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Förord
Denna bok utgör avslutningen på det drygt treåriga forskningsprojektet Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft vid forskningsinstitutet Ratio i Stockholm. I projektet har nationalekonomer, ekonomhistoriker, statsvetare och
jurister analyserat den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling, särdrag och konsekvenser utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Särskilt fokus har legat på konfliktreglernas utformning och effekterna på ekonomins utvecklingskraft och
förnyelseförmåga. I det följande presenteras en sammanfattning och syntes av projektets analys och slutsatser.
Vi som har författat denna slutrapport En ny svensk modell –
vägval på arbetsmarknaden; sönderfall, omreglering, avreglering
eller modernisering? vill tacka övriga medverkande forskare för
viktiga bidrag, diskussioner och synpunkter under projektets
gång. Ett särskilt tack går även till professor Christer Lundh,
professor Reinhold Fahlbeck, fil lic Erik Moberg och tidigare
förbundsdirektören Göran Trogen som har läst hela eller delar
av manus. Vidare vill vi tacka alla deltagare från arbetsmarknadens parter, politik och akademi i de seminarier och konferenser som genomförts under projektets gång. Deras synpunkter
förutan hade våra perspektiv varit betydligt smalare och våra
insikter mer begränsade.
Vår förhoppning är att analysen ska bidra till en fördjupad
insikt om vår svenska modells framväxt, företräden och framtid. Måhända kan vi även bidra till insikten om modellens svagheter och om vad som bör göras för att åtgärda dessa.
Stockholm i augusti 2008
Nils Karlson
Henrik Lindberg
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Inledning

Att den svenska arbetsmarknadsmodellen är unik torde de fles
ta känna till. Men hur skiljer den sig egentligen ifrån omvärldens modeller för lönebildning och arbetsmarknadsrelationer?
Vilka är dess särdrag och vilka konsekvenser får dessa för konfliktmönster, löneutveckling, arbetslöshet och ekonomins utvecklingskraft? Och kan man verkligen tala om en entydig och
statisk svensk arbetsmarknadsmodell? Om inte, hur har då modellen förändrats över tid? Och hur kan man förvänta sig att
den utvecklas framöver? Hur ser en ny svensk modell ut?
Dessa frågeställningar är temat för denna slutrapport i
forskningsprojektet Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft. Projektet i sin helhet har pågått i drygt
tre år, är tvärvetenskapligt och har resulterat i totalt fem böcker
och ett stort antal artiklar, rapporter, seminarier och konferenser, vilka redovisas sist i denna skrift. Fler lär dessutom följa.
Denna slutrapport är en sammanfattning och syntes av projektets analys och slutsatser.
Redan inledningsvis kan det understrykas att den svenska
arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett formativt skede. En
rad faktorer talar för att den speciella form för lönebildning,
partsrelationer och delvis kollektivavtalsbestämda arbetsmarknadsregleringar som har vuxit fram under drygt hundra år är på
väg att förändras, utan att egentligen vare sig parterna själva eller lagstiftaren så önskar.
Som synonyma begrepp kommer i denna slutrapport termerna arbetsmarknadsmodell, kollektivavtalsmodell, kollektivavtalssystem och modell att användas.
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Några av dessa omständigheter är:
• den fallande fackliga organisationsgraden
• att tjänstemannafacken TCO och SACO har blivit större än
LO
• framväxten av ett nytt konfliktmönster där de traditionella
industrifacken (i stort sett) slutat strejka
• ett återkommande arbetsgivarmissnöje med konfliktreglerna
• sviktande arbetsgivarsamverkan
• uttalat missnöje med industrins löneledande roll (”märket”)
• EG-rättens ökade betydelse, tydligast illustrerat av Vaxholms
domen 2007.
Dessa faktorer är i sin tur orsakade av omvärldsförändringar –
med globaliseringen, ett förändrat ekonomiskt värdeskapande
och utvecklingen mot ett tjänstesamhälle som de kanske viktigaste omständigheterna. Mot denna bakgrund är det egentligen
föga förvånande att arbetsmarknadens parter med LO, PTK
och Svenskt Näringsliv i spetsen, i skrivande stund, inlett förhandlingar om ett nytt huvudavtal.
Vilka krav bör då ställas på en ny svensk modell? Ja, här kan
åsikterna naturligtvis gå isär beroende på värderingar och omvärldsanalys. Samtidigt finns det ett antal mer övergripande
kriterier som det sannolikt råder bred enighet om. Kriterierna
är följande (kortfattad benämning inom parentes):
• låg konfliktfrekvens och låga transaktionskostnader (få arbetsmarknadskonflikter)
• kontrollerade kostnadsökningar som är förenliga med makrostabilitet och internationell konkurrenskraft (konkurrenskraftiga lönekostnader)
• hög sysselsättning och lågt utanförskap (hög sysselsättning)
• god tillväxt och hög ekonomisk utvecklingskraft (hög ekonomisk utvecklingskraft).

10
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De tre första kriterierna – få arbetsmarknadskonflikter, konkurrenskraftiga lönekostnader och hög sysselsättning – torde
vara enkla att förstå och är vanligt förekommande i diskussionerna om målen för lönebildningen (SOU 2006:32). Det fjärde
kriteriet, hög utvecklingskraft, är kanske mindre vanligt i dessa
sammanhang, även om det nog oftast funnits mer indirekt. Enkelt uttryckt handlar utvecklingskraft om ekonomins förnyelseoch anpassningsförmåga. Hög utvecklingskraft är en förutsättning för långsiktigt uthållig tillväxt, med goda vinster och nya
välbetalda arbeten. Kriterierna kommer att utvecklas närmare i
kapitel 4 och 5. Vi kommer även att försöka utvärdera den nuvarande svenska modellen, liksom dess föregångare, och konkurrerande modeller i vår omvärld utifrån dessa kriterier.
Hela studien är ett exempel på vad man inom samhällsvetenskapen kallar institutionell analys, där man studerar hur ett
samhälles grundläggande spelregler, dess institutioner, påverkar den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i vid mening. I enlighet med bland andra ekonomipristagaren Douglass
North betraktar vi här institutioner som mänskligt skapade
restriktioner som skapar incitament och utgör spelregler för
mänsklig interaktion. Typiska exempel är lagar, normer och
regler, bland annat på arbetsmarknaden. Vår förhoppning är att
analysen ska bidra till en fördjupad insikt om vår svenska modells framväxt, företräden och framtid. Måhända kan vi även
bidra till insikten om modellens svagheter och om vad som bör
göras för att åtgärda dessa.
I kapitel 1 diskuteras vad som särskiljer arbetsmarknaden,
och då i synnerhet den svenska, från andra typer av markna-
der. I kapitel 2 presenteras kortfattat den svenska modellens tre
distinkta utvecklingsfaser eller versioner. I kapitel 3 sätts den
svenska arbetsmarknadsmodellen in i ett internationellt perspektiv och jämförs med andra, framför allt europeiska, modeller för arbetsmarknadsrelationer. I kapitel 4 fördjupas analysen


Se t.ex. North & Thomas (1973), Rosenberg & Birdzell (1986) och Jones (1987).
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av konflikterna på arbetsmarknaden. I kapitel 5 undersöker vi
närmare modellens effekter på kostnadsutveckling, sysselsättning och utvecklingskraft. I kapitel 6 diskuteras den Europeiska
Unionens betydelse. I kapitel 7 sammanfattas analysen i ett antal mer övergripande slutsatser. Avslutningsvis i kapitel 8 skisserar vi fyra alternativa utvecklingsvägar för en ny svensk modell: sönderfall, omreglering, avreglering och modernisering.

12
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1

Arbetsmarknaden
– en helt vanlig marknad?
Arbetsmarknaden är samhällets kanske viktigaste marknad. De
allra flesta människor lägger här en mycket stor del av sin tid
och sitt engagemang och får sin försörjning härifrån. Här allo
keras kompetens mellan olika verksamheter, företag och organisationer. Här ges incitament till utbildning, förkovran, ansträngningar och utveckling – eller, vilket dessvärre inte är helt
ovanligt, till motsatsen. Särskilt viktig är arbetsmarknaden i dagens globaliserade och kunskapsbaserade ekonomi. Om arbetsmarknaden inte fungerar finns stor risk för ekonomisk tillbakagång, minskad välfärd och en rad andra samhällsproblem. Om
den fungerar väl, får vi istället utvecklingskraft, fler arbetstillfällen och ökad välfärd.

Det speciella med arbetsmarknaden
Traditionella läroböcker i arbetsmarknadsekonomi beskriver
ofta arbetsmarknaden som ett särfall där vanliga marknads
mekanismer inte fungerar eller tillåts fungera. De faktorer som
man ofta pekar på för att motivera varför arbetsmarknaden inte
ska betraktas som någon vanlig marknad är bland annat följande (Flanagan & Hartog & Theuwes 1993, Due & Madsen 2000):
• långsiktighet i relationerna vid ett anställningskontrakt
• lönen är mer än ett pris för en tjänst
• osäkerheten i anställningen
• personlig relation mellan den anställde och arbetsgivaren.
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I dessa avseenden liknar den jordbruket eller bostadsmarknaden, där samma typ av argumentation också brukar användas
för att förklara behovet av avvikelser från normala marknadsvillkor och motivera olika särregleringar (Lindberg 2008).
På grund av dessa ”trögheter” anses således arbetsmarknaden vara så speciell att vedertagna analysredskap bara med svårighet kan användas för att förstå dess funktionssätt. Nära till
hands ligger då också antagandet att regleringar och organisationer är nödvändiga för att arbetsmarknaden ska kunna fun
gera smidigt – ja, kanske för att fungera alls.
Av olika anledningar är således arbetsmarknaden omgärdad av
regler som är annorlunda än de som gäller på andra marknader.
Gängse kontrakts- eller avtalsrätt gäller inte på arbetsmarknaden.
Kollektivavtal är en helt egen kontraktsform som skiljer sig från
vanlig civilrätt. Tvister och avtalsbrott hanteras av den särskilda
partssammansatta Arbetsdomstolen. Inte heller gäller normal
konkurrenslagstiftning med förbud mot karteller, prisöverenskommelser, utbudsrestriktioner, marknadsuppdelning etc. Istället
utmärks arbetsmarknaden av olika former av särlagstiftning som
just uppmuntrar och stöder det som är förbjudet på andra marknader. Detta gäller i Sverige precis som i många andra länder.
Följden har blivit att arbetsmarknaden i stor utsträckning
utvecklas och formas inom det som kallas den politiska ekonomin. Arbetsmarknaden är i praktiken, såväl i Sverige som på
många andra håll, en ytterst komplex ”marknad” där arbets
givare, arbetstagare och deras respektive organisationer i ett
intrikat samspel sinsemellan och med olika statliga organ, inte
bara fastställer löner och andra villkor utan även förhandlar
fram och utvecklar de regler de själva är satta att verka inom.
Holmlund (2007) menar följaktligen att lönebildningen i
många fall bättre kan förklaras av teorier om förhandlingar än
av teorier om utbud och efterfrågan. Allt detta sker dessutom
inom ramen för historiskt framvuxna lagar, regler och sedvänjor – delvis kollektivavtalsskapade, delvis lagstiftade, med stor
stabilitet och tydliga nationella särdrag
14
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Samtidigt går naturligtvis arbetsmarknaden i snäv mening
alltjämt att analysera som en helt vanlig marknad. Det är bara
att ta hänsyn till hur de olika organisationernas inflytande, regleringarna och ingreppen påverkar exempelvis prisbildning, utbud och efterfrågan på precis samma sätt som vid analysen av
motsvarande ingrepp på andra marknader.

