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Sammanfattning 

Den rådande finanskrisen har gjort att arbetslösheten i Sverige spås stiga under de 

kommande åren. Då en stor del av Sveriges befolkning arbetar inom den svenska 

industrin anses det oroväckande att det just är denna sektor som nu drabbats hårdast 

av finanskrisen. Därför har både företag och arbetstagare börjat söka efter alternativa 

lösningar till uppsägningar för att undvika massarbetslöshet. En lönesänkning, i form 

utav en arbetstidsförkortning, är det alternativ som varit mest omdiskuterat. Syftet 

med denna uppsats är därmed att undersöka huruvida lönesänkningar kan vara ett bra 

alternativ till uppsägningar. Detta genom att utreda hur de olika aktörerna på 

arbetsmarknaden ställer sig till en lönesänkning och vilka faktorer som påverkar 

respektive parts åsikt.  

 

Litteraturstudier gällande lönebildning och lönestelhet samt närmare studier om hur 

arbetstagaren respektive arbetsgivaren resonerar då de bjuder ut eller efterfrågar 

arbetskraft har fungerat som referensram till den empiriska undersökningen. Denna 

har i sin tur främst byggts upp av personliga intervjuer med representanter från de 

mest uppmärksammade aktörerna i diskussionen; IF Metall, Teknikföretagen och 

Unionen.  

 

De slutsatser vi kunnat dra utifrån vår utförda undersökning är att en lönesänkning, i 

form av en arbetstidsförkortning, kan vara ett bra alternativ till uppsägningar för de 

branscher som är hårdast drabbade av arbetslöshet och där arbetstagarna saknar ett 

tillräckligt starkt skydd vid en eventuell uppsägning. Detta kräver dock att det går att 

försäkra sig om att de företag som sänker lönerna är bärkraftiga nog att överleva 

finanskrisen.  
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1 Inledning 

Till följd av den rådande finanskrisen förutspår finansminister Anders Borg en 

sysselsättningsminskning som gör att Sverige 2011 kan komma att ha en arbetslöshet 

på hela 11,7 %, en siffra som är betydligt högre än vad man från början hade kunnat 

föreställa sig (Dagens Nyheter, 2009a). Trots att flertalet regeringar runtom i världen, 

inte minst i Sverige, försöker få igång efterfrågan med hjälp av olika stödprogram och 

andra åtgärder ser analytiker och debattörer mörkt på de kommande åren och den 

effekt som massarbetslösheten kan få på samhället i stort. 

 

Arbetslösheten drabbar den enskilde individens levnadsstandard och välbefinnande. 

Detta får negativa effekter på efterfrågan av svenska varor och tjänster och därmed på 

Sveriges BNP. Men det är inte bara den enskilde individen som drabbas utan samtliga 

medborgare kommer direkt eller indirekt att känna av den höga arbetslösheten då 

samhällets skattebetalare delar solidariskt på bördan via arbetslöshetsförsäkringar och 

olika skattefinansierade stödprogram. (Fregert & Jonung, 2005, s. 184). Att ha en god 

arbetsmarknadspolitik som bromsar massarbetslösheten och dess negativa effekter på 

samhället anses därmed vara av väsentlig vikt. Frågan är dock om en god 

arbetsmarknadspolitik är tillräckligt för att råda bot på den allvarliga situationen. 

Därför har nu både företag och arbetstagare börjat söka efter alternativa lösningar där 

en mer flexibel lönebildning är det förslag som varit mest omdebatterat. 

1.1 Bakgrund 

Den strategi som tidigare använts i Sverige för att dämpa effekterna av arbetslösheten 

har varit grundad i den så kallade svenska modellen. Det som särpräglar den svenska 

modellen är arbetsmarknadspolitiken och den så kallade Rehn-Meidner modellen 

(Fregert & Jonung, 2005, s. 196). Huvudtanken bakom denna är att ”påskynda 

strukturomvandlingar genom att sätta löner oberoende av företags faktiska 

betalningsförmåga och att istället genom aktiv arbetsmarknadspolitik styra 

arbetskraften till effektiva företag”.(Bergh, 2009,  s.12).  

 

Under 1990-talets lågkonjunktur var den generösa arbetslöshetsersättningen en av de 

faktorer som gjorde att Sverige kunde undvika att hamna i en lika djup depression 

som under 1930-talet. Sveriges generösa och stabila arbetslöshetsersättning har legat 



  7

till grund för den svenska arbetsmarknadspolitiken, med kollektivavtalslösningar som 

har varit framgångsrika och som även har blivit uppmärksammade internationellt. 

(Fregert & Jonung, 2005, s.198). 

 

Att det är Sveriges industri som drabbas hårdast av finanskrisen anses oroväckande då 

industrin är starkt kopplad till den svenska välfärden. Detta har medfört att 

arbetsgivare och vissa fackförbund nu förespråkar lönesänkningar som ett alternativ 

till uppsägningar. När IF Metall1 den 2 mars 2009 presenterade att de träffat en 

överenskommelse om ett krisavtal, ett så kallat ramavtal för permittering och 

utbildning, med bland annat Teknikföretagen2, uttrycktes delade meningar på svenska 

arbetsmarknaden. Avtalet innebar en arbetstidsförkortning för arbetstagarna med 20 

procent vilket även medför en proportionell sänkning av den anställdas inkomst (IF 

Metall, 2009b). IF Metall och Svenskt Näringsliv ställde sig positiva till förslaget 

medan andra fackföreningar som till exempel Unionen3 ställde sig högst kritiska till 

överenskommelsen. (Efterarbete, 2009).  

1.2 Problemdiskussion 

Lönesänkningar har sällan varit aktuella under tidigare kriser och strider emot idén 

om att lösa problem i enlighet med den svenska modellen. Denna modell har inte gett 

något utrymme för flexibel lönebildning utan har istället haft som mål att konkurrera 

ut olönsamma företag som inte lyckas bära sina kostnader.(Bergh, 2009, s. 17-20) 

Den information som finns om effekterna som en lönesänknings skulle kunna få på 

arbetsmarknaden, och inte minst på samhället i stort, är således begränsad. Det är en 
                                                        
1 IF Metall är en fackförening med cirka 400 000 medlemmar och har som uppgift att organisera en 
stor del av den svenska industrin bland annat för företag som är verksamma inom läkemedel, plast, stål, 
kemi, verkstad, gruvor, glasbruk och bilindustrin. IF Metall har knutit kollektivavtal om lönevillkor 
och andra anställningsvillkor på cirka 12000 arbetsplatser vilket motsvarar ungefär 94 procent av de 
arbetsplatser som man har medlemmar på. (IF Metall, 2009a)  
2 Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som representerar mer än 3400 av Sveriges viktigaste 
teknikföretag som tillsammans har runt 300 000 anställda. Deras medlemmar verkar inom bland annat 
telekommunikation, metallindustri, elektronik, industrimaskiner, datateknik, elkraft, instrumentteknik, 
optik, bilar, transporter och mycket annat. En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av 
arbetsgivare som företräder deras kollektiva intressen i förhandlingar med arbetstagare och deras 
organisationer. En arbetsgivarorganisation kan därmed beskrivas som arbetstagarnas fackförening. 
(Teknikföretagen, 2009) 
3Unionen har cirka 500 000medlemmar och är därmed Sveriges största fackförbund på den privata 
arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. De har medlemmar inom bland annat 
följande industrier: Verkstadsindustri, gross- och partihandel, transport och spedition, forskning och 
utveckling, byråer/uppdragsverksamhet, callcenter, byggindustri, kemisk industri, konsult, ideella 
organisationer, it-branschen, skogs- och pappersindustri, telekom, livsmedel, media, privat tandvård. 
(Unionen, 2009a) 
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relativt ny metod, en metod det saknas empirisk kunskap om i dagens moderna 

samhälle och som är kontroversiell på många plan. Åsikterna om huruvida 

lönesänkningar är en bra lösning är delade och förhoppningarna lika många som 

farhågorna. Att färre slipper bli arbetslösa vägs mot vad som faktiskt kan tänkas 

hända om företagen, trots att de nu får möjligheten att sänka lönekostnaderna, ändå 

tvingas gå i konkurs.  Men hur resonerar egentligen de inblandade parterna gentemot 

de förhandlingar som nu pågår?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka huruvida lönesänkningar kan vara ett bra alternativ till 

uppsägningar. Detta genom att utreda hur de olika aktörerna på arbetsmarknaden 

ställer sig till en lönesänkning och vilka faktorer som påverkar respektive parts åsikt.  

 

För att få den förståelse som krävs för att kunna analysera ämnet kommer vi även att 

titta på hur lönebildningen går till idag i Sverige och varför lönesänkningar har blivit 

aktuella just nu.  

1.4 Avgränsning 

På grund av att den tid vi fått att disponera är relativt begränsad kommer vi inte att 

prata med enskilda företag. Istället tror vi att ett mer effektivt tillvägagångssätt är att 

låta arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, då de representerar 3400 

teknikföretag i Sverige, representera företagen och ge en generell bild över deras 

attityder till lönesänkningar. Dessutom är Teknikföretagen en av de 

arbetsgivarorganisationer som ingått avtal om arbetstidsförkortningar med IF Metall. 

Av samma anledning som ovan kommer vi, vid utredningen av hur arbetstagarna 

ställer sig till lönesänkningar, inte att prata med enskilda individer utan istället har vi 

valt fackförbunden IF Metall och Unionen som lämpliga representanter. Detta på 

grund av att det är dessa fackförbund som varit mest aktiva i diskussionen om 

lönesänkningar och de har dessutom visat sig tycka och agera olika gällande metoden. 

Staten är också en viktig del av arbetsmarknaden men vi kommer inte att vidare 

analysera hur till exempel arbetsförmedlingen eller andra statliga organisationer som 

arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder ställer sig till lönesänkningar. De 
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kommer att utgöra en del av diskussionen men det är inte där vi avser att lägga störst 

fokus. 

1.5 Disposition  

I kapitel 2 kommer vi att definiera begrepp som används frekvent under uppsatsens 

gång. I kapitel 3 kommer vi att klargöra vår metod och förklara hur vi har gått tillväga 

för att få tillgång till den information som varit nödvändig för att kunna skriva denna 

uppsats. Dessutom kommer vi där bland annat att reflektera över intervjuteknik då det 

är en viktig del av uppsatsen. Kapitel 4 utgör vår teoretiska referensram som 

fokuserar på lönebildning och arbetsmarknadens aktörers olika perspektiv. Kapitel 5 

är en redogörelse för tidigare studier på samma område, det vill säga för hur 

arbetstagare och arbetsgivare tidigare ställt sig till en lönesänkning. Kapitel 6 är en 

sammanfattning av vår empiriska studie som vi sedan ska applicera på vår teori i 

kapitel 7 (analysen) för att i kapitel 8 kunna dra slutsatser om huruvida 

lönesänkningar kan vara ett bra alternativ till uppsägningar. 
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2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Lönesänkning 

När vi under uppsatsens gång diskuterar lönesänkningar är vi väl medvetna om att det 

finns olika typer och definitioner av lönesänkningar. I denna uppsats har vi dock valt 

att definiera en lönesänkning som en arbetstidsförkortning. Det vill säga att 

arbetstagaren får gå ner i arbetstid med 20 procent vilket därmed resulterar i en 

proportionell inkomstminskning. (IF Metall, 2009b). Detta beslut har vi tagit då det är 

denna metod som har debatterats mest just nu och det är även denna metod som 

använts av IF Metall när de slutit krisavtal med bland annat Teknikföretagen.  

Eftersom att samtliga som medverkar i debatten just nu kallar metoden för 

lönesänkning, trots att det i själva verket inte innebär en direkt nominell sänkning av 

lönen, har vi valt att fortsätta använda begreppet lönesänkning genom hela arbetet.  

2.2 Den svenska modellen  

Den svenska modellen berör flera områden men den punkt där det är mest berättigat 

att tala om en svensk modell är arbetsmarknadspolitiken och Rehn-Meidner modellen 

(Bergh, 2009, s. 17-20). De övergripande målen som Rehn och Meidner satte upp för 

den ekonomiska politiken 1951 var låg inflation, låg arbetslöshet, hög tillväxt och 

jämn inkomstfördelning. Sex åtgärder har utvecklats för att nå dessa mål. 

• Sverige ska föra en stram finanspolitik för att förhindra att prisnivån och 

inflationen pressas upp. (Bergh, 2009, s. 17-20) Att regeringen inte 

intervenerar med statliga medel innebär också att de minst slagkraftiga 

företagen slås ut och att de strukturomvandlingar, som detta leder till, slussar 

arbetskraften till mer produktiva företag. (Fregert & Jonung, 2005, s. 196). 

