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Abstract 
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Author:  Mats Pettersson 
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Problem:  The Swedish wage-setting has changed since the time for the 

breakthrough of the industrialism until today.  Before that, wages often consisted of 

perquisites or goods that could be exchanged against other goods. Rural people were often 

self-sufficient. In some cases the farmer owned the land, in other cases they where tenants.  At 

the time for the breakthrough of industrialism the demand for similar labour were increased. 

This situation in combination with urbanization leads to an increasing demand for money as 

means of payment. The wage-setting runs all through the story and is important for the 

development of a society. The cooperation between employers and employees is important 

and the institutions is a great part in these game. The question is how the wage-setting has 

developed from the middle of 19th century until today, and what the most important elements 

for development are.   

 

 

Purpose:    The purpose with this thesis is to describe the swedish wage-

setting between 1850-2009, from an institutional point of view, and analyse important factors 

for these changings.   

 

 

Results:   The Swedish wage-setting between 1850-2009 has gone from a 

situation with pure theory in the middle of the 1900 century, to a more complicated system for 

wage-setting in the middle of 20th century. After 1970 we can see a development towards the 

pure theory for wage-setting that is presented by Olivier Blanchard. Some reasons for that is 

the change from industrial society to service society, women are introduced on the labour 

market, globalization and an increasing competition from other countries outside Europe, and 

an increased public sector.      
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
År 2006 fyllde Den svenska modellen 100 år, och 2001 firade Rehn-Meidnermodellen, som 

ibland brukar kallas Den svenska modellen för arbetsmarknaden 50 år.  

 

Den svenska modellen i dess ursprungliga form är borta, men några viktiga delar återstår. 

Fackföreningarna strävar t.ex. efter att behålla den solidariska lönepolitiken. Under 1980-talet 

omformades vissa delar i modellen till förmån för Den tredje vägens politik men som en röd 

tråd genom utvecklingen går lönebildningen.   

    De institutioner som idag reglerar arbetsmarknaden har sitt ursprung i den kamp som 

arbetarklassen förde från mitten av 1800-talet och framåt. Kampen handlade i början om 

lönenivåer, strejkrätt, arbetstider och liknande. Det var dock först under 1970-talet som de 

omfattande formella lagarna tillkom. Det var då som Lagen om anställningsskydd, 

Medbestämmandelagen, Lagen om facklig förtroendeman och något senare Arbetsmiljölagen 

såg dagens ljus.  

    Utvecklingen från 1800-talet och framåt kan ibland framstå som en irreversibel utveckling 

från fattigdom till välstånd, från marknadskrafternas dominans till social trygghet och från 

brukspatronsvälde till fackligt inflytande. Utvecklingen både leds och följs av institutionell 

förändring och en frågeställning är om Den svenska modellen för arbetsmarknaden redan från 

starten påbörjade vandringen mot sin egen undergång.  I Dagens Nyheter den 3 januari 2007 

kan vi läsa om att regeringen föreslår förändringar i Lagen om anställningsskydd, regeringen 

har dessutom genomfört förändringar i a-kassesystemet. Industriarbetarna har sedan 1980-

talet mött konkurrensen från låglöneländer, och nu börjar de inhemska byggnadsarbetarna 

möta konkurrens från utländska byggnadsarbetare som kommer till Sverige för att arbeta. 

Konkurrens från baltiska byggnadsarbetare bemöts med krav på att de ska få 

kollektivavtalsenliga löner, medan industrin inte kan ställa samma krav på sina utländska 

konkurrenter eftersom dessa är verksamma utanför landets gränser. Den globala konkurrensen 

påverkar oss således både på ”hemmaplan” som ”bortaplan”.  

    Regeringen som tillträdde hösten 2006 har presenterat förslag som innebär förändringar på 

arbetsmarknaden och eventuellt på lönebildningen. Några förslag har redan genomförts, andra 

ligger på Riksdagens bord för beslut, och en del är ute på remiss. Viktiga förändringar som 

har genomförts är förutom de som redan har angetts, möjlighet till arbetskraftsinvandring, 
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olika former för att göra nyanställningar mindre kostsamma genom rabatterade 

arbetsgivaravgifter m.m.  

 

1.2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen av den svenska lönebildningen mellan 

åren 1850-2009 ur ett institutionellt perspektiv, samt att analysera vilka faktorer som 

väsentligt har påverkat denna utveckling.  

 

1.3. Avgränsningar 
 
Denna uppsats är deskriptiv och bygger helt på litteraturstudier. Analysen är positiv, med 

vilket menas att orsak och verkan förklaras, samt att det eventuellt görs prognoser. Till 

skillnad från normativ analys, som är mer subjektiv, ges inga förslag till förändringar.   

1.4. Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet består av en inledning där syftet, 

metoden samt en kortare bakgrund presenteras. I den andra delen beskrivs de teorier som jag 

har valt för att uppnå uppsatsens syfte. I det tredje avsnittet görs en empirisk översikt över 

området där jag dels gör en presentation över utvecklingen på arbetsmarknaden från 1850-

talet och framåt, men också beskriver en del av den forskning som finns inom området. Det 

fjärde avsnittet utgör en sammanfattning samt analys av materialet, och i det femte och sista 

presenterar jag mina slutsatser.  

 

1.5. Metod 

  
En kvalitativ metod innebär att en forskare söker svar på frågor som vad, var, när, hur och 

varför. De metoder som används för att besvara dessa frågor är t.ex. intervjuer, observationer 

samt litteraturstudier. Datainsamling och analys sker i ett växelvis samspel.1   

    Den kvantitativa metoden innebär att man använder sig av frågor som hur många och hur 

mycket, för att testa en hypotes eller antagande. Datainsamling sker med hjälp av enkäter eller 

                                                 
1 Lundahl & Skärvad: sid 72 ff. 
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andra mätinstrument. Materialet bearbetas och presenteras ofta med hjälp av statistiska 

metoder. Resultatet analyseras i förhållande till hypotesen. 2 

    Positivismen växte fram under 1800-talet och förgrundsfigurer var Henri Saint-Simon och 

Auguste Comte. Positivismen har kommit att spela en stor roll för den ekonomiska 

metodologins utveckling.3  Saint-Simon och Comte menade att vetenskapen var grunden för 

att förutse framtiden och att reformera industrisamhället. Deras uppfattning var att framsteg 

bygger på vetenskap och att man med hjälp av denna sedan kunde bygga det perfekta 

samhället. När man har rensat bort fördomar, missuppfattningar, vidskepelse och tro finns det 

kvar en verklig kunskap som vi tar till oss genom våra sinnen och logisk tankeförmåga. När vi 

sedan iakttar och använder vår logik får vi kunskap om världen. ”Genom att iaktta omvärlden 

kan man genom induktion dra generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Dessa slutsatser kan 

vara mer eller mindre sannolika, men man kan aldrig vara säker på deras riktighet. Genom 

deduktion drar man logiska slutsatser utifrån givna premisser.” Vad man menar med detta är 

att man med de empiriska kunskaperna inte kan vara säker på att de är ”sanna”, vilket man 

kan med de logiska. Pålsson Syll beskriver hur en vetenskapsman ”ställer upp hypoteser och 

gör deduktiva slutledningar efter att ha kontrollerat hypotesernas riktighet.” Man kan på så 

sätt integrera empiriska observationer och logisk slutledningsförmåga. För en positivist 

handlar den hypotetiskt-deduktiva metoden om observation och empirisk generalisering.4      

    Deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 

teser drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypotesen 

som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Man kan säga att forskaren följer 

bevisandets väg när det gäller den företeelse som ska studeras. Med ett induktivt arbetssätt 

följer en forskare ett slags upptäckandets väg. Forskaren studerar då ett objekt utan 

förankring i vedertagen teori. Med utgångspunkt av den information som inkommer genom 

empirin formuleras en teori.  Kvalitativ ansats är till övervägande del induktiv. Metoden 

innebär att man utifrån detta skapar en egen teori och hypotes.5 

    Carl Menger, som tillhörde den s.k. Österrikiska skolan, menade att man inte kan förstå 

den ekonomiska verkligheten enbart utifrån empiri, utan att man även behövde ha en stark 

teoribildning. Menger menade att all empiri grundas på teoribildning. Han försvarade den 

rent deduktiva metoden, som han menade innebar att en ekonom med utgångspunkt från 

                                                 
2 Esaiasson m.fl.: sid 219-223. 
3 Pålsson Syll: sid 14. 
4 Ibid: sid 15. 
5 Backman 1998. 
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”uppställda antaganden om rationellt mänskligt beteende kunde härleda exakta och 

allmängiltiga ekonomiska lagar”.6 

    Den här uppsatsen är deskriptiv varför en kvalitativ metod i form av litteraturstudier lämpar 

sig bäst. Den forskning som presenteras i empiridelen har till stor del sin grund i kvantitativa 

metoder. Det finns även inslag av positivistisk ansats i den valda metoden.  

    Kritik mot en induktiv metod kan vara att det kan krävas mycket grundarbete för att komma 

fram till ett resultat som är acceptabelt. I en uppsats där syftet är att beskriva större skeenden 

över en längre tidsperiod kan dock den induktiva metoden framstå som mer lämplig än den 

deduktiva. Utveckling som beror på institutionell förändring kan vara svår att mäta 

kvantitativa metoder.  

    Man kan som en alternativ metod använda sig av spelteori eftersom den här uppsatsen 

studerar utvecklingen på arbetsmarknaden, där det finns i stort sett tre huvudsakliga aktörer, 

arbetsgivarna, arbetstagarna
7 samt staten. På mikronivå har samtliga aktörer ett egenintresse 

som inte alltid sammanfaller med det kollektiva intresset på makronivå, eller m.a.o. 

företagsekonomisk lönsamhet sammanfaller inte alltid med samhällsekonomisk lönsamhet.8 

Enligt min uppfattning passar dock den spelteoretiska metoden bättre om denna uppsats hade 

skrivits inom ämnet nationalekonomi. 

 

2. Teori 

2.1. Val av teorier 
 

Uppsatsen har två grundläggande teoridelar som valts med utgångspunkt från syftet, samt tre 

mindre teoridelar. Den första teorin har jag hämtat från Olivier Blanchard´s bok 

Macroeconomics och är en nationalekonomisk teori för lönebildning. Blanchards teori är 

grundläggande och går att finna i mycket av den litteratur som behandlar intermediär 

makroekonomi. Blanchards teori beskriver lönebildningen med utgångspunkt från 

variablerna arbetslöshetsgrad (u) och den institutionella faktorn (z). Båda dessa variabler 

ligger utanför det enskilda företagets kontroll.  

                                                 
6 Pålsson Syll: sid 16. 
7 I Sverige representeras arbetstagarna och arbetsgivarna oftast av organisationer till vilka dessa är anslutna.  
8 Skogh & Faure: sid 45-47. 
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Den andra teorin är institutionell. En institutionell analys är lämplig då man ska studera 

frågor om ekonomisk omvandling, vad en marknad är, vad ett företag är och inte minst 

frågan varför institutioner behövs.  

 

De tre mindre teoridelarna utgörs av effektivitetslöneteorin som kan användas på mikronivå 

för att studera enskilda företags agerande på arbetsmarknaden, den andra teorin är 

faktorproportionsteorin som lämpar sig för att förklara skillnader i lönenivåer mellan olika 

länder, och den tredje är en diskrimineringsteori som används för att studera bl.a. invandrares 

situation på arbetsmarknaden. Sedan 1960-talet har invandrare spelat en viktig roll på den 

svenska arbetsmarknaden, och det är därför av intresse att presentera en teori som förklarar 

tänkbara orsaker till löneskillnader mellan olika grupper och individer.  

 

2.2. Blanchards modell för arbetsmarknad9 
 
Olivier Blanchard presenterar i sin bok Macroeconomics en teoretisk modell för 

arbetsmarknaden. Blanchard delar in det ekonomiska skeendet i tre delar, kort sikt, 

mellansikt samt lång sikt. Med kort sikt avser han en eller ett par år, med mellansikt avser 

han mellan ett par år och upp till tio år, och med lång sikt avser han tio år och uppåt. 