De korporativa kartellerna
En central tes i vår analys av den svenska arbetsmarknaden är
att den utmärks av vad vi har valt att kalla korporativa karteller
(Lindberg 2008). Dessa kännetecknas dels av korporativa arrangemang mellan stat och vissa intresseorganisationer, där
dessa tilldelats särskilda myndighetsfunktioner, dels av kartell
liknande överenskommelser som begränsar inhemsk och utländsk konkurrens mellan arbetsgivare respektive arbetstagare
och deras respektive organisationer. Ett utmärkande drag är
även symbiosen mellan de utvalda organisationerna. I ett internationellt perspektiv är detta ett särskiljande inslag i den svenska modellen, även om korporativa inslag är vanligt förekommande också i andra länders arbetsmarknadssystem.
De korporativa kartellerna är mest synliga inom skyddade
sektorer som exempelvis byggsektorn, men de utmärker också
arbetsmarknaden i sin helhet, såväl den privata som den offentliga. Arbetsgivarnas branschorganisationer härstammar i många
fall från olika varukarteller, medan arbetstagarnas organisationer i vissa fall kan spåras tillbaka till skråtidens hantverksför
eningar.
Även om det sällan sägs rent ut är både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i första hand karteller som syftar till att
begränsa konkurrensen om arbetskraften. De förra har utvecklat en rad olika strategier för att förhindra lönekostnadsdrivande konkurrens mellan företagen, medan de senare har utvecklat


Några få exempel på denna typ av analys är Hayek (1980) och Reynolds (1995).
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motsvarande strategier för att begränsa lönesänkande konkurrens mellan arbetstagarna. Just dessa strategier för att begränsa
lönekonkurrensen får dock till följd att insiders makt och position stärks i förhållande till outsiders som får ännu svårare att
komma in på marknaden. Insider-outsider-teorin och dess
koppling till de korporativa kartellerna vidareutvecklas i kapitel 5 (Lundh 2008, Åmark 1993).
Även om både arbetsgivarnas och arbetstagarnas karteller
har samma syfte, nämligen att utestänga eller begränsa konkurrensen, så finns en skillnad i maktresurser mellan dessa båda
parter. Arbetsgivaren befinner sig ofta, men inte alltid, i en över
ordnad position visavi arbetstagaren eftersom arbetsgivaren
har makt över exempelvis investeringarna och arbetets utföran
de på arbetsplatsen. Arbetstagarnas maktmedel inskränker sig
till att avsluta anställningen i händelse av missnöje, men de har
inga ytterligare tvångsmedel till sitt förfogande. Därför är arbetstagarnas organisering för att kontrollera arbetskraftsutbudet och säkra lönenivån via kollektivavtal mer avgörande för att
hävda deras intressen än vad arbetsgivarnas organisering är
(Lundh 2008, Åmark 1993).
Att betrakta arbetsmarknadens parter som, huvudsakligen,
karteller är inte unikt men ändå förvånansvärt ovanligt bland
svenska arbetsmarknadsforskare. Förvånande mot bakgrund
av att de fackliga organisationerna länge sågs som positiva exempel på kartellsamverkan och regelbundet kallades för karteller långt in på 1900-talet. I takt med att inställningen till karteller gradvis blev mer negativ har dock referenserna åt det hållet
blivit färre.
I ett viktigt bidrag skiljer Klas Åmark (1986, 1989) på öppna
och slutna karteller på den svenska arbetsmarknaden. De förra
syftar till att dra in så många löntagare och företag som möjligt
Bland de arbetsmarknadsforskare som har ett tydligt kartellperspektiv i sin
forskning märks Lundh (2008), Lundqvist (1998, 2000), Ståhl & Wickman (1995)
och Åmark (1993).

Även om han främst intresserar sig för de fackliga organisationerna.
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i kartellverksamheten, medan de senare syftar till att stänga ute
konkurrerande löntagare eller företag från kartellerna. Att såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer har monopol
ambitioner och är att betrakta som försäljnings- respektive inköpskarteller med syfte att påverka priset på arbetskraft, är ock
så närmast självklart utifrån ekonomisk teori (Lundh 2008). En
annan fråga är dock i vad mån de faktiskt lyckas med detta. Karteller är inte helt enkla att upprätthålla i längden.
Ett av skälen till att de ibland lyckas är de korporativa arrangemang som utmärker arbetsmarknaden (liksom det redan
nämnda undantaget från konkurrenslagstiftningen). Med korporatism menas här intresseorganisationernas faktiska deltagan
de i den offentliga politiken, såväl dess utformning som dess
genomförande. Denna institutionaliserade samverkan mellan
stat och vissa intresseorganisationer, där statens och organisationernas uppgifter och funktioner mixas och där intresseorganisationerna integreras i beslutprocessens olika delar, hör till
kärnan i begreppet korporatism, eller korporativism som det
ibland också kallas. Viktigt att notera är att alla intresseorga
nisationer inte ges samma status (representativa monopol) –
vissa väljs ut av staten. Organisationens egen styrka, dvs. maktresurser i form av ekonomi, medlemsnumerär och kunskap,
spelar stor roll för att bestämma detta. Större resursstarka organisationer dominerar och oftast är det dessa som också ges
störst möjlighet att påverka politikens och regelsystemens utformning.
Genom korporativ organisering har staten också möjlighet
att på egen hand gynna – eller för den delen missgynna – utvalda välorganiserade intressen, exempelvis när det gäller att
upprätta och upprätthålla kartellfunktioner. Staten är inte bara
en arena utan också en aktör. Genom att ställa resurser till för
fogande eller ge en intresseorganisation en mer officiell status
Öberg (1994) s. 22. Denna definition verkar enligt statsvetaren Öberg också vara
den gängse bland forskare på området.
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kan staten stärka vissa organisationer, ibland på andra organisationers bekostnad. I utbyte förväntas den gynnade organisationen tillhandahålla expertkunskap, hjälpa till med vissa myndighetsfunktioner samt moderera och disciplinera sina medlemmar. Deras uppgift blir att ge statliga beslut legitimitet hos
medlemmarna och på så sätt förhindra eller begränsa missnöjes
yttringar inom de egna leden (Öberg 1994, Micheletti 1994).
Mycket av svensk arbetsmarknadslagstiftning, liksom til�lämpningen och uppföljningen av densamma, är uppbyggd enligt detta mönster. Det gäller allt från lagstiftningen om kollek
tivavtal och arbetsdomstol från 1920-talet till 1970-talets lagar
om anställningsskydd, medbestämmande, fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen, ledighet m.m. Genomgående
är att vissa organisationer, ibland i särskilda partssammansatta
organ, har fått en särskild status när det gäller att förhandla
fram, utveckla, tolka och tillämpa de regler de själva är satta att
verka inom.
En rad konsekvenser följer av att den svenska arbetsmarknaden inte är en vanlig marknad utan en marknad med kor
porativa karteller. Lite förenklat kan kanske såväl styrkan som
svagheten i den svenska modellen hänföras till detta faktum.

Kollektivavtalen och konflikträtten
Det är genom kollektivavtal som huvuddelen av anställningsvillkoren regleras i Sverige. Kollektivavtalen täcker drygt 90
procent av de anställda på svensk arbetsmarknad, vilket är högt
men inte unikt i ett internationellt perspektiv. Unik är emellertid den särskilda ställning som kollektivavtalen har. Direkt
lagstiftning och domstolsutslag spelar en relativt sett mindre
roll på svensk arbetsmarknad än på andra håll. En betydande
del av den lagstiftning som finns kring anställningsskydd, ledig
het, medbestämmande m.m. är nämligen endast semidispositiv
eller halvtvingande, vilket innebär att lagen kan ersättas eller
kompletteras med partsöverenskommelser i kollektivavtal (dock
18
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inte genom individuella avtal). Detta innebär att en betydande
delegering av normgivningsmakt har gjorts till arbetsmarknadens organisationer, inte minst eftersom kollektivavtalet då begränsar den individuella avtalsfriheten på motsvarande sätt som
tvingade lag (Adlercreutz 2003).
Kollektivavtal skiljer sig således i väsentliga avseenden från
civilrättsliga avtal. Kollektivavtal är (som de definieras i exempel
vis svenska MBL, ILO:s konventioner 98 och 154, Europakonventionen och Nicefördraget) avtal mellan arbetsgivarorganisa
tioner eller mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer
om anställningsvillkor (t.ex. lön, arbetstid, semester) eller om
förhållanden i övrigt mellan arbetsgivare och anställda (t.ex.
stridsåtgärder, förhandlingsordning, fredsplikt). I Sverige binds
inte bara medlemmarna i respektive organisation av kollek
tivavtal utan också icke fackligt anslutna anställda som arbetar
hos arbetsgivare som ingått kollektivavtal. Detta kallas
kollektivavtalens fjärrverkan och illustrerar de svenska arbets
marknadsorganisationernas huvudsakliga strategival att vara
öppna, inkluderande karteller (Nyström 1998, Adlercreutz
2000, Jacobs 2001, Malmberg 2002 och Lundh 2008).
Utmärkande är således att endast vissa parter kan ingå kollektivavtal, att det endast kan gälla visst innehåll och att det oftast binder även andra än de direkt avtalsslutande parterna.
Kollektivavtal är en helt egen avtalsform – särskild lag eller
rättspraxis krävs för att kollektivavtal ska kunna ingås. Nära
kopplad till kollektivavtalen i sig är organisations- och förhandlingsrätten, liksom rätten att vidta olika former av stridsåtgärder som strejk, blockad och lockout. Det är med hjälp av (hotet
om) dessa som kollektivavtalen upprättas och kartellerna hålls
samman.
Även när det gäller konfliktreglerna intar svensk lagstiftning
en särställning i och med att konflikträtten i princip är obegränsad. Detta gäller såväl arbetstagarnas strejkrätt som arbetsgivarnas lockouträtt, samt blockadrätten. I flertalet jämförbara
länder i vår omvärld krävs proportionalitet mellan konflikter1. arbetsmarknaden – en helt vanlig marknad?
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nas omfattning och de intressen som står på spel. Sympatiåtgär
der, dvs. stridsåtgärder som vidtas när fredsplikt råder till förmån för annan olöst primärkonflikt, är i praktiken endast til�låtna i Norden och oinskränkt endast i Sverige och Finland.
Det är också i det närmaste unikt att tillåta sympatiåtgärder i
samband med blockader mot arbetsplatser med oorganiserade
arbetsgivare och oorganiserade arbetstagare (Fahlbeck 2007).
Denna obegränsade konflikträtt för kollektivavtalsteckning
– med en rad uppmärksammade fall under senare år – utgör en
integrerad del av den svenska kollektivavtalsmodellen och har
hela tiden tyst accepterats av arbetsgivarna. Med ett talande
utryck har Moberg (2006) karakteriserat dessa blockader som
systemförsvarskonflikter. Svensk lagstiftning kring kollektivavtal
och stridsåtgärder ingår numera i MBL, men är i princip oförändrad sedan 1928.
Kollektivavtal kan vara av olika typer och kan ingås på flera
olika nivåer. Exempelvis kan mer centrala avtal som täcker fle-
ra branscher eller sektorer slutas mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer, avtal ingås på bransch- eller sektorsnivå
(ibland benämnda riksavtal) och avtal ingås på lokal eller företags- eller arbetsplatsnivå. Avtalen på högre nivå binder då normalt avtalsparterna på lägre nivåer. Det finns kollektivavtal som
enbart är inriktade på förhandlingsprocedurer, medling och
fredsplikt, s.k. förhandlingsordningsavtal, medan andra kan
gälla arbetsmiljö- eller jämställdhetsfrågor. Det vanliga är dock
att de gäller själva löne- och anställningsvillkoren.
För arbetstagarna kan kollektivavtalet bland annat sägas
utgöra ”ett värn mot marknadskrafterna” vilket innebär att de
fackligt anslutna arbetstagarna försäkrar sig om att inte behöva
konkurrera med lön eller andra arbetsvillkor med icke-medlemmar (Göransson & Holmgren 2000, Åmark 1993). Dess
utom tryggas likvärdiga villkor mellan anställda i olika företag.
För arbetsgivarnas del innebär kollektivavtalet bland annat
att man köper arbetsfred. Fredsplikten är kollektiv och binder
20
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motparten och dess medlemmar att inte vidta stridsåtgärder
när kollektivavtal väl har ingåtts – med ett viktigt undantag i
form av sympatiåtgärder. Men arbetsgivaren får också något
annat med kollektivavtal, dvs. riksomfattande sådana. Med dessa försäkrar sig företaget om att uppnå konkurrensneutralitet –
även detta ett ”värn mot marknadskrafterna”. Ingen annan arbetsgivare som också är bunden av kollektivavtal kan konkurrera med lönen om arbetskraften. Tack vare detta får också arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal incitament att
se till så att alla andra företag på marknaden också blir bundna
av samma avtal (Röttorp 2001, Lundgren 2001).
Kollektivavtalsregleringen innebär dessutom att anställningsvillkoren kan anpassas till olika branschers skilda villkor
och förutsättningar. Passar exempelvis inte arbetstidslagstiftningen en viss bransch såsom handeln eller gruvindustrin så
står det parterna fritt att förhandla fram andra villkor för den
egna branschen. En annan fördel med kollektivavtal som ofta
noteras (Lundh 2002) är att transaktionskostnaderna, dvs. kostnaderna för att förhandla, komma överens och tillse efterlev
naden av avtal, kan hållas nere. För såväl många arbetstagare
som många företagare uppfattas det som mycket positivt att
inte själv behöva förhandla fram individuella löneavtal.
Det har även framhållits att man bör skilja två sidor åt inom
fackföreningarna (Freeman & Medoff 1984). Dels den monopolistiska som överensstämmer med vårt kartellperspektiv, dels
den transaktionskostnadssänkande som handlar om förmågan
att artikulera de enskilda medlemmarnas åsikter och utgöra en
kollektiv röst gentemot företaget, disciplinera nyckelmedarbetare samt underlätta introduktionen av ny teknik och nya organisationsformer. Motsvarande resonemang kan rimligen även
föras vad gäller arbetsgivarorganisationerna.
Att kollektivavtalens kartellfunktion upprätthålls har sam
tidigt varit ett gemensamt intresse för arbetsmarknadens parter. Den har också skapat förutsättningar för det goda sam
arbetsklimat och de förtroendefulla relationer mellan arbets1. arbetsmarknaden – en helt vanlig marknad?
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marknadens parter som länge utmärkt den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Den statliga neutraliteten
En central fråga för arbetsmarknadens funktionssätt är vilken
roll staten ska spela. Uppenbart är att denna roll har förändrats
många gånger under årens lopp. Såväl forskare och partsföreträdare som statliga representanter, egentligen oavsett partifärg, har vid upprepade tillfällen karakteriserat statens roll, åtminstone sedan Saltsjöbadsavtalet 1938, som neutral på den
svenska arbetsmarknaden (Johansson 1989, Åmark 1993, Nycander 2008). Noterbart är även att detta allt som oftast har
uppfattats som något positivt. Exempelvis hävdade den dåvarande arbetsmarknadsministern Mona Sahlin 1999 att ett väl
fungerande lönebildningssystem förutsätter statlig neutralitet
(Regeringens proposition 1999/2000:32). Två av de mer ton
givande arkitekterna bakom dagens svenska modell, LarsGunnar Albåge och Rune Larson från arbetsgivar- och arbetstagarsidan, instämmer (2003:8):
… en väl fungerande lönebildning grundas på statens neutralitet gentemot arbetsmarknadens parter och på parternas ansvar,
med kollektivavtal och dess tillämpningar som verktyg.