• Den svenska lönepolitiken har som mål att reducera löneklyftor och strävar 

efter ”lika lön för lika arbete”. Detta har konkurrerat ut olönsamma företag 

genom att de inte haft möjligheten att anpassa lönerna till rådande 

marknadsläge. (Bergh, 2009, s. 17-20). 

• Arbetsförmedlingen har en betydande roll och ligger under statens ansvar. 

Dess huvuduppgift är att underlätta för arbetslösa att finna ett nytt arbete i mer 

produktiva företag. (Fregert & Jonung, 2005, s. 196).  
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• Arbetsmarknadsutbildningar bör prioriteras för att anpassa de arbetslösas 

kompetens till den efterfråga som finns på arbetskraft (Fregert & Jonung, 

2005, s. 196). 

• Sysselsättningsskapande åtgärder, beredskapsarbeten och lönebidrag ska 

prioriteras (Fregert & Jonung, 2005, s. 196). 

• Flyttningsbidrag ska ges till dem som kan tänka sig att flytta i samband med 

nytt arbete (Fregert & Jonung, 2005, s. 196). 
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3 Metod  

I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga för att uppfylla vårt syfte med 

uppsatsen. Den innehåller en presentation av vilken metod vi har valt när det kommer 

till att samla in data och vilken typ av data som är relevant för oss. Dessutom kommer 

vi att diskutera viktiga begrepp som validitet och reliabilitet. 

3.1 Val av forskningsmetod 

Två vanliga metoder som finns att tillgå vid uppsatsskrivande är kvalitativ och 

kvantitativ metod. Jerome Kirk och Marc. L. Miller beskriver den kvalitativa 

forskningsmetoden som en metod där man observerar hur människor beter sig i sitt 

eget territorium genom att interagera med dem på deras egna villkor och språk.(1986, 

s. 9). Denna metod gör det möjligt för en forskare att komma in på djupet i sitt ämne 

då den tar hänsyn till den sociala verklighet som studeras. Till skillnad från den 

kvalitativa metoden, som varken kan eller bör uttryckas i siffror, innebär den 

kvantitativa metoden att man med hjälp av statistiska mått och tabellanalyser får fram 

det material som behövs för att uppnå studiens syfte. (Arvidson & Rosengren, 1997, s. 

16-17).  

 

Då en stor del av vår insamlade empiriska data kommer att bestå av intervjuer med 

bland annat arbetsgivarorganisationer och fackföreningar använder vi den kvalitativa 

metoden passar oss. Steinar Kvale (1996, s. 1) stärker vår ståndpunkt genom att 

understryka att det är enklare att kan komma närmare sanningen om hur samhället 

fungerar om det mänskliga perspektivet tas med i beräkningen.  

3.1.1 Undersökningsprocessen 

En kvalitativ forskningsprocess kan beskrivas med hjälp av en sjustegsmodell. Som vi 

ser i Figur 1 (Neuman, 2006, s.15) utgår modellen från ett deduktivt arbetssätt, det vill 

säga att empirin tolkas utifrån en teoretisk förförståelse. (Bryman, 2002, s. 20). 
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Figur 1.Neuman. W, 2006, s. 15 

Processen startar med att forskarna reflekterar över var de själva befinner sig i den 

sociala omgivningen. (1)Vårt intresse för ämnet har sin grund i att vi själva snart ska 

ta oss ut i arbetslivet och med det anser vi det viktigt att ha god förståelse för hur 

arbetsmarknaden fungerar. Detta gjorde att det var lätt att hitta en känsla av var vi 

själva befinner oss i den sociala omgivningen. Steg två (2) handlar om att välja det 

perspektiv som är mest lämplig för undersökningen i fråga. Då vi finner det intressant 

att se hur de inblandade aktörerna på arbetsmarknaden ställer sig till fenomenet 

lönesänkningar kommer vi att välja att se det ur både arbetstagarnas och 

arbetsgivarnas perspektiv. Nästa steg i processen (3) handlar om att bestämma vilken 

forskningsteknik som är lämpligast att använda för att kunna uppnå undersökningens 

syfte. Som vi tidigare nämnt så kommer vi att använda oss av intervjuer. Förutom 

intervjuer kommer vi även att använda akademisk litteratur och forskningsmaterial 

inom både företagsekonomi och nationalekonomi, då denna uppsats är ämnad att 

vidröra båda dessa inriktningar. Vi kommer dessutom att använda Internetkällor för 

att på bästa sätt hålla uppsatsen uppdaterad, då vårt uppsatsämne berör en högst 

pågående process. Det kommer därmed att falla sig naturligt för oss att behandla 

datainsamlingen av primärdata4 och sekundärdata 5(4) simultant med dess analys (5) 

och tolkning (6) vilket även stämmer överens med hur processen, enligt Neuman 

                                                        
4 Primärdata är information som man själv samlar in genom t.ex. ”face-to face” möten med människor, 
genom telefonsamtal eller via Internet (Bryman, 2002) 
5 Sekundär data är information som insamlats av en annan författare och som tidigare har använts för 
ett annat syfte. Det vill säga, medan en primär källa är en rapport om en händelse från ett ögonvittne så 
är en sekundär källa en rapport från en person som inte var på plats när händelsen inträffade, men som 
har hört om den och sen återberättar historien vidare. (Bryman, 2002) 
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Lawrens, bör gå till. Det sista steget i forskningsprocessen är att presentera resultaten 

för andra genom att skriva en rapport (7). För att på bästa sätt presentera våra resultat 

har vi tagit hjälp av opponenter, handledare och andra upplagan av boken ”Att skriva 

en bra uppsats” av Lotte Rienecker och Peter S. Jorgenson. 

3.2 Förberedelser för personliga intervjuer 

Vi har under uppsatsens gång gjort tre intervjuer. De som vi intervjuat är Per-Erik 

Djärf, regionchef på Unionen Öst, Annika Arpfors, företagsrådgivare på 

arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och Eric Rynestad, ombudsman på IF 

Metall Mellersta Östergötland. Vi anser att dessa intervjuer gett oss tillräckligt med 

information för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte. Dessutom ansåg vi att deras 

åsikter speglade de attitydskillnader vi tidigare utläst från Internet och tidningsartiklar 

väl, vilket också pekar på att vi fått rätt bild av respektive parts åsikt.  

3.2.1 Intervjuguiden 

”Den som förlitar sig på sin egen förmåga att improvisera kommer förr eller senare 

få sig en rejäl näsbränna” (Guillou, 1991, s. 172)  

 

Att komma oförberedd till en intervju innebär en stor risk för misslyckande, vilket 

säkerligen fler än Jan Guillou har fått uppleva. (Häger, 2007, s. 82) Därför menar 

Monica Dalen, författare till boken ”Intervju som metod” (2007, s. 31) att det är 

viktigt att i god tid innan intervjun arbeta fram en intervjuguide. Vid utarbetningen av 

en intervjuguide är det viktigt att ha klart för sig vem det är som bör intervjuas och 

vilken roll den intervjuade kommer att ha för arbetets resultat. Det är också viktigt att 

vara påläst för att kunna ställa relevanta frågor och därmed få så bra svar som möjligt. 

Monica Dalen uppmanar därmed till att ha sin frågeställning framför sig hela tiden vid 

utarbetningen av intervjuguiden då detta gör att det blir lättare att nå de utsatta målen. 

När vi startade utarbetningen av vår intervjuguide insåg vi snabbt hur lätt det är att 

glida in på sidospår. Därför har vi följt rådet att ha vårt syfte i åtanke under hela 

processen. Dessutom har vi kontinuerligt under tidens gång ställt oss frågor som ”vad 

ger detta svar på?” eller ”är detta ett centralt tema för oss?” för att försäkra oss om att 

vi var på rätt spår.  
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Björn Häger, författare till boken ”intervjuteknik” beskriver även hur viktigt det är att 

vara specifik vid formuleringen av intervjufrågorna. Dessutom anser han att det är av 

hög betydelse att intervjuaren undviker att ställa ledande frågor, då det kan påverka 

resultatet av undersökningen. Av detta har vi lärt oss att istället för att fråga till 

exempel ”blev du glad då?” kan man få ett bättre svar om man formulerar frågan som 

”hur reagerade du då?” (2007, s. 225) 

3.2.2 Intervjuprocessen 

För att få en god start på intervjun följde vi författaren till boken ”The long 

interview”, Grant McCrackens, råd att starta lugnt genom att ställa överblickande och 

generella frågor och inte gå in direkt på det mest centrala ämnet. (McCracken,1988, s. 

34). Den goda första kontakten som detta medförde gjorde att vi fick känslan av att de 

intervjuade gärna ville hjälpa oss vilket resulterade i att vi fick längre och mer 

utvecklade svar.  

 

Enligt Björn Häger är även en av de viktigaste faktorerna under en intervju att inse 

styrkan i att kunna lyssna ordentligt. Det handlar om att göra den intervjuade 

personen till huvudperson. Att behärska denna konst kan medföra att den intervjuade 

känner större förtroende och öppnar sig ännu lite mer. Detta försökte vi att tänka på 

under intervjuerna då aktivt lyssnande även resulterade i att vi kunde ställa mer 

intressanta följdfrågor samt föra projektet vidare ännu ett steg. (Björn Häger, 2007, s. 

75-76).  

3.2.3 Reliabilitet och Validitet  

Ett viktigt begrepp att beakta vid uppsatsskrivande är reliabilitet. Rosengren och 

Arvidsson beskriver reliabilitet som ”graden av tillförlitlighet hos en mätning, det vill 

säga den större eller mindre frånvaron av slumpmässiga (osystematiska) mätfel”. 

(1997, s. 72). För att reducera slumpens inflytande har vi varit noggranna med att ge 

goda instruktioner innan intervjuerna och föreberett frågorna väl.  

 

Vår första intervju var ett personligt möte med Per-Erik Djärf och här fick vi 

möjligheten att spela in hela intervjun. Detta gjorde att vi efteråt kunde transkribera 

den och ordagrant återberätta vad som sagts. Intervjun med Annika Arpfors skedde 

under mer informella former, vi satte oss ner för att dricka en kaffe och diskutera 
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lönesänkningar. En utav oss ställde frågorna och den andra antecknade. Detta gjorde 

att vi, trots att vi inte spelade in, kunde anteckna det som sades nästintill ordagrant. 

Eric Rynestad fick vi aldrig chansen att träffa personligen utan den intervjun gjordes 

över telefon och vi antecknade under tiden. Detta visade sig vara svårare att bemästra 

och kan därmed ha påverkat resultatet. 

Då vi ville fånga de olika attityderna som finns bland arbetsmarknadsaktörerna kände 

vi att det var relevant för oss att anpassa frågorna som ställdes inför varje ny intervju. 

Detta gjorde vi för att kunna skapa en intressant diskussion, vilket fungerade bra då 

det gav oss mycket relevant information. Vi är dock medvetna om att detta även kan 

ha ökat risken för feltolkningar eller missförstånd, men om det i efterhand varit något 

vi varit osäkra på eller något svar vi inte lyckats tyda så har vi valt att ta bort detta 

från vår uppsats för att bibehålla reliabiliteten. I dessa fall har det dock varit möjligt 

att hitta den efterfrågade informationen på Internet.  

Rosengren och Arvidsson förklarar i sin bok ”Sociologisk Metodik” hur viktigt det är 

att det empiriska begreppet och mätningen av det är giltigt för det teoretiska 

begreppet. Konceptet är väl använt inom vetenskapen och kallas validitet. (1997, s. 

72).  Under vårt arbete kommer vi kontinuerligt att försäkra oss om att både vår 

teoretiska del och vår empiriska del kan komma att samspela på ett harmoniskt sätt. 

Detta anser vi är viktigt för att möjliggöra en djup och intressant analys.   

3.3 Källkritik 

Då vi är ute efter att fånga åsikter och attityder kommer vi att jämföra många källor 

med varandra för att försäkra oss om att de åsikter vi lyckas uttyda speglar 

verkligheten så bra som möjligt. Genom att följa debatten i media, använda oss av 

information från de berördas hemsidor och komplettera detta med intervjuer anser vi 

att vi kommer få en bra bild över hur arbetsmarknadens aktörer ställer sig till en 

lönesänkning. Vi är dock medvetna om att tidningar många gånger är ute efter att 

skapa rubriker och dra åt sig uppmärksamhet. Vi har därmed försökt vara försiktiga 

med tidningsartiklar, men då lönesänkningar är en så pass ny företeelse och särskilt 

omdebatterat just nu så har det ibland varit nödvändigt att använda den information vi 

kunnat hitta i just tidningsartiklar. Vi har använt tidningarna Dagens Nyheter, Dagens 

Arbete, och Efterarbete. Alla tre tidningarna kan eventuellt vara något partiska men 

framförallt de två sistnämnda då de presenterar artiklar utifrån arbetstagarnas 
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perspektiv. Här har vi dock varit noga med att bara använda generell information som 

inte influerats av journalisternas egna åsikter.  
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4 Teori 

I vårt teorikapitel kommer vi att förklara hur arbetsmarknaden fungerar, vilka de 

olika aktörerna är och hur lönebildningen går till. Vi kommer dessutom att förklara 

arbetsmarknaden utifrån både individens och företagets perspektiv.   