Blanchards modell för arbetsmarknaden utgår från lönesättning och prissättning. Eftersom 

priser och löner antas vara fasta på kort sikt kan man placera modellen för arbetsmarknaden i 

perioden mellanlång sikt.   

 

Företagen vill att arbetarna ska vara produktiva. Att betala ut en högre lön, än vad som 

normalt skulle vara nödvändigt, kan vara ett sätt för företaget att närma sig målet, ökad 

produktivitet. Arbetare med längre anställningstid, d.v.s. med större arbetslivserfarenhet, är 

ofta mer produktiva än anställda med kortare anställningstid. Man kan därför anta att on the 

job training
10 är en viktig faktor för en arbetares produktivitet. Om ett företag endast betalar 

ut lön motsvarande reservationsnivån11 kommer arbetarna att vara indifferenta inför att 

stanna eller lämna företaget.12 Om ett annat företag i en sådan situation erbjuder högre lön 

kommer man att attrahera arbetarna. En ökad personalomsättning leder till minskad 

                                                 
9 Innehållet i detta avsnitt hämtas, där inget annat anges från Blanchard (2005). 
10 Med on the job training menas upplärning inom ramen för en anställning. 
11 Björklund m.fl.: sid 28 ff; Med reservationslön avses den lön som en arbetare antas behöva för att klara sitt 
uppehälle. 
12 Blanchard: sid 125. 



9 
 

produktivitet, vilket leder till lägre lönsamhet. Det är därför rimligt att anta att företagen är 

villiga att betala en lön som överstiger reservationslönen.13     

 

2.2.1. Lönesättningen 

 
Den aggregerade nominella lönen, W, bestäms av ett antal faktorer. Dessa är: 

-
 Förväntad prisnivå, Pe 

- Arbetslöshetsgraden, u 

- En allmän variabel, som Blanchard benämner catch all, som innefattar samtliga 

övriga variabler som påverkar lönenivån, z 

 

Algebraiskt ser sambandet ut på följande sätt, där u påverkar W negativt och z positivt: 

 

W = Pe F(u,z) 

 

Såväl företag som anställda är i realiteten intresserade av reallönen, och mindre intresserade 

av den nominella lönen14. När människor i vardagligt tal pratar löner är det dock oftast den 

nominella som avses, d.v.s. det belopp som ”finns i lönekuvertet”. Reallönen visar 

köpkraften. Om de aggregerade lönerna ökar med 10 procent samtidigt som den totala 

prisnivån ökar med 10 procent, har vi fått en oförändrad reallön men en nominell löneökning 

på 10 procent. Arbetsmarknadens förhandlingsparter är medvetna om detta fenomen vilket 

innebär att de förväntade priserna i nästa period påverkar de lönekrav som kommer att 

ställas. Om den förväntade prisökningen i nästa period uppgår till 5 procent kommer 

arbetstagarnas förhandlare att begära löneökningar på minst samma procentsats. Detta för att 

arbetstagarna ska kunna behålla sin köpkraft, allt annat konstant, d.v.s. givet z och u. Även 

företagen har förväntningar. Om dessa förväntningar stämmer överens med arbetstagarnas, 

kommer man att gå med på deras krav. Företagens förväntningar på prishöjningar innebär att 

man kommer att öka sina intäkter med samma procentsatser, och man får utrymme för de 

ökade lönekostnaderna. En ökning i den förväntade prisnivån leder till en proportionell 

ökning i de nominella lönerna.  

 

                                                 
13 Björklund: sid 183 ff. 
14 Reallönen beräknas som W/P. där P betecknar prisnivån. 
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När arbetslösheten stiger minskar de anställdas förhandlingsmöjligheter, vilket leder till lägre 

löner. Vid hög arbetslöshet står många människor utan arbete och en stor andel av dessa 

antas vara villiga att ta en anställning. Om de anställda begär högre löner och det finns ett 

utbudsöverskott på arbetskraft kommer de som har höga lönekrav att få kliva åt sidan. Vid 

brist på arbetskraft kommer det omvända förhållandet att råda. Detta är traditionell utbuds- 

och efterfrågeekonomi. Det finns dock vissa andra faktorer som påverkar arbetarnas 

acceptans av lönenivå. Dessa faktorer ingår i variabeln z. 

 

Alternativet till att ha ett arbete är att vara arbetslös, givet att man ingår i arbetskraften. 

Människor upplever arbetslösheten på olika sätt beroende på olika faktorer. Att vara 

arbetslös innebär att det uppstår ekonomiska kostnader vilka är svåra att mäta i monetära 

termer. Vissa människor mår psykiskt dåligt av att gå sysslolösa och inte känna sig behövda. 

En viktig faktor för hur man upplever arbetslösheten är den ersättning eller kompensation 

som man får vid arbetslöshet. Ju högre ersättningsnivån är desto mindre ekonomisk skada 

lider en arbetare som blir arbetslös. Det är därför ett rimligt antagande att ersättningsnivån 

spelar roll för arbetarnas förhandlingsvilja vid lönediskussioner. En arbetstagare som inte vill 

acceptera en arbetsgivares lönebud, utan istället avstår från arbete, kommer vid en högre 

ersättningsnivå att lida mindre ekonomisk skada. Ju högre ersättningsnivå man har, desto 

lägre ekonomisk risk tar man.15  

 

Andra faktorer som påverkar lönenivån genom z är anställningsskydd, minimilöner o.s.v. 

Anställningsskyddet innebär att en arbetsgivare inte kan säga upp personal hur som helst, och 

att uppsägningar är förknippade med kostnader. Anställda har uppsägningstid under vilken 

man får lön i vanlig ordning. Uppsägningstiderna varierar från en månad och uppåt, beroende 

av anställningstid, ålder eller av individuella och kollektiva avtal.    

2.2.2. Prissättningen 
 
En viktig beståndsdel i modellen för lönebildning är prisbildningen. Priset som ett företag 

sätter på sina produkter är beroende av de kostnader man har. Under konkurrens kommer 

priset att närma sig marginalkostnaden, men under andra marknadsformer som monopol, och 

monopolistisk konkurrens kan företaget ta ut ett annat pris.16 Priset på företagets produkter 

beror således på konkurrensförhållanden och dess kostnader, som i sin tur beror på 

                                                 
15 Layard m.fl.: sid 319-321. 
16 Frank: sid 369 ff. 
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produktionsfunktionen. Med produktionsfunktionen menas relationen mellan den input som 

används, priset på input och den produktion som blir resultatet, d.v.s. output. Om vi antar att 

företaget enbart använder sig av arbetskraft som produktionsfaktor kan vi skriva 

produktionsfunktionen som Y = AN, där Y är output, N sysselsättning och A är 

arbetskraftens produktivitet och samtidigt en konstant vid avsaknad av teknologisk 

utveckling. Företagen använder i realiteten även andra produktionsfaktorer som t.ex. 

maskiner, byggnader, anläggningar o.s.v. Det förekommer även teknologisk utveckling som 

påverkar A. För den här modellen är det dock tillräckligt att anta att Y = AN. Eftersom vi 

även antar att A är en konstant kan man förenkla ytterligare genom att sätta A=1, och då får 

vi Y = N. Funktionen visar att kostnaden för att producera ytterligare en enhet är lika med 

kostnaden för ytterligare en anställd till lönen W17.  

 

Om antagandet om fullständig konkurrens inte gäller kan företagen ta ut ett pris som 

överstiger marginalkostnaden. Företagens prisfunktion ser då ut på följande sätt: 

 

P = (1+µ) W 

 

där µ är ett påslag. Vid fullständig konkurrens är priset lika med marginalkostnaden, d.v.s. P 

= W. När ett företag har en viss marknadsmakt, som t.ex. vid monopol eller monopolistisk 

konkurrens, kan man lägga ett påslag på priset som motsvarar (1+µ).  Lönebildningen och 

prisbildningen är viktiga faktorer för bestämningen av nivå på arbetslösheten. Innan vi går 

vidare kan vi göra ytterligare en förenkling genom att anta att P = Pe. Lönebildningen och 

prisbildningen påverkar jämviktsarbetslösheten vilket kommer att framgå när vi övergår till 

att sammanföra lönebildningen och prisbildningen. 

 

Om vi antar att P = Pe kommer ekvationen som bestämmer lönebildningen att se ut på 

följande sätt: W = P F(u,z). Ekvationen visar den nominella lönen. Om man dividerar båda 

leden med priset P får man en ekvation som visar reallönen: W/P = F(u,z). Ekvationen visar 

att det finns en negativ relation mellan reallön och arbetslöshet. När arbetslösheten u ökar, 

får vi lägre reallöner. Man kan förklara detta som att när arbetslösheten stiger minskar 

arbetarnas förhandlingsmöjligheter. Vi ser även ett annat viktigt samband i att en ökad nivå 

på arbetslöshetsförsäkringen (z) leder till en ökad reallön (W/P).  

                                                 
17 Vid ∆A => ∆MPL =>∆W. 
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Om företagen ökar sina priser, d.v.s. ökar sina påslag (µ), innebär detta en sänkt reallön för 

arbetarna, vid given lönenivå. Detta innebär att att PS-kurvan förskjuts nedåt. Vi rör oss då 

utmed WS-kurvan vilket ger oss en jämvikt vid en högre naturlig arbetslöshet Un
18. Detta 

speglar sämre konkurrensförhållanden. Genom att låta företagen öka sina priser vid given 

lönenivå får vi lägre reallöner, vilket innebär att det krävs en högre arbetslöshet för att få 

arbetarna att acceptera lägre reallöner. Även i detta fall får vi en ökning i Un. 

 

2.2.3. Jämvikt på arbetsmarknaden 
 
Ekvationen för prisbildningen ser ut på följande sätt: P=(1+µ)W. Om man dividerar båda 

leden med W, d.v.s. med den nominella lönen, får vi P/W=(1+µ). Det vänstra ledet 

innehåller samma faktorer som i lönebildningsekvationen, nämligen P och W. Om man 

inverterar prisbildningsekvationen får man W/P=1/(1+µ), och därmed reallönen i det vänstra 

ledet. Vi har nu fått en ekvation som visar hur prisbildning påverkar reallönen. Vi kan 

sammanföra de båda ekvationerna i fig. 2.1. 

 

Reallön W/P 

 

Arbetslöshet, u 

Figur 2.1 

                                                 
18 Un är synonymt med NAIRU, #on-Accelerating Inflation-Rate of Unemploymen, d.v.s. den arbetslöshet som 
ger konstant inflationstakt; Björklund m.fl.: sid 272. 
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Skärningspunkten för PS- och WS-kurvorna visar jämvikt mellan prisbildning och 

lönebildning. Om vi ersätter W/P i ekvationen får vi F(un,z)=1/(1+µ). 

 

När lönesättningen och prissättningen är i jämvikt vid skärningspunkten har man nått jämvikt 

på arbetsmarknaden. Jämvikten skiljer sig från det traditionella som indikerar fullständig 

klarering då utbudet är lika med efterfrågan. Det är dock ingen större skillnad mellan 

begreppen. Jämvikt på arbetsmarknaden innebär att man har en viss arbetslöshet, det råder 

m.a.o. ingen fullständig marknadsklarering där utbud möter efterfrågan. Den arbetslöshet 

som råder kallas för den naturliga arbetslösheten, Un, eller för jämviktsarbetslösheten med 

ett annat ord. Förändringar i z och µ påverkar Un vilket vi tidigare har sett. Jag ska nu övergå 

till att förklara dessa mekanismer med hjälp av Blanchards modell.  

 

En ökning av arbetslöshetsersättningen, d.v.s. en ökning i z, medför att arbetslösheten 

framstår som mindre besvärande. Om z ökar kommer lönesättningskurvan WS att förskjutas 

uppåt och bilda en ny kurva, WS´. Detta innebär att den naturliga arbetslösheten ökar från Un 

till Un´. Det krävs således en högre arbetslöshet för att återställa reallönen till den nivå som 

företagen är villiga att betala.   

  

Blanchard använder även begreppet strukturarbetslöshet synonymt med den naturliga 

arbetslösheten. Begreppet härstammar ursprungligen från Edmund Phelps19. Ett begrepp som 

sammanfaller med den naturliga arbetslösheten är den naturliga sysselsättningsgraden. 