Men stämmer verkligen detta? Är staten neutral? Detta är en
fråga som vi kommer att få anledning att återkomma till åtskilliga gånger under analysens gång. Men redan inledningsvis
finns det anledning att kort diskutera vad begreppet ”statlig
neutralitet” egentligen innebär. Begreppet är långt ifrån entydigt eller oomstritt. Kärnan i neutralitetsbegreppet handlar
dock om att staten ska vara opartisk. Staten får inte diskriminera någon part eller aktör. Lagstiftningen måste vara generell
och behandla alla medborgare lika (Buchanan & Congleton
1998). Dock behöver inte opartiskhet eller neutralitet vara detsamma som icke-interventionism, dvs. att staten helt ska avstå
22
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från ingrepp i ekonomi och samhälle. Man kan också tänka sig
statlig neutralitet i flera steg – staten kan vara neutral i förhållande till vissa, men inte alla aktörer.
Givet att vi accepterar att den svenska arbetsmarknads
modellen innebär att staten utväljer vissa organisationer eller
karteller som bärare av rätten att ingå kollektivavtal, handlar
statlig neutralitet här primärt om att statens roll begränsas till
att genom generell eller neutral lagstiftning möjliggöra och
underlätta ömsesidigt fördelaktiga kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. De kanske tydligaste exemplen är lagar om
positiv föreningsrätt, kollektivavtal, arbetsdomstol, medling
osv.
Om neutralitetsnormen ska upprätthållas bör staten således
inte ensidigt favorisera någon av arbetsmarknadens parter.
Dessutom ska staten inte intervenera i själva lönebildningen
eller påverka densamma genom inkomstpolitik eller dylikt. Tre
huvudtyper av neutralitetsavsteg kan därmed identifieras:
• direkt statlig inblandning
• inskränkt förhandlingsutrymme, där olika typer av ingrepp på
arbetsmarknaden gynnar endera parten
• kostnadsövervältring, där någon part avlastas kostnader som
den annars skulle ha drabbats av.

De viktiga omvärldsförändringarna
Ett sista återkommande tema i denna slutrapport är att den
svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt och konsekven
ser i hög grad är beroende av omvärldens utveckling. I denna
mening liknar arbetsmarknaden andra marknader där exempelvis konkurrensförhållanden, internationalisering, ny teknik
och uppkomsten av nya organisationsformer påverkar incitament, prisbildning, strukturomvandling osv.
Gentemot de eventuella konkurrerande organisationer eller karteller som inte
givits denna utvalda status är statens handlande dock knappast neutralt.
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Jämfört med de förhållanden som rådde under den svenska
modellens tidigare utvecklingsskeden är det idag delvis en annan värld. Vi har redan nämnt globaliseringen som innebär att
konkurrenstrycket ökar. Nya länder har länkats in i den internationella ekonomin med de snabbväxande asiatiska jättarna
Indien och Kina som de mest notabla exemplen. Även om nationer inte konkurrerar på samma sätt som företag – marknaden är ju tävlingsarenan och där säljer företaget, inte nationen,
sina produkter – så är ändå de nationella regelverken av fundamental vikt. Lägg därtill ett förändrat ekonomiskt värdeskapande, utvecklingen mot ett tjänstesamhälle och den offentliga
sektorns utveckling. Därutöver har Europaintegrationen betydelse i två dimensioner. Dels genom att konkurrensen ökar genom en växande inre marknad inom EU/EES. Dels genom att
EG-rättens påverkan får effekter på såväl svensk lagstiftning
– exempelvis konfliktreglerna – som kollektivavtalens innehåll.
Det förändrade värdeskapandet är kanske allra viktigast.
Idag är företagen oftast integrerade i långa värdenätverk där
många företag samverkar, inte sällan sker denna samverkan
dessutom globalt. Outsourcing och just-in-time är några välkända modebegrepp som väl fångar utvecklingen. Produktionen
har dessutom gått emot ett ökat tjänsteinnehåll, där medarbetarnas kompetens, engagemang och serviceinriktning har blivit
allt viktigare. Tjänstesektorns tillväxt har även inneburit att de
små företagens betydelse har ökat (Herin 2008). Dagens värdeskapande sker därtill inom ramen för ett alltmer globalt, konkurrensutsatt system. Tillverkare i andra länder, ibland inom
samma koncern, står ständigt redo att ta över produktion och
kunder, även om den utländska konkurrensens betydelse skiljer
sig väsentligt åt i olika branscher.
Det förändrade värdeskapandet talar dessutom för att lokal
eller individuell lönebildning idag, åtminstone i de flesta fall, är
mest ändamålsenlig utifrån såväl företagens som de anställdas
perspektiv. Lindbeck & Snower (2001) menar att den faktiska
decentralisering av lönebildningen som har skett i land efter
24
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land är en avspegling av de nya sätten att organisera företag
och produktion, bort från tayloristiska koncept. När arbets
tagare får allt fler olika och differentierade uppgifter att utföra
lämpar sig centraliserade system för lönesättning allt sämre och
här finns också en av drivkrafterna bakom decentraliseringen.
Både löne- och vinstutvecklingen kan förväntas bli högre
när lönebildningen sker lokalt. Skälet är att lokal eller individuell lönebildning leder till positiva produktivitetseffekter inom
de företag som använt sådana. En decentraliserad lönebildning
ökar incitamenten för de anställda att göra ett bra arbete. Dels
för att en hög produktivitet i det enskilda företaget direkt slår
igenom på lönenivån (Moene et al, 1993), dels för att företagen
och de anställda då har större möjligheter att avtala om de löneformer och andra villkor som ger störst incitament hos de
anställda (Andersen & Mailand 2005, Plasman & Rusinek &
Rycx 2007, Charlwood 2007, Granqvist & Regnér 2006, Hibbs
& Locking 2000 och Hartgo 1999). Decentraliseringen ger i
sin tur möjlighet till experimenterande och konkurrens när det
gäller såväl lönesättning som affärsmodeller och organisationsformer (Blau & Kahn, 2002).
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2

Den svenska modellens
tre versioner
Den svenska arbetsmarknadsmodellen har en lång och komplex historia. Den har vuxit fram i ett samspel mellan olika former av avtal eller uppgörelser och offentliga regleringar eller
ingrepp. Någon entydig och statisk modell handlar det inte om.
Faktum är att det går att identifiera åtminstone tre mer eller
mindre distinkta versioner, eller utvecklingsfaser, av den svenska modellen för lönebildning och arbetsmarknadsrelationer,
även om vissa drag återfinns i alla tre versionerna. I kommande
kapitel kommer olika aspekter av dessa versioner att belysas ytterligare. Kanske kan man även tala om att en fjärde version är
på väg att växa fram, men detta återkommer vi till i kapitel 7
och 8.

Den klassiska svenska modellen (1938–1970)
Den klassiska svenska arbetsmarknadsmodellen växte fram för
drygt hundra år sedan och stadfästes i det berömda Saltsjöbadsavtalet år 1938. Det är den modell som man vanligtvis tänker på när man talar om den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Huvuddragen i modellen existerade mellan 1938 och 1970 och
kan sammanfattas i följande punkter:

Huruvida dessa versioner eller utvecklingsfaser också är helt egna modeller kan
diskuteras och är närmast en terminologisk fråga. I det följande kommer vi att
använda termen modell för alla tre versionerna. (Den klassiska svenska modellen,
Den interventionistiska svenska modellen och Dagens svenska modell). Skillnaderna mellan de olika versionerna är som vi ska se betydande.
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•
•
•
•
•
•

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter
statlig neutralitet och icke-inblandning
få inblandade parter och centrala förhandlingar (från 1955)
exportindustrin löneledande
arbetsfred genom centralisering och disciplinering
hög sysselsättning och god tillväxt.

