysselsättningen i Sverige (Eliasson & 
Hansson 2013, s. 5-6). Men den ”skyddade” tjänstesektorns andel är fortfarande (bland annat genom en kraftig 
uppgång sedan mitten av 1990-talet) betydligt högre än den ”öppna” tjänstesektorns (ungefär 35 
procentenheter högre). Anställda i den skyddade sektorn löper mindre risk att bli avskedade och har samtidigt 
en större chans (än anställda i tillverkningsindustrin) att få ett nytt jobb. De drabbas dessutom av ett 
blygsammare fall i arbetsförtjänster vid ett avskedande än anställda i andra sektorer (Eliasson & Hansson 2013, 
kapitel 3). En rimlig gissning är att den solidariska lönepolitiken kan ha medverkat till att inkomstförlusterna vid 
ett avskedande från den skyddande sektorn är relativt små. Den jämna inkomstfördelningen i Sverige kan i sin 
tur ha bidragit till att upprätthålla rörligheten på en arbetsmarknad som är dominerad av en sektor med en 
förhållandevis liten risk för avskedanden. 

Diagram 1: Relationen mellan den absoluta förändringen i  

                  sysselsättning 2008-2013 (i 1000-tal) och relativlönen  

          2008 för 44 svenska industrier och sektorer  

               (genomsnittlig nominallön i ekonomin 2008 = 100) 
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6. ÄR DEN SOLIDARISKA LÖNEPOLITIKEN FORTFARANDE AKTUELL? EN SAMMANFATTNING OCH 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
Den samhällsvetenskapliga litteraturen om solidarisk lönepolitik fokuserar på löneutjämningen antingen mellan 
likartade arbeten (se Rehn-Meidnermodellen), mellan olika yrkesområden eller mellan olika individer. De 
krympande lönedifferenserna i Sverige under 1960- och 1970-talen speglade en löneutjämning i alla 
avseenden. Lönespridningen ökade sedan från och med mitten av 1980-talet till och med mitten av 2000-talet i 
alla bemärkelser.  
 
Tendensen till ökade löneklyftor stannade av i Sverige vid mitten av 2000-talet. En viktig orsak var att 
telekommunikationssektorn (främst teleproduktindustrin) inte längre fungerade som en svensk tillväxtmotor. 
Tendensen till marknadsbetingade löneökningar i Sverige kan också ha försvagats genom spridningen av IKT-
kunskap samt genom storföretagens rekrytering av utländsk kvalificerad arbetskraft och utflyttning av FoU-
verksamheter till andra länder. Vidare motverkades en fortsatt ökning av löneklyftorna av en tydligare 
fördelningsprofil i Industriavtalet och även av vissa låglönebranschers avvikelse från industrinormen (se framför 
allt de centrala löneavtalen för handel samt hotell och restauranger 2007). Det uppkom en ny tendens till ökad 
lönespridning under 2010-talet. Fördelningen av arbetsförtjänster mellan individer i olika inkomstskikt är dock 
fortfarande jämn i Sverige vid en jämförelse med andra OECD-länder. 
 
Det finns flera tänkbara förklaringar till att solidarisk lönepolitik kan stimulera den ekonomiska tillväxten. 
Mångfalden av förklaringar är delvis ett uttryck för att den solidariska lönepolitiken kan definieras på olika sätt. 
Kapitlet har beskrivit sju mekanismer som skulle kunna förklara ett positivt samband mellan solidarisk 
lönepolitik, strukturomvandling och tillväxt. Den ”klassiska” hypotesen i den samhällsvetenskapliga litteraturen 
är den ursprungliga Rehn-Meidnermodellens - den solidariska lönepolitiken utsätter lågpresterande företag och 
industrier för ett omvandlingstryck. Produktivitetstillväxten i ekonomin kommer att öka vare sig företagen slås 
ut eller överlever tack vare påtvingade produktivitetshöjningar.  
 
Teorierna om att solidarisk lönepolitik genererar tillväxt är inte okontroversiella. Svenska nationalekonomer 
har bland annat framhållit, ofta med empiriska referenser, att löneskillnader (antingen mellan företag eller 
mellan yrkesområden och individer) stimulerar företagens produktivitetsutveckling och arbetskraftens 
rörlighet. De har också uttryckt farhågor för att solidarisk lönepolitik missgynnar nya företag och industrier. 
 