Relationen mellan sysselsättning och arbetslöshet ser ut på följande sätt:  

 

u= U/L = (L-N) / L = 1 - (N/L) 

 

där u är arbetslöshetsgraden vilken vanligtvis mäts i procent, U är arbetslösheten, L är 

arbetskraften och N är sysselsättningen. Om den naturliga arbetslösheten är Un får vi un. Vi 

har sett ovan att det finns ett samband mellan sysselsättning, total arbetskraft och 

arbetslöshet vilket ger oss ekvationen Nn = L(1-un). Om vi återknyter till 

produktionsfunktionen som tidigare använts får vi Y = N och därigenom den naturliga 

produktionen Yn = Nn = L(1-un). 

 

                                                 
19 Blanchard: sid 132. 
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Hittills har teorin för lönebildning handlat om mellansikt och jag ska nu övergå till teorin för 

vad som sker på lång sikt.  

 

När man studerar lång sikt måste tillväxt och produktivitetsökningar på lång sikt beaktas. 

Blanchard utökar därför sin teori till att även omfatta produktivitetsförändringar. En 

frågeställning som då uppstår är om den naturliga arbetslösheten påverkas av 

produktivitetsökningar. Den naturliga arbetslösheten påverkas av två relationer, 

prissättningsrelationen och lönesättningsrelationen. Det första steget i den utökade 

teoribildningen blir att tänka sig hur förändringar i produktivitet påverkar dessa båda 

relationer. Prissättningsrelationen på mellansikt såg ut på följande sätt: P = (1+µ)W. Antag 

nu att en arbetare producerar A enheter, eller omvänt att det krävs 1/A arbetare för att 

producera en enhet. Om den nominella lönen är W blir den nominella kostnaden för att 

producera en enhet lika med (1/A)W = W/A. Om ett företag sätter priset lika med 1+µ, där µ 

är ett påslag, får vi följande prisnivå: 

 

P = (1+µ) (W/A)   

 

Skillnaden mellan den första och den senare ekvationen är att vi nu har med en term för 

produktivitet. Av ekvationen framgår att kostnaderna minskar vid ökad produktivitet, vilket 

leder till lägre pris.20   

 

Om vi övergår till lönesättningen menar Blanchard att förändrade reallöner återspeglar en 

produktivitetsökning över tiden. Om vi har en produktivitetsökning på två procent per år så 

växer även lönerna med två procent per år. Med detta antagande får vi följande utseende på 

lönesättningsrelation: 

 

W = Ae Pe F(u,z) 

 

Det nya i resonemanget är den förväntade produktivitetsnivån Ae. Om arbetare och företag 

förväntar sig en produktivitetsökning kommer denna att adapteras vid löneförhandlingarna 

och därmed påverka förväntningarna.   

 

                                                 
20 Blanchard: sid 274. 



15 
 

2.2.4. Tillbaka till z 
 
I teorin om lönebildningen står z för alla variabler, utom arbetslöshetsgraden, som påverkar 

utfallet av lönesättningen. Arbetslöshetsersättningen utgör en av de i z ingående variablerna. 

Utformningen på de variabler som ingår i z bestäms till stor del av Riksdagen och är således 

institutionellt påverkade. För att studera z närmare har jag därför valt att använda 

institutionell teori som jag återkommer till i avsnitt 2.6. Ytterligare variabler som kan ingå i z 

är arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsmarknadslagstiftning samt minimilöner.  

 
 

2.3. Faktorproportionsteorin 
 
 

Syftet med att ta med denna teori är att kort visa hur produktivitetsförändringar i 

lönebildningsmodellen kan få effekter i utrikeshandeln. Eftersom vi konkurrerar på en global 

marknad påverkas vår arbetsmarknad även indirekt av produktivitetsförändringar i vår 

omvärld.   

 

Vid studier av lönesättning i öppna ekonomier är det svårt att gå förbi Heckscher-Ohlin 

modellen, som även brukar kallas faktorproportionsteorin. Denna teori förklarar hur handel 

kan uppstå med komparativa fördelar och relativ tillgång till produktionsfaktorer som grund.  

 

Grundmodellen för beskrivning och analys av internationell handel är den Ricardianska 

modellen och de komparativa fördelarnas betydelse vid internationell handel. Som vanligt 

vid ekonomiska förändringar står skillnader i relativpriser i centrum. Enligt modellen 

uppstår handel till följd av att länder skiljer sig åt vad gäller produktivitet. Alla länder har 

knappa produktionsresurser med budgetrestriktioner. Om ett land vill producera mer av vara 

A måste det minska produktionen av vara B. Ett land kommer att specialisera sig på att 

producera de varor och tjänster där man har komparativa fördelar. I Ricardos modell utgörs 

den enda produktionsfaktorn av arbetskraft och modellen tar ingen hänsyn till skalfördelar 

och resursskillnader mellan länder. Modellen utgör dock ett instrument för att åskådliggöra 

det ekonomiska utfallet av handel.21  

 

                                                 
21 Krugman & Obstfeld: sid 24-37. 
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Eli Hekscher och Bertil Ohlin publicerade 1933 en utvecklad Ricardiansk modell, kallad 

faktorproportionsteorin, eller Heckscher-Ohlin-modellen. Modellen tar även hänsyn till 

produktionsfaktorn kapital vid internationell handel. Den bygger även på att alla länder har 

identiska produktionsfunktioner, för att tydliggöra hur handel uppstår ur skillnader i relativa 

tillgångar på kapital och arbetskraft. Modellen antar även konstant skalavkastning samt ett 

fast utbud av arbetskraft, och den bortser från marknadsmisslyckanden. Heckscher-Ohlin-

modellen säger att ett land kommer att exportera de varor som på ett effektivt sätt använder 

de produktionsfaktorer vars relativa tillgång är god. Enligt modellen är det således nationella 

skillnader i tillgången till produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital som bestämmer vilka 

de komparativa fördelarna är och därmed handelns uppkomst.22  

 

Det finns empiriska undersökningar som går i motsatt riktning till Heckscher-Ohlin-

modellen. Wassily Leontief presenterade 1953 en undersökning som visar att USA, som är 

ett av världens kapitalintensivaste land, exporterade arbetskraftsintensiva varor, och 

importerade kapitalintensiva varor. Denna undersökning kom att kallas Leontiefparadoxen. 

Det finns även undersökningar från 1970-talet, bl.a. av Robert Stern och Keith Maskus, som 

visar ett omvänt förhållande mot Leontiefs resultat.23     

 

2.4. Effektivitetslöneteorin 
 
I Blanchards modell för lönesättning ser vi några variabler som påverkar lönenivån. Dessa är 

arbetslöshet och den institutionella faktorn z. Dessa variabler ligger på makronivå, d.v.s. 

utanför det enskilda företagets kontroll. Det kan därför vara av intresse att studera en teori 

som visar hur företagen kan påverka lönenivån på mikronivå.    

 

De variabler som ingår i Blanchards teori är externa för de enskilda företagen, och de är 

därmed svåra att påverka. Effektivitetslöneteorin utgår från faktorer som är företagsinterna 

och därmed påverkbara för det enskilda företaget.  

 

En arbetsgivare påverkar till viss del lönenivån och lönestrukturen i ett företag. Man brukar 

använda effektivitetslöneteorin för att förklara permanenta löneskillnader mellan olika 

branscher. En traditionell analys av en arbetsmarknad under fullständig konkurrens ger inga 

                                                 
22 Krugman & Obstfeld: sid 84 ff. 
23 Ibid: sid 72-75. 
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ekonomiska argument för ett företag att sätta en högre lön än vad som krävs för att få tag på 

anställda. Under dessa villkor leder högre löner endast till högre kostnader. Det kan dock 

finnas motiv för företag att betala en högre lön, om de anställdas arbetsinsats förändras med 

lönen. Detta brukar kallas effektivitetslöneteorin.24  

 

I början av 1900-talet var det sambandet mellan lön och levnadsförhållanden som låg i fokus. 

Levnadsförhållandena förknippades med hälsotillstånd och därmed arbetsförmåga.25 Teorin 

har utvecklats i takt med industrialismens utbredning under efterkrigstiden. Man brukar ange 

fyra förklaringar till att effektiviteten i de industrialiserade länderna kan stiga med lönen. För 

en presentation av de fyra förklaringarna citerar jag Björklund m.fl.26: 

         1) att arbetsinsatsen blir större på grund av att det blir kostsammare för den anställde 

att förlora arbetet, 2) att (för företaget kostsam) personalomsättning minskar, 3) att den 

genomsnittliga kvaliteten hos dem som söker arbete i företaget blir högre och 4) att de 

anställdas arbetsnorm blir högre när lönen stiger.    

 

Om den anställde får en lön som motsvarar den lön som gäller i andra företag och det inte 

finns några kostnader förknippade med att byta arbete leder en upptäckt av maskning och 

uppsägning inte till några ekonomiska konsekvenser. Företaget kan däremot ha incitament att 

sätta en lön som är högre än vad marknaden är villig att betala. I detta fall uppstår en kostnad 

oavsett transaktionskostnader. Om alla företag uppträder på samma sätt kan arbetslöshet 

uppstå p.g.a. den höga allmänna lönenivån. För den anställde leder en uppsägning till 

inkomstbortfall p.g.a. inträde i arbetslöshet. Arbetsinsatsen kan påverkas av detta hot. 

Effektivitetslöneteorin bidrar till förståelsen av hur arbetsmarknaden fungerar samt ger en 

förklaring till hur löneskillnader mellan olika företag, yrken och branscher kan uppstå.27 

 

2.5. Diskrimineringsteorier 
 
I den allmänna debatten kan man ibland höra att vissa grupper diskrimineras på 

arbetsmarknaden. Diskriminering innebär i korta drag att en anställd får lägre lön eller har en 

högre arbetslöshet än vad som kan anses vara normalt mot bakgrund av dennes produktivitet. 

Den nationalekonomiska arbetsmarknadsforskningen visar stora och över tiden bestående 

                                                 
24 Björklund m.fl.: sid 182. 
25 För en vidare diskussion se Gösta Bagge: Arbetslönens reglering genom sammanslutningar, AB Nordiska 
Bokhandeln (1917). 
26 Björklund m.fl.: sid 182. 
27 Ibid: sid 183. 
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skillnader i löner och arbetslöshet mellan olika grupper. Dessa skillnader går inte att förklara 

på annat sätt än att diskriminering förekommer, man kan m.a.o. inte förklara dem med teorier 

som baseras på marknadsmekanismer. Statistik visar att i Sverige har kvinnor och invandrare 

en sämre ställning på arbetsmarknaden, och detta brukar hänföras till diskriminering. 

Diskriminering kan förekomma i olika former. I nationalekonomisk teori talas om tre olika 

former av diskriminering. Dessa är arbetsgivardiskriminering, konsumentdiskriminering 

samt arbetstagardiskriminering.  Dessa former kan i sin tur delas in i vardera två modeller. 

Den ena modellen baseras på preferenser och den andra på informationsbrist, eller 

asymmetrisk information. En arbetsgivare som är negativt inställd till invandrare, eller 

personer tillhörande minoritetsgrupper, och som mot bakgrund av detta betalar en lägre lön, 

utsätter de anställda för arbetsgivardiskriminering. I detta fall handlar det således om 

diskriminering som utförs från arbetsgivarens sida. Det förekommer även att arbetstagare har 

en negativ inställning till arbetskamrater med invandrarbakgrund. Detta kan ta sig uttryck i 

att vissa personer väljer bort arbetsplatser med invandrare. På så sätt kan man tränga undan 

utbildad arbetskraft som kommer att söka sig till andra arbetsplatser. 