Vägen fram till Saltsjöbaden
Denna klassiska svenska modell växte successivt fram från sekelskiftet 1900 och framåt. Genombrottet för kollektivavtals
systemet innebar att organisationer av arbetstagare och arbetsgivare kom att sluta allt fler kollektiva avtal, vilka blev normerande för de enskilda anställningsavtalen.
Efter skråväsendets och merkantilismens upplösning vid
mitten av 1800-talet var individuella avtal dominerande på
svensk arbetsmarknad. Mot slutet av 1800-talet växte sig fackföreningsrörelsen starkare och kraven på förhandlingsrätt och
kollektivavtal, liksom strejker och blockader, blev allt vanligare.
Redan från början var kollektivavtalet centralt i de fackliga organisationernas försök att begränsa konkurrensen mellan arbetstagarna (Lundh 2002, Magnusson 2006, Åmark 1993).
Den centrala frågan blir dock varför arbetsgivarna (företag
och sammanslutningar av arbetsgivare) valde att gå med på kollektivavtal. Initialt gjorde man nämligen inte detta. Arbetsgivar
sidan motarbetade i många fall aktivt såväl fackföreningar som
kollektivavtal och försökte – liksom i andra länder – att använda
lagstiftning för att begränsa den fackliga verksamheten (Nycander 2008, Lundh 2008). En anledning var att facklig centralisering och kollektivavtalsteckning kunde disciplinera de fack
liga organisationerna och därigenom sänka transaktionskostnaderna (Lundh 2002, Magnusson 2006). Ett annat skäl kan ha
varit minst lika viktigt: arbetsgivarna sökte utnyttja kollektivavtalen till sin egen fördel och strategin var att skapa standardiserade kontraktsvillkor och få så många arbetsgivare som möjligt
att ansluta sig till kollektivavtalssystemet (Lundqvist 2000,
2. den svenska modellens tre versioner
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Lundgren 2001, Rojas 2001). Därmed garanterades arbets
givarna fred under avtalsperioden och visste även vilka priser
på arbetskraft som gällde (Åmark 1989; Åmark 1993).
Vid denna tid rådde det också stor enighet, även från politiskt håll, om att karteller (och truster) hade goda sidor. Man
såg samarbete mellan företag som ett överlägset alternativ till
förödande priskrig som enbart ledde till kriser med nedläggningar och arbetslöshet som följd (Lundh 2008).
När så LO (Landsorganisationen) bildades år 1898 för att
stärka samverkan mellan de olika fackförbunden blev reaktionen att arbetsgivarna bildade SAF (Svenska arbetsgivareför
eningen) 1902. SAF etablerades som en strejkförsäkringsorganisation och fick därmed redan från början en centralistisk
uppbyggnad. SAF:s styrelse och ledning kontrollerade dess
utom lockoutvapnet och ställde krav på att godkänna de kollektivavtal som medlemmarna ingick (de Geer 1992, Casparsson 1951 a).
Den första centrala överenskommelsen var den berömda
decemberkompromissen 1906, där SAF ställde sig bakom föreningsrätten och kollektivavtalssystemet medan LO, å sin sida,
accepterade arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet samt
fritt anställa och avskeda arbetare, dvs. paragraf 23 och sedermera 32 i SAF:s stadgar. Detta innebar genombrottet för kollektivavtalssystemet och framväxten av den klassiska svenska
arbetsmarknadsmodellen. Samma år inrättades även Statens
förlikningsmannakommission som erbjöd frivillig medling vid
arbetsmarknadskonflikter.
Arbetsgivarna blev därefter pådrivande i att skapa riksomfattande kollektivavtal. Man verkade även aktivt för höjd organisationsgrad och ökad centralisering hos såväl arbetsgivare
som fackliga organisationer. Allt i syfte att skapa arbetsfred och
minskad konkurrens om arbetskraften arbetsgivare emellan,
och förmodligen även om andra marknadsvillkor (Lundh 2008,
Kjellberg 2000, Swenson 2002).
I den praxis som växte fram under de kommande decennier28
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na etablerades stora delar av de unika drag som alltjämt präglar
svensk arbetsmarknad. Exempelvis bejakade arbetsgivare och
fackliga organisationer gemensamt kollektivavtalens fjärrverkan. Likaså bejakade man gemensamt blockader mot oorganiserade arbetsgivare i syfte att framtvinga kollektivavtal. Även
den obegränsade rätten att vidta sympatiåtgärder var en del av
det framväxande systemet. Noterbart är dock att endast arbetsgivarna förordade denna. Deras storlockout var vid denna tid
ett mycket kraftfullt vapen och den förutsatte just sympatilockouten. Arbetstagarorganisationerna var däremot helt emot detta konfliktvapen och ville att arbetsfred skulle gälla fullt ut när
kollektivavtal ingåtts (Casparsson 1951 b, Göransson 1988, de
Geer 1992, Lundh 2008).
Dessa grundläggande drag i modellen kodifierades eller
stadfästes slutgiltigt i kollektivavtalslagen 1928 och inrättandet
av den partssammansatta Arbetsdomstolen samma år. I den
korporativa rättsinstansen Arbetsdomstolen tog representanter
för SAF och LO plats medan exempelvis syndikalisternas organisation SAC föga förvånande hamnade utanför. Initialt hade
domstolen karaktär av att vara en skiljenämnd för kollektiv
avtalstvister där avtal skulle tolkas, tillämpas och bli prejudi
cerande för framtida tvister (Ander 2001).
Därmed hade de korporativa kartellerna fått sin officiella status. Kollektivavtal blev normerande för anställningsavtalen på
svensk arbetsmarknad och det slogs fast att konflikträtten var oinskränkt, både vid intressetvister i samband med avtalsförhandlingar och vid sympatiåtgärder i samband med olösta primärkonflikter. Visserligen klagade LO initialt på att reglerna utgjorde en
ren klasslagstiftning eftersom de gav arbetsgivarna möjlighet att
oinskränkt nyttja sympatiåtgärder i samband med storlockouterna. Samtidigt tyder mycket på att dessa protester främst syftade
till att tysta kommunistiska och syndikalistiska kritiker inom fackföreningsrörelsen. LO var på väg att acceptera detta (Casparsson
1951 b, Lundh 2008).
Problemet var emellertid att den framväxande arbetsmark2. den svenska modellens tre versioner
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nadsmodellen fram till 1930-talets mitt inte levererade arbetsfred. Tvärtom var arbetsmarknadskonflikter mycket vanligt
förekommande under perioden 1906–1938. Flera olika fackliga
organisationer konkurrerade inbördes och de lokala facken
hade stort inflytande över konfliktvapnens användning. På arbetsgivarnas sida var det samtidigt vanligt med organiserat
strejkbryteri. Dessutom fanns stora problem med arbetslöshet,
inflation och annan makroekonomisk instabilitet. Inhemska,
skyddade sektorer, exempelvis byggsektorn, var löneledande
och låg högt över de konkurrensutsatta sektorernas lönenivå
(Swenson 2002, Faxen 1989).
Missnöjet med denna svagt fungerande arbetsmarknads
modell var i betydande utsträckning ömsesidigt, åtminstone
centralt inom både SAF och LO. Även från politikens sida var
man bekymrad. En rad utredningar tillsattes och flera förslag
lämnades av olika regeringar om modifierade konfliktregler.
Inte minst gällde diskussionen skydd för tredje man i samband
med arbetsmarknadskonflikter. Några beslut lyckades man
dock ej fatta, trots – eller på grund av – starka påtryckningar
från arbetsmarknadens parter.
Modellen på plats
Detta var bakgrunden till det mytomspunna Saltsjöbadsavtalet
1938. Avtalet i sig är märkligt nog en rätt ointressant läsning,
men Klas Åmark (1989) har förtjänstfullt sammanfattat avtalets
innebörd i följande punkter (ytterligare förenklade av oss):
• ingen statlig inblandning i lönepolitiken
• förhandlingsskyldighet i alla frågor av betydelse, lokalt och
centralt
• exportindustrin löneledande
• så omfattande organisering på ömse sidor av arbetsmarknaden som möjligt.
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Särskilt två aspekter framstår som centrala. Den första var att
avtalets tillkomst innebar programmatisk statlig icke-inblandning på arbetsmarknadens område (Johansson 1989). Närmast
motvilligt lät sig politikerna motas bort från ett centralt politikområde och överlät regelskapandet åt parterna själva i form
av korporativ organisering. Istället för lagstiftning fick vi i Sverige kollektivavtal som dominerande regleringsform på arbetsmarknaden. Centrala avtal slöts därefter på åtskilliga områden
mellan LO och SAF i frågor som annorstädes i Europa ofta
blev föremål för lagstiftning. Ett exempel är överenskommelsen 1946 om inrättande av partssammansatta företagsnämnder
som skulle ge möjlighet till information och samråd i frågor
om de anställdas arbetsförhållanden, exempelvis personalpolitik och produktionsplanering.
Den andra centrala aspekten var att konfliktreglerna i stort
sett förblev oförändrade. Förvisso innebar avtalet att en delvis
modifierad förhandlingsordning etablerades där politiska och
samhällsfarliga konflikter, liksom konflikter riktade mot tredje
man, förbjöds, men den framvuxna och lagstadgade konflikt
rätten – inte minst rätten att vidta sympatiåtgärder – förblev
intakt.
Istället skapades arbetsfred genom kraftigt ökad centralisering av lönebildningen. Avgörande för detta var den stadgeändring som LO genomförde 1941 och som innebar att LO, i likhet med SAF, centraliserade konfliktbesluten till styrelsen och
ledningen. Den tidigare ordningen med medlemsomröstningar
och självständiga förbund avskaffades. SAF slutade å sin sida att
stödja strejkbrytarorganisationer. Gemensamt motarbetade
man systematiskt kommunister och syndikalister med statens
outtalade godkännande. Normen att exportindustrins avtal
skulle ”sätta märket” för resten av arbetsmarknaden satte effektivt stopp för de skyddade sektorernas särställning.
Noterbart är att denna statliga neutralitet uppenbart inte omfattade de som 
stod utanför Saltsjöbadsavtalets centrala aktörer, exempelvis kommunister och
syndikalister.
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Genom centralisering av förhandlingarna till två topporganisationer med legitimitet i vida kretsar skapades en effektivitet
i beslutsprocessen. Via en överenskommelse mellan LO och
SAF sattes en norm för löneutvecklingen inte bara inom det
egna området utan också bland tjänstemännen, inom den offentliga sektorn och inom jordbruksprisförhandlingarna. Kostnadsutvecklingen liksom synen på strukturomvandling och rationaliseringar var beroende av de två dominerade parternas
samhällsekonomiska ansvarstagande (de Geer 1994).
Till det centraliserade förhandlingsväsendet hörde också
försök att gemensamt skapa modeller och ta fram statistik som
skulle ge underlag för löneförhandlingarna. EFO-modellen var
en sådan modell vilken syftade, liksom dess norska förlaga, till
att förstå lönebildningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
och hur ”utrymmet” för löneökningar skulle kunna bestämmas.
Utgångspunkten var att ekonomin kunde delas in i en konkurrensutsatt och en skyddad del, men löneökningarna antogs vara
desamma i båda sektorerna. När väl det totala löneutrymmet
var uträknat blev förhandlarnas uppgift att fördela detsamma.
Tydligt är att den klassiska modellen med sina centraliserade
lösningar hade en fördelningsinriktad prägel där det som kalla
des löneglidning – numer lokal lönebildning – sågs som något
skadligt (Lundgren 2001).
En fundamental byggsten för lönebildningen under 1950och 1960-talen var uppslutningen kring en solidarisk lönepolitik
från den fackliga sidan och en solidarisk lönekostnadspolitik från
arbetsgivarsidan. Den gemensamma strävan var att därigenom
begränsa ökningen av den allmänna lönenivån, vilket också minskade riskerna för inflation. Från den fackliga sidan (LO) fanns
också en ambition om en viss löneutjämning, åtminstone mellan
sektorer, medan arbetsgivarna hoppades kunna standardisera inte
bara löne- och anställningsförhållandena utan också lönekost
naderna och därmed begränsa lönekostnadsökningarna inom de
skyddade sektorerna i ekonomin. Båda (huvud)parter strävade
alltså åt samma håll fast från delvis olika utgångspunkter.
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Denna klassiska svenska arbetsmarknadsmodell blev, med
alla rimliga mått mätt, en stor framgång, inte minst i internationell jämförelse. I tre decennier fick Sverige, i stort sett, arbetsfred, konkurrenskraftiga löneökningar, låga transaktionskostnader för lönebildningen och hög utvecklingskraft med ett
lönebildningssystem som var ändamålsenligt för tidens tayloristiska produktionssätt. Såväl tillväxt och sysselsättning som
reallöner utvecklades starkt. Samtliga våra utvärderingskrite
rier uppfylldes till fullo, även om vissa frågetecken finns, som vi
senare ska se, när det gäller utvecklingskraften.
Vad var det då, förutom redan uppräknade faktorer, som
gjorde Saltsjöbadsavtalet möjligt? Hotet om statlig intervention spelade naturligtvis roll. Avgörande var dock symbiosen
mellan LO och SAF, tillsammans med de korporativa arrangemang som staten medverkade till. Med endast två dominerande
parter, vars existens dessutom var beroende av varandra och
varandras konfliktvapen, blev det möjligt att centralisera och
disciplinera lönebildningen. LO kunde hålla styr på sina problemförbund med hotet om SAF:s storlockout och SAF kunde
på motsvarande sätt disciplinera sina medlemmar och även utanförstående företag, inte minst små- och medelstora företag
som kanske inte gynnades fullt ut av modellen, med hotet om
strejker och blockader. I praktiken fungerade den klassiska
svenska modellen därmed som ett bilateralt monopol (Lundh
2008).
Denna centralisering och disciplinering förutsatte i sin tur
att karteller även vid denna tid och under de decennier som sedan följde, var högt uppskattade på arbetsmarknaden i sig, likväl som bland politikerna. Över huvud taget var synen på konkurrens, såväl utländsk som inhemsk, annorlunda än idag.10