4.1 Hur fungerar arbetsmarknaden? 

Till viss del fungerar arbetsmarknaden som vilken marknad som helst. Lön och 

sysselsättning styrs av utbud och efterfrågan på arbetskraft. Utbudet bestäms av de 

individer som vill och kan arbeta och ökar då lönen, alternativkostnaden för fritid, 

stiger. Efterfrågan kommer från företagen och som företagare är man mån om att 

minimera sina kostnader. Löneökningar innebär därmed att efterfrågan på arbetskraft 

sjunker. På traditionella varumarknader nås jämvikt då efterfrågan och utbudet är lika 

stora. På arbetsmarknaden finns det dock många dragkrafter och skilda intressen som 

gör att jämvikt inte nås. (Forslund & Skans, 2007, s. 64-68). 

Arbetstagarnas representanter på arbetsmarknaden är fackföreningarna. Dessa arbetar 

för att maximera sina medlemmars nytta och sysselsättning. Detta sker genom att de 

förhandlar med företagen om löner som ska gynna arbetstagaren, vilket gör att lönen 

har en benägenhet att ligga på en nivå som gör att utbudet av arbetskraft överstiger 

efterfrågan. Detta utbudsöverskott kallas arbetslöshet men det finns olika typer av 

arbetslöshet. (Forslund & Skans, 2007, s. 64-68). Den faktiska arbetslösheten består 

av strukturell- och konjunkturell arbetslöshet. Den strukturella arbetslösheten är den 

jämviktsnivå där in och utflöden i genomsnitt är lika stora, det vill säga de som 

försvinner från arbetslösheten för att de hittar arbete är lika många som de som 

tillkommer för att de förlorat sitt arbete.6  Den konjunkturella arbetsslöheten är 

kortsiktig och cyklisk och beror av konjunkturella svängningar. En tredje typ av 

arbetslöshet är den som uppstår till följd av att det ibland är problematiskt och 

tidskrävande att matcha de arbetssökande med de arbeten som finns tillgängliga. 

Denna arbetslöshet brukar kallas friktionsarbetslöshet och utgör en del av den 

strukturella arbetslösheten. (Fregert & Jonung, 2005, s. 175-190). 

                                                        
6 Denna arbetslöshet kallas även för naturlig arbetslöshet.  
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Den totala arbetslösheten uppstår således till följd av att reallönerna sätts för högt, att 

det finns matchningsproblem och att det rådande konjunkturläget skapar en högre 

eller en lägre efterfråga på arbetskraft. (Fregert & Jonung, 2005, s. 175-190). 

Arbetslöshet kommer därmed till viss del alltid att råda och om den strukturella 

arbetslösheten inte förändras kommer detta vara en naturlig del av att arbeten 

försvinner och tillkommer. Om det är svårt att matcha de arbetssökande med de 

arbeten som finns och om arbetslösheten höjs på grund av det konjunkturella läget så 

ökar dock risken för långtidsarbetslöshet. 7 Denna arbetslöshet påverkar individen 

negativt i ekonomiska termer men får även psykologiska effekter och kan ha inverkan 

på den arbetssökandes motivation, samt öka risken för att den arbetslösa stannar kvar 

i arbetslösheten. Dessutom bidrar sådan arbetslöshet till att ett lands totala 

arbetslöshet ökar och kan även medföra att den blir mer varaktig. (Fregert & Jonung, 

2005, s. 194).  

4.2 Lönebildning 

När man talar om löner bör man hålla isär två olika begrepp; nominell lön8 och 

reallön.9 Både för arbetstagare och arbetsgivare är det i slutändan den reala lönen som 

är av störst betydelse. Detta beror på att arbetstagare inte bryr sig om hur många 

kronor de får, utan hur många varor de kan köpa för sina kronor, W/P. (Forslund, 

Gottfries & Westermark, 2005, s. 9-11). Samma gäller för arbetsgivarna då deras 

fokus ligger på hur den nominella lönen som de betalar ut till deras anställda förhåller 

sig till priset på varorna de kan sälja, det vill säga W/P. (Blanchard, 2006, s. 127). 

 

Svenska löner bestäms i kollektivavtal10 efter förhandlingar. När reallönerna stiger, 

minskar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen minskar, därmed behöver de 

fackliga föreningarna väga välfärden för de sysselsatta mot att vissa medlemmar 

förlorar sina arbeten. (Forslund & Kolm, 2001, s. 4-5). Förhandlingsförmågan beror i 

                                                        
7 Om arbetslösheten sträcker sig över en period som är sex månader eller längre så räknas det till 
långtidsarbetslöshet. Det är denna arbetslöshet som anses vara mest farlig. (Fregert & Jonung, 2005, s. 
194) 
8 Nominell lön är den lön man får i pengar och benämns W. (Nationalencyklopedin, 2009a) 
9 Reallön är realinkomstens köpkraft uttryckt i varor och tjänster, det vill säga den nominella lönen, W, 
med hänsyn tagen till prisnivån, P. W/P. (Nationalencyklopedin, 2009a) 
10 “ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om 
anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare” 
(Nationalencyklopedin, 2009b) 
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sin tur på alternativkostnaden som arbetsgivaren eller arbetstagaren står inför vid 

avslutandet av ett kontrakt. (Blanchard, 2000).  

4.2.1 Faktorer som påverkar den nominella lönen 

Olivier Blanchard (2006, s. 126) pekar ut tre olika faktorer som den nominella lönen 

(W) beror på: förväntad prisnivå (Pe), arbetslöshetsnivån (u) och en variabel som står 

för alla andra variabler som kan tänkas påverka lönebildningen (z) Utifrån dessa tre 

variabler, vars påverkan vi kommer att beskriva nedan, kan vi härleda följande 

funktion: W=PeF(u,z)  

 

Som vi nämnt tidigare så påverkar prisnivån lönesättningen på grund av att både 

arbetstagare och företag lägger mest vikt på reallönerna. Anledningen till att den 

förväntade prisnivån ses som en beroende faktor, istället för den faktiska prisnivån, 

beror på att lönerna är satta i nominella termer och vid en tidpunkt då den relevanta 

prisnivån fortfarande inte är känd. (Blanchard, 2006, s. 127). 

 

En ökad arbetslöshet reducerar löneökningstrycket. (Forslund & Kolm, 2001, s. 5). Ju 

lättare det är för ett företag att hitta en ny arbetstagare, desto lägre blir den 

förhandlade lönen. Omvänt gäller att ju fler arbetstillfällen som finns att tillgå på 

arbetsmarknaden, desto större förhandlingsmöjligheter har arbetstagaren och desto 

högre blir lönen. (Blanchard, 2006, s. 127). 

 

Variabeln z står för de resterande faktorer som kan ha inverkan på lönebildningen. 

Olivier Blanchard definierar z så att om z ökar så stiger också lönen. (2006, s. 127). 

En variabel som inkluderas i z är arbetslöshetsskyddet. Detta inkluderar bland annat 

lagar och minimilöner som uppkommit för att värna om befintliga arbeten och skydda 

mot risken att arbeten skall försvinna.  Ett högt arbetslöshetsskydd ger arbetstagarna 

en starkare förhandlingsposition och därmed högre löner. Men arbetslöshetsskydd 

ändrar även arbetsmarknadens natur. När färre arbeten försvinner från marknaden 

minskar arbetslösheten till viss del men samtidigt skapas inte lika många nya arbeten, 

arbeten som kanske är mer produktiva än de som skyddas. En mer naturlig process 

där de mest produktiva företagen ersätter de mindre produktiva stannas av, vilket 

leder till ogynnsam produktivitet. (Blanchard, 2004 ). De som från början befinner sig 

utanför arbetsmarknaden, ”outsiders”, missgynnas av detta då det bara är ”insiders” 
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som får ta del av detta skydd. Risken för en mer långvarig arbetslöshet förstärks för 

”outsiders”, vilket har visat sig ha negativa samhällsekonomiska effekter. (Fregert & 

Jonung, 2005, s. 194). 

 

Arbetslöshetsersättning är också en variabel som inkluderas i z och denna har 

uppkommit i syfte att hjälpa arbetslösa att överleva arbetslösheten (Blanchard 2000). 

Arbetslöshetsersättningen påverkar incitamenten för de arbetslösa att söka nytt arbete. 

En hög arbetslöshetsersättning ger arbetstagaren en bättre förhandlingsposition då 

denne har mindre att förlora. (Forslund et al, 2005, s. 9-11). En långvarig och stabil 

arbetslöshetsersättning kan i vissa fall även leda till att många arbetslösa inte gör 

samma kraftansträngning till att söka ny anställning, utan tillåts vara mer kräsna i sitt 

val av arbete. En stark arbetslöshetsersättning har därmed visat sig medföra att 

långtidsarbetslösheten i vissa fall har ökat istället för minskat. (Blanchard, 2000). 

4.3 Arbetsmarknadens aktörer 

4.3.1 Individen 

Det är individen som bjuder ut sin arbetskraft. Lönen är den huvudsakliga 

anledningen till varför de flesta arbetar (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 156) men 

lönen är också priset på fritid. Om lönen ändras kommer individen att föredra mer 

eller mindre fritid och bjuda ut mer eller mindre arbetskraft. Utbudet ökar då lönen 

stiger, det vill säga individen vill arbeta mer då alternativkostnaden för fritid ökar. 

Men kontinuerliga löneökningar kan på sikt även ha negativa effekter på utbudet. 

Efter att individen uppnått en önskad nyttonivå från löneökningar kommer hon tillslut 

att föredra mer fritid framför att arbeta fler timmar. Detta illustreras med hjälp av 

följande graf där Pindyck och Rubinfield (2005, s. 525-526) visar att utbudet av 

arbetskraft efter en viss lönenivå kommer att minska vid ytterligare löneökningar.  

 



  22

För att tydliggöra kommer vi även att förklara detta med hjälp av inkomst- och 

substitutionseffekten. Vi kopplar modellen till vårt specifika fall med lönesänkningar 

och visar att en lönesänkning, trots att alternativkostnaden för fritid minskar, även kan 

leda till ett ökat arbetskraftutbud.  

 

Anta att individen som bjuder ut arbetskraft fritt kan välja mellan fritid och att arbeta. 

I utgångsläget är lönen 100 kronor per timme, väljer man att arbeta 24 timmar på ett 

dygn kommer således lönen att bli 2400 kronor. Väljer individen däremot att inte 

arbeta alls kommer lönen att vara noll och antalet timmar fritid att vara 24. Sjunker 

lönen till 50 kronor per timme kommer budgetlinjen att se annorlunda ut, det vill säga 

om man arbetar 24 timmar per dygn kommer lönen att vara 1200 kronor. Anta att vi 

från början befinner oss i punkt A där individen nyttomaximerar genom att arbeta åtta 

timmar per dag och tjänar 800 kronor. För att individen, då alternativkostnaden för 

fritid minskar, ska lyckas åstadkomma samma nyttonivå kommer hon att substituera 

en del arbete med fritid och därmed välja att arbeta mindre (substitutionseffekten). 

Detta läge visas av punkt C. Men då inkomsten faktiskt sjunker är det inte möjligt att 

nå samma nyttonivå som tidigare. Givet den nya budgetlinjen kommer individen, för 

att få samma inkomst som tidigare, att behöva arbeta dubbelt så mycket, det vill säga 

16 timmar per dygn. Detta visas av punkt B. Inkomsteffekten tar ut 
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substitutionseffekten och sluteffekten blir ett ökat arbetsutbud. (Pindyck & 

Rubinfield, 2005, s. 526). 

 

En lönesänkning kan således leda till två utfall. Antingen vill individen arbeta mer 

och utbudet ökar eller så vill individen arbeta mindre och utbudet sjunker. Dessa 

utfall beror på den enskilde individens preferenser. Preferenserna bestämmer i sin tur 

indifferenskurvans utseende och lutningen avgörs av den marginella 

substitutionskvoten, det vill säga den mängd lön individen i det här fallet är beredd att 

ge upp för att få en extra enhet fritid. Det som påverkar detta är således den 

ursprungliga lönenivån i kombination med individens övriga preferenser. (Pindyck & 

Rubinfield, 2005, s. 70, 527). 