Den empiriska litteraturen ger inte oväntat en mångfacetterad bild av den solidariska lönepolitikens effekter på 
strukturomvandling och tillväxt. Stöden är starkare för Rehn-Meidnermodellens solidariska lönepolitik – lika lön 
för liknande arbeten - än för en allmän löneutjämning. Betydelsen av fördelningspolititikens inriktning betonas 
också i den omfattande internationella litteraturen om ett samband mellan ojämlikhet och tillväxt. Enligt de 
senare årens forsknings tycks en utjämning av inkomster vara tillväxtfrämjande i vissa inkomstskikt men inte i 
andra. De flesta studier behandlar dock inte lönefördelningen utan inkomstfördelningen efter skatter, 
transfereringar, ersättningar i socialförsäkringssystemet samt efter hänsyn till kapitalvinster.  
 
Forskningen om sambandet mellan fördelning och tillväxt, inklusive den som behandlar den solidariska 
lönepolitikens tillväxteffekter, saknar fortfarande ingående redogörelser för de bakomliggande mekanismerna 
samt övertygande korrigeringar för möjligheten av en omvänd kausalitet – ekonomisk tillväxt kan lika väl vara 
en orsak till som en konsekvens av en förändrad inkomstfördelning. En rimlig hypotes är att den ökade 
lönespridningen under 1990-talet och vid 2000-talets början i Sverige var resultatet av landets höga (IKT-ledda) 
produktivitetstillväxt. 
 
Det finns i dag skäl att fokusera på två ”bortglömda” hypoteser om ett positivt samband mellan solidarisk 
lönepolitik, strukturomvandling och tillväxt. Båda mekanismerna erbjuder (trots sina olikheter) ett solidariskt 
alternativ till en samhällsmodell där sysselsättningsökningar i främst tjänstesektorn kommer till stånd genom 
löneskillnader. För det första kan en löneutjämning mellan utbildad och outbildad arbetskraft innebära en press 
på företagen, vare sig de är nya eller etablerade, framgångsrika eller nedläggningshotade, att införa 
arbetsbesparande teknologier vilket i sin tur kan uppmuntra framväxten av industrier som är specialiserade på 
att tillfredsställa efterfrågan på arbetsbesparande produkter och tjänster. Efterfrågan på och utvecklingen av 
dessa produkter och tjänster kan utgöra strategiska komponenter i ett nationellt innovationssystem. Få 
svenska nationalekonomer har lyft fram möjligheten att incitamenten till automatisering och utnyttjandet av 
arbetsbesparande tekniska framsteg i ett land med en allmän löneutjämning kan skapa en industristruktur som 
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ger landet en konkurrensfördel på världsmarknaden. Relevansen hos hypotesen om att den solidariska 
lönepolitiken ger incitament till utvecklingen av arbetsbesparande teknologier har indikerats genom en analys 
av Sveriges och andra OECD-länders exportspecialisering. Sverige är verkligen specialiserat på export av 
arbetsbesparande produkter. Men den solidariska lönepolitikens betydelse för Sveriges industristruktur kan 
ifrågasättas med tanke på att även Finland och Österrike är minst lika specialiserade på produktion av 
arbetsbesparande produkter.  
 
För det andra kan en löneutjämning mellan industrier och mellan sektorer underlätta övergången till en 
tjänsteekonomi med relativt låga löner som även är baumolsk – omställningen ökar betydelse av icke-
rutinmässiga jobb (med ett begränsat utrymme för produktivitetsledda löneökningar). LO-ekonomer har 
tidigare hänvisat till att höga lägstalöner ökar intresset för utbildning till servicejobb med låga lönenivåer 
(Andersson & Kainelainen 2004, s. 30). Vi har lagt till att en långt driven inkomstutjämning kan öka 
beredvilligheten att ta dessa jobb. En nödvändig förutsättning för tesen att en solidarisk lönepolitik underlättar 
omställningen till en låglöneekonomi är att jobben verkligen har skapats (eller kommer att skapas) i industrier 
med relativt låga löner. Utvecklingen mot en låglöneekonomi tycks vara ett faktum även i Sverige. 
Sysselsättningen har ökat mest sedan mitten av 1990-talet i industrier och sektorer med lägre löner än 
genomsnittet trots en tilltagande datorisering och robotisering av bland annat partihandeln, vården och 
omsorgen. Den minskade betydelsen för höglönejobb och höglönesektorer ska dock inte betraktas som en 
naturlag. Den kan och bör motverkas av en aktiv näringspolitik som stimulerar framväxten av högteknologiska 
industrier om än i kombination med utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser för att motverka en 
därmed förknippad tendens till ökad inkomstspridning.    
 