Faktum är att Sverige inte fick en modern konkurrenslagstiftning förrän i
samband med EU-inträdet på 1990-talet.
10
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Den interventionistiska svenska modellen
(1970–1990)
Den klassiska svenska arbetsmarknadsmodellen avskaffades i
slutet av 1960- och början av 1970-talet, även om vissa kommentatorer ibland inte tycks vilja erkänna detta (Nycander
2004).11 Den ersattes av vad vi här har valt att kalla den interventionistiska svenska modellen som präglade Sverige i mer än
två decennier. Huvuddragen i modellen kan sammanfattas i
följande punkter:
• statlig interventionism och avskaffad statlig neutralitet
• offentliganställda ges strejkrätt
• många inblandade parter
• följsamhetsklausuler
• offentlig sektor löneledande och lönedrivande
• konflikter, inflation och urholkad konkurrenskraft.
Tvärtemot etablerad praxis gick således staten in och inter
venerade i arbetsmarknaden på ett sätt och i en omfattning som
hade varit alldeles uteslutet alltsedan slutet på 1930-talet. I rask
takt gjordes en rad politiska ingrepp – i bred politisk enighet –
på arbetsmarknadens område. Allvarligast var avstegen från
den statliga neutraliteten. De genomförda interventionerna
skiftade maktbalansen på arbetsmarknaden till de fackliga organisationernas fördel. Detta innebar ett drastiskt brott med
den etablerade och för sin tid väl fungerade praxis som vuxit
fram på svensk arbetsmarknad. Själva Saltsjöbadsavtalet blev
följaktligen uppsagt av LO 1976. Detta förstärktes av andra politiska ingrepp på industri- och skattepolitikens områden och
Vi har valt att sätta gränsen för de olika versionerna av den svenska modellen
1970 istället för 1965 som vår projektkollega Christer Lundh (2008) gör.
Anledningen är att Lundh anser att gränsen för kollektivavtalssystemets spridning
på arbetsmarknaden går 1965, eftersom det var året då de stats- och kommunal
anställda fick förhandlings- och strejkrätt. Vår periodisering bygger på att staten
fram till 1970 i huvudsak var icke-intervenerande och neutral i förhållande till
parterna och i förhandlingar. Under 1970-talet växer den interventionistiska
statsmakten fram och inte bara på arbetsmarknadens område. Se Bergh (2008).
11 
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kulmen blev beslutet om löntagarfonder 1976 (Elvander 1988).
De anställda – via de fackliga organisationerna – gavs rätt
till representanter i företagens styrelser från 1976, rätt till information och förhandling i frågor som gällde personal, arbetsledning och produktionsplanering, tolkningsföreträde vid vissa
tvister samt vetorätt vid entreprenader, allt samlat i MBL (med
bestämmandelagen) från 1976. Det fackliga inflytandet ökade
också i frågor om arbetsmiljö där de fackliga skyddsombuden
fick ökade befogenheter. Därjämte blev facket genom förtroendemannalagen från 1974 och LAS (lagen om anställningsskydd)
från samma år bärare av arbetstagarnas rättighet. Förtroendemännen gavs dessutom ett ytterligare skydd för sin anställning.
Löntagarkartellerna gavs alltså en rad exklusiva rättigheter som
de inte tidigare hade haft.
Dessa frågor hade tidigare i många fall hanterats via avtal
mellan parterna, SAF och LO. Föregångaren till MBL var ju
företagsnämnderna som fanns på alla större arbetsplatser och
som gav de anställda möjlighet till samråd, dock utan reellt
medbestämmande. I frågan om anställningsskydd fanns liknande överenskommelser mellan parterna. (Hadenius 1983, Lundh
2002, Elvander 1991).
Den statliga interventionismen hade till direkt syfte att skifta maktbalansen på arbetsmarknaden. De anställda och inte
minst deras fackliga organisationer skulle få större inflytande
på kapitalets, dvs. arbetsgivarnas, bekostnad. En möjligen icke
avsedd konsekvens var att insiders på arbetsmarknaden – dvs.
de med fasta jobb och fackligt medlemskap – gynnades och gavs
större maktresurser framför outsiders – dvs. de med svag position på arbetsmarknaden. Det bör observeras att i huvuddelen
av den nya arbetsrättsliga lagstiftning som genomfördes gavs
inte de enskilda arbetstagarna speciellt mycket större skydd,
utan lagstiftningen gav befogenheterna åt facket. Därmed blev
de anställda också i långt högre utsträckning än tidigare beroende av sina fackliga organisationer för sina möjligheter att tillvarata sina rättigheter och få inflytande (Åmark 1993, Lindbeck
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1998). En parallell finns här med de företag som stod utanför
arbetsgivarorganisationerna: de hade samma oskyddade, närmast rättslösa position som oorganiserade arbetstagare.
En ytterligare konsekvens av det modellbyte som skedde
omkring 1970 var att möjligheterna till konflikter ökade på
svensk arbetsmarknad. Först och främst gavs de stats- och kommunalanställda strejkrätt 1965, då det gamla systemet med statliga lönebestämmelser fastställda på politisk väg avvecklades
och ersattes med centraliserade förhandlingar mellan Statens
avtalsverk och diverse fackliga förhandlingskarteller (Lundh
2002, Moberg 2006, Nycander 2008, Lundh 2008). Inom den
offentliga sektorn har dock konfliktreglerna en diametralt annan logik än i den privata sektorn, något vi ska återkomma till i
ett senare kapitel. Själva logiken skiljer sig, bland annat spelar
den allmänna opinionen och medierna betydligt större roll och
dessutom skulle det ta tid för politikerna att lära sig att hålla sig
borta från de offentliganställdas löneförhandlingar.
Med fler spelare på arbetsmarknaden ökade naturligtvis svå
righeterna att enas om vad som var en rimlig löneökningstakt
i förhållande till omvärlden. Därutöver innebar medbestämmandereformerna att de fackliga organisationerna gavs möjlighet att ta till stridsåtgärder i förhandlingar som rörde arbetsledning och företagsledning – även under löpande avtalsperiod
i ännu olösta frågor (Olsson 1977). Samtidigt som samordningen minskade politiserades lönebildningen kraftigt. Gradvis blev
de offentliganställda löneledande (Björnson 2007, Nycander
2008).
Dessutom gjordes ett flertal inkomstpolitiska ingrepp på
svensk arbetsmarknad. Istället för att låta parterna fritt få förhandla om löner och andra avtalsvillkor blev lönerörelserna
under 1970- och 1980-talen fyllda av statliga ingrepp i form av
lönestopp, prisstopp, inkomstpolitiska uppgörelser och sepa
rata överenskommelser med vissa parter, främst LO (Nycander
2008). En viktig anledning till detta var att staten själv, som
nämnts, var en betydande aktör i lönerörelsen såsom arbets
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givare för åtskilliga statsanställda inom myndigheter, förvaltning och statliga bolag. En annan anledning var att regeringarna hoppades kunna bromsa löneinflationen genom att nå uppgörelser med de fackliga organisationerna som sedermera
skulle disciplinera sina medlemmar och lokala organisationer
till återhållsamhet. I allt väsentligt misslyckades detta.
Den interventionistiska modellen inramas symtomatiskt
nog av två kraftiga ingrepp i själva lönerörelserna: Inledningsvis 1971 då Olof Palme och den socialdemokratiska regeringen
tillgrep en tvångslag för att få bukt med en akademikerstrejk av
SACO12 och SR. Avslutningsvis 1990 då regeringen föreslog
såväl löne- som strejkstopp för att dämpa de skenande pris- och
löneökningarna som då rådde (Åmark 1993, Nycander 2008).
Nu var förvisso inte inkomstpolitik något som helt hade
saknats under den klassiska svenska modellen. Tvärtom hade
regeringarna gripit in både under andra världskriget och i början av 1950-talet då Koreainflationen hotade att kasta Sverige
ut i en kostnadskris. Skillnaden var att perioden 1970–1990 dominerades av inkomstpolitik medan regeln perioden innan var
fria förhandlingar (Åmark 1993).
Väsentligt var också att de offentliga trygghetssystemen för
att skydda individer och arbetstagare från exempelvis arbetslöshet, arbetsskada och sjukdom, svällde i omfattning och generositet under den interventionistiska epoken (Bergh 2007,
Scruggs & Allan 2003). Ett exempel är den allmänna sjukförsäkringen som infördes 1955 och då hade tre karensdagar och
65 procent i ersättningsnivå. År 1966 höjdes så ersättningen till
80 procent och två av karensdagarna avskaffades efter att LO
och SAF misslyckats med att komma överens om en avtalslösning som skulle ge arbetare och tjänstemän likvärdiga villkor.
Under 1980-talet höjdes ersättningsnivåerna ytterligare; karensdagarna avskaffades och ersättningsnivåerna blev 100 pro
Organisationen Sveriges akademikers centralorganisation har tidigare förkortats
SACO men sedan hösten 2007 skrivs organisationsnamnet med små bokstäver
Saco. Här har vi valt att genomgående skriva SACO.

12 
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cent för alla löntagare (Nycander 2008). Genom att försäkringssystemen blev alltmer generösa och mindre försäkringsmässiga övervältrades en del av kostnaden för arbetslöshet och
utanförskap på skattebetalarna istället för att bäras av arbets
tagarna och deras organisationer.
Därutöver övervältrades stora delar av de fackliga organisationernas kostnader på skattebetalare och arbetsgivare. I och
med förtroendemannalagen 1974 – som dock bara gäller på arbetsplatser där det finns kollektivavtal – fick arbetsgivaren en
skyldighet att se till att det fanns lokaler och utrustning för det
fackliga arbetet. Arbetsgivaren blev också tvungen att genomföra sådana organisatoriska förändringar som kunde krävas för
att fackligt arbete ska kunna utföras. Fackföreningsmedlemmar
fick dessutom avdragsrätt för fackavgiften efter socialdemokraternas maktövertagande 1982, vilket då motiverades med att
också arbetsgivarna hade haft möjlighet att dra av vissa avgifter
till arbetsgivarorganisation (LO 2000). I och med att de fackliga organisationerna och dess medlemmar gavs dessa förmåner
behövde medlemmarna inte längre fullt ut finansiera sin orga
nisation utan den omkostnaden ålades skattebetalarna och före
tagsparten. Att låta någon annan än de egna medlemmarna stå
för organisationernas kostnader är ytterligare ett av de otaliga
neutralitetsavsteg som gjordes under perioden.
Vidare utmanades under 1970-talet det centraliserade förhandlingssystemet och de två centrala kartellerna, LO och SAF,
av nya aktörer. Därmed komplicerades fördelningskonflikterna,
men också förmågan hos de inblandade att ta ett övergripande
samhällsansvar. Vi har redan berört de offentliganställdas karteller, men därutöver blev också tjänstemännens kartell PTK
(Privattjänstemannakartellen) en tung spelare i lönerörelserna.
Tjänstemännens och akademikernas fackliga organisering
skedde senare än arbetarnas men från och med 1940-talet hade
tjänstemannaföreningarna fått förhandlingsrätt och rätt att
sluta kollektivavtal. Dock dröjde det till slutet av 1960-talet
innan de blev en kraft att räkna med.
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Sammantaget innebar ingreppen på arbetsmarknaden tydliga
avsteg från den neutralitetspraxis som tidigare hade präglat
svensk arbetsmarknad:
• Direkt statlig inblandning, med t.ex. inkomstpolitiska uppgörelser och lönestopp
• Inskränkt förhandlingsutrymme, med lagar som ensidigt
gynnar viss part
– LAS (lagen om anställningsskydd)
– MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet)
– lag om styrelserepresentation
• Kostnadsövervältring, där en part avlastas kostnader som den
annars skulle ha drabbats av
– förtroendemannalagen
– rätt till facklig utbildning.
Även om åtskilliga andra faktorer såsom fluktuerande valutakurser, råvaru- och energipriser påverkade den ekonomiska utvecklingen under 1970- och 1980-talen tycks det som att de
nya förhållandena i den svenska kollektivavtalsmodellen spe
lade en betydande roll för den svaga ekonomiska utvecklingen
(se även kapitel 5). Vissa år under 1970-talet steg lönerna nominellt med så mycket som 20–25 procent, samtidigt som den
reala löneökningen blev i det närmaste obefintlig. I syfte att
kompensera för inflationen infördes index- eller följsamhetsklausuler i flertalet kollektivavtal. Följden blev naturligtvis betydande makroekonomisk instabilitet med hög inflation, devalveringar, ökad arbetslöshet och offentliga budgetunderskott.
Den internationella konkurrenskraften blev kraftigt lidande
och den svenska ekonomins tillväxt minskade dramatiskt i jämförelse med toppåren på 1950- och 1960-talen (Lundh 2000).
Dessutom steg konfliktfrekvensen dramatiskt på arbetsmarknaden. Såväl lovliga som olovliga konflikter ökade och
tidigare decenniers arbetsfred var som bortblåst. Detta illustreras också av den kraftiga tillströmningen av mål till Arbetsdomstolen under 1970-talet, den var kraftig i jämförelse med
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hur det var under 1960-talet. Arbetsdomstolens karaktär förändrades också i och med den interventionistiska politiken.
Under 1970-talets arbetsrättsliga lagstiftningsexplosion blev
tyngdpunkten ren lagtillämpning (Lindberg 2007, Olsson
1977, Ander 2001).
Ytterligare en skillnad från och med slutet av 1960-talet var
att utvecklingsoptimismen och tron på värdet av struktur
omvandling som hade genomsyrat såväl arbetstagare som arbetsgivare ersattes av en defensiv strategi inriktad på skydd av
befintliga verksamheter och företag. Den traditionellt förändringsbenägna svenska fackföreningsrörelsen ifrågasatte speciellt under 1970-talet omstruktureringarna inom svensk industri
(Lindberg 2002, Gråbacke 2001). Annorlunda uttryckt förstärktes fackföreningarnas s.k. monopolistiska ansikte, medan
det tillväxt- och förändringsbefrämjande försvagades.
Sammantaget innebär detta att den interventionistiska arbetmarknadsmodellen klarar våra utvärderingskriterier (få arbetsmarknadskonflikter, konkurrenskraftiga lönekostnader,
hög sysselsättning och hög ekonomisk utvecklingskraft) utomordentligt dåligt.

Dagens svenska modell (1990–)
Den interventionistiska svenska modellen nådde vägs ände vid
slutet på 1980-talet. Successivt växte dagens svenska arbetsmarknadsmodell fram med följande huvudsakliga drag:
• förbundsförhandlingar och många parter
• lokal lönebildning på vissa områden
• förhandlingsordningsavtal och central samordning
• arbetsfred i sektorer med utländsk konkurrens
• industrin sätter åter märket
• från 1995 god tillväxt och reallöneutveckling.
I ett stort upplagt krispaket, orsakat av okontrollerade löne
ökningar och skenande inflation, föreslog i februari 1990 den
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socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Mona Sahlin löneoch prisstopp samt strejkförbud (Feldt 1991). Förslaget mötte
ett massivt motstånd och regeringen avgick. Detta blev det
symboliska slutet på den interventionistiska svenska modellen.
Uppluckringen hade dock inletts redan tidigare. Redan
1983 lämnade Verkstadsföreningen och Metall de samordnade
centrala förhandlingarna mellan SAF och LO. Ett kraftigt
missnöje fanns hos båda parter med det rådande systemet.
Inom SAF hade Verkstadsföreningen redan under 1960- och
1970-talet kraftfullt argumenterat för en förändring av den
centrala förhandlingsmodellen och flera av de konkurrens
utsatta arbetsgivarförbunden hade understött dem. Stora spänningar fanns här mellan exportindustrin och hemmaindustrin
(Lundqvist 2000). Inom LO rådde också kraftiga motsättningar
mellan olika förbund: höglöneförbund mot låglöneförbund,
kvinnodominerade mot mansdominerade förbund och offentliganställda mot industrianställda, för att nämna tre (Johansson
& Magnusson 1998).
Inom SAF centralt hade man tröttnat på utvecklingen, inte
minst den återkommande politiska inblandningen och bestämde sig för att försöka få till stånd ett decentraliserat förhandlingssystem. När SAF offentligt avsade sig förhandlingsman
datet på central nivå 1990 vad avser löner och allmänna villkor
var den uttalade ambitionen att få ner lönebildningen på företagsnivå (de Geer 2007, SAF 1991). Även inom den offentliga
sektorn hade en decentraliseringsprocess då inletts (Lundh
2000).
Omstöpningen till den nuvarande svenska modellen inleddes dock med raka motsatsen – nämligen ett totalcentraliserat
stabiliseringsavtal mellan inte mindre än 111 parter, under ledning av regeringens utsedde medlare  Bertil Rehnberg. Upp
rinnelsen var det misslyckade försöket från regeringen att via
en tvångslag stoppa inflationen. Rehnbergkommissionens stabiliseringsavtal blev alternativet. Avtalet som gällde mellan
1991 och 1992 innebar bland annat att lönestegringarna be2. den svenska modellens tre versioner