4.3.2 Individen och motivation 

Den traditionella synen som ekonomer har på människan är att hon är självisk och 

nyttomaximerande.  Individerna maximerar sin nytta givet sina preferenser och dessa 

preferenser skiljer sig åt från person till person. Därmed antas, i traditionell teori, att 

människan inte skulle arbeta alls om hon inte fick kompensation. (Frey, 1997, s. 88). 

Trots att lönen är den huvudsakliga anledningen till varför de flesta människor väljer 

att arbeta, menar teoretiker som Maslow och MCclelland med flera att det är inre 

faktorer11 som i lika stor utsträckning som yttre faktorer12 motiverar människan 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, kap 7). Maslows behovshierarki förklarar en 

människas inre drivkrafter utifrån en trappa där de allra viktigaste inre behoven som 

en människa styrs av är fysiska. Desto fler grundläggande behov som tillgodoses, 

desto viktigare blir behov längre upp i trappan som kärlek, trygghet och till slut 

självförverkligande. (Maslow, 1943, s. 370-394). MCclelland hävdar även att varje 

individ har ett prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov och ett maktbehov. 

Prestationsbehovet består i att individen vill bemästra och prestera något i en specifik 

situation där man gör sitt bästa oavsett belöning. Samhörighetsbehovet innebär att en 

person motiveras av att vara tillsammans med andra och upprätthålla vänskapliga 

relationer. Slutligen innebär maktbehovet att en individ även motiveras av att värna 

                                                        
11 Med inre motivationsfaktorer avses det som relateras till instinkter, behov, känslor och drivkrafter 
dvs. det som kommer inifrån den enskilde individen. Yttre motivation syftar på den stimulans som 
kommer från omgivningen. ( Evans et. al, 2006, s. 7 
12 Yttre motivationsfaktorer syftar på den stimulans som kommer från omgivningen, som till exempel 
lön och priser. (Evans et al, 2006, s. 7) 
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om sitt rykte och försöker besegra andra människor. Vilket behov av dessa tre som är 

starkast och motiverar mest är individuellt och beroende av situationen. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 145-147).  

Huruvida det är inre eller yttre motivation som styr den enskilde individen är kanske 

inte viktigt så länge hon gör det hon ska. Men det finns fördelar med att arbetstagaren 

drivs av inre motivation. Det finns bevis för att inre motivation är relaterat till bättre 

psykisk hälsa, högre inlärningskapacitet, nyfikenhet, produktivitet och bättre 

arbetsmoral med mera. Dock kan individer som bara styrs av inre motivation vara 

svåra att guida och kontrollera och en avvägning mellan yttre och inre motivation 

brukar vara att föredra.  (Frey,  1997, s. 98-100). 

Som vi nämnde ovan kan inre motivation hos de anställda ha positiva effekter på 

arbetsmoral och produktivitet. Dock talas det om ”crowding-out effects” som innebär 

att då en individ i första hand utför ett arbete av inre motivationsskäl kan en extern 

intervention, som anses kontrollerande, påverka den interna motivationen negativt. 

Exempelvis kan en volontärarbetare som börjar få betalt för sitt arbete att substituera 

den interna motivationen med extern sådan. I motsatt fall nämns ”crowding-in effects, 

det vill säga att en individ som arbetar enbart på grund av extern motivation, som 

enligt Frey många gånger är fallet i industrier, kan i sitt arbete börja substituera den 

externa motivationen med inre sådan i sökandet efter mening med sitt arbete. (Frey, 

1997, s. 90-92).  

 

Balans- eller jämviktsteorin betonar den roll som upplevelsen av jämvikt spelar för 

individens motivation. Denna teori hävdar att individen ofta jämför sin belöning med 

andras och att individen motiveras i proportion till ”rättvisan” i den belöning som ges 

för en viss arbetsinsats. Denna teori understryker att människors motivation i de flesta 

fall påverkas av relativa belöningar. (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 153-154). 

 

Slutligen kan även en hög arbetslöshetsnivå påverka en arbetstagares motivation; om 

denna är hög blir arbetstagaren mer rädd om sitt arbete och anstränger sig lite extra. 

En låg arbetslöshetsersättning påverkar även den individens motivation; då denna 

sjunker så ökar alternativkostnaden för att bli arbetslös och detta gör att individen 

motiveras att värna om sitt arbete. (Akerlof & Yellen, 2001, s. 82-83).  



  25

4.3.3 Företaget 

”The hiring rule for the firm is to choose that amount of labour for which the wage 

rate is equal to the value of the marginal product of labour” (Frank, 2006, s. 507 ). 

 

Vid anställningsbeslut är arbetsgivarna intresserade av att anställa så länge ytterligare 

en arbetstagare bidrar positivt till vinsten, det vill säga så länge marginalintäkten är 

lika med eller större än lönekostnaden (Montiel, 2003, s. 24). Det som är viktigast för 

företaget är den reala lönen (W/P) då företagen främst är intresserade av att veta hur 

mycket en anställd kostar i förhållande till vad denne producerar. Förändringar i den 

reala lönen, det vill säga förändringar i nominell lön eller prisnivå, kommer således att 

påverka efterfrågan på arbetskraft. (Frank, 2007, kap 14). 

4.3.4 Företaget; motivation och kompetens 

Som vi tidigare beskrivit har företagen som mål att minimera sina kostnader, men det 

är också viktigt att de tar till en lönestrategi som motiverar personalen och bidrar till 

att behålla kompetensen i företaget. ( Forslund & Skans, 2007, s. 74). 

Enligt den neoklassiska skolan väljer företag aldrig att betala mer än marknadslönen 

till sina anställda. Dock visar flertalet teorier att det finns vissa fördelar med att betala 

arbetstagarna mer än jämviktslönen. (Akerlof. & Yellen, 2001, s. 82 ).  

Effektivitetslöneteorin betonar den betydelse som lönen har för att motivera 

arbetstagaren att arbeta produktivt. Denna teori menar att det inte bara är 

kapitalstocken som bestämmer arbetstagarens produktivitet. Gärtner med flera anser 

att lönesänkningar kan kosta företagen mer än vad de skulle spara in i 

löneutbetalningar. Högre löner tenderar att locka till sig mer kvalificerad arbetskraft 

och minska risken för att arbetarna självmant ska sluta. (1997, s. 119-112). Det ligger 

en svårighet i att övervaka sina anställdas prestationer. Avsked kommer inte att vara 

dyrt för den anställda om denne inte tjänar mer än jämviktslönen och om den enda 

sanktion som företaget har är hotet om uppsägning så kommer inte personalen att 

motiveras och produktivitetsproblem blir ett faktum. (Solow, 1990, s. 7-8). 

Det är således viktigt att sätta lönen såpass högt att de anställda faktiskt presterar. Det 

är även viktigt att ha rätt kompetens i företaget. Personalens betydelse har växt och 

Human resource management har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren, 

speciellt när det kommer till organisationsbeteende och industriella relationer. Ökad 
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integration mellan human resource management och företagsstrategi är i akademisk 

litteratur generellt erkänt att ha stor betydelse för ett företags framtid och för dess 

förmåga att behålla komparativa fördelar gentemot andra företag på marknaden. 

(Analoui, 2007, kap. 2 ). Då arbetskraften innebär en viktig investering för företaget 

ställs höga krav på kompetens. Det är dessutom viktigt att motivera sin personal så att 

denne utför arbetet på ett optimalt sätt. Arbetsprestationen beror av hur företaget 

behandlar de anställda. De normer som påverkar en arbetstagare och vilka företaget 

kan påverka inifrån är arbetsregler, lön, belöningssystem med mera. (Akerlof, A. & 

Yellen, 2001, s. 82-83). Att hålla en anställd nöjd och motiverad är viktigt för att 

skapa lojalitet och förtroende då kostnaden för att en anställd slutar på en arbetsplats 

kan bli hög, inte bara på grund av att rekryteringsprocessen kan vara kostsam utan 

även för att det tar tid att lära upp en nyanställd (Forslund & Skans, 2007, kap 3). 

Många arbetsgivare vill också att arbetstagarna ska tycka om sitt arbete och värna om 

det. Att må bra på sin arbetsplats gör att den anställda arbetar bättre, vilket i sin tur 

ökar produktiviteten. (Blanchard,  2006, s. 129)  

4.4 Sammanfattning   

Lönen spelar en central roll på arbetsmarknaden, precis som priset gör på alla andra 

marknader. Men då arbetsmarknaden på grund av lagar, regler, matchningsproblem 

och löneförhandlingar med mera tenderar att sätta lönen på en nivå som inte ger 

jämvikt, så skiljer den sig från andra marknader.  

Låga löner ger lägre kostnader för företagen och fler arbetsmöjligheter för individen, 

men låga löner kan även ge omotiverad och mindre produktiv personal. Detta skapar 

en ”trade off” som komplicerar situationen. Det är därför viktigt att förstå 

arbetsmarknadens aktörers perspektiv för att kunna sätta löner som ger harmoni på 

arbetsmarknaden. 
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5 Tidigare studier 

Här kommer vi att presentera tidigare resultat från studier där Agell och Lundborg 

undersökt hur arbetstagare och arbetsgivare ställer sig till lönesänkningar.  

Agell och Lundborg (1995, 2003) har vid två tillfällen studerat metoden 

lönesänkningar och undersökt hur arbetstagare och arbetsgivare i 179 respektive 15713 

företag ställer sig till detta. Syftet med undersökningen var att utreda varför löner är 

trögrörliga nedåt. Undersökningarna gjordes år 1991 och år 199814, två tidpunkter då 

den svenska ekonomin skiljde sig åt på många sätt. Vid den första undersökningen 

kunde Agell och Lundborg notera att den svenska inflationen legat på en relativt hög 

nivå under en lång period, mellan 1970 och 1990 varierade den mellan fem till tio 

procent. Arbetslösheten var däremot låg under denna period och översteg aldrig fyra 

procent. (2003). 

Den första undersökningen visade även att de faktorer som framförallt påverkade 

företagens strategi vid lönesättningen var företagets lönsamhet och dess 

betalningsförmåga. Relativlöner, det vill säga hur liknande arbeten var avlönade i 

regionen, ansågs också viktigt. Förhandlingar med fackförbunden och 

arbetsmarknadssituationen hade också betydelse för lönebildningen. (Agell & 

Lundborg, 1995).  

För individerna visade sig en av de viktigaste orsakerna till lönestelhet vara att 

relativlönerna och känslan av rättvisa i lönesättningen var viktig. En hög 

arbetslöshetsnivå ansågs ha positiva effekter på produktiviteten, då man i svåra tider 

värnade mer om sitt arbete. Dessutom förmodades lägre arbetslöshetsersättning ha 

positiva effekter på produktiviteten. (Agell & Lundborg, 1995).  

När företagen fick frågan om när de trodde att arbetstagarna skulle gå med på en 

lönesänkning svarade mer än 80 procent av företagen att de trodde att åtminstone 50 

procent av arbetstillfällena skulle behöva vara i fara för att en lönesänkning skulle 

accepteras av de anställda (Agell & Lundborg, 1995).  

                                                        
13 År 1991 fick man svar från 179 företag men när undersökningen gjordes om 1998 hade nio av 
företagen lagts ner och av de 170 resterande företagen svarade 157 av de igen.  
14 Undersökningarna gjordes 1991 respektive 1998 men själva rapporten var klar först 1995 respektive 
2003. 



  28

Då Agell och Lundborg gjorde en uppföljning av sin studie år 1998 hade läget 

förändrats en aning. För att ge några exempel så hade Sverige 1992 gått över från fast 

växelkurs till rörlig, 1995 gick Sverige med i EU och dessutom gjordes under 1990-

talet avregleringar på kapitalmarknaden. Inflationen hade sjunkit avsevärt mellan 

1991 och 1994, från över 10 procent till 2,4 procent. Dessutom hade arbetslösheten 

ökat vilket gav Agell och Lundborg möjligheten att reda ut hur de anställda ställer sig 

till en lönesänkning då inflationen är låg och arbetslösheten hög. (2003). 

Det visade sig dock, att trots att arbetslösheten var hög genomfördes nästan aldrig 

några lönesänkningar. Lönestelheten fortsatte hålla i sig och resultaten av den senare 

undersökningen visade att lönestelheten i störst utsträckning berodde på ett högt 

arbetslöshetsskydd som gjorde att arbetstagarnas starka förhandlingsposition 

bibehölls. Även i tider med låg inflation ansågs det viktigt med rättvisa relativlöner. 

(Agell & Lundborg, 2003). 