Låt oss slutligen beröra frågan om den solidariska lönepolitikens ställning på dagens arbetsmarknad. Den 
lönepolitiska diskussionen i de nordiska länderna har under de senaste decennierna kretsat kring att skapa 
fungerande inkomstpolitiska modeller. Modellernas huvudsyfte är att bidra till den makroekonomiska 
stabiliteten och hålla uppe eller öka sysselsättningen i en öppen ekonomi med explicita inflationsmål för en 
oberoende centralbank. Samtliga nordiska länder har under 2000-talet praktiserat en inkomstpolitik där den 
konkurrensutsatta industrisektorn sätter normen för löneutvecklingen i resten av ekonomin. Dagens nordiska 
lönemodeller rekommenderar, med hänvisning till företagens konkurrenskraft och vinster eller till 
centralbankens inflationsmål, att löneökningarna i den löneledande sektorn inte bör motsvara sektorns 
produktivitetstillväxt i vissa situationer. Lönernas svaga anpassing till produktivitetsökningarna i svensk och 
finländsk tillverkningsindustri under tillväxtperioden 1998-2007 var unik i ett EU-perspektiv (Hüfner 2007, s. 11-
12). Den nominella löneeftersläpningen i Finland och Sverige var förenlig inte bara med en bibehållen 
konkurrenskraft utan också med betydande reallöneökningar. 
 
Dagens inkomstpolitik står inte nödvändigtvis i ett motsatsförhållande till en solidarisk lönepolitik. Ett svagt 
samband i den löneledande sektorn mellan företagens produktivitets- och löneutveckling ligger i linje med 
Rehn-Meidnermodellen. Vidare utsätter den centrala lönenormen vissa branscher och företag (även i den 
konkurrensutsatta sektorn) för ett omvandlingstryck. Andra sektorers imitation av löneökningarna i den 
konkurrensutsatta sektorn är dessutom förenlig med solidaritetsprincipen i Rehn-Meidnermodellen. 
Inkomstpolitiken i de nordiska länderna har heller inte uteslutit särskilda låglönesatsningar, oftast på initiativ av 
fackförbundens huvudorganisationer.  
 
Genom Industriavtalets omsorg om företagens vinster och Sveriges konkurrenskraft i termer av relativa 
lönekostnader är dock utrymmet begränsat i Industriavtalet för fördelningspolitik och för teorier om att 
tillväxten stimuleras av inkomstutjämning. Industriavtalets princip om samma löneökningstakt i alla sektorer 
tenderar dessutom att cementera och rentav öka inkomstskillnaderna på arbetsmarknaden.  
 
Det är även troligt att Industriavtalets möjligheter att åstadkomma ”löneåterhållsamhet” har överdrivits inte 
bara av parterna utan också av bland annat Konjunkturinstitutet, Riksbanken och av regeringar av olika politisk 
kulör. Det inkomstpolitiska dilemmat att en löneåterhållsamhet vid centrala förhandlingar inte kan förhindra 
utan rentav förbättra möjligheterna för lokala och individuella löneökningar, vilket bland annat försvårar 
tillämpningen av den solidariska lönepolitiken, var inte en ny företeelse i de nordiska ekonomierna under 1990- 
och 2000-talen. Den skepsis mot inkomstpolitik som låg bakom utformningen av Rehn-Meidnermodellen 
speglade upphovsmännens övertygelse att löneåterhållsamhet i den ledande sektorn kräver låga vinster och 
flexibla arbetsmarknader. Uppbrottet från samordnade förhandlingar samt de centrala löneavtalens sjunkande 
täckningsgrad och ökade utrymme för lokala överenskommelser har otvivelaktigt försämrat förutsättningarna 
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för en framgångsrik inkomstpolitik liksom för en solidarisk lönepolitik. Industriavtalet i Sverige kunde inte 
förhindra stora löneökningar för de högst betalda tjänstemännen (framför allt för de med IKT-kompetens) 
genom individuella och lokala avtalsuppgörelser.    
 