83505 En ny svensk... ORI.indd 41

41

08-09-23 10.44.32

gränsades till tre procent per år och att alla index- och följsamhetsklausuler avskaffades. I paketet ingick också att livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln åtog sig att inte höja priserna
i syfte att få uppslutning kring stabiliseringsavtalet. Rehnberg
kommissionens stabiliseringsavtal följdes sedan av förbundsvisa
förhandlingar, med eller utan samordning under resten av
1990- och 2000-talet. De centrala förhandlingarna var till ända
(Nycander 2008).
En annan viktig förändring var att den offentliga lönebildningen avlägsnades från det direkta politiska inflytandet. De
ständiga, och misslyckade, inhoppen i avtalsrörelserna hade påverkat lönebildningen på hela arbetsmarknaden, men sällan så
som politikerna hade haft för avsikt. Mot bakgrund av det misslyckandet, som sammanfattades av SOU 1992:100, beslutade
riksdagen 1994 på förslag av Anne Wibble att låta de statliga
företagen ansluta sig till arbetsgivarnas branschförbund samtidigt som Arbetsgivarverket, vilket samordnade myndigheternas
löneförhandlingar, blev självständigt gentemot den politiska
nivån. Politiker kunde därefter inte göra inhopp i avtalsförhandlingarna och inte heller ge direktiv för avtalsrörelserna eller ta ställning till stridsåtgärder och avtal. Denna avpolitisering får ses som en av de centrala strukturreformerna i början
av 1990-talet (Nycander 2008).
Samtidigt hade även stabiliseringspolitiken förändrats. Tron
på devalveringar och offentlig efterfrågestimulans som metoder att hantera kostnads- och konjunkturproblem hade bland
flertalet politiska partier ersatts av en argumentation för normpolitik i form av fast valutakurs och budgetbalans (Lindbeck
1998, Bergh 2007.) Efter det misslyckade kronförsvaret 1992
kom penning- och valutapolitiken istället att betona en inflationsnorm, upprätthållen av en oberoende riksbank. Omställningen var långt ifrån smärtfri då Sverige gick in i en industrioch arbetslöshetskris i paritet med 1930-talets. Mängder av
företag slogs ut och arbetslösheten nådde rekordnivåer med
skenande budgetunderskott som följd.
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Trots detta verkade förhandlingarna på förbundsnivå lönekostnads- och inflationsdrivande. Erfarenheterna från 1993
och 1995 års avtalsrörelser ledde därför fram till ökad samordning, på såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. År 1997 ingicks så Industriavtalet som innebar att en särskild förhandlingsordning skapades med bland annat oberoende ordförande,
gemensam ekonomisk bedömning och särskilda varseltider.
Motsvarande förhandlingsordningsavtal har senare ingåtts på
andra avtalsområden, inklusive det offentliga, och inrättandet
av det statliga Medlingsinstitutet år 2000 skapade liknande villkor på de områden som återstår (Medlingsinstitutet 2003, de
Geer 2007). Detta innebär ett tydligt steg tillbaks mot den klassiska modellen och ett visst återupprättande av den statliga
neutraliteten (Elvander 2003). Samtidigt förblir den icke-neutrala lagstiftningen från 1970-talet intakt, med viktiga konsekvenser för modellens funktionssätt. Inte minst gynnas insiders
på arbetsmarknaden på bekostnad av outsiders, som unga och
invandrare. Särskilt i kapitel 5 kommer dessa konsekvenser att
utvecklas närmare.
Ett av de centrala inslagen i den nya svenska modellen är
även att industrin åter ska vara löneledande, ”sätta märket”. Industrins parter förväntas således vara först med att ingå avtal,
vars villkor sedan förväntas vara normerande för resten av
arbetsmarknaden. Detta förutsätter i sin tur att betydande samordning sker på central nivå mellan de många parterna på arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan.
Jämfört med den klassiska svenska modellens epok ser omvärldsvillkoren radikalt annorlunda ut idag. Den offentliga
sektorns tillväxt har mer indirekt berörts, men förutom den
dramatiska ökningen i antalet offentliganställda och de konsekvenser detta får för lönebildningen, har även de offentliga
trygghets- och försäkringssystemen stor betydelse. Under den
klassiska svenska modellen var dessa system avsevärt mindre
generösa, med påtagliga konsekvenser för de fackliga organisationernas vilja att gå ut i strejk. De ekonomiska konsekvenserna
2. den svenska modellens tre versioner
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för medlemmarna var kännbara i den händelse konflikten blev
långvarig eller ledde till så höga avtal att följden blev arbetslöshet. Så är inte riktigt fallet efter välfärdssystemens uppbyggnad.
En annan väsentlig förändring ligger i det ekonomiska värdeskapandet. Tidigare skedde detta ofta inom ramen för vertikalt integrerade organisationer, där storskalighet och mer tayloristiska produktionssätt var dominerande. Idag är företagen
oftast integrerade i långa, globala, lagerlösa värdenätverk där
många företag samverkar.
Två konsekvenser är särskilt viktiga. För det första har konfliktmönstret förändrats radikalt vilket kommer att utvecklas
närmare i kapitel 4. Lockouter, särskilt storlockouter, förekommer inte längre av det enkla skälet att företagens konkurrensförmåga och tilltro hos kunderna omedelbart urholkas i händelse av produktionsinställelse – egentligen oavsett orsak. Decentralisering och integrerad produktion ger ökade möjligheter till, och ökad slagkraft åt strejker (särskilt sympatistrejker),
medan lockouter i praktiken har blivit omöjliga att använda
då de slår precis lika hårt mot företagen själva som mot deras
anställda (Moberg 2006). Andra producenter i andra länder,
ibland inom samma koncern, står ständigt redo att ta över produktion och kunder. Av motsvarande skäl har de stora industrifacken nästan slutat strejka. Det gör istället små, ofta mans
dominerade, förbund i skyddade sektorer eller på områden som
utgör noder i de integrerade produktionssystemen (Lindberg
2007). Dessa förändringar i strejkvapnets ökade effektivitet gäller dock endast privat sektor (Lundh 2008).
För det andra har omvärldsförändringarna inneburit att det
har blivit allt svårare att hålla ihop arbetsmarknadens korporativa karteller, trots att lagarna egentligen inte har ändrats
nämnvärt. Flera av de redan nämnda faktorerna såsom det ökade antalet parter, de ökade möjligheterna till sympatiåtgärder
och den lokala lönebildningens växande omfattning har här
stor betydelse. Det är även dessa omständigheter som förklarar
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de återkommande diskussionerna om vem som ska ”sätta märket”. För arbetsgivarnas del beror kartell- och samverkanssvårigheterna naturligtvis också på att många av de tidigare stora
svenska exportföretagen inte alls är svenska längre, utan snarare
är dotterbolag i stora internationella koncerner med utländska
ägare och med produktion i världens alla hörn. Intresset från
dessa att ta långsiktigt ansvar för den svenska lönebildningen är
rimligen begränsat. Passar inte galoscherna, flyttas produktionen helt sonika ut. I ökad utsträckning gäller detta även små
och medelstora företag i allt fler branscher.
För de fackliga organisationerna utgör de fallande medlems
talen ett betydande problem. De under senare tid omdebatterade förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är sannolikt av
underordnad betydelse. Sverige förefaller snarare vara på väg
att anpassa sig till utvecklingen i övriga västeuropeiska länder,
om än från en mycket hög nivå, vilket kommer att utvecklas
närmare i nästa kapitel. Inom EU25 har den fackliga organisationsgraden fallit från 32 till 25 procent mellan 1995 och 2004.
I Sverige är antalet medlemmar i facket fortfarande högt, främst
tack vare en unikt hög organisering bland tjänstemännen. Men
anslutningsgraden har fallit med fem procentenheter det senaste decenniet och ytterligare fem procentenheter 2006–2007
och ligger totalt på 72 procent år 2007, utan tendens till inbromsning. Särskilt bland ungdomar har organisationsgraden
fallit dramatiskt. I gruppen heltidsarbetande mellan 16 och 24
år har antalet fackligt anslutna minskat med hela 25 procentenheter på drygt tio år och organisationsgraden var i den gruppen
bara strax över 50 procent år 2006 (Röster om facket 2007:5). Arbetsgivarnas organisationsgrad ligger stabilt på normal euro
peisk nivå, drygt 50 procent.
Sammantaget talar alltså mycket för att dagens svenska modell är på väg att förändras, trots att den har fungerat mycket
bättre än 1970- och 1980-talens interventionistiska modell.
Dagens svenska modell har klarat makrostabiliteten och han
terat den internationella konkurrenskraften hyggligt, även om
2. den svenska modellens tre versioner
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det finns vissa frågetecken om varför så har skett. När det gäller
konfliktfrekvensen har det skett en stor förbättring, liksom när
det gäller tillväxt och utvecklingskraft. Stora problem finns
dock kvar, inte minst när det gäller sysselsättning och utanförskap. Vi återkommer till detta i kommande kapitel.
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3

Konkurrerande
kollektivavtalssystem
På vilka sätt är då den svenska modellen unik i ett internationellt perspektiv och hur skiljer den sig från andra, framför allt
europeiska modeller? Hur fungerar dessa system i andra jämförbara länder och hur står sig den svenska modellen i förhållande till de övriga arbetsmarknadsmodeller som finns? Hur
skiljer sig de olika modellerna med avseende på partsrelationer,
centralisering, konfliktregler, statlig inblandning osv.?
Kollektivavtal förekommer i varierande utsträckning i samtliga EU- och OECD-länder. Förutom Storbritannien har samt
liga europeiska länder särskild lagstiftning som klargör formerna och villkoren för kollektivavtal (EIRO 2005). Nära kopplad
till kollektivavtalen i sig är som nämnts även organisations- och
förhandlingsrätten, liksom rätten att vidta olika former av
stridsåtgärder som strejk och lockout. Konfliktreglerna skiljer
sig dock kraftigt åt mellan olika länder. Det är även vanligt att
kollektivavtal på olika sätt utvidgas eller allmängiltigförklaras
till att omfatta arbetsgivare och arbetstagare som själva inte är
medlemmar i den arbetsgivarorganisation eller i det fackförbund som har ingått kollektivavtalet ifråga.
Vi har begränsat oss till EU- och OECD-länderna, med
störst tonvikt vid de förstnämnda, och endast valt att beskriva
de mest centrala dimensionerna. Det är dock inte helt lätt att
åstadkomma en systematisk jämförelse på grund av bristande
data eller diskrepans i terminologin – identiska ord kan ha olika
innerbörd på olika språk (Blanpin 2001, Bamber & Lansbury &
Wailes 2004). Likväl kan ett antal mer eller mindre distinkta
modeller, med skilda institutionella lösningar, urskiljas.
3. konkurrerande kollektivavtalssystem

83505 En ny svensk... ORI.indd 47

47

08-09-23 10.44.33

Konvergens eller divergens?
I EU- och OECD-länderna har relationerna mellan arbets
givare och anställda, mellan arbetsgivarorganisationer och fack
liga organisationer, och mellan dessa och staten vuxit fram under lång tid. Den lagstiftning och de regelverk som bär upp de
nationella systemen har i många fall sitt ursprung i 1900-talets
första decennier, även om olika tillägg och väsentliga förändringar naturligtvis har skett under åren. Det finns följaktligen
betydande inneboende trögheter i dessa system, vilket också
har att göra med intressegruppernas makt och styrka. Eftersom
arbetsmarknadens lagar och regler är så betydelsefulla för olika
ekonomiska aktörer finns betydande fördelar i att organisera
sig och kräva lagstiftning till förmån för sitt eget intresse (Ochel
2002).
Institutionella lösningar vad gäller arbetsmarknad och kollektivavtalssystem ser alltså helt olika ut i olika länder. Detta
kan tyckas vara ett trivialt påstående mot bakgrund av att lagar
och regler på andra områden också skiljer sig åt diametralt.
Men påståendet är ändå viktigt eftersom det under lång tid har
funnits en tes om konvergens för de nationella systemen för
arbetsmarknadsrelationer. Den första gången detta resonemang dök upp var under 1960-talet då forskare som Kerr &
Dunlop (1960) hävdade att det fanns en industrialismens logik
som gjorde att utvecklade länder med tiden antog mer industrilika produktions- och organisationsformer i ekonomin och
därför logiskt borde likna varandra även när det gällde regelverkens utformning. Liknande tankar har dykt upp under 1990talet. I takt med globaliseringen och den allt tätare sammanflätningen av de nationella ekonomierna skulle också de respektive
kollektivavtalssystemen komma att likna varandra till sin utformning, hävdades det (Tilly 1995, Campbell 1995).
Denna ganska enkla globaliseringsmodell bygger på att de
ekonomiska processerna eroderar förutsättningen för nationer
att föra en självständig politik och med nödvändighet leder till
avregleringar och en mer marknadsliberal ekonomisk politik.
48