Deras slutsats år 2003 blev att det skulle komma att krävas flera år av lång 

arbetslöshet och låg inflation för att lönesänkningar någonsin skulle komma att bli 

aktuella (Agell & Lundborg, 2003). 
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6 Empiri 

I vår empiriska del kommer vi att förklara dagens situation på den svenska 

arbetsmarknaden. Vad är det som styr lönebildningen just nu? Sen kommer vi att 

fokusera alltmer på att redogöra för de olika åsikterna som finns bland aktörerna på 

arbetsmarknaden för tillfället.  

6.1 Situationen på den svenska arbetsmarknaden  

6.1.1 Förväntad prisnivå 

Finanskrisens effekter har visat sig bli värre än vad Riksbanken förutspådde i den 

penningpolitiska rapporten för februari 2009. Exportminskningar har fått negativa 

effekter på investeringarna och hushållens konsumtion har dämpats av att 

sparbenägenheten ökat och att arbetsmarknaden förvärrats. Dessutom har 

lånevillkoren skärpts både för privatpersoner och för företag. Alla dessa faktorer har 

fått negativa konsekvenser på den svenska efterfrågan av varor och tjänster och 

därmed även på prisnivån. Inflationsförväntningarna ligger på en tvåårsperiod under 

målet om två procent och därmed har Riksbanken sänkt reporäntan till 0,5 procent för 

att stimulera ekonomin. (Riksbanken, 2009a). 

 6.1.2 Arbetslöshetsnivån 

Utvecklingen på arbetsmarknaden är svag. Under mars månad varslades cirka 16 000 

personer om uppsägning och under april cirka 13 000 (Arbetsförmedlingen, 2009a). 

Detta är en stor skillnad gentemot samma månader 2008, då endast cirka 2300 

personer varslades i mars och 4800 i april.  
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Både lediga arbetstillfällen som anmäldes till Arbetsförmedlingen och övergångarna 

från arbetslöshet till arbete minskade drastiskt. Arbetslösheten vid 

Arbetsförmedlingen uppgick i mars till 4,8 procent och över en halv miljon människor 

spås vara arbetslösa år 2010. Arbetslösheten bedöms öka från 6,1 procent 2008 till 

11,0 procent 2010. (Arbetsförmedlingen, 2009e). Staten satsar därmed på 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anser att den svenska modellen ska värnas om. 

Syftet med dessa åtgärder är att snabba på matchningsprocessen av de arbeten som 

kommer att finnas tillgängliga, med dem som blir arbetslösa. I vårpropositionen 

tillförs 10 miljarder kronor till aktiva åtgärder. (Regeringen, 2009a).  

6.1.3 Arbetslöshetsskyddet 

Svensk lag förbjuder ensidig lönesänkning, det vill säga både arbetstagare och 

arbetsgivare måste vara överens om beslutet även i situationer där lönekontrakten gått 

ut. De gamla kontraktens villkor gäller tills nya överenskommelser har nåtts. Satta 

minimilöner får inte understigas genom lokala överenskommelser och företag får inte 

sparka en anställd och nyanställa en annan till lägre lön. (Agell & Lundborg, 2003). I 

de flesta länder finns speciella regler och lagar för just arbetsmarknaden. Den lag som 

är mest omdiskuterad i Sverige är Lagen om anställningsskydd (LAS) vilken 

behandlar frågor som uppkommer vid anställningar, uppsägningar och turordning. 

Huvudregeln för anställningskontrakt är att de gäller tills vidare och för uppsägningar 

att de måste vara sakligt grundade, vilket exempelvis inkluderar situationer då det 

råder arbetsbrist och företag behöver skära ner på personal. Turordningsregeln är "sist 

in, först ut", vilket ger vissa anställda en stark ställning på företaget men vilket också 

haft en tendens att minska företagens flexibilitet. (Forslund & Skans, 2007, s. 49-62). 

Dessutom har den som blir uppsagd rätt till full lön och andra anställningsförmåner 

under hela uppsägningsperioden, även om det inte finns några arbetsuppgifter att 

utföra (Lagen, 2009). 

6.1.4 Arbetslöshetsersättningen  

I Sverige finns även lagen om arbetslöshetsersättning. Denna lag omfattar 

arbetstagare såväl som arbetsgivare och där anges de villkor som måste uppfyllas för 

att vara berättigad arbetslöshetsförsäkring. Sverige har länge ansetts ha en generös 

och stabil arbetslöshetsersättning (Fregert & Jonung, 2005, s. 184 ) men kraven har 

sedan den nya regeringen tillträdde 2006 blivit hårdare. Arbetsvillkoren som ska 
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uppfyllas för att ha rätt till arbetslöshetsersättning skärptes och ersättningen har 

begränsats på så sätt att ju längre tid en person är arbetslös desto lägre blir 

ersättningen. (Regeringen, 2006). Syftet har varit att arbetslöshetsförsäkringen enbart 

ska vara en omställningstrygghet och att det ska vara mer lönsamt att arbeta 

(Regeringen, 2008). Regeringen föreslog även att egenfinansieringen i 

arbetslöshetskassorna skulle öka och därmed har finansieringsavgifterna och 

medlemsavgifterna höjts. Dessa beror i sin tur på hur hög arbetslösheten är i 

respektive arbetslöshetskassa. (Regeringen, 2006).  

Andelen arbetslösa som idag får arbetslöshetsförsäkring har minskat de senaste åren. 

Detta beror på att arbetsmarknadsläget innan krisen var relativt stabilt. Dessutom 

beror det på att kraven för att få arbetslöshetsersättning har höjts samt att det satsas 

mest resurser på de långtidsarbetslösa och mindre på dem som nyligen mist sitt 

arbete. (Arbetsförmedlingen, 2009f). Regeringen förespråkar nu att det måste finnas 

en ökad trygghet vid arbetslöshet. Därför har de föreslagit åtgärder som kan underlätta 

för människor att gå med i arbetslöshetskassorna och dessutom har de sänkt avgiften 

som betalas varje månad med 50 kronor. (Regeringen, 2009b). 

6.2 Individen 

6.2.1 Arbetstagarnas representanter på arbetsmarknaden 

Idag är ungefär 80 procent av alla anställda i Sverige medlemmar av en fackförening 

och fackförbunden är organiserade per industri snarare än per yrke. Fackföreningar 

förhandlar med arbetsgivare om kollektivavtal för att skapa rättvisa löner och rimliga 

arbetsvillkor som gynnar bägge parter.  Dessa har som mål att ge de fackliga 

medlemmarna ökade reallöner, förbättrade anställningsvillkor och en successiv 

höjning av minimilönerna. Kollektivavtalens betydelse har växt sig så starka att den 

svenska arbetsmarknaden i stort sett täcks helt av dispositiva kollektivavtal vilket har 

resulterat i att det idag finns i princip ett avtal för varje sektor och löntagarkollektiv 

(Forslund & Skans,  2007, s. 49-62).  

6.2.2 Positiva till lönesänkningar 

IF Metall är den fackförening som ställt sig positiv till lönesänkningar. I frågan 

trycker fackföreningen på betydelsen av att effektiv och konkurrenskraftig produktion 

ligger i både arbetsgivares och arbetstagares intresse och att det därför är ett ämne 

som bör behandlas som en gemensam uppgift. Då den rådande finanskrisen har lett 
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till att konkurrensen om arbetstillfällena hårdnat krävs nu nya modeller och 

tillvägagångssätt för både organisering av arbete och ledarskap. Detta är viktigt för att 

företagen ska klara av att öka sin produktivitet eller, som läget är idag, 

överhuvudtaget överleva. (IF Metall, 2009c). IF Metall anser att bra arbeten inte kan 

skapas utan konkurrenskraftiga företag och när fackföreningen idag har 25 000 

medlemmar som står arbetslösa och med 40000 till varslade måste de prova något nytt 

(IF Metall, 2009d).  

”Till sommaren riskerar vi att befinna oss i en situation där 25 procent av 

medlemmarna står utan arbete och regeringen gör ingenting” säger Eric Rynestad, 

ombudsman för IF Metall (Intervju Eric Rynestad, 2009). Han anser att de själva 

måste agera då regeringen inte gör tillräckligt. Att regeringen hänvisar till att 

marknaden gör upp på egen hand tycker han är dåligt då det innebär att företag som 

skulle ha klarat av en normal lågkonjunktur nu istället försvinner. (Intervju Eric 

Rynestad, 2009). 

IF Metall ser krisavtalen om arbetstidsförkortningar som ett verktyg värt att prova för 

att undvika fler varsel och deras ordförande Stefan Löfven har vid flera tillfällen varit 

noga med att understryka att avtalen inte innebär att lönen sänks. I själva verket är det 

arbetstiden som kortas ner vilket därmed resulterar i att även inkomsten sjunker. 

(Dagens Arbete, 2009).  

IF Metall anser att avtalen som slutits, under omständigheterna, är en bra 

överenskommelse för alla inblandade parter. För arbetstagarens del medför avtalen 

mer ledig tid samtidigt som man får behålla sitt arbete. På detta sätt får arbetstagaren 

en bättre ersättning än vad arbetslöshetskassan kan erbjuda vid en uppsägning. (IF 

Metall 2009 c). IF Metall anser att företagen har mycket att vinna på att den svenska 

industrin behåller sin konkurrenskraft. Dock anser de att denna lösning inte passar alla 

företag utan det enbart bör innefatta de företag som står inför stora varsel och 

uppsägningar. (IF Metall, 2009e). Att företagen skulle gå i konkurs ändå, trots att man 

gått med på en lönesänkning, anser Eric Rynestad inte vara speciellt troligt. ”Om det 

inträffar så innebär det att något gått rejält snett i de lokala förhandlingarna” 

(Intervju Eric Rynestad, 2009). IF Metall tror istället att om fler löntagare får 

möjlighet att behålla sina arbeten kommer det att resultera i att företagen ges en chans 

att återhämta sig snabbt och komma tillbaka ”in i matchen” den dagen konjunkturen 
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vänder uppåt igen. Eric Rynestad påpekar också att han märkt att många av 

medlemmarna vill göra sitt bästa för att företagen ska överleva så att de ska slippa blir 

arbetslösa. På så sätt menar han att det har skapats ett väldigt starkt engagemang 

bland alla parter. (Intervju Eric Ryenstad, 2009). 

IF Metall understryker även att marknadsläget just nu är extremt på grund av den 

finansiella krisen och att avtalen som gjorts är tillfälliga just för att deras medlemmar 

ska slippa behöva gå på arbetslöshetskassa. De tecknade avtalen kommer att gälla 

fram till den 31 mars 2010 och har även en avtalad uppsägningstid på tre månader. 

Dessutom förutsätter avtalen att det görs en lokal uppgörelse och om avtalen sen 

skulle sägas upp centralt, faller alla lokala överenskommelser som man tidigare gjort. 

(IF Metall, 2009d). I praktiken innebär detta att IF Metall kan säga upp avtalen om de 

anser att det inte fungerar eller om konjunkturen skulle vända uppåt tidigare än 

beräknat (Dagens Arbete, 2009).  

En viktig fråga som diskuteras är även hur den lediga tid, som uppstår för 

arbetstagaren i och med en arbetstidsförkortning, ska tas tillvara på. Här anser IF 

Metall att det är viktigt att regeringen kommer in och tar sitt ansvar och skjuter till 

utbildningspengar för kompetensutveckling. (IF Metall 2009 d). Eric Rynestad pekar 

även på att det finns fler saker som staten kan göra för att hjälpa industrin. Bland 

annat anser han att staten borde satsa på utbyggnad av infrastrukturen, bilvägar och 

tågförbindelser, för att öppna upp för fler arbetstillfällen inom industrin. (Intervju Eric 

Rynestad, 2009). 

6.2.3 Negativa till lönesänkningar 

Unionen är en av de många fackföreningar som ställer sig negativ till lönesänkningar; 

de tror inte att lönesänkningar eller frysningar av löner kommer att rädda arbeten på 

sikt. Enligt Per-Erik Djärf, regionchef för Unionen Öst, grundar sig detta 

ställningstagande på erfarenheter från tidigare kriser och framförallt ogillas tanken på 

att arbetstagaren själv kommer att stå för hela risken med sänkt lön. ”Det är bara att 

konstatera, det du gör är att du lånar ut en del av ditt kapital till företagen för att de 

ska klara sig längre. Det är syftet med detta. Den risken tycker vi inte att individen 

ska ta utan det ligger i företagets struktur och i deras ansvar att ta itu med detta, de 

tar vinsterna och då borde de även ta riskerna.”. ( Intervju Per-Erik Djärf, 2009) . 
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Unionen menar att det historiskt sett bevisats att lönesänkningar inte varit något bra 

alternativ. De hänvisar till vad som hände under IT-kraschen, då de som gick ner i lön 

i slutändan blev uppsagda ändå. (Efterarbete, 2009). Det finns alltså en oro inom 

Unionen för vad som kan komma att hända om de inblandade företagen trots 

kostnadsminskningar tvingas gå i konkurs. Per-Erik Djärf anser att risken helt och 

hållet står på den enskilde individen vilket kan innebära konsekvenser som sänkt 

arbetslöshetskassa, sjuk- och föräldrapenning, pension med mera. (Intervju Per-Erik 

Djärf, 2009). Om företagen går i konkurs, trots att de fått sänka sina lönekostnader, 

kan lågkonjunkturen späs på ännu mer. De som blir arbetslösa kommer då att få ännu 

mindre att konsumera för. (Efterarbete, 2009). Då Sverige idag är drabbat av en 

efterfrågekris anser Unionen även att det är konjunkturellt felaktigt att införa 

lönesänkningar. De anser att det viktigaste är att vidta åtgärder som ökar efterfrågan 

och inte tvärtom.  Dessutom poängterar Unionen att det är strukturellt felaktigt att 

kräva lönesänkningar då denna metod kommer att hålla tillbaka strukturomvandlingar 

och produktivitetstillväxten. (Unionen, 2009b).  