Konsumentdiskriminering innebär att potentiella kunder undviker att göra affärer med 

företag där personer med viss bakgrund arbetar. I fortsättningen i detta avsnitt bortses från de 

två senare diskrimineringsformerna och enbart arbetsgivarens beteende studeras.28 

 

 I den första modellen som baseras på preferenser antar man att det finns arbetskraft av två 

typer men som har samma produktiva förmåga. Den ena gruppen kan vi benämna 

majoritetsgrupp och den andra minoritetsgrupp. Den senare gruppen besitter någon egenskap 

som vissa arbetsgivare ogillar men som inte påverkar arbetsförmågan. Ett annat antagande är 

att det finns en grupp arbetsgivare som är indifferent mellan användandet av arbetskraft 

mellan de två grupperna. Antag vidare att det finns en grupp arbetsgivare som kan tänka sig 

att betala 90 procent av lönen för att anställa någon ur minoritetsgruppen, och att det finns 

ytterligare en grupp där man är villig att anställa om lönen är 80 procent. På detta sätt har 

man satt ett monetärt värde på preferenserna. I figur 2.2 ser vi hur efterfrågekurvan ser ut, 

samt utbudskurvorna för arbetsgivarna med de olika preferenserna. 

 

 

 

                                                 
28 Björklund m.fl.: sid 140. 
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        Figur 2.2 

 

Som framgår av figuren ovan kommer efterfrågekurvan att börja vid relativlönen 1,0. Vid 

denna lönenivå finns det ett antal företag som är villiga att anställa ur minoritetsgruppen. 

Nästa nivå är 0,8 där vi möter gruppen arbetsgivare som är villiga att betala lägre lön till 

minoritetsgruppen. Vid 0,6 möter vi slutligen den tredje gruppen. Björklunds modell innebär 

att ”Om marknadslönen på traditionellt sätt antas bestämmas av skärningen mellan 

efterfrågan och utbud, får vi som resultat att utfallet kommer att bero på utbudets storlek i 

relation till antalet arbetsgivare med de olika preferenserna.” Björklund menar att om utbudet 

är så litet som vid S1, då får vi inga löneskillnader alls.29   Orsaken till detta är att antalet 

indifferenta arbetsgivare är tillräckligt stort för att möta utbudet av arbetskraft från 

minoritetsgrupper. Samtliga i minoritetsgruppen hamnar hos dessa arbetsgivare. När 

arbetskraftsutbudet ökar uppstår en annan situation. Om utbudet motsvarar efterfrågan vid 

relativlönen 0,9 kommer vi att möta en kombination av segregering och löneskillnader. Den 

arbetsgivare som tidigare var villig att anställa vid 1,0 kommer nu att kunna anställa vid 0,8, 

och kan därmed göra en extra vinst. Modellen visar att storleken på minoritetsgruppens 

arbetsutbud har betydelse, den visar också att segregering kan gå hand i hand med 

diskriminerande löneskillnader.30   

 

                                                 
29 Björklund m.fl.: sid 141. 
30 Ibid: sid 142. 
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Den andra modellen baseras på informationsbrist. Den brukar ofta användas för att förklara 

löneskillnader mellan män och kvinnor. Man skulle även kunna använda den som 

förklaringsmodell till varför vissa företagare är restriktiva mot att anställa exempelvis 

invandrare. Modellen bygger på att arbetsgivaren har informationsbrist om den anställde och 

dennes planer. En invandrare kommer från en annan kultur, och arbetsgivaren kan därför 

vara osäker på hur detta yttrar sig på arbetsplatsen. När det gäller kvinnor kan arbetsgivaren 

vara osäker på om hon kommer att skaffa barn eller inte, eller om det kommer att uppstå 

andra komplikationer i samband med graviditeten och som kan påverka arbetsförmågan.31  

 

2.6. Institutionell teori 
 
Den svenska ekonomins utveckling från mitten av 1800-talet och framåt kännetecknas av 

omvandling och förändring. Ekonomin har i och för sig varit i ständig utveckling även från 

tidigare perioder och framåt, sannolikt från människans begynnelse, men utvecklingen sköt 

fart på ett märkbart sett med början just på 1800-talet. Att förklara ekonomisk omvandling är 

en fråga som samhällsvetenskapen försöker besvara. Den institutionella analysen är inriktad 

mot att förklara förekomsten av företag, kontrakts- och informationsstrukturer, regleringar 

och konkurrenspolitik, uppkomsten av marknader samt statsmaktens roll i samhället. Den 

försöker även förklara vilka incitament institutioner ger upphov till samt hur de påverkar 

relationerna mellan individer, organisationer och offentliga organ 

 

Begreppet institution kan innefatta mycket, men en enkel definition av begreppet är 

samhällets spelregler. En utökad definition kan vara restriktioner i samhället som människor 

utformar i syfte att ange formerna för mänsklig interaktion. Institutioner kan vara formella 

och informella. De formella är ofta nedtecknade i lagar, regler och förordningar medan de 

informella ofta är muntliga och bygger på tradition. Syftet med reglerna är att ange på vilket 

sätt ett spel ska spelas. Man måste därför skilja mellan spelare och regler. Tillsammans kan 

flera spelare bilda ett lag som tillsammans utformar en strategi för att vinna ett spel. 

Institutioner påverkar således spelet, men spelarna kan som aktörer i samhället även påverka 

institutionerna. På kort sikt är reglerna givna, medan de på längre sikt är föränderliga.32  

 

                                                 
31 Björklund m.fl.: sid 143. 
32 North: sid 18. 
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Oliver North menar att en avgörande faktor för utgången är spelarnas skicklighet samt den 

kunskap de har om spelet och om de övriga spelarna. Upprepat spel ger erfarenhet och det 

kommer att skilja sig mellan professionella spelare och amatörer. Varje spelsituation 

kommer att bli unik trots att man spelar efter samma regler. När man möter samma lag flera 

gånger kommer man även att lära känna sina motspelare, vilket i sin tur även påverkar 

spelet.33  

 

Den institutionella teorin försöker besvara ett antal frågor. Dessa är hur ekonomisk 

omvandling sker, vad en marknad är, vad ett företag är samt varför behövs institutioner. En 

viktig del i teorin är institutionell förändring över tiden. Institutioner antas förändras som en 

reaktion på ekonomisk omvandling. Ekonomisk omvandling börjar ofta med en förändring i 

relativpriser. På utbudssidan kan denna förändring bero på t.ex. högre produktivitet, och på 

efterfrågesidan kan den bero på t.ex. befolkningsökning eller ökad inkomst per capita. Denna 

förändring medför att utfallen för parterna ändras, och att det i sin tur leder till att någon eller 

några parter vill förändra överenskommelser. En överenskommelse som grundar sig på 

kontrakt bygger på en regelhierarki och kan då vara svår att ändra. Det kan t.ex. vara 

nödvändigt att omstrukturera regler på högre nivå i hierarkin för att kunna genomföra en 

omförhandling. Man kanske även måste bryta mot någon beteendenorm. Om det handlar om 

beteendenormer kommer en förändring i relativpriser att leda till att dessa gradvis urholkas 

och ersätts av andra normer.34 I den institutionella analysen kan man studera några viktiga 

faktorer och hur de tar sig utryck på olika nivåer. Jag åskådliggör detta genom en matris av 

Hans Sjögren.35  

 

 

  Marknad  (ätverk             Hierarki 

Symbol  Invisible hand  Handslag             Visible hand 

Anpassning genom Självreglering  Samarbete                  Tvång 

Koordineringsinstrument Pris  Avtal                          Order 

Resultat av  Utbud & efterfrågan Förhandlingar             Planläggning 

Primära kostnader Transaktionskostnader Samarbetskostnader    Kostnader 

 

 

                                                 
33 North: sid 115. 
34 Ibid: sid 133. 
35 Matrisen i föreläsningsunderlag som presenterats av ekonomhistoriker Hans Sjögren.  
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Ovanstående matris visar olika nivåer för samverkan. Dessa är marknad, nätverk och hierarki. 

Var och en av dessa nivåer representerar olika institutionella faktorer. Exempelvis styrs en 

marknad av en ”osynlig hand”, medan hierarkin styrs av en ”synlig hand”. Hierarkin anpassar 

sig efter tvång och marknaden efter självreglering.  

 

Adam Smith började under 1700-talet att använda begrepp som den osynliga handen för att 

illustrera hur en fullständig decentralisering av ekonomiska beslut leder fram till resultat i 

form av marknadsklarering. Den osynliga handen är med andra ord prismekanismen som 

ordnar alla beslut till det allmännas bästa. I den neoklassiska teorin utgörs resonemanget av 

jämviktsmodellen, där fri och perfekt konkurrens under vissa omständigheter, d.v.s. i 

avsaknad av marknadsmisslyckanden, leder till optimal resursallokering. Johan Myhrman 

menar att den ekonomiska verkligheten är mer komplicerad än så, och att den innehåller 

marknadsmisslyckanden i form av asymmetrisk information, bristande information, monopol 

och handelsbarriärer. Den osynliga handen löser således inte alla problem.36 Människor 

förhandlar om priser och man försöker utöva påverkan genom marknadsföring. Under dessa 

omständigheter uppstår regler. Inledningsvis uppstår dessa i form av sedvänjor och 

handelsbruk, men när handeln expanderar och går över gränser krävs formella regler. 

Myhrman menar att fördelen med ett regelsystem är att man måste inordna sig, men att man 

även kan förutsätta att andra gör det. Man kan därför förutse händelseutvecklingen.37 Genom 

denna teori försöker Myhrman till viss del förklara ekonomisk tillväxt utifrån institutionella 

faktorer. Han menar att de flesta institutionella förändringar äger rum i politiken och att man 

därför behöver komplettera teorin med en teori för hur det politiska systemet fungerar. 

Myhrman antar att två block tävlar mot varandra om regeringsmakten. De två blocken strävar 

efter att driva en politik som gynnar de egna grupperna samtidigt som dess effekter inte 

hämmar tillväxttakten. Effekterna är inte kända och därför måste man genom experiment 

skaffa sig kunskap. En viktig del i denna teoretiska ansats är att spelreglerna, d.v.s. 

institutionerna, påverkar människors beslut på lång sikt, och inte enbart på kort sikt. 

Människor fattar beslut idag som får återverkningar långt in i framtiden. Trovärdigheten hos 

de valda institutionerna är därför viktig.38  

 

                                                 
36 Myhrman: sid 241. 
37 Ibid: sid 242. 
38 Myhrman: sid 245. 
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I en artikel i American Economic Review39 presenterades John R Commons institutionella 

och ekonomiska teorier. 40 Commons menar att det föreligger svårigheter i att förklara vad 

som menas med institutioner. Ibland synes dessa vara formella och ibland är de informella 

och det kan därför vara svårt att särskilja dem. Han intar även en ståndpunkt att det kan vara 

svårt att skilja mellan ekonomiskt beteende och institutionellt påverkat beteende. Institutionell 

ekonomi kan därför inte behandlas separat från traditionell ekonomisk analys. 

 

Commons betonar det kollektiva handlandet vid institutionell utveckling. Om enskilda 

individer försöker påverka utvecklingen kommer detta enligt honom att medföra en strävan 

efter individuella vinster på andras bekostnad. Kollektivt handlande förekommer enligt 

Commons i många skiftande skepnader. Familjen, företagen, handelsassociationer, 

handelsunioner, staten och fackföreningar är exempel som han tar upp i artikeln. Att handla 

kollektivt i ekonomiska sammanhang är mer kraftfullt. Ett kollektivt handlande skulle enligt 

Commons, inom ekonomiska associationer, till och med vara mer kraftfullt än kollektivt 

politiskt handlande. Det är mot den bakgrunden som Commons förespråkar sammanslutningar 

för anställda. Commons poäng är att enskilda individer genom kollektivt handlande kan vinna 

större fördelar än genom enskilt agerande.  

 
 
 
 
 

2.7. Institutionell förändring ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv 
 

Enligt Lundh kan man hävda att det finns en koppling mellan förändringar i realekonomin och 

förändringar i relationerna på arbetsmarknaden.41 Den svenska ekonomihistorikern Lennart 

Schön presenterar i sin bok En modern svensk ekonomisk historia ett strukturanalytiskt 

perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i Sverige sedan 1800-talet. Schön bygger sin teori 

på traditioner med rötter hos den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter och den svenske 

                                                 
39 Avsnittet om John R Commons är hämtat ur American Economic Review, Vol 21, 1931 sid 648-657. 
40 Commons föddes 1862 I Ohio och kom I början av 1900-talet att bli en av de första att presentera 

trygghetsskapande åtgärder för anställda. 1904 erbjöds Commons att undervisa i ämnet Arbetsmarknadsekonomi 

på universitetet i Wisconsin. Under denna period presenterade han bl.a. förslag om att anställda borde ha 

försäkringar mot arbetsskador och arbetslöshet samt viss form av anställningsskydd.  