83505 En ny svensk... ORI.indd 48

3. konkurrerande kollektivavtalssystem

08-09-23 10.44.33

Dock har denna hypotes, åtminstone hittills, inte visat sig stämma. Även om globaliseringen utsätter reglerna runt lönebildningen för press finns fortfarande betydande valmöjligheter att
utforma en självständig politik på detta område (Garrett 1998,
Oskarsson 2003, Karlson 2007).
Det finns ändå flera faktorer som talar för att de olika systemen för arbetsmarknadsrelationer (Industrial Relations) utsätts
för ett stort förändringstryck. Drivkrafterna är flera och hänger
i mångt och mycket samman med utvecklingen från industrisamhälle till kunskapssamhälle, med bland annat en allt större
andel tjänsteproduktion, digital kommunikation och med förändrade kunskaps- och kompetenskrav samt ekonomiernas
globalisering.
En första drivkraft är den tekniska utvecklingen, inte minst
IT, som har möjliggjort den ökade rörligheten genom att dramatiskt sänka transaktionskostnaderna. Affärsidéer, innovationer, entreprenörer, företag och arbetstillfällen rör sig idag till
platser där villkoren, enligt entreprenörernas och företagarnas
uppfattning, är gynnsamma. En andra och för Europa mer specifik drivkraft är den Europeiska Unionens roll och utveckling.
Dels har EU:s egen lagstiftning och EG-domstolens avgöranden alltmer, direkt och indirekt, kommit att påverka arbetsmarknadsrelationerna i medlemsländerna, dels har utvidgningen från 15 till 25 medlemsstater år 2004 inneburit att konkurrensvillkoren inom unionen skärpts inom många branscher och
industrier.
Sammantaget innebär dessa förändringar att den institutionella konkurrensen länder emellan har skärpts väsentligt. Speciellt gäller detta små utrikeshandelsberoende länder som har
många ekonomiska band med andra länder – likt Sverige. Kostnaden för att ha ineffektivt utformade regler blir då både mer
uppenbar och omedelbar (Karlson 2007).
I följande avsnitt ska vi översiktligt beskriva och jämföra ett
antal centrala dimensioner i system för arbetsmarknadsrelationer i ett antal EU- och OECD-länder.
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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Partsorganisationerna
Kollektivavtal ingås efter förhandlingar mellan facklig orga
nisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare.
En första uppgift är därför att jämföra partsorganisationerna
och deras respektive roller i olika länder och system.
Fackföreningar
Fackföreningars organisation, styrka och inflytande på nationell nivå har formats i ett historiskt sammanhang där politiska,
religiösa och inte minst juridiska omständigheter har haft betydelse. Därför skiljer sig fackföreningar i olika länder åt kraftigt,
men några gemensamma trender för dagens fackliga organisationer finns dock.
En viktig skiljelinje mellan olika länder är hur enade respek
tive splittrade de fackliga organisationerna är utifrån politiska
eller religiösa skiljelinjer. Störst splittring tycks de sydeuro
peiska länderna ha (Frankrike och Italien exempelvis) medan
de nordiska och anglosaxiska länderna saknar motsvarande
splittring då de olika fackliga organisationerna där inte konkurrerar om samma medlemmar utan de delas upp på basis av
bransch eller yrke (Bamber, Lansbury & Wailes 2004).
Fackföreningars styrka och legitimitet som motpart i förhandlingar bestäms även i mångt och mycket av deras förmåga
att organisera och möjlighet att mobilisera arbetstagare t.ex. i
samband med konflikter. En generell trend, illustrerad i diagram 1, har varit att anslutningsgraden dalat. Kraftigast har
medlemstalen sjunkit i de öst- och centraleuropeiska länderna
där medlemskap tidigare var obligatoriskt. I nytillkomna EUländer som Ungern, Polen, Estland, och Tjeckien har anslutningsgraden fallit med mellan 50 och 75 procent, men även i
gamla EU-länder som Grekland, Portugal och Tyskland har
medlemsförlusterna varit betydande. I genomsnitt har anslutningsgraden inom EU25 fallit från 32 procent 1995 till 25 procent 2004. För Sveriges del har nedgången varit dramatisk de
allra senaste åren och fångas därmed inte upp av diagram 1.
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Anslutningsgraden sjönk från 82 till 72 procent mellan 1996
och 2007 men minskningen var som störst under periodens absolut senaste år, speciellt på LO-området och bland ungdomar
medan SACO-förbunden har hållit ställningarna bättre.
Diagram 1: Facklig anslutningsgrad EU25, USA och Japan 1995 och
2004.
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Källa: Industrial relations in Europe 2006.
Anm:  Andelen fackligt anslutna (exkluderat arbetslösa, studenter och
pensionärer) dividerat med det totala antalet arbetstagare i landet.
Siffrorna från 2004 och 1995 förutom CZ från 2003, CY, US och JP från
2002: FR från 1996 LV och LT från 1998. För US och JP hämtas data
från Industrial relations in Europe 2004.

Olika anledningar till den neråtgående utvecklingen har framförts i litteraturen (se t.ex. Streeck & Visser 1997, Ebbinghaus & Visser 2000, Ebbinghaus 2003 och Oskarsson 2003).
För de nya EU-länderna utpekas framför allt misstron mot
gamla institutioner kombinerat med den privatiseringsvåg som
präglade övergången från plan- till marknadsekonomi som
starkt bidragande orsaker. För övriga länder anses de viktigaste
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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förklaringarna vara dels en generell trend mot mer decentraliserade kollektivavtal, dels en förändring av arbetsmarknadens
sammansättning som innebär en förskjutning mot tjänstebranscher och yrken där en stark facklig tradition saknas. Medlemsförlusterna är störst inom privat sektor. Inom EU15 är anslutningsgraden idag två till tre gånger högre inom offentlig än i
privat sektor.
Den fallande anslutningsgraden är förmodligen även en vik
tig förklaring till den trend eller tendens till sammanslagningar
och samgåenden som ägt rum under de senare åren. Önskan
om konsolidering, som drivs av behovet av att rationalisera och
effektivisera, kan på sikt bli problematisk bland annat då den i
någon mening går på tvären mot den dominerande decentraliseringstrenden. Ett mer svårartat problem med den fallande
anslutningsgraden är att fackföreningars centrala roll som part
i kollektivavtalsförhandlingar, som med några få undantag garanteras över praktiskt taget hela Europa genom en form av
lagstadgad förhandlingsensamrätt, har börjat ifrågasättas. Frågan om vem, om inte en facklig organisation, som skulle kunna
förhandla kollektivt för arbetstagarna är intressant och knappast utredd. Särskilt problematisk blir den fallande anslutningsgraden naturligtvis i system där de fackliga organisationerna
även ingår som del av korporativa arrangemang.
Arbetsgivarorganisationer
Till skillnad från fackföreningarna så har arbetsgivarorganisationerna inte samma unika status med avseende på kollektiva
förhandlingar (även enskilda företag kan ingå kollektivavtal).
Men de utövar ändå betydande påverkan, inte minst för kollektivavtalens täckningsgrad. Som framgår av figur 1, är den andel
av arbetskraften som jobbar hos ett till arbetsgivarorganisation
anslutet företag, relativt hög i flertalet länder. EU-genomsnittet är 60 procent. I alla EU-länder utom Sverige, Danmark och
Finland är anslutningsgraden bland arbetsgivare högre än den
fackliga anslutningsgraden. I Östeuropa är anslutningsgraden
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hos fack och arbetsgivare väsentligt lägre än i Västeuropa. Även
i Storbritannien är anslutningsgraden bland arbetsgivarna relativt låg.
Även på arbetsgivarsidan pågår det en omstrukturering, inte
minst har bransch- och arbetsgivarorganisationer slagits samman i de flesta länder. Till skillnad från läget i de fackliga organisationerna så drivs omstruktureringen bland arbetsgivarna
huvudsakligen av de egna medlemmarna och då främst av krav
på bättre hushållning av resurserna. Även här urskiljer sig länderna i det forna östblocket, då övergången från plan- till marknadsekonomi har medfört att ett stort antal ofta konkurrerande
organisationer har bildats, i synnerhet riktade mot små och
medelstora företag.

Förhandlingar och centraliseringsgrad
Förhandlingar om kollektivavtal för löner och andra villkor kan
ske på olika nivåer. Graden av centralisering är ett sätt att karakterisera dessa förhandlingssystem och tre breda nivåer brukar definieras. Förhandlingar kan föras antingen på central nivå
mellan topporganisationer, på branschnivå mellan enskilda
fackförbund och arbetsgivarorganisationer, eller på lokal nivå
mellan fackförbund och enskilda arbetsgivare. Som framgår av
tabell 1 finns betydande skillnader i centraliseringsgrad i olika
länders system för lönebildning. Noteras bör att i flertalet länder sker förhandlingar på flera nivåer beroende på vilken fråga
som behandlas. I många länder bestäms t.ex. lönerna på bransch
nivå, pensionsvillkor och försäkringar på central nivå medan
arbetstider och andra regler avgörs på arbetsplatsen (Katz
1993).
Under efterkrigstiden fram till 1980-talets inledning skedde
en centralisering av lönebildningen, men sedan dess har lönebildningen i varierande grad decentraliserats. Såväl arbetstider
som löner bestäms på lägre nivåer än tidigare och fler beslut
överförs till företagsnivån. Drivande i processen tycks arbets
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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Tabell 1:  Sammanställning av olika nivåers betydelse för löneförhandlingar
Central nivå

Branschnivå

Lokal nivå

Irland
Finland

Dominerande
Dominerande

Existerande
Betydande

Existerande
Existerande

Belgien
Slovenien
Grekland
Danmark
Italien
Nederländerna
Portugal
Spanien
Tyskland
Norge
Sverige
Österrike

Betydande
Betydande
Betydande
Existerande
Existerande
Existerande
Existerande
Existerande

Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande

Existerande
Betydande
Existerande
Betydande
Betydande
Existerande
Betydande
Betydande
Betydande
Existerande
Existerande
Existerande

Luxemburg
Frankrike

Betydande
Betydande

Betydande
Betydande

Australien
Kanada

Existerande
Existerande

Dominerande
Dominerande

Existerande
Existerande
Existerande
Existerande
Existerande

Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande
Dominerande

Existerande

Dominerande
Dominerande

Estland
Lettland
Polen
Tjeckien
Storbritannien
Japan
USA

Existerande
Existerande

Källa: I huvudsak Industrial Relations in Europe 2006 kompletterat med 
European Industrial Relations Observatory, OECD Employment Outlook 
1997 och Bamber & Sheldon 2001.

givarna ha varit medan de fackliga centralorganisationerna i
vissa fall har hållit emot, i andra fall varit mer positiva (Katz
1993, EIRO 2005, Industrial Relations i Europe 2004, Bamber &
Sheldon 2001).
En ny utvecklingstendens är att man använder undan
tagsklausuler där företag med lönsamhets- eller konkurrens
problem kan förhandla fram särlösningar för arbetstider, löner
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m.m. (opt-out, drop-out clauses). Särskilt i Tyskland, Österrike,
Nederländerna, Irland, Frankrike och Spanien har detta förekommit. Även i Danmark ger kollektivavtal rätt till avvikelser,
såväl uppåt som nedåt, i lokala överenskommelser (Industrial
Relations in Europe 2004, EIRO 2005).
Ytterligare en tydlig tendens är en övergång från tarifflönesystem till minimilönesystem, där kollektivavtalen i ökad utsträckning endast fastställer minivillkoren medan själva löneförhandlingarna sker på lokal nivå istället för på central- eller
branschnivå. Detta gäller exempelvis Danmark, Tyskland och
Nederländerna (Andresen & Mailand 2005, Spielmann 2005¸
Leede et al 2004).