 

Att arbetstagarens motivation kan påverkas av en så kallad lönesänkning är något som 

de har haft i åtanke. (Unionen, 2009b). Men enligt Per-Erik Djärv är detta ingenting 

de märkt av än så länge. Han anser att det verkar finnas en stark lojalitet från 

individens sida gentemot företagen och framförallt mot arbetskamraterna. Han har 

märkt att många är redo att gå med på en lönesänkning för att rädda sina 

arbetskamrater och solidariskt ta smällen. (Intervju Per-Erik Djärf, 2009). 

 

På kort sikt anser Unionen att lönesänkningar kan ha tillfällig positiv effekt för vissa 

företag men samtidigt tror de inte att det kommer ta lång tid innan företaget befinner 

sig tillbaka i samma situation som tidigare (Unionen, 2009b). Per-Erik Djärf menar att 

naturen måste få ha sin gång, det vill säga att en del företag måste läggas ner för att 

rensa ut på marknaden. ”Det är så traditionell svensk industri har varit under lång tid 

och det tror vi på sikt är en bättre metod. Men det förutsätter att 

omställningsverktygen med arbetslöshetskassa, med utbildning, med trygghetsavtal 

och liknande saker ändå funkar” (Intervju Per-Erik Djärf, 2009). Ytterligare ett 

problem som Unionen uppmärksammat är enligt Per-Erik Djärf att en del företag 

verkar ta chansen att utnyttja situationen till sin fördel. ”Företagen har för lite att 

göra nu, men det har företag ibland och då måste man göra andra saker, men då 
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passar de på att sänka lönerna fast de inte behöver det”. (Intervju Per-Erik Djärf, 

2009). Han tror att det finns en risk för att företag, trots att de har en relativt stark 

balansräkning, tar tillfället i akt för att förhandla fram lönevillkor som ökar deras 

vinster (Intervju Per-Erik Djärf 2009).  

 

Trots att Unionen tycker att principen att ta till lönesänkningar är fel finns det en viss 

förståelse för IF Metalls ställningstagande, då arbetslösheten bland IF Metalls 

medlemmar är högre än den är för Unionens medlemmar (Unionen, 2009c). Per-Erik 

Djärf, belyser att en stor skillnad mellan de båda fackföreningarna även är att 

Unionens medlemmar har ett annat skydd via deras inkomstförsäkring. En 

arbetstagare som är medlem i Unionen, men som blir arbetslös, kan få en ersättning 

på upp till 80 procent av sin nuvarande lön. IF Metalls medlemmar erbjuds däremot, 

oavsett vilken lön man hade innan, en ersättning vid förlust av arbete på 80 procent av 

arbetslöshetskassans ersättningstak som idag ligger på 18700 kr. Detta betyder att en 

medlem av IF Metall inte kan få mer än 14 960 kr i ersättning, brutto. Unionens 

medlemmar tar därmed en lite mindre risk i det hänseendet än vad IF Metalls 

medlemmar gör. (Unionen, 2009d). På grund av den extrema situationen anser Per-

Erik Djärf dock att lönesänkningar skulle kunna vara ett alternativ om det görs avtal 

enbart med välfungerande och friska företag där det inte finns några strukturproblem.  

Men enligt Per-Erik Djärf är det svårt att estimera ett företags framtida situation och 

står därmed fortfarande kvar vid att lönesänkningar inte är en långsiktig lösning på 

problemet. (Intervju Per-Eric Djärf, 2009). 

 

För att undvika massarbetslöshet som kan bli resultatet om man väljer att inte gå med 

på lönesänkningar anser Per-Erik Djärf att det är samhället som måste stå för de flesta 

resurserna. Han anser att staten måste komma in och ta sitt ansvar särskilt när det 

kommer till utbildningssatsningar. Vuxenutbildningar, Komvux, KY- utbildningar, 

alternativa former för utbildning på arbetsplatser och lärocenter är där samhällsstödet 

nu bör läggas. (Intervju Per-Erik Djärf, 2009). 

6.2.4 Arbetstagaren tycker till  

Under uppsatsens gång har detta ämne varit högaktuellt. Företaget Scania är ett av de 

företag som ställts inför alternativet att varsla eller sänka sina löner. Oenigheter med 

fackföreningar, som ställt sig emot en lönesänkning, och påtryckningar från 
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fackförbundens medlemmar har resulterat i att det på flera håll blivit aktuellt med 

omröstningar i frågan. Förslaget som lades fram var fyradagarsvecka, en minskning 

av arbetstiden med 20 procent och en minskning av inkomsten med 10 procent. På 

Scania i Södertälje röstade 60 procent av de 3000 anställda ja till detta förslag, i 

Oskarshamn vann ja-sidan enbart med 95 röster bland de 1500 anställda men i Luleå 

röstade 70 procent av de 550 anställda ja. Resultatet ansågs vara stabilt trots att det 

rådde delade meningar i frågan. Bland dem som sade nej var majoriteten äldre som 

hade arbetat länge på företaget. Totalt omfattas 6000 anställda av detta krisavtal och 

företaget tros kunna spara upp till 300 miljoner kronor på detta. (Dagens Nyheter, 

2009b). 

6.3 Företaget 

6.3.1 Företagens representanter på arbetsmarknaden 

På arbetsgivarsidan ingår många företag i arbetsgivarorganisationer som alla är en del 

av Svenskt Näringsliv. En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av 

arbetsgivare som företräder företagens kollektiva intressen i förhandlingar med 

arbetstagare om löner och andra villkor. Arbetsgivarorganisationer kan förenklat 

förklaras som ”företagens fackföreningar”.(Svenskt Näringsliv, 2009a). 

6.3.2 Företagens situation 

En kraftig ökning i antalet nedläggningar, konkurser och rekonstruktioner under det 

kommande året är att vänta då både exportindustrin och byggsektorn kontinuerligt 

uppvisar drastiska nedgångar i orderingången. Sverige är starkt sammanknutet till 

övriga länder i världen och påverkas i allra högsta grad utav att finanskrisen väntas bli 

utdragen. Svenskt Näringsliv anser att företag hämmas av den akuta krisen som råder 

och rädslan för att finanskrisen ska ta ytterligare fart gör att företagen agerar 

försiktigt. (Svenskt Näringsliv, 2009b, s. 1). En svårighet som många svenska företag 

har fått uppleva är att hitta finansiering för deras verksamhet då bland annat banker 

har stramat åt sin kreditgivning rejält. Detta har varit ett problem även för sunda 

företag som hindrats i sin utveckling då de inte kunnat finansiera sin verksamhet eller 

göra nödvändiga investeringar. ( Svenskt Näringsliv, 2009b, s. 12). 

 

Flertalet företag som Svenskt Näringsliv har haft kontakt med har uppgett att deras 

produktion har minskat markant de senaste sex månaderna. Några företag uppvisar 
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visserligen en viss optimism och spår en ökning i produktionen för de nästkommande 

sex månaderna, men hur optimistiska de vågar vara beror mycket på vilken bransch 

företaget är verksamt inom. Inom industrin kan den kritiska situationen återspeglas i 

dess kapacitetsutnyttjande som har fallit avsevärt de senaste sex månaderna. Att 

kapacitetsutnyttjandet faller innebär att behoven för investeringar minskar vilket, i 

tidigare kriser, har visat sig innebära en lång återställningsperiod. (Svenskt 

Näringsliv, 2009b, s. 10-12) 

 

Konsumenterna på marknaden minskade även sin konsumtion under 2008 på grund av 

de dåvarande höga räntekostnaderna och på grund av att rädslan för att bli arbetslös 

tog fart. Det senaste året har därmed inneburit ett ökat sparande trots att räntorna och 

inflationen har sjunkigt till en låg nivå. Detta har även det fått mycket negativa 

konsekvenser på efterfrågan av svenska varor och tjänster och därmed på företagen. 

(Svenskt Näringsliv, 2009b, s. 14)  

6.3.3 Arbetsgivarnas åsikter om lönesänkningar 

Enligt Annika Arpfors, företagsrådgivare på Teknikföretagen, är det en mycket 

speciell kris som vi nu får uppleva. Hon säger att skillnaden från tidigare kriser är att 

denna slår mycket djupt och brett på en stor och viktig bransch som anses vara 

Sveriges välfärdsförsörjare. Därför anser hon att det idag har blivit aktuellt med 

lönesänkningar. Inom den industriella sektorn finns det fortfarande många bärkraftiga 

företag som ligger i framkant och har rätt teknik. Annika Arpfors anser att många av 

dessa företag skulle överleva under normala förutsättningar och har kompetensen som 

krävs, men att den aktuella krisen och den låga efterfrågan på industrins produkter 

resulterat i att de står med tomma orderböcker. (Intervju Annika Arpfors, 2009). 

Annika trycker på framförallt två fördelar för företagen till följd av möjligheten att få 

sänka lönerna. Företagen får behålla kompetensen i företaget samtidigt som de kan 

sänka sina kostnader och anpassa dem till det rådande marknadsläget. ”Alternativet är 

ju att säga upp folk, för kostnaderna måste sänkas, annars dör företagen” säger 

Annika. Att få behålla kompetensen gör även att företagen står starka kvar när det 

vänder. (Intervju Annika Arpfors, 2009). 

 

Reaktionerna från de arbetstagare som berörs av denna omställning har varit väldigt 

olika säger Annika Arpfors. Ingen tycker såklart att det är roligt, alla får mindre i 
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plånboken och på individnivå kan det bli svårt. Men samtidigt så tror hon, genom de 

intryck hon fått, att denna extrema situation gjort att det är många arbetstagare som 

känner att ”nu kör vi, vi ska igenom detta och vi ska överleva” . Alla får backa som 

läget är nu och det är även chefer som går ner i lön. Hon förklarar att reaktionerna 

självklart är blandade men att alla inblandade verkar ha förstått att alternativet är att 

bli uppsagd och att de som tjänar över 1870015 ändå känner sig som vinnare, till viss 

del. (Intervju Annika Arpfors, 2009). 

 

Annika Arpfors tror såtillvida inte att motivationen och därmed produktiviteten 

kommer att påverkas av dessa avtal. Hon tror dock att det som idag kan tänkas ha 

negativa effekter på produktiviteten är lagen om anställningsskydd, där regeln sist in 

först ut gäller. ”Jag tror att LAS kan göra att man känner sig för trygg på ett företag 

och att man därmed hämmar sig själv som person och struntar i att vässa sig själv lite 

extra. Jag tror inte att alla som är äldre på företagen är trötta och oengagerade utan 

jag tror det handlar om inställning. Tog man bort LAS kanske fler skulle välja att 

kämpa lite mer och ändra inställning till sitt arbete.” (Intervju Annika Arpfors, 2009) 

6.3.4 Lönesänkningar eller varsel? 

Alternativet till lönesänkningar är för många företag uppsägningar. Kostnaden för att 

varsla kan bli väldigt hög, beroende på hur många av de anställda som företaget 

tvingas säga upp och beroende på de anställdas uppsägningstider. Varsel fungerar 

som en signal till arbetsförmedlingen. Företagen meddelar att de kommer att säga upp 

ett antal arbetare och arbetsförmedlingen får då lite tid för att planera och vidta de 

åtgärder som krävs för att underlätta omställningen för berörd personal. När upp till 

25 personer berörs behöver företaget meddela arbetsförmedlingen två månader i 

förväg, gäller det mellan 26-100 arbetare så behöver arbetsförmedlingen fyra månader 

och gäller det mer än 100 arbetare så kräver arbetsförmedlingen sex månaders 

framförhållning. Detta är bara en signal och under tiden kommer förhandlingar om 

uppsägningar att ta fart på företaget i fråga. Kostnaden för varsel beror sedan på 

uppsägningstiden. Varslar man exempelvis 30 medarbetare som vardera har tre 

månaders uppsägningstid så innebär detta att företaget ändå kommer att få betala 

                                                        
15 Utan en speciell inkomstförsäkring så är taket på a-kassan 18700 och man får då 80 % av denna i 
arbetslöshetsföräkring.  
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arbetaren för fyra månader. Ett stort varsel då uppsägningstiderna är korta skulle 

således kunna bli dyrt för företaget. (Intervju Annika Arpfors, 2009).  