 
41 Lundh: sid 35. 
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ekonomen Erik Dahmén. Teorin går ut på att man delar in ekonomin i ekonomiska 

strukturcykler.  Enligt Schön (2000) kan man urskilja ett mönster i den långsiktiga 

utvecklingen. Förloppet börjar med en kris, övergår därefter i en omvandlingsfas, som övergår 

i rationalisering, och slutligen uppkommer en ny kris. Detta förlopp tar enligt Schön c:a 40-50 

år. Varje förlopp kan delas in i kortare cykler, som är mer konjunkturberoende än de längre 

förloppen som är mer strukturellt betingad.  Nästa period med kris inträffar enligt Schöns 

resonemang cirka år 2010.42 Schöns teori har likheter med den s.k. vågteorin som andra 

forskare har presenterat och som går ut på att ekonomisk förändring på lång sikt sker i vågor. 

Schöns syfte är att förklara och periodisera utvecklingen i den svenska ekonomin, utifrån ett 

långsiktigt mönster. Joseph Schumpeter menar att man hittar grunden till förändring hos 

entreprenören. Det är denne som kommer med innovationer som gör att ett företag kortsiktigt 

kan få ett försprång framför sina konkurrenter. På längre sikt kommer dock konkurrenterna att 

imitera innovationen, varför de kortsiktiga vinsterna successivt kommer att försvinna. 

Schumpeter söker således orsaken till ekonomisk förändring på mikronivå, medan Schön 

söker lösningen på makronivån.43 Schöns teori är mer regelbunden än Schumpeters, som 

innebär att den ekonomiska omvandlingsprocessen kommer mer stötvis. Vissa branscher 

kommer med innovationer som får stor expansionskraft. Schön kallar dessa för 

utvecklingsblock.44 Expansionen i utvecklingsblocken fungerar som motorer för den övriga 

ekonomin. Omvandlingstrycket skapas av marknadsförändringar och förändrade faktorpriser. 

Kring basinnovationerna i utvecklingsblocken skapas mängder av mindre innovationer. 

Exempel på basinnovationer som har varit inledningen på utvecklingsblock är järnvägen, 

ångmaskinen, elektriciteten, den kemiska industrin samt förbränningsmotorn.45 Exempel på 

innovationer som medfört omvandlingstryck är utvecklingen av produktionen av stål, där 

metoder för att rensa järnet från kol gjort det möjligt att skapa hårdare stål, som i sin tur gjort 

det möjligt att göra skenor till järnvägen.46  

 

Sedan mitten av 1800-talet har den svenska ekonomin upplevt cirka 35 konjunkturcykler, men 

under samma period endast fyra ekonomiska vågrörelser, med ett omfång om vardera 40 år. 

Varje cykel inleds med en strukturkris. ”En strukturkris uppstår när den rådande ekonomiska 

strukturen, d.v.s. kombinationen av teknik och organisation och inriktningen på vissa 

                                                 
42 Schön: sid 32 ff. 
43 Lundh: sid 30. 
44 Schön: sid 22 ff. 
45 Lundh: sid 30. 
46 Cameron: sid 281 ff. 
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produkter, tjänster och marknader, utsätts för en så hård konkurrens att man kan säga att det 

råder ett omvandlingstryck. I ett sådant läge kan inte företagen i den gamla strukturen uppnå 

konkurrenskraft enbart genom att rationalisera verksamheten, utan det behövs också ökade 

inslag av förnyelse. Ny teknik och organisation måste till, liksom nya produkter, nya 

marknader och nya sätt att marknadsföra.”47 Gamla obsoleta verksamheter får träda tillbaka 

för nya. Vid normala konjunktursvängningar återhämtar sig ekonomin automatiskt, medan det 

vid strukturkriserna krävs strukturella förändringar i även i ekonomin. Strukturkrisen övergår 

till en omvandlingsfas som kännetecknas av en snabb förändring av ekonomi, institutioner 

och politik. Denna omvandlingskris övergår till en rationaliseringsfas, som beror på att 

konkurrenstrycket hårdnar.  Samtidigt ökar produktiviteten då rationaliseringar genomförs. 

När inte rationaliseringarna räcker till uppstår en ny strukturkris.48  

 

Schön studerar främst den ekonomiska utvecklingen, även om institutioner och ekonomisk 

politik ingår. Lundh menar att den institutionella utvecklingen på den svenska 

arbetsmarknaden uppvisar ett liknande mönster som strukturcykelns. Lundh menar att de 

strukturella förändringarna leder till ett förändringstryck även i organisationer. När nya 

innovationer kommer krävs ny teknik, och nya kunskaper. I slutet av en cykel, då 

rationaliseringar och effektiviseringar blir allt viktigare inslag, ökar institutionernas roll, och 

orsaken till detta är enligt Lundh att man strävar efter att sänka transaktionskostnaderna. 

Denna process kan dock öka risken för konflikter på arbetsmarknaden.49 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Lundh: sid 32. 
48 Ibid: sid 31. 
49 Ibid: sid 35-36. 
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3. Empiri  

 

3.1. Den svenska modellen 
 
Socialdemokraterna lade fram innehållet i den svenska modellen, och efter Saltsjöbadsavtalen 

1938 kom den att bli en grund för hur ekonomin och samhället skulle utformas. 

Implementeringen av den svenska modellen genomfördes successivt efter ett flertal 

riksdagsbeslut, av vilka ett antal var blocköverskridande.  Några grundläggande begrepp som 

omfattades av modellen är:  

 

- Starkt centraliserad lönebildning. 

- Partssamverkan 

- Samhällsansvar genom samförstånd mellan arbetsmarknadens parter 

- Frånvaro av statlig inblandning 

- Solidarisk lönepolitik 

- Stark offentlig sektor för att bygga ett välfärdssamhälle 

 

Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken kom att utformas utifrån den s.k. Rehn-

Meidner-modellen, vars namn kom från de två LO-ekonomer som presenterade idéerna.50 

 

3.2. Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 1850 - 2009 
 
Syftet med detta avsnitt är att ge en översikt av samhällsutvecklingen under 1900-talet, med 

tonvikt på arbetsmarknaden och dess organisationer, institutioner och utveckling. Mycket av 

den litteratur och forskning som finns utgår från arbetstagarsidan och vill man finna material 

som har arbetsgivarsidan som utgångspunkt är utbudet mer begränsat. Professor Hans De 

Geer ger i sin bok Från Svenska Modellen till Svenskt #äringsliv en bra överblick av den för 

närvarande aktuella litteraturen inom området. Två böcker ligger till grund för detta avsnitt. 

Det är dels Christer Lundhs bok Spelets regler - Institutioner och lönebildning på den svenska 

arbetsmarknaden 1850-2000, samt Hans De Geers bok, som jag tidigare har berört, och som 

behandlar utvecklingen ur ett arbetsgivarperspektiv.  

 

                                                 
50 Lewin 2002. 
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Christer Lundhs bok Spelets regler speglar utvecklingen på arbetsmarknaden ur ett 

institutionellt perspektiv, där utvecklingen av lönebildningen sedan mitten av 1800-talet till 

stor del framstår som en cyklisk process där stabila förhållanden avlöses av 

omvandlingsperioder. Lundh benämner perspektivet för strukturanalytiskt och hans 

grundtanke är ”att det funnits en puls i den institutionella förnyelsen och därtill en påtaglig 

korrelation mellan de olika arbetsmarknadsregimer som avlöst varandra och den ekonomiska 

strukturomvandlingen.” 51  

 

Med ovanstående litteratur som utgångspunkt kommer jag att göra en sammanfattning av 

utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet.  

 

För att belysa löneutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden vad gäller skillnader mellan 

män och kvinnor, använder jag mig av en sammanställning som LO har gjort.52 

 

Genomsnittlig industriarbetarlön kronor per timme 

År Man Kvinna Kvinnors lön i procent 

1898 0,29 0,14 48 

1920 1,65 0,98 59 

1945 1,98 1,27 64 

1962 6,64 4,73 71 

1980 34,08 30,66 90 

1998 103,27 93,20 90 

 

 

3.2.1. Den tidiga industrialiseringen 1850-1890 
 

Den ekonomiska omvandling som Sverige genomgått tar sin huvudsakliga början i mitten av 

1800-talet. Innan dess gick utvecklingen relativt sätt långsamt. Ångkraften som på allvar 

började användas vid mitten av 1800-talet, blev en förutsättning för sågverkens och de 

mekaniska fabrikernas utveckling. Även järnvägen och utvecklingen kring denna, var 

beroende av ångkraften. När fabriker växte ökade även behovet av en organisatorisk struktur. 

Frihandeln gjorde sitt genombrott vid den här tiden, och en liberalisering inom skogs- och 

bergsbruk gjorde det möjligt för exportindustrin att ta fart. Frihandeln kom dock att innebära 

vissa  problem främst på lokal nivå då vissa företag utsattes för internationell konkurrens, och 

                                                 
51 Lundh: sid 11. 
52 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/915C59487C2D9397C1256E5100496565; 2009-05-29 
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Sverige införde tullar för att skydda bl.a. den inhemska textilindustrin. 53 Andra branscher 

kunde utnyttja frihandeln för att öka sin försäljning utomlands. 

 

Två av de viktigaste reformerna under perioden var skråväsendets avskaffande 1846, och 

införandet av näringsfrihet 1864. Därigenom kunde det individuella anställningsavtalet växa 

fram, samt att arbetskraften fick rätt att organisera sig och strejka. Även aktiebolagslagen kom 

till under denna period. Detta var bl.a. resultatet av institutionella förändringar. Att 

skråväsendet avvecklades innebar att man avlägsnade sig från patriarkaliskt- och 

husbondesamhälle. En ny arbetsmarknadsorganisation växte istället fram, vilken baserades på 

liberala principer. Organisationsfrihet och strejkrätt blev sanktionerade i lag, och 

anställningsavtal som var individuella blev vanliga. Arbetarnas förhandlingsposition var trots 

det svag i förhållande till arbetsgivaren. En viss maktförskjutning kunde dock skönjas. 

Industrialiseringen innebar att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare blev mindre 

personlig, och mer inriktad mot en ekonomisk natur.54   

 

Vid mitten av 1800-talet dominerade jordbruket den svenska ekonomin och cirka 90 procent 

av befolkningen bodde på landsbygden, och cirka 80 procent levde på jordbruk. En 

omfattande avreglering och förändring inleddes av handel och näringsliv. 1863 försvann 

exporttullarna, och man avskaffade även de flesta importtullar. Denna avreglering av 

utrikeshandeln var en viktig institutionell förändring för det fortsatta förloppet. Frihandeln 

gjorde det möjligt för flera svenska industrier att expandera, eftersom den svenska 

hemmamarknaden var för liten. Liberaliseringsrörelsen som stod för en stor del av 

utvecklingen nådde sin höjdpunkt år 1866 då ståndsriksdagen avskaffades.  En viktig lag för 

arbetsmarknaden var den som kriminaliserade arbetslöshet. Denna lag garanterade att godsen 

och husbönderna hade tillgång till arbetskraft. Även om tjänstetvånget fanns kvar så 

mildrades bestraffningen under 1800-talets mitt.55  

 
I de tidiga fabrikerna var arbetsmiljön undermålig. Det var stor risk för olyckor och de 

anställda exponerades ofta för farliga ämnen. Under industrialismens tidiga skede förekom 

även barnarbete. Då barnarbete förbjöds 1881, efter en utredning, hade omfattningen redan 

minskat.  Detta är exempel på hur de sämre förhållandena i fabrikerna kunde uppmärksammas 

men också åtgärdas. Utvecklingen gjorde det möjligt att förbättra de tekniska hjälpmedlen, 

                                                 
53 Lundh: sid 41. 
54 Ibid: sid 41-42. 
55 Ibid: sid 43-50. 
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vilket samtidigt medförde successivt bättre arbetsmiljö. En statlig kommitté utredde under 

1880-talet arbetsmiljöproblemet vilket resulterade i att man 1889 instiftade Yrkesinspektionen 

samt Yrkesfarelagen. 1864 instiftades näringsfrihetsförordningen som garanterade 

medborgarna rätten att sammansluta sig för att tillgodose sina ekonomiska intressen.56 Lagen 

undanröjde även alla legala hinder för att organisera sig fackligt. År 1898 bildades 

Landsorganisationen i Sverige (LO), vilken samlade flera olika branschknutna fackföreningar 

under sig. 