Den låga nominella löneökningstakten (i genomsnitt) i Sverige sedan mitten av 1990-talet är inte en följd av 
Industriavtalet (och liknande centrala avtal på svensk arbetsmarknad). Lönemoderationen är en internationell 
företeelse som bland annat speglar introduktionen av finanspolitiska regler och en stram penningpolitik 
(åtminstone fram till 2010-talet). Ökad arbetslöshet är i sig en viktig anledning till den nedväxlade 
löneökningstakten i många utvecklade industriländer inklusive Sverige. Vinster och lönsamhet har heller inte 
ökat trendmässigt i Sverige sedan tillkomsten av Industriavtalet vilket har bidragit till att dämpa 
löneökningstakten. En försämring av Sveriges bytesförhållande (främst genom prispressen på teleprodukter) är 
en viktig förklaring, jämte en förstärkt krona från och med 2001, till varför vinsterna och lönsamheten inte 
ökade i tillverkningsindustrin vid slutet av 1990-talet och under 2000-talet fram till finanskrisen, det vill säga 
under en period med en övervägande god konjunktur (se Erixon 2011b, s. 309-312). Den höga 
produktivitetstillväxten i Sverige och Finland (som möjliggjorde stora reallönehöjningar) var för övrigt inte ett 
resultat av lönemoderation utan av tekniska landvinningar i kombination med ett högt omvandlingstryck 
(intensiv priskonkurrens och nya produkter) i telekommunikationssektorn.  
 
En samordning av de centrala löneförhandlingarna är sannolikt nödvändig för en effektiv solidarisk lönepolitik. 
Men utbildnings-, skatte-, välfärds- och näringspolitiken är avgörande för att en löneutjämning verkligen ska 
komma till stånd. På motsvarande sätt kan en solidarisk lönepolitik bara ha positiva effekter på den 
ekonomiska tillväxten om politiken kompletteras och interagerar med utbildningsinsatser (främst för att 
avlägsna flaskhalsar på arbetsmarknaden) samt med skatte- och näringspolitiken. Rehn och Meidner betonade 
redan vid tidpunkten för formuleringen av sitt ekonomisk- och lönepolitiska program att solidarisk lönepolitik 
inte leder till strukturomvandling (och full sysselsättning) om den inte kompletteras med 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En solidarisk lönepolitik utan stöttande utbildningsinsatser och stimulanser 
av nya industrier kan mycket väl ha negativa konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning.  
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APPENDIX  
 
Tabell 1*: Genomsnittslönen på industri- och sektorsnivå i förhållande till genomsnittslönen i hela ekonomin (= 
100) för arbetare respektive tjänstemän i Sverige 2008 (SNI 2007) 

 
Källa: SCBs databas (lönestatistik). 

Kommentarer: 

SCBs uppgifter om löner för arbetare och tjänstemän i den privata sektorn är inte fullständigt jämförbara. Lönen för arbetare i varje industri 
är den genomsnittliga totallönen per arbetstimme. Motsvarande lön för tjänstemännen är den genomsnittliga totallönen per månad. För 
att minska arbetstidens betydelse för tjänstemännens löner bygger tabellen ovan bara på månadslönen för heltidsarbetande tjänstemän.  

SCB redovisar inte uppgifter om genomsnittslöner för anställda i stat, landsting och kommuner med en uppdelning på arbetare och 
tjänstemän. Genomsnittslönen för arbetare respektive tjänstemän i stat, landsting och kommuner (och deras olika verksamhetsområden) 
har uppskattats genom att varje yrkesgrupps genomsnittslöner har viktats med deras andel av den totala sysselsättningen för arbetare 
respektive tjänstemän i stat, landsting och kommuner. Definitionen av arbetare och tjänstemän ansluter till yrkesklassificeringen i SCBs 
lönestatistik.  

SCB redovisar löner för offentliganställda (både tjänstemän och arbetare) per månad. För att få jämförbarhet med lönen per arbetstimme 
för arbetare i den privata sektorn har den genomsnittliga månadslönen för arbetare i stat, landsting och kommune, se  ovan, dividerats 
med antalet arbetstimmar per månad enligt en schablon (176 timmar). 

Genomsnittslönen i ekonomin har beräknats genom att genomsnittslönen i den privata sektorn, staten, landstingen och kommunerna 2008 
har vägts samman med hjälp av uppgifter om sektorernas andelar av den totala sysselsättningen samma år (nationalräkenskaperna). 

 