Men överenskommelser måste göras på lokal nivå, blir fackförbund och 

arbetsgivarorganisationer på lokal nivå inte överens så blir det heller inga avtal. Dock 

har alla företag möjligheten att diskutera med lokala klubbar för att avtala om 

lönesänkningar. Men Annika Arpfors tror inte att det finns företag som väljer att 

utnyttja detta utan poängterar att det bara är de företag som behöver sänka sina 

kostnader för att överleva som tar till denna metod för tillfället. (Intervju Annika 

Arpfors, 2009).  

6.4 Sammanfattning 

Det är tydligt att åsikterna om lönesänkningar är delade bland arbetsmarknadens 

aktörer. Beroende på arbetstagarens förhandlingsposition så har de berörda olika 

preferenser i frågan. Att färre slipper bli arbetslösa verkar vara den huvudsakliga 

anledningen till att man är positiv i svåra tider. Och det svåra läget verkar ha skapat 

en lojalitet med företagen och arbetskamraterna som gör att många, trots att de får det 

sämre ekonomiskt, ställer sig positiva till en lönesänkning.  

Företagen verkar dock vara överens om att det är en bra lösning att ta till. De får 

möjligheten att sänka sina kostnader samtidigt som de kan behålla viktig kompetens 

inför en framtida konjunkturuppgång. De verkar inte vara rädda för att motivationen 

ska sänkas och inte heller produktiviteten. 



  40

7 Analys 

Utifrån vår teoretiska utgångspunkt inleder vi detta kapitel med att analysera hur 

förhandlingskraften hos de olika aktörerna påverkar lönebildningen i Sverige för 

tillfället. Detta för att se om vi kan hitta indikationer på varför en lönesänkning, i 

form utav en arbetstidsförkortning, blivit aktuell just nu. Vi kommer även att 

analysera varför arbetsmarknadens aktörer ställer sig positiva eller negativa till 

denna metod för att tillslut kunna föra en diskussion kring huruvida lönesänkningar 

kan vara ett bra alternativ till uppsägningar. 

 

Som vi beskrev i teorikapitlet är det flera faktorer som spelar in vid lönebildningen. I 

dagsläget har den svenska industrin starka fackföreningar som i tidigare 

löneförhandlingar med arbetsgivarorganisationer förhindrat en flexibel lönebildning. 

Genom kollektivavtal har de kunnat försäkra arbetstagarna om en kontinuerlig 

reallöneökning. Då den förväntade prisnivån spås vara låg under de närmsta åren 

kommer detta att medföra att reallönerna kommer att fortsätta ligga på en relativt hög 

nivå. Då höga reallöner minskar efterfrågan på arbetskraft finns det nu en rädsla för 

att massarbetslösheten ska breda ut sig och förvärra möjligheterna för Sverige att 

återhämta sig från krisen.  

 

En ökad arbetslöshet ger en reducering av lönetrycket och då utbudet av arbetskraft är 

högt skulle det teoretiskt sett kunna innebära att företagen nu har möjlighet att 

förhandla om lägre löner. Tidigare studier visar att företagen trott att minst 50 procent 

av arbetstillfällena skulle behöva vara i fara för att anställda skulle kunna tänka sig att 

gå med på en lönesänkning. Det är svårt att i dagens läge kvantifiera exakt hur stor 

procentandel av arbetena som står på spel, men att 25 procent av alla IF Metalls 

medlemmar verkar gå mot arbetslöshet tyder på att de anställda inom den branschen 

eventuellt inte har något annat val än att godta en lönesänkning. Arbetslöshetsantalet 

skiljer sig mellan olika branscher och där antalet arbetslösa är högt är 

förhandlingsförmågan lägre. Detta kan i sin tur medföra att man som anställd är mer 

öppen för nya förslag och metoder för få behålla sitt arbete. 

 

Lagen om anställningsskydd säger att om företag har goda anledningar att säga upp 

anställda så är de berättigade att göra detta. Turordningsregeln ”sist in först ut” ger ett 
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visst skydd till dem som arbetat länge inom företaget. Dock är inte detta skydd 

heltäckande om företaget trots allt tvingas gå i konkurs. I dagens osäkra läge är både 

företag och individer är rädda för att krisen kommer ta ytterligare fart. Det finns 

därmed inga garantier för att arbetstagaren kommer att få behålla sitt arbete, trots 

arbetslöshetsskyddet. Även detta kan tolkas som att individens förhandlingsförmåga 

har försämrats och därav ställer sig mer positiv till en lönesänkning. 

 

Arbetslöshetsersättningen är även den en faktor som påverkar förhandlingsförmågan 

för arbetstagaren, om denna är hög är alternativkostnaden för att bli arbetslös låg. 

Tidigare forskning har visat att lönestelheten höll i sig även i tider med låg inflation 

och hög arbetslöshet under 1990 talet. Detta antogs bero på att 

arbetslöshetsersättningen var relativt hög, vilket därmed gav de anställda en hög 

förhandlingsposition. När den nya regeringen röstades fram 2006 ändrades delar av 

Sveriges arbetsmarknadspolitik och därmed kraven för att få arbetslöshetsersättning. 

Målet var att göra det dyrare för individen att vara arbetslös och på så sätt öka 

incitamenten att söka nytt arbete. Då denna ersättning nu är lägre har arbetstagarens 

förhandlingsposition försämrats. Trots att regeringen till följd av finanskrisen försökt 

underlätta för de arbetslösa så är det fortfarande mer kostsamt för en arbetstagare att 

blir arbetslös idag än vad det var under 1990-talet. Dock skiljer detta sig åt mellan 

branscher och fackföreningar. Exempelvis kan en anställd som genom sitt 

fackförbund har en hög inkomstförsäkring tänkas vara mindre rädd för att bli 

arbetslös än den som har en låg, då alternativkostnaden är lägre för denna. För en 

arbetstagare som är mindre rädd att mista sitt arbete finns därmed mindre incitament 

att vilja gå med på en lönesänkning.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetstagarens förhandlingsförmåga har 

sänkts, speciellt i de fackförbund och branscher där arbetslösheten är hög och 

inkomstförsäkringen låg. Det vill säga, alternativkostnaden för att bli arbetslös är i 

dagsläget hög, vilket har medfört att de anställda i vissa fall ställt sig positiva till en 

lönesänkning. 

 

Lägre löner ger teoretiskt sett lägre incitament för individen att arbeta. Dock har det 

framgått att det även beror på individens preferenser och ursprungliga lönenivå. Har 

individen initialt en relativt hög lön kan denne komma att värdera fritid högre än vad 
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en individ som från början har en låg lön gör. Priset på fritid varierar med nivån på 

lönen. Idag sker lönesänkningar i form utav arbetstidsförkortningar vilket förändrar 

modellens utseende. Det är snarare en minskning av den totala inkomsten än en 

nominell lönesänkning.  

 

I vårt teorikapitel beskrivs inkomst och substitutionseffekten, där vi antar att 

individen fritt kan välja hur många timmar hon kan arbeta och vad som kan tänkas 

hända med utbudet av arbetskraft då lönen sänks. I verkligheten kommer dock inte 

någon ny budgetlinje att bildas utan arbetstagaren kommer att befinna sig på samma 

linje som tidigare. Skillnaden blir att den arbetstid som nu finns tillgänglig begränsas, 

vilket innebär att den anställda ”tvingas” till ett icke optimalt läge. Som vi visar i 

modellen nedan kommer den nya nyttokurvan att ligga på en lägre nivå, en nivå där 

nyttan inte maximeras då nyttokurvan inte längre tangerar budgetlinjen (punkt B). 

Den sänkta nyttan kan, enligt klassisk teori, göra att arbetstagaren ställer sig negativ 

till en lönesänkning då individen anses vara självisk och nyttomaximerande. 

 
Det är svårt att uttala sig om hur den enskilde arbetstagaren ställer sig då åsikterna är 

olika. Enligt de omröstningar som gjordes på Scania sa majoriteten ja till en 

lönesänkning. Resultaten visade att det var relativt jämnt men att många av de äldre 

på företaget valde att rösta nej. Detta kan kopplas till arbetslöshetsskyddet och till 

lagen om anställningsskydd som säger att turordningen ”sist in först ut” gäller vid 
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uppsägning. Detta innebär att de som varit anställda längst på företaget sitter säkrare 

vid eventuella uppsägningar och innehar därmed en bättre förhandlingsposition än de 

som är relativt nyanställda. Att de äldre, som arbetat längre på företaget, inte behöver 

vara lika rädda för att mista sitt arbete kan ha medfört att det nu är dessa som ställer 

sig negativa till en lönesänkning. 

  

Andra argument till oliktänkande i frågan, och som kan tolkas ur modellen ovan, är 

att den som initialt har en högre lön kan komma att värdera extra fritid mer. 

Alternativkostnaden för denne blir större men den som har högre lön har även större 

möjlighet att klara av en inkomstsänkning. Däremot, för den som tjänar relativt lite 

och är orolig för att klara sig ekonomiskt kan en lägre inkomst innebära att det blir 

svårare att klara sin ekonomi. Dessutom kan en sänkning av lönen, om den från 

början är låg, innebära att arbetstagaren hamnar nära taket på 

arbetslöshetsersättningen. Om lönen inte skiljer sig särskilt mycket från nivån på 

arbetslöshetsersättningen kan incitamenten till att arbeta minska.  

 

Tidigare studier har visat att arbetstagarens motivation påverkas av om arbetslösheten 

är hög då rädslan för att förlora arbetet och inkomsten ökar motivationen att arbeta. 

En låg arbetslöshetsersättning har även den ansetts ha positiva effekter på 

motivationen. Precis som teorin antyder har våra intervjuer visat att det inte enbart är 

ekonomisk kompensation som har betydelse för arbetstagarnas motivation utan även 

inre faktorer. En lönesänkning kan ses som en externt kontrollerande intervention, 

som kan orsaka en så kallad ”crowding-in effect”. Som vi beskrev i teorin kan en 

sådan intervention göra att yttre motivation substitueras med intern sådan. Det vill 

säga, de som tidigare arbetat av enbart ekonomiska skäl har nu eventuellt börjat 

fundera kring andra faktorer som anses viktiga i deras arbete. Samhörighetsbehovet 

har visat sig ha stark betydelse för motivationen då arbetstagarna visat tecken på att 

vilja kämpa och tillsammans med ledningen arbeta för att ta sig ur krisen. Detta kan 

nu ha gjort att många arbetare ställt sig mer positiva till lönesänkningar. En stark 

lojalitet till företaget och framförallt till arbetskamraterna verkar därmed vara 

motivationsskapande faktorer.  

 

Enligt Maslows behovstrappa är ett av de grundläggande behoven trygghet, vilket ett 

arbete ofta innebär. Vid stora varsel förlorar arbetstagaren en stor del av dess 
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trygghet, inte bara i form av inkomst utan även tryggheten från sina arbetskamrater. 

Beroende på individens preferenser och livssituation kan sysslolösheten ha olika 

inverkan på dess välbefinnande. Men vare sig det handlar om en uppsägning eller en 

arbetstidsförkortning indikerar detta hur viktigt det är att de berörda får fortsatt stöd i 

form utav vidareutbildning som medför fortsatt utveckling och bibehållen motivation. 

Fackföreningarna har varit missnöjda med vad staten har bidragit med och anser att 

det är viktigt att de skjuter till pengar nu, framförallt till utbildning. Detta kan leda till 

att arbetstagaren som förlorat sitt arbete eller behövt gått ner i tid kan fortsätta 

utvecklas då alla människor, enligt Maslow, strävar efter självförverkligande vilket 

personlig utveckling kan innebära.  

 

En annan viktig faktor som visat sig ha betydelse i teori och i tidigare studier är att 

relativlönerna spelar en viktig roll för de anställdas motivation. Känslan av rättvisa 

och jämvikt i belöningen fungerar som drivkraft. När det idag avtalas om 

lönesänkningar omfattas alla anställda på företaget, även chefer får gå ner i arbetstid. 

Även detta kan ha påverkat arbetarens attityd till lönesänkningar positivt.  