 
 

3.2.2. Fackföreningarnas framväxt 1890-1930 
 
Under 1870-talet slog fabrikssystemet igenom vilket medförde att antalet industriarbetare 

ökade. Den andra industriella revolutionen inleddes med strukturkrisen 1890-95, och i spåren 

av denna kom förbränningsmotorn och elkraften. På kommunikationsområdet kom telefonin 

och de massproducerade tidningarna. Samtidigt ökade storstädernas betydelse. På det 

institutionella området utvecklades bankväsendet och även formerna för aktiebolag 

förändrades. Även arbetsmarknaden genomgick en omfattande institutionell förändring. 

Förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrades mot bakgrund av att inflyttning 

till städerna ökade, samt att antalet industriarbetare ökade. Genom att det bildades 

intresseorganisationer kom relationerna att avpersonifieras. Under 1870-talet började 

arbetarna organisera sig, och kort därefter organiserade sig arbetsgivarna. Kring sekelskiftet 

erkände arbetsgivarna fackföreningarna som representanter för arbetarna, och man kunde 

sluta kollektivavtal. Dessa var normgivande för de enskilda anställningsavtalen. Tidningarnas 

och telefonins genombrott medförde lägre informationskostnader och medförde att 

kunskapsackumulationen kunde öka. Den andra industriella revolutionen var även mer 

kapitalkrävande. Det behövdes nya fabriker och produktionsanläggningar för att producera 

varorna som nu hade kommit att bli mer förädlade. För att klara investeringsbehoven 

behövdes det kapital, och därför kom även kreditmarknaden att expandera. Bankerna 

utvecklades liksom aktiebolagsformen. Affärsbankernas roll ökade, dels som förmedlare av 

kapital, men även som ägare.57  

 

För arbetsgivarna var det väsentligt att ha tillgång till arbetskraft. När industrialismen slog 

igenom förändrades kravet på arbetarnas kompetens. De första strejkerna kunde bemötas 

                                                 
56 Lundh: sid 85. 
57 Ibid: sid 79-81. 
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lokalt med hjälp av strejkbrytare. De fackliga försöken att monopolisera arbetsutbudet 

tvingade arbetsgivarna att tänka i nya banor. I början skedde detta genom att arbetsgivarna 

försökte tvinga de anställda att inte ansluta sig fackligt samt neka att underteckna 

kollektivavtal. Detta utlöste den s.k. föreningsrättsstriden. Denna hade sin grund i att faktiska 

förhållanden på arbetsmarknaden svarade dåligt mot de institutionella förhållandena. I slutet 

av 1800-talet började arbetarna koncentreras till städer och större industriföretag. Genom 

detta uppstod ett gap mellan arbetstagare och arbetsgivare. Genom att antalet konflikter på 

arbetsmarknaden ökade kunde man sluta sig till att de institutionella arrangemangen 

fungerade dåligt.58 Efter ett långvarigt motstånd från arbetsgivarnas sida kunde 

kollektivavtalssystemet genomföras i början av 1900-talet. Under 1800-talets sista tre 

decennier slöts en mängd mindre lokala kollektivavtal. I början av 1900-talet kom 

kollektivavtalen att bli riksomfattande. De första kollektivavtalen innehöll tre regelverk. För 

det första innehöll de bestämmelser om löner och anställningsvillkor. För det andra angavs 

förhandlingsordningar och för det tredje fanns allmänna bestämmelser.59     

  

3.2.3. Industriell omvandling och den svenska modellen 1930-1975 
 
Det utvecklingsblock som växte fram i början av 1930-talet grundades på elektriciteten och 

bilismen. I anslutning till denna period genomförs en omfattande utbyggnad av 

infrastrukturen. Bilindustrins utveckling var inledningen till den Fordistiska 

produktionsordningen som såg dagens ljus under mellankrigstiden men som fick sitt stora 

genombrott på 1950-talet. Tekniska framsteg, marknadsintegration och institutionell 

utveckling ledde fram till produktion av standardiserade produkter för konsumtion.60 

Exportindustrins expansion under 1950- och 1960-talen var en av orsakerna till den ökade 

tillväxten under samma period. På exportmarknaden möttes företagen av priskonkurrens som 

gjorde att företagen var tvungna att höja produktiviteten samt genomföra organisatoriska och 

tekniska förändringar. Arbetsdelningen drevs längre och gruppen tjänstemän ökade. Även på 

det institutionella området skedde förändringar. På arbetsmarknaden skapades regelverk som 

syftade till att genom samordnade löneförhandlingar hålla tillbaka lönekraven, samt garantera 

arbetsfred. En av de institutionellt viktigaste milstolparna var undertecknandet av 

                                                 
58 Lundh: sid 106. 
59 Ibid: sid 102-115. 
60 Ibid: sid 139. 
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Saltsjöbadsavtalet 1938. Detta var också inledningen till den s.k. Saltsjöbadsandan som 

karraktäriserades av bl.a. arbetsfred och samförstånd på arbetsmarknaden.61  

 

Efter andra världskriget stod största delen av den europeiska industrin i ruiner. Eftersom 

Sverige hade stått utanför kriget var produktionsapparaten i stort sett intakt. Den svenska 

industrin hade tidigare i hög utsträckning varit komplementär till andra länders industrier, 

men nu kom utvecklingen att gå i riktning mot internationell konkurrens. Detta innebar även 

ett skifte mot mer teknikintensiva varor med ett högt förädlingsvärde. Efterfrågan på 

arbetskraft ökade som följd av utvecklingen, och arbetsgivarna mötte denna med att rekrytera 

gifta kvinnor och utländsk arbetskraft. För att minska konkurrensen om arbetskraften och 

därmed stigande löner, försökte SAF62 få arbetsgivarna att tillämpa en solidarisk 

lönekostnadspolitik. Under den här perioden framträdde två olika rationaliseringsrörelser som 

påverkat den institutionella utvecklingen. Den ena startade på 1920-talet och hade Fredrik 

Taylors idéer om rationell arbetsdelning som utgångspunkt. Den andra 

rationaliseringsrörelsen, Fordismen, växte fram på 1950-talet, och byggde på Taylorismen. 

Den ökade mekaniseringen och arbetsdelning medförde att antalet tjänstemän ökade. 

Fackföreningsrörelsen kunde dra nytta av att Socialdemokraterna satt i regeringsställning 

under stora delar av 1900-talet. Därigenom kunde fackföreningarna komma i åtnjutande av 

politiskt stöd i sina strävanden. Detta innebar även en maktresurs för fackföreningarna. Vid 

uppgörelsen med Bondeförbundet 1933 lades en ny ekonomisk politik fast, som delvis 

innebar att man skulle bekämpa arbetslösheten. John M Keynes idéer låg till grund för den 

kontracykliska ekonomiska politik som bl.a. innebar statliga investeringar och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder under lågkonjunkturer. Man införde även en offentligt 

finansierad arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringarna administrerades av 

fackföreningarna, vilket ansågs ha betydelse för den fackliga organisationsgraden. Den 

monopolliknande ställning som fackföreningarna fick i försäkringssystemet anses vara en av 

de viktigaste faktorerna bakom den internationellt sett höga fackliga organisationsgraden i 

Sverige.63           

 
 
 

                                                 
61 Lundh: sid 139. 
62 Svenska arbetsgivarföreningen. 
63 Lundh: sid 145-162. 
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3.2.4. Det postindustriella samhället 1975-2000 
 
Den svenska modellen upplevde sin höjdpunkt under 1960-talet, då man reformerade 

socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. Modellen ansågs vara ett internationellt 

föredöme, men under 1970-talet skulle den komma att ifrågasättas alltmer av bl.a. 

arbetsgivare och arbetstagare, och under 1980- 1990-talen monterades modellen i stort sett 

ner. De centrala löneförhandlingarna kom att ersättas av mer branschvisa förbundsavtal, med 

större möjligheter till individuella variationer. Som resultat av detta kunde man i mitten av 

1980-talet se en ökad lönespridning. Den strukturella förändringen medförde institutionella 

förändringar då ekonomin gick från industrisamhälle till tjänstesamhälle. 

Informationstekniken fick sitt genombrott vilket kom att genomsyra en stor del av 

organisationen.64  

 

Under 1960-talet kom industrin att utsättas för hård internationell konkurrens. Varvsnäringen 

mötte konkurrens från Japan som kunde erbjuda billigare arbetskraft och modernare teknik. 

Även från europeiskt håll mötte Sverige konkurrens. De under kriget förstörda industrierna 

hade nu återhämtat sig, och till skillnad från Sverige hade de en modernare maskinpark och 

anläggningar. Oljekrisen 1973-74 tydliggjorde att Sverige hade strukturella problem, och från 

mitten av 1970-talet så kunde man se en betydligt lägre tillväxttakt än under perioden 1945-

1975.65       

 

Tillväxttakten i Sverige var även lägre än för de flesta OECD-länder, vilket bidrog till att vi 

sjönk i placering vad gäller inkomst per capita. Lägre tillväxttakt kunde även förklaras med att 

tjänstesektorn vuxit, samt att den offentliga sektorn tog en stor del av ekonomin i anspråk. 

Dessa sektorer uppvisade inte samma tillväxttakt som industrisektorn. 

 

Bretton Woods-systemets sammanbrott 1971 och oljekrisen som inleddes 1973, samt USA:s 

ökade inflation under Vietnamkriget medförde att ett nytt fenomen såg dagens ljus, 

stagflationen. Hög arbetslöshet i kombination med hög inflation var något som man tidigare 

inte hade stött på i samma utsträckning som nu. De höga oljepriserna ledde till sänkta 

reallöner i många industriländer, samtidigt som många blev arbetslösa. Lönerörelserna 1974-

1976 resulterade i ökade lönekostnader på cirka 40 procent. Exportindustrin drabbades hårt av 

detta och kom att förlora marknadsandelar. Under åren 1976-1981 devalverade kronan med 
                                                 
64 Lundh: sid 223. 
65 Ibid: sid 224-225. 
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totalt 25 procent. Den öppna arbetslösheten kunde samtidigt hållas tillbaka genom 

arbetsmarknadsåtgärder. Detta kom att benämnas den tredje vägens politik. Regeringens 

försök att hålla lönekraven nere ledde till en konflikt mellan socialdemokratin och LO. 