 

För företagen är det också viktigt att de anställda känner sig motiverade för att få en 

effektiv produktion. Men som vi nämnde i teorikapitlet kan en lägre lön göra att 

företaget får omotiverad personal och förlorar möjligheten att locka till sig 

kvalificerade arbetare. Under normala omständigheter, då det inte finns någon 

anledning att sätta för låga löner, kan resultatet tänkas bli sådant. Men då avtalen 

endast gäller under en kort period och enbart är en arbetstidsförkortning finns det 

inget som tyder på att detta skulle ske. Som vi nämnt tidigare har det visat sig att 

företagen inte märkt av några större förändringar i motivationen hos de anställda och 

de exogena variable, som kan ha gjort att motivationen bevarats, är den höga 

arbetslösheten samt den relativt låga nivån på arbetslöshetsersättningen. Dessutom är 

det många företag som tar till denna metod nu och då de anställda vet att det är flera 

arbetare på andra håll i Sverige som också behöver sänka sina inkomster kan detta 

inge en känsla av rättvisa. Detta har även visat sig vara en viktig faktor för bibehållen 

motivation, både i teori och i tidigare forskning. Att motivationen inte påverkats 

negativt kan även bero på att arbetsgivare tidigare lyckats skapa bra förhållanden med 

de anställda vilket har gjort att man fått lojala arbetare som i hårdare tider nu ställer 

upp. 
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Sammanfattningsvis; motivationen hos de anställda verkar inte påverkas negativt till 

följd av dagens lönesänkningar. Marknadsläget och den höga risken för arbetslöshet, 

samt lojaliteten till arbetskamrater och företagen verkar vara de huvudsakliga 

anledningarna till varför motivationen inte försämrats. 

 

Trots att det är viktigt att behålla motivationen hos de anställda är företagens största 

problem just nu att överhuvudtaget överleva. Den låga efterfrågan på industrins 

produkter innebär att företagen inte får sålt sina varor, vilket leder till att 

marginalintäkten för de anställda är mindre än kostnaden. Då produktionen måste 

minskas innebär det att varje anställd kostar mer i förhållande till vad hon producerar 

och de höga reallönerna leder därmed till att företagen måste varsla, eller genom 

arbetstidsförkortningar, minska lönekostnaderna. Lagen om anställningsskydd hindrar 

företagen att bestämma fritt vilken personal de får behålla vid uppsägningar vilket är 

något arbetsgivarna vill kringgå. Då det enligt många författare visat sig att Human 

resource management blivit allt viktigare för företagen kan därmed en lönesänkning 

innebära att företag både kan minska sina kostnader och samtidigt få möjligheten att 

behålla viktig kompetens. Dessa faktorer gör att företaget dels kan klara sig under 

krisen och dels lättare ta sig tillbaka då konjunkturen vänder igen. Får företagen inte 

införa lönesänkningar under en viss period innebär det istället att man måste avskeda 

allt fler personer. Varselkostnaderna kan bli höga då företagen måste fortsätta betala 

arbetare, vars arbetsprestation man inte kan tillgodose sig, även då arbetsuppgifterna 

minskat till följd av nedsatt produktion. Dessa höga kostnader kan leda till att 

företagen inte klarar att överleva. Det är svårt att estimera exakt hur mycket företagen 

vinner på att få ta till en lönesänkning gentemot att säga upp arbetare då det även 

beror på hur lång uppsägningstid de anställda har. Men i och med att företagen får 

behålla kompetens och samtidigt slippa varselkostnader så kan en lönesänkning ändå 

ses som ett billigare alternativ för företaget än uppsägningar. 

 

Det viktigaste för industrin just nu är att få igång efterfrågan på dess produkter igen. 

Ett argument mot lönesänkningar är att det kan leda till ytterligare lägre efterfråga då 

en lägre inkomst väntas leda till minskad konsumtion. I denna fråga kan vi dock inte 

hitta argument för att det ena alternativet skulle vara sämre eller bättre än det andra, 

då efterfrågan även kommer att minska om det istället blir aktuellt med fler 

uppsägningar. Inget av alternativen är optimalt för att råda bot på efterfrågan och både 
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arbetsgivare och arbetstagare anser därmed att det krävs att staten går in och 

stimulerar på andra sätt. Förutom stöd i form av utbildningspengar kan staten även 

hjälpa den svenska industrin genom att till exempel bygga ut infrastrukturen i landet 

och därmed skapa arbetstillfällen. Finanskrisen har dock skapat en situation där alla 

branscher och sektorer i Sverige har det svårt och kräver finansiellt stöd men 

statskassan är tyvärr begränsad. Det kan vara lätt att se vad som behövs göras men 

inte lika lätt att få pengarna att räcka till.  

 

De som ställer sig negativa till en lönesänkning anser att det är bättre att låta icke 

bärkraftiga företag konkurreras ut på marknaden för att göra rum för nya mer 

produktiva företag. Detta är att lösa problemen i enlighet med den svenska modellen 

vilket kan ge långsiktigt positiva effekter både på produktiviteten och på 

arbetsmarknaden. Då nya företag öppnar för nya möjligheter där ”insiders” inte längre 

har förtur kan ”outsiders” snabbare ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden, vilket kan 

innebära att risken för långtidsarbetslöshet minskar. Dagens läge har dock gjort att 

mer eller mindre alla företag drabbas av finanskrisen, ”friska” som ”sjuka” vilket 

innebär att företag som annars skulle klara en mindre extrem konjunktursvängning nu 

slås ut ”i onödan”. Att kunna hålla kvar väl fungerande företag anses viktigt för att 

svensk industri ska hållas fortsatt konkurrenskraftig i jämförelse med andra länder. 

Dock är arbetsmarknadsaktörerna eniga om att en lönesänkning är odiskutabel om 

företaget inte uppvisar god bärkraftighet. Detta är viktigt för att skydda den enskilde 

individen då arbetstagarna är rädda för vad som skulle kunna hända om de godtar en 

lönesänkning men sedan tvingas bli uppsagda ändå. Arbetslöshetsersättningen, 

pensionen samt sjuk och föräldrapenningen kan då bli sämre för den enskilde 

individen och många arbetsmarknadsaktörer anser att arbetstagaren inte själv ska 

behöva stå för denna risk. Att försäkra sig om att ett företag kommer klara krisen kan 

dock vara svårt då det finns en stor osäkerhet för hur den kommer att utvecklas. Ingen 

kan med säkerhet veta om vi ännu nått botten eller om krisen kommer att ta ny fart 

igen.  

 

Kanske krävs det att lönebildningen i Sverige blir alltmer flexibel för att svensk 

industri ska lyckas bevara sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Hösten 

2010 ska arbetsgivare tillsammans med fackföreningar återigen löneförhandla och 

dagens diskussioner kommer antagligen att få effekt på de avtal som då görs. 
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Dessutom har de blivit allt svårare för Sverige att mäta sig med konkurrenter som 

exempelvis Indien och Kina, som massproducerar duktiga ingenjörer och håller låga 

löner. Sverige har inte längre lika stora komparativa fördelar inom industrin som man 

tidigare haft och för att lyckas överleva krävs kanske att företagen får möjlighet att 

anpassa lönekostnaderna till marknadsläget under begränsade perioder. Detta strider 

dock, som vi tidigare nämnt, mot idén om att lösa problemen i enlighet med den 

svenska modellen. Men den svenska modellen bygger även på att det måste finnas ett 

starkt skydd för de arbetslösa så att strukturomvandlingar inte blir alltför dyra för den 

enskilde individen. Den nya regeringen har infört en sänkning av 

arbetslöshetsersättningen och dessutom höjt kraven för att få arbetslöshetsersättning. 

Detta påverkar eventuellt även huruvida modellen är applicerbar på arbetsmarknaden 

just nu. Den svenska modellen har tidigare fungerat på grund av att skyddet för de 

anställda har varit högre än vad det är i dagsläget. Kanske innebär en flexiblare 

lönebildning i samband med regeringens nya arbetsmarknadspolitik att vi nu är på väg 

att gå ifrån den svenska modellen. 
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8 Slutsats 

I de fall då mångas välfärd påverkas positivt till följd av en lönesänkning kan denna 

metod vara ett bra alternativ till uppsägningar. Situationen är speciell, en 

lönesänkning kommer att involvera alla anställda på ett företag medan en uppsägning 

enbart skulle drabba några. Åsikterna och preferenserna skiljer sig åt beroende på 

vilken förhandlingsposition den anställda besitter i dagsläget. Många arbetstagare har 

dock anledning att ställa sig positiva till en lönesänkning då alternativkostnaden för 

att bli uppsagd är hög.  

 

Därför anser vi att en lönesänkning, i form av en arbetstidsförkortning, kan vara ett 

bra alternativ till uppsägningar för de branscher som är hårdast drabbade och som 

saknar skyddet av en inkomstförsäkring. Detta kräver dock att man kan försäkra sig 

om att avtal enbart görs med företag som är starka nog att ta sig ur krisen så att risken 

för den enskilde individen minimeras. 
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Appendix 

Intervju IF Metalls representant Eric Rynestad 

1. IF Metall är ett av de fackförbund som varit mest omtalade i 

lönesänkningsdiskussionen och som vi har förstått det så ställer ni er positiva 

till lönesänkningar, har ni lust att förklara lite kort varför? 

2. Vilka olika reaktioner har ni fått från era medlemmar? 

3. Vilka åsikter har kommit fram och vad tycker arbetarna är bra respektive 

dåligt med lönesänkningar? 

4. Unionen har uttryckt en oro över vad som kan hända om företagen ändå går i 

konkurs och att det då är individerna själva som står för hela risken. Oron 

grundas på att a-kassan beräknas utefter den inkomst man hade senast. Hur 

ställer ni er till den problematiken? 

5. Har ni märkt att den här uppgörelsen har eller kommer att påverka individens 

arbetsprestation nu när hon/han får en lägre inkomst? 

6. Vad oroar sig IF Metalls medlemmar mest för?  

7. Vilka åtgärder anser ni krävs från regeringens sida? 

8. Varför tror du att debatten om lönesänkningar sker just nu? 

9. Vilka konsekvenser tror du att en alltmer flexibel lönebildning kan komma att 

få i framtiden? 

10. Vilka företag är det som en lönesänkning kan vara aktuell för? 

11. Vad har du för position inom IF Metall? 

 

Intervju med Unionens representant Per- Erik Djärf 

1. Unionen är ett av de fackförbund som har varit mest omtalade i 

lönesänkningsdiskussionen och som vi har förstått det så ställer ni er negativa 

till lönesänkningar, har ni lust att förklara lite kort varför? 

2. Vilka olika reaktioner har ni fått från era medlemmar? 

3. Vilka åsikter har kommit fram och vad tycker arbetstagarna är bra respektive 

dåligt med lönesänkningar? 

4. Vilka effekter tror du att en lönesänkning kan komma att få på arbetstagarens 

arbetsprestation? 



  55

5. Om det går att kontrollera att avtalen enbart görs med friska företag, hur skulle 

det påverka ert ställningstagande i frågan? 

6. Vad oroar sig medlemmarna i Unionen mest för? 

7. Uppsägningar verkar vara alternativet till lönesänkningar. Hur tycker ni att 

man bör hantera situationen då, det vill säga den höga arbetslösheten som 

detta kan medföra? 

8. Vilka åtgärder anser ni krävs från regeringens sida? 

9. Varför tror ni att lönesänkningar blivit aktuellt just nu? 

10. Vilka konsekvenser tror du att en alltmer flexibel lönebildning kan komma att 

få i framtiden? 

11. Tror du att man kommer gå ifrån den svenska modellen allt mer?  

12. Vad har du för roll inom Unionen? 

 

Intervju med Teknikföretagens representant Annika Arpfors 

1. Hur påverkas företagen av att kunna sänka lönerna? 

2. Vilka reaktioner möter företagen från de anställda? 

3. Är man rädd som företagare att krisavtalen om lönesänkningar kommer att 
påverka de anställda och arbetsprestation negativt? 

4. Vad kostar det företagen att varsla/ säga upp anställda? 

5. För vilka företag lämpar sig lönesänkningar? 

6.  Vi pratade med Per-Erik Djärf på Unionen och han nämnde att det nu finns 
vissa företag som ”tar chansen” att utnyttja situationen genom att att ta till 
lönesänkningar för att maximera vinsten, hur ställer ni er till det? 

7. Varför är lönesänkningar så aktuellt just nu? 

8. Tror ni att metoden att ta till lönesänkningar är en långsiktig lösning?  

9. Tror ni att vi är på väg bort ifrån den svenska modellen?  

10. Vad anser ni om lagen om anställningsskydd?  Hur påverkar den de drabbade 
företagen i dagsläget? 

11. Vilka åtgärder anser ni krävs från regeringens sida? 

12. Vad har du för roll inom teknikföretagen? 
 

 