Avregleringen av kreditmarknaden och skattereformer som gynnade medelklassen kom att 

öka på konflikten. Mot slutet av 1980-talet upplevde Sverige en högkonjunktur, hög inflation 

och brist på arbetskraft. Det började då stå klart att den tredje vägens politik inte var någon 

lösning för att skapa förutsättningar för exportindustrin.66 

 

Högkonjunkturen från 1980-talet ersattes av en djup lågkonjunktur som tog sin början i 

inledningen av 1990-talet. Denna sammanföll med fastighets- och bankkrisen, som i sin tur 

nådde sin kulmen då kronan 1992 tilläts flyta. Innan dess hade den borgerliga regeringen 

försökt försvara kronkursen, och Riksbanken, vars uppgift var att försvara en fast växelkurs, 

höjde reporäntan till 500 procent. När kronan till slut tilläts flyta innebar detta att kronan 

deprecierades med ett belopp som motsvarade en 25-procentig devalvering. Den öppna 

arbetslösheten ökade till cirka 10 procent. Den inhemska efterfrågan stagnerade och 

arbetslösheten sjönk inte förrän mot slutet av 1990-talet. Det fanns från de flesta 

riksdagspartiers sida en önskan om ett EU-medlemskap. Detta kom att påverka den 

ekonomiska politiken. En förklaring till Sveriges tillbakagång som industriland efter 1970-

talet, är att den har orsakats av bristande institutionell struktur. Andra viktiga 

förklaringspunkter är höga skatter, liten lönespridning samt sociala trygghetssystem som 

försvagat incitamenten till arbete samt rörlighet på arbetsmarknaden. Offentlig och 

subventionerad verksamhet har också trängt undan konkurrensutsatta företag. Den 

nödvändiga strukturomvandlingen har enligt Lundh försenats av devalveringarna och de 

statliga subventionerna.67 

 

 

 

3.2. Den svenska arbetsmarknadens institutioner 
 
När man studerar den svenska arbetsmarknaden ur den institutionella ekonomins synvinkel 

blir staten och förekomsten av organisationer viktiga byggstenar. De offentliga institutionerna 

har spelat en viktig roll för utvecklingen under 1900-talet, och har då tillsammans med 

                                                 
66 Lundh: sid 227-228. 
67 Ibid: sid 228-229. 
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arbetsmarknadens övriga parter påverkat utformningen av det regelverk som styr 

arbetsmarknaden. De tidiga organisationerna på arbetsmarknaden utgjordes av skrån, företag 

samt gesällsammanslutningar. På arbetsmarknaden säljer arbetaren sin arbetskraft, och i 

utbyte mot detta betalar företaget lön. För att detta utbyte ska ske så smidigt som möjligt 

krävs regler. Dessa regler, i form av institutioner, uppkommer för att minska 

transaktionskostnaderna för de inblandade parterna. Man undviker bl.a. konflikter, särskilt vid 

upprepade transaktioner. Lundh menar att ”institutioner påverkas av den tekniska och 

organisatoriska utvecklingen, av organisationernas påtryckningar, av mänskliga värderingar 

och av tidigare institutionella arrangemang.”68 Den institutionella utvecklingen är således 

spårbunden, där ett beslutssteg bygger på tidigare genomförda beslut. Lundh talar om tre typer 

av formella spelregler på den svenska arbetsmarknaden. Dessa är, i hierarkisk ordning, 

arbetsrättsliga lagar och förordningar, kollektiva avtal samt individuella anställningsavtal. 

Individuella anställningsavtal kan inte ha innehåll i strid med kollektivavtal, och 

kollektivavtal kan inte ha innehåll som står i strid med lagstiftningen.  Uppkomsten av nya 

institutioner leder ibland till etableringar av nya organisationer samt nya institutionella 

arrangemang. Lundh exemplifierar detta med ”försäkringar, förhandlingsordningar, 

begränsningar och rättigheter, myndigheter och partssammansatta organ”. De formella 

spelreglerna skapar förutsättningar för långsiktig samverkan.  Institutionerna reglerar 

arbetstider, uppsägningstider, skyddsföreskrifter, ordningsregler, löner m.m. Det handlar med 

andra ord om arbetsmarknadsparternas rättigheter och skyldigheter. Om man inte hade 

institutioner för detta vore varje enskild individ tvungen att själv förhandla med arbetsgivaren, 

och arbetsgivaren vore tvungen att förhandla med varje enskild individ. Detta skulle skapa 

höga transaktionskostnader för samtliga inblandade parter. När det gäller de informella 

spelreglerna på arbetsmarknaden, sedvänjor och traditioner, är det svårare att se vilka dessa 

är. Lundh räknar upp ”företeelser som strejk- och konflikttraditioner, förhållandet mellan folk 

och överhet (arbetsgivare, centralstat), politisk kultur, könsrollsmönster osv”. De informella 

spelreglerna brukar benämnas implicita kontrakt i den ekonomiska teoribildningen medan de 

formella spelreglerna brukar benämnas explicita kontrakt. I ett samhälle med arbetsdelning 

och personligt fri arbetskraft kan olika slag av överenskommelser ske om arbetsåtaganden. 

”Om arbetskraften inte är personligt fri utan någon annans egendom, är det inte rimligt att tala 

om en överenskommelse mellan parterna om arbetsprestation.”69 Under senare tid har det 

uppkommit nya frågeställningar runt detta i samband med att bemanningsföretagen ökar i 

                                                 
68 Lundh: sid 26. 
69 Ibid: sid 301. 
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betydelse. De som är anställda av bemanningsföretag har i första hand ett anställningsavtal 

med dessa, och bemanningsföretaget har i sin tur ett uppdragsavtal med det företag som köper 

tjänsten. Detta innebär mer komplicerade avtalsförhållanden genom att man får tre parter 

istället får två. I normalfallet ingås ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Detta avtal reglerar främst den arbetsprestation som den anställde ska utföra åt 

arbetsgivaren. Avtalet behöver inte innehålla lönevillkor, då dessa kan omfattas av 

kollektivavtal. I så fall brukar anställningsavtalet normalt hänvisa till andra avtal. 

Tillämpningen av skriftliga anställningsavtal började i slutet av 1800-talet, och dessförinnan 

använde man sig av muntliga avtal. Idag använder man sig uteslutande av skriftliga avtal.70 

Arbetstagarna är i stor utsträckning fackligt anslutna. Sverige har av tradition en hög facklig 

anslutning. Arbetstagarorganisationerna ingår kollektiv avtal med arbetsgivarnas 

organisationer, i första hand med SAF, som numer heter Svenskt Näringsliv. Arbetsgivare 

som inte är anslutna kan inte teckna kollektivavtal, utan är hänvisade till att teckna hängavtal, 

som normalt sett har samma innehåll som kollektivavtalet. 71         

 

 

 

 

3.3. Global konkurrens, arbetslöshet och reallöner  
 
I Ekonomisk Debatts första nummer 2006 publicerade Mats Persson och Marian Radetzki en 

artikel om konsekvenserna för arbetsmarknaden med avseende på globaliseringen. Deras 

huvudtes är att en utbudschock av arbetskraft kommer att antingen sänka våra reallöner eller 

leda till en högre permanent arbetslöshet. Utbudschocken har sitt ursprung i att arbetskraft, 

främst från Östeuropa, Indien samt Kina tråder in i produktionen.  

Katarina Ekholm och Katariina Hakkala presenterar i temanumret av Ekonomisk Debatt 

empiriska studier som de anser visar att Persson & Radetzki har fel vad gäller 

reallönesänkningar i väst.  Deras skepsis grundas huvudsakligen på tre iakttagelser.  

        ”För det första påverkas reallönerna i ett land inte bara av konkurrensen med andra 

länder utan även av tillgången till teknologi och viktiga marknader. För det andra finner de 

studier som har analyserat effekten av handel och utländska direktinvesteringar på efterfrågan 

på arbetskraft förhållandevis små effekter. Slutligen visar erfarenheten att det typiska 

                                                 
70 Lundh: sid 27. 
71 Ibid: sid 26-27. 
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mönstret när låglöneländer integreras med höglöneländer genom att handla och öppna upp för 

investeringar är att reallönerna stiger snabbt i låglöneländerna. Detta mönster har vi sett när 

det gäller Japan under 1960- och 1970-talen och de s.k. asiatiska tigrarna under 1970 och 

1980-talen.”72    

 

Ekholm och Hakkala konstaterar att reallönerna har stigit kraftigt i de utvecklingsländer som 

har industrialiserats. De menar i sin essä att även Kina, Indien samt Östeuropa ska gå samma 

väg. Den empiri som man stöder sitt resonemang på är som framgår ovan löneutvecklingen i 

Japan och de asiatiska tigrarna. Man kan även tillägga att de s.k. konvergensländerna73 har 

genomgått en kraftig ökning av reallöner det sista decenniet.  Ett ökat arbetskraftsutbud i 

Kina, Indien samt Östeuropa kan påverka vår arbetsmarknad på tre sätt: genom utrikeshandel, 

genom rörlighet av kapital samt genom rörlighet av arbetskraft.74  

 

Under våren 2009 presenterade Scanias ledning ett förslag om hur man skulle kunna möta en 

minskad efterfrågan med sänkt arbetstid och sänkta löner. Arbetstagarorganisationerna avslog 

först detta förslag, men en medlemsomröstning under maj månad 2009, bland IF Metalls 

medlemar på Scania i Södertälje, visade att arbetarna på Scania var positiva till förslaget. 

Detta innebär att man delvis sänker lönerna för samtliga anställda, inklusive bolagets VD, 

men även sänker arbetstiden. Lönerna sänks samtidigt som arbetstiden sänks, men inte i 

samma proportion.75 

 

 

3.4. Outsourcing och offshoring 
 

Globalisering är egentligen inget nytt fenomen. Handel och rörelser av människor har 

förekommit i alla tider. För Sveriges del har exportindustrin varit en av framgångsfaktorerna 

under 1900-talet. Karolina Ekholm använder offshoring när hon beskriver hur svenska företag 

placerar sina produktionsanläggningar i utlandet.76   

 

                                                 
72 Ekonomisk Debatt 4/2006 sid 7 ff. 
73 Med konvergensländer menas de östeuropeiska länder som nu ingår i EU. 
74 Min anm. 
75  http://www.dn.se/ekonomi/scania-facket-godtar-lonesankning-1.865068; 2009-05-15, kl 11.25. 
76 Ekholm: sid 15. 
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Enligt Svenskt Näringsliv försvann 120 000 jobb som en direkt konsekvens av utflyttning av 

produktion åren 1999-2004. Därutöver vissa indirekta effekter som ledde till en förlust av 

ytterligare 180 000 jobb. Det skulle i så fall handla om en förlust av cirka 60 000 jobb per år. 

Enligt Ekholm finns inte något vedertaget sätt för att göra beräkningar av det här slaget. Men 

oavsett om beloppen varierar så visar de ändå något om riktningen på antalet förlorade jobb. 

Att flytta produktionen till låglöneländer behöver inte nödvändigtvis betyda bättre lönsamhet, 

som först kan antas. De lägre lönerna motsvaras ofta av en lägre produktivitet, vilket gör att 

vinsten inte behöver bli så stor.77 

 

  

3.5. Arbetslöshetsersättningens betydelse för nivån på arbetslösheten 
 
Alliansen föreslog i valrörelsen 2006 att man skulle sänka ersättningsnivåerna i a-kassan, för 

att därigenom skapa fler arbeten. Socialdemokraterna och Vänsterparitet kontrade med att 

sänkta ersättningsnivåer inte skapar fler arbeten. Det finns omfattande forskning om hur nivån 

på a-kassan påverkar arbetslösheten.  Lars Calmfors skriver i en debatt artikel i SvD den 30 

november 2006 att ”om man lägger samman all forskning på området går det inte att komma 

till någon annan slutsats än att lägre arbetslöshetsersättning bidrar till fler jobb”78 Notera att 

Calmfors använder benämningen ”bidrar till fler jobb”, och inte ”till lägre arbetslöshet”.  

Bertil Holmlund och Anders Forslund menar att även ersättningstiden spelar en liknande roll 

som ersättningsnivån. Holmlund och Forslund menar att högre ersättning medför ett större 

löneökningstryck och att lönesättningskurvan därmed förskjuts uppåt med en efterföljande 

ökning av jämviktsarbetslösheten. Holmlund menar att orsaken till detta är att ”incitamenten 

att undvika arbetslöshet genom återhållsamma lönekrav blir svagare om arbetslösheten blir 

mindre kostsam”. Författarna menar även att ersättningsnivån påverkar intensiteten i 

jobbsökandet.79     

 

 

 

                                                 
77 Ekholm: sid 21. 
78 http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14173164.asp. 
79 Persson m fl.: sid 103. 
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3.6. Förändrade villkor på arbetsmarknaden; alliansregeringen 2007-
2009 

 
I maj 2007 presenterade den borgerliga regeringen ett förslag om sänkta socialavgifter för 

vissa delar av tjänstesektorn förslaget var omfattande men fullföljdes inte då 

remissinstanserna avlämnat sina svar. I min sammanfattning nämner jag arbetsgivaravgifter, 

som är en social avgift som en arbetsgivare betalar med löner som grund. Egenföretagare som 

bedriver verksamhet i form av enskild firma eller handelsbolag80 betalar egenavgifter istället 

för arbetsgivaravgifter. I praktiken är skattesatsen för arbetsgivaravgifter och egenavgifter lika 

stora, varför jag fortsättningsvis endast talar om arbetsgivaravgifter och anställda, om inte 

förslagen har specifikt innehåll för företagare.     

 

De sociala avgifterna är principiellt sett försäkringsavgifter men i praktiken saknas det en 

direkt koppling mellan avgiften och förmånen. När det gäller pensionsdelen är dock 

kopplingen absolut, varför man väljer att behålla den delen av de sociala avgifterna. Det 

inkomstgrundade ålderspensionssystemet är fristående och ligger vid sidan av statsbudgeten. 

Fr.o.m. 2007 har man infört att arbetsgivare endast behöver betala löneskatt för personer över 

65 år. Syftet med denna åtgärd är att göra det mer attraktivt för företagen att behålla och 

nyanställa äldre medarbetare. Tidigare betalade man en löneskatt på 16,16 procent, plus 

pensionsavgiften, för dessa personer.      

I maj 2008 antog Riksdagen en proposition81 som innebär att företagen har rätt till nedsättning 

av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 18 år, men inte 25 år.  Syftet 

med förslaget är att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Förslaget 

innebär att de sociala avgifterna, med undantag för ålderspensionsdelen, halveras. Detta 

medför en sänkning med 11,10 procentenheter. Fr.o.m. januari 2009 sänktes 

arbetsgivaravgiften för ungdomar till 15,49 procent. 

 

Den 30 maj 2007 antog Riksdagen en proposition som innebär att fysiska personer som köper 

hushållsnära tjänster medges ett avdrag i form av skattereduktion. Skattereduktionen uppgår 

enligt propositionen till 50 procent av ett underlag bestående av utgifter för sådana arbeten. 

Den som utför arbetsuppgifterna måste ha F-skattsedel. Skattereduktionen får inte överstiga 

50 000 kr per person och beskattningsår.  

                                                 
80 Med handelsbolag avser jag fortsättningsvis även kommanditbolag, som är en form av handelsbolag. 
81 En proposition är ett förslag som Regeringen presenterar inför Riksdagen, och som denna har att ta ställning 
till. Propositionen antas eller avslås av Riksdagen.  
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Den första januari 2007 infördes något som kallas nystartsjobb. Detta är en ny form av 

anställning som är subventionerad. Syftet är att stimulera arbetsgivare att anställa personer 

som står utanför arbetsmarknaden.  ”Målgruppen för nystartsjobb är personer som varit 

arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under en sammanhängande tid 

av minst ett år. Personer som varit heltidssjukskrivna, uppburit sjuk eller aktivitetsersättning, 

varit socialbidragsberoende eller varit anställd vid Samhall AB och anmälda hos 

arbetsförmedlingen kvalificerar också för nystartsjobb. Även nyanlända flyktingar kan få 

nystartsjobb.”82 Stödet lämnas genom att skattekontot krediteras med ett belopp som 

motsvarar cirka 25 procent av den totala arbetskostnaden. Stödet ges under en period som 

motsvarar den tid som den anställde stått i utanförskap, dock högst i fem år. Anställer man 

någon som fyllt 55 år, och i övrigt uppfyller ovanstående kriterier, lämnas stöd under dubbelt 

så lång tid, dock längst tio år. 

4. Analys 
 
När man tar del av den svenska utvecklingen på arbetsmarknaden, från 1850-talet och fram 

till idag kan man se att den strukturella omvandlingen går hand i hand med den institutionella. 

Kausalsambandet mellan institutioner och strukturell omvandling är för hela perioden oklar, 

och sannolikt har de båda variablernas betydelse för utvecklingen varierat från gång till 

annan. I vissa fall har institutionerna påverkat den strukturella omvandlingen, i andra har 

förhållandet varit den omvända.  

 

En viktig faktor i Sveriges utveckling är kopplingen mellan arbetarrörelsen och 

socialdemokratin. Arbetarrörelsen har utgjort en väljarplattform för Socialdemokraterna, som 

därmed också har haft intresse av att gynna dessa grupper. Denna koppling har sannolikt även 

bidragit till stabilitet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att ha fungerande företag, som 

generar arbetstillfällen, och därigenom skatteintäkter är en viktig del i ett fungerande 

välfärdssamhälle. Den svenska arbetsmarknaden präglas under den studerade perioden av 

samförstånd. Även arbetsgivarna har insett vikten av att betala löner över subsistensnivån.  

 

Sverige är ett befolkningsmässigt litet land. Samtidigt har Sverige ett antal stora industrier 

som är i behov av arbetskraft. Detta innebär att det under flera perioder har varit brist på 

                                                 
82 Finansdepartementet: sid 17, se källförteckning. 
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arbetskraft. Arbetsgivarna har ibland konkurrerat om personal. De som har kunskaper har 

kunnat utnyttja detta. Av effektivitetslöneteorin framkommer att de anställdas arbetsnorm blir 

högre när lönen stiger, arbetsinsatsen blir större på grund av det blir kostsammare att förlora 

arbetet, för företaget kostsam personalomsättning minskar, den genomsnittliga kvaliteten hos 

de som söker arbete i företaget blir högre. Detta överensstämmer med utvecklingen på den 

svenska arbetsmarknaden fram till omkring 1970. Efter oljekrisen faller tillväxten, och 

reallönerna minskar. Lönespridningen mellan branscher ökar då flera fackförbund frångår den 

centrala förhandlingsmodellen för att förhandla enskilt, och därmed kunna uppnå högre löner. 

Detta är en avvikelse från den konsensus som man tidigare har haft från fackligt håll. Vad 

som har orsakat detta är oklart, men en förklaring kan vara att när det råder goda tider, och det 

finns en stor kaka att dela, så är alla nöjda. När sedan resurserna minskar, då framträder ett 

opportunistiskt beteende, som innebär att de som har möjlighet till högre reallöner inte vill 

avstå dess till förmån för andra grupper. Det sociala skyddsnätet i form av 

arbetslöshetsförsäkringar och sjukpenning, har utgjort ett visst avsteg från 

effektivitetslöneteorin.  

 

Den växande offentliga sektorn har sammanfallit med kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. 

Detta sker främst under 1960-talet. Kvinnor har tidigare funnits på arbetsmarknaden, men inte 

i den utsträckning som nu sker. En stor andel av kvinnorna hamnar inom den offentliga 

sektorn, och då främst inom vård, skola och omsorg (VSO). Statistiska undersökningar visar 

att kvinnor historiskt sett har lägre löner än männen. Av tabellen på sida 27 framgår att 

löneskillnaderna har minskat över tiden. Löneskillnaderna kan förklaras med att kvinnor i 

högre utsträckning arbetar i branscher som har lägre löner. Att löneskillnaderna krymper kan 

förklaras med att jämställdhetsarbetet går framåt, samt att de traditionella kvinnoyrkena 

successivt uppvärderas vid löneförhandlingar. Att lönerna trots allt är lägre inom VSO-

sektorn kan förklaras med att männen inte söker sig från den relativt välbetalda industrin, till 

VSO-sektorn. Kvinnor som söker sig till industrin möter en traditionellt mansdominerad värld 

som dock rör sig i en löneutjämnande riktning. Sannolikt spelar institutionerna en viktig roll i 

denna utveckling. I vissa fall kan man inte förklara skillnaderna på annat sätt än genom 

diskrimineringsteorier. 

 

Globaliseringen har medfört att Sverige öppnas upp för utländsk konkurrens på 

produktionssidan. Detta märks genom att svenska företag dels flyttar utomlands, men också 

gör sina nyetableringar utomlands. Som framgår av Carolina Ekholms analys, är 
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företagsutflyttningen inget stort problem. De svenska företagens val att lägga nya 

produktionsanläggningar utomlands blir vanligare, men utgör en naturlig åtgärd. Detta 

behöver inte enbart handla om att företagen söker lägre produktionskostnader, utan snarare 

om att företagen vill ha sin produktion nära avsättningsmarknaden. Detta kan man se genom 

att företag som lämnar Sverige i flera fall placeras i andra EU-länder. Tjänstesektorn har dock 

inte samma möjlighet att konkurrera globalt, och att människor från låglöneländer flyttar hit 

för att arbeta är inte samma sak som att tjänsteproduktion flyttar till låglöneländer.  

  

Övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle innebär att man även går över från en 

sektor med större möjligheter till produktivitetsökningar, till en med lägre. Samtidigt som 

detta sker ökar konkurrensen från omvärlden. Den sektor som varit tillväxtens motor i Sverige 

minskar således i betydelse till förmån för tjänstesektorn, samtidigt som de utsätts för 

utländsk konkurrens. I och med detta sätts det svenska välfärdssamhället under press, dels på 

grund av lägre tillväxt, men också genom ökad konkurrenskraft. Även industrin sätts under 

ökad press då effektivitetskraven ökar.       

 

Att sänka t.ex. arbetslöshetsersättningarna kan leda till att löneanspråken blir lägre, genom att 

arbetstagarna blir mer villiga att ta arbete till lägre lön. Därmed ökar konkurrenskraften för 

industrin. Om utvecklingen mot lägre löner går för långt kan detta få konsekvenser i form av 

ökad personalomsättning och mer improduktiv personal, enligt effektivitetslöneteorin. Det är 

därför viktigt att vara försiktig då man drar slutsatser om vilka effekter olika handlingar får. 

Något som ger ett visst resultat på kort sikt, kan ge ett annat på lång sikt.             

 

Regeringen införde direkt efter valet 2006 en rad åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet. Man 

försämrade villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, samt för sjukskrivna. Genom att genomföra 

dessa åtgärder minskar incitamenten att inte arbeta. Samtidigt genomfördes en rad åtgärder för 

att underlätta för arbetsgivare att anställa, främst i form av nedsättningar i arbetsgivaravgifter. 

Enligt lönesättningsteorin har en minskad arbetslöshet en lönehöjande effekt, samtidigt som 

minskad arbetslöshetsersättning har en löneminskande effekt. Åtgärderna för att påverka z 

och u skulle således kunna gå i motsatt riktning, och därmed jämna ut effekterna. Hur väl man 

lyckats i dessa åtgärder ligger inte inom ramen för denna uppsats att undersöka.   
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5. Slutsatser 
 
Vid industrialismens genombrott bygger lönebildningen på traditionell jämviktsteori. Utbudet 

av arbetskraft möter efterfrågan, och lönen bildas där dessa möter varandra. Arbetskraften 

kännetecknas av fullständig konkurrens. Därefter inträder fackföreningar på arbetsmarknaden 

som strävar efter att monopolisera arbetskraftsutbudet. Bristen på arbetskraft leder till att även 

arbetsgivarna konkurrerar om denna genom högre löner. Arbetsmarknadens parter inser 

vikten av konsensus och man löser detta inledningsvis genom Saltsjöbadsavtalen. Enligt min 

uppfattning möjliggörs detta av att Sverige är ett befolkningsmässigt litet land med flera 

förhållandevis större företag.  

 

När Sverige sedan möter den globala konkurrensen och oreglerade exportmarknader, kommer 

villkoren mer och mer att påminna om de som råder för länder med större befolkning. 

Omvärldstrycket på arbetsmarknaden leder till att de inhemska möjligheterna till lönebildning 

förändras tillbaka mot de som råder vid industrialismens genombrott, med skillnaden att man 

nu även måste ta hänsyn till effektivitetslöneteorin. Man kan se tendenser i de förändringar 

som genomförts av den nuvarande regeringen, och det arbete som även påbörjades av den 

förra socialdemokratiska regeringen.     

 

Min slutsats är att den svenska lönebildningen som ett resultat av omvärldstryck kommer att 

åter närma sig traditionell jämviktsteori med inslag av effektivitetslöneteori, och att vi närmar 

oss den löneteori som presenteras i avsnitt 2.     

 

De faktorer som enligt min uppfattning har påverkat utvecklingen för lönebildningen under 

perioden 1850 – 2009 är i kronologisk ordning: 

- Samförstånd på arbetsmarknaden mellan dess parter 

- Påbörjandet av arbetet med den svenska modellen 

- Kvinnornas ökade inträde på arbetsmarknaden 

- En växande offentlig sektor 

- Övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle 

- Ökad konkurrens från länder utanför Europa 
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