Täckningsgrad och allmängiltigförklaring
Ett relativt enkelt och snabbt sätt att utvärdera kollektivavtalens betydelse på de nationella arbetsmarknaderna är att undersöka hur stor del av arbetskraften som berörs av dem. Trots
svårigheterna med att tillförlitligt mäta kollektivavtalens täckningsgrad så gäller för EU15, med Storbritannien som enda
undantag, att den ofta är påfallande hög. Inom övriga OECDländer är täckningsgraden väsentligt lägre. I Östeuropa är kollektivavtalens täckningsgrad betydligt lägre än i Västeuropa
(Industrial Relations in Europe 2006).
Den fackliga anslutningsgraden ger alltså en missvisande
bild av kollektivavtalens betydelse. Anledningen härtill är att
det i flera länder har skapats mekanismer och förutsättningar
för att utvidga avtalens giltighet och göra dem mer allmänna
utanför den fackliga sfären. Som i allt annat skiljer sig länderna
åt med avseende på hur utvidgningen av avtal går till och vad
som ingår. När olika mekanismer diskuteras i Industrial Relations in Europe (2002) beskrivs två huvudsakliga fall. Även i
EIRO (2005) finns en likartad analys.
Det vanligast förekommande fallet – men i litteraturen föga
analyserat – rör oorganiserad arbetskraft hos organiserade ar3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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betsgivare. Denna typ av situation observeras i alla EU15 länder, inklusive Sverige, även om metoden som väljs för att åstadkomma utvidgningen kan skilja sig åt. Således gäller det i
Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och
Österrike att lagar och regler styr processen. I andra ändan av
spektrumet har vi de nordiska länderna och i viss mån även Italien och Irland där det sker mer eller mindre frivilligt. Slutligen
har vi Storbritannien där avtal sällan sluts på sektornivå vilket
har en begränsande effekt för denna typ av mekanism.
Det andra vanliga fallet rör oorganiserade arbetsgivare. Här
finns olika typer av mekanismer som används för att allmän
giltigförklara avtal inom en hel bransch eller sektor. Absolut
vanligast är att avtal huvudsakligen utvidgas med hjälp av en
mekanism som ger kollektivavtal status av en lag, vanligen kal
lat allmängiltigförklaring.
En av de viktigaste skillnaderna mellan Sverige och flertalet
andra europeiska länder gäller synen på allmängiltigförklaring
av kollektivavtal. Detta sker i stort sett överallt med undantag
för de anglosaxiska länderna, Norge, Danmark och Sverige där
avtalens utsträckning huvudsakligen åstadkoms på mer eller
mindre frivillig väg. För Irland gäller dock att det under vissa
omständigheter går att registrera kollektivavtal hos Arbetsdomstolen och på så sätt i praktiken få dem allmängiltigförklarade. Metoderna skiljer sig från land till land men i princip går
processen till så här: Allmängiltigförklaring kan ske på begäran
av den ena eller båda parter och/eller genom myndighetsintervention. Med det menas att hela eller delar av ett avtal blir giltigt inom alla företag i en sektor eller t.o.m. inom företag i en
annan sektor som av någon anledning bedöms vara snarlika.
En variant är när arbetskraften, till skillnad från arbetsgivaren, är organiserad, och en utvidgning av kollektivavtalen expedieras av fackförbunden. Den är av särskilt intresse då resultatet
endast observerats i Italien och Sverige, men då på två helt olika
sätt. I Italien sker det via domstol och behandlar då minimivillkor. I Sverige däremot kan fackförbunden utöva kraftigt tryck
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inte bara på arbetsgivare som inte är organiserade utan även
där organiserad arbetskraft saknas. Blockad i kombination med
sympatiåtgärder är den gängse metoden (Jacobs 2001).
Sättet på vilket kollektivavtal utvidgas säger dock inte så
mycket om vare sig innehållet eller syftet med allmängiltigförklaringen. Beroende på om hela (Belgien, Danmark, Frankrike,
Grekland, Luxemburg, Portugal, Spanien, Sverige och Österrike) eller delar av ett avtal är föremål för utvidgning så kan det
typiskt tolkas antingen som ett medel för att åstadkomma en
harmonisering av arbetsvillkor eller som ett komplement till
existerande lagar och kollektivavtal.
Slutligen kan utvidgningsmekanismens roll tolkas olika beroende på parternas relativa organisationsgrad. I länder som
Belgien, Danmark, Finland och Sverige, där båda parterna är
starka, har den en indirekt men väsentlig betydelse. I många fall
gäller dock att en av parterna, nämligen den fackliga organisationen, är relativt svag. I dessa länder har mekanismerna för allmängiltigförklaring en för kollektivavtalen avgörande roll och
kan i vissa fall till och med ses som en förutsättning för kollektivavtalens existens.
Som framgår av figur 1 täcker kollektivavtalen i genomsnitt
två tredjedelar av arbetsmarknaden i EU-länderna (vilket är
högre än arbetsgivarnas organisationsgrad och väsentligt högre
än den genomsnittliga fackliga anslutningsgraden).
Betraktar vi relationen mellan täckningsgrad och arbets
givarnas organisationsgrad i figur 1 framträder ett klart mönster så till vida att kollektivavtalens täckningsgrad speglas väl av
arbetsgivarnas organisationsgrad.
Betraktar vi däremot istället relationen mellan täckningsgraden och den fackliga anslutningsgraden i figur 2 utkristalliserar sig tre huvudsakliga grupperingar. En grupp med hög
täcknings- och anslutningsgrad består, med Cypern som undantag, av länder där det så kallade Ghent-systemet används
(fackligt administrerad, offentligt finansierad arbetslöshetskassa), dvs. Sverige, Danmark, Finland och Belgien. Resterande
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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Figur 1: Arbetsgivarnas organisationsgrad och kollektivavtalens
täckningsgrad.
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Källa:  EIRO, OECD Employment Outlook 2004 och Industrial relations
in Europe 2004.
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Figur 2:  Facklig
anslutningsgrad och kollektivavtalens täckningsgrad.
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Källa:  EIRO, OECD Employment Outlook och Industrial relations in
Europe 2003.
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äldre EU-länder, med Storbritannien som undantag, samlas i
en grupp som kombinerar en relativt hög täckningsgrad med
relativt låg facklig anslutningsgrad. I Storbritannien, USA och
Japan, tillsammans med flertalet av de nya EU-länderna tenderar kollektivavtalens täckning däremot att hålla sig inom de ramar som den fackliga anslutningsgraden medger.
Det kan även noteras att det finns ett samband mellan lönebildningsnivån och kollektivavtalens täckningsgrad: I länder
där central- och branschnivån dominerar är täckningsgraden
högre än i länder där företagsnivån är viktigast (EIRO 2005).

Statlig inblandning
Allmängiltigförklaring av kollektivavtal är en mycket central
del av statens inblandning men inte den enda. Därutöver är det
vanligt att staten begränsar kollektivavtalens innehåll genom
lagar om minimilöner (även maximilöner förekommer). Samtliga EU-länder utom Sverige, Danmark, Finland, Tyskland,
Österrike och Italien har lagstadgade minimilöner (FedEE
2005). I dessa länder fastställs ofta minimilöner i kollektivavtal
på sektors- eller branschnivå (Industrial Relations in Europe
2004).
I många länder har staten en mer aktiv roll i kollektivavtalssystemen även i andra avseenden än när det gäller allmängiltigförklaring och att lagfästa minimilöner. Detta betecknas ibland
som tripartism och kan gälla allt ifrån nationella lönestopp till
olika former av inkomstpolitik. I detta fall har arbetsmarknadens parter en viktig funktion som förhandlingspart till staten
om lönenivåer, skatter, stimulansåtgärder o.s.v. I stort sett alla
europeiska länder hade olika former av tripartism, dvs. överläggningar där staten och partsorganisationerna gjorde inkomst
politiska uppgörelser, under 1970- och 1980-talen. Framför allt
var detta viktigt i de mindre länderna i Europa, dvs. de nordiska
samt Österrike och Schweiz (Compston 1997).
En ytterligare aspekt av statens betydelse och inflytande är
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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den arbetsrättsliga regleringen. I den kontinentaleuropeiska
traditionen, därmed också inkluderat Sydeuropa, har staten en
framträdande roll eftersom lagstiftning är den centrala rättskällan för arbetsrätten. Detta till skillnad från de nordiska länderna där lagstiftningen på området endast ger ramar och
förutsättningar för arbetsmarknadsparternas regleringar via
kollektivavtal. Det anglosaxiska systemet bygger å sin sida på
domstolspraxis, s.k. common law, och civilrättsliga regler, men
har ofta viss lagstiftning som komplement (Nyström 2002).
Det striktaste skyddet för arbetstagarna återfinns generellt
i de sydeuropeiska länderna såväl för tidsbegränsade som för
permanenta anställningar. De anglosaxiska länderna tycks ha
den lägsta skyddsnivån, därnäst Östeuropa. De kontinental
europeiska länderna och de nordiska ligger i ett slags mellan
position. Vissa tendenser till konvergens finns i lagstiftningens
styrka. De sydeuropeiska och nordiska länderna har gjort vissa
uppmjukande reformer på området medan de anglosaxiska länderna snarare har fått något striktare lagstiftning.
En viktig slutsats är således att olika typer av korporativa arrangemang, där stat och intresseorganisationer samverkar i
olika former när det gäller utformning och genomförande av
offentlig politik, är vanligt förekommande även i omvärlden, de
anglosaxiska länderna undantaget. Staten förefaller dock vara
betydligt mer involverad i flertalet länder utanför Norden, där
själva regelskapandet, liksom tillsynen av detsamma, i större utsträckning helt har överlåtits till arbetsmarknadens karteller
och särskilt de fackliga organisationerna.

Konfliktregler
Rätten att använda, eller hotet att använda, olika former av
stridsåtgärder utgör ett viktigt inslag i samtliga länders lagar
för arbetsmarknadsrelationer och kollektivavtalssystem. Även
i detta avseende finns emellertid stora skillnader mellan länderna.
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Strejkrätt, fredsplikt och proportionalitetskrav
Arbetstagarna har strejkrätt i samtliga länder som här diskuteras. I många fall är denna rätt även grundlagsskyddad. Sverige
synes vara det enda land som också har skyddat arbetsgivarnas
rättigheter att vidta stridsåtgärder. Spännvidden mellan länderna när det gäller konflikträttens utsträckning är dock omfattande. I åtskilliga länder är strejkrätten begränsad i flera
viktiga avseenden. Ett utmärkande drag i de anglosaxiska länderna är att lagstiftningen har använts flitigt för att ömsom utvidga och ömsom begränsa konflikträtten. Generellt är stridsåtgärder inget man har rätt till eller frihet att vidta inom det
anglosaxiska rättssystemet. Däremot kan immunitet ges för
vissa typer av stridsåtgärder men utrymmet för lovliga stridsåtgärder är mer begränsat än i andra system. De nordiska
länderna har snarare kännetecknats av självreglering eller
överenskommelser mellan parterna varvid lagstiftning och
domstolsprövningar spelat en underordnad roll (Jacobs 2001,
Fahlbeck 2007).
En viktig skiljelinje vad avser konfliktreglerna är huruvida
det är de fackliga organisationerna eller individerna själva som
har strejkrätt. I USA, Kanada, Tyskland och de nordiska länderna gäller det förstnämnda. Inofficiella eller individuella
strejker är olagliga och saknar skydd. Motsatsen gäller i Syd
europa, Irland och Beneluxländerna. Där är det den individuella arbetstagaren som har strejkrätt och följaktligen blir frågan
om huruvida strejken är sanktionerad av den fackliga organisationen eller inte irrelevant.
På motsvarande sätt gäller således fredsplikt när kollektivavtal väl har ingåtts i den förstnämnda gruppen. Där är alltså
strejker olagliga om det finns ett gällande kollektivavtal. I främst
Sydeuropa betraktas frågan om fredsplikt däremot med skepsis
av de juridiska instanserna (Eaton 2000, Jacobs 2001).
En annan viktig inskränkning är att rent politiska strejker i
princip är förbjudna i samtliga länder, även om tolkningen av
gränsfall kan variera. Det är även vanligt att offentliganställda
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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saknar strejkrätt eller att det finns väsentliga inskränkningar i
denna rätt.
Vidare är det vanligt att det krävs en proportionalitet mellan strejkers omfattning och de intressen som står på spel. Detta gäller exempelvis i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Portugal och Spanien. Strejker som inte uppfyller detta
krav betraktas således som olagliga (Jacobs 2001). Även i Danmark gäller att stridåtgärders laglighet är beroende av att de
uppfyller ”ett rimligt fackligt syfte” – åtgärden ska vara relevant
för arbetsförhållandet och det ska föreligga ett rimligt förhållande mellan mål och medel (Nyström 1997). I vissa länder,
såsom Storbritannien, Irland och Kanada, finns även krav på
slutna omröstningar bland arbetstagarna innan en strejk kan
vidtas. Även i Tyskland förekommer detta (Jacobs 2001).
Sympatiåtgärder
I några länder finns ett undantag från fredsplikten under gällande kollektivavtal, nämligen rätten till sympatiåtgärder, dvs.
rätt att vidta åtgärder i syfte att stödja andra grupper även då
avtal gäller för det egna området. Dessa är antingen förbjudna
eller begränsade i flertalet EU-länder. Undantaget är de nor
diska länderna, men sympatiåtgärderna begränsas i Danmark
av en proportionalitetsprincip. I Sverige och Norge används
sympatiåtgärder relativt ofta för att förmå småföretag att teckna kollektivavtal men också för att för att få stöd under löneförhandlingar. I Tyskland, Österrike, Holland, Belgien och Luxemburg är sympatiåtgärder i praktiken förbjudna, medan de i
Medelhavsländerna är tillåtna om det finns ett gemensamt intresse mellan dem och primärkonflikten. Däremot tycks de inte
utnyttjas speciellt ofta. I Storbritannien avskaffades rätten till
sympatiåtgärder 1989 (Nyström 1997, Eaton 2000, Jacobs
2001, Fahlbeck 2007).
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Lockout
Motsvarigheten till arbetstagarnas strejkrätt är arbetsgivarnas
rätt till lockout. Även här finns viktiga skillnader mellan olika
länder. I vissa länder är lockouter till och med olagliga. Lockouter är således förbjudna enligt lag i Litauen, Portugal och
Grekland, medan de i praktiken är förbjudna i Polen, Frankrike
och Italien. I Belgien, Tyskland, Nederländerna och Österrike
är de tillåtna men nyttjas sällan. Storbritannien, Kanada, USA
och de nordiska länderna tillåter lockouter, i Sverige tillåts även
s.k. sympatilockouter (Weiz & Kauppinen 2005, Jacobs 2001,
Nyström 1997).

Fem alternativa modeller
Kollektivavtalssystem eller system för arbetsmarknadsrelationer skiljer sig, som vi har sett, markant åt mellan olika länder.
Dock kan ett antal mer eller mindre distinkta modeller  eller
grupperingar av likartade länder urskiljas. Mellan dessa modeller grupperar sig olika länder med gemensam karakteristik.
Exempelvis skiljer Slomp (1998) på en brittisk, germansk och
latinsk modell, medan Nyström (1997) urskiljer ett nordiskt,
kontinentalt och anglosaxiskt system för arbetsmarknadsrelationer. Ebbinghaus & Visser (2000) å sin sida identifierar fyra
arbetsrättsliga modeller, en latinsk, en anglosaxisk, en nordisk
och en kontinental (se även Bamber & Lansbury & Wailes
2004, Nyström 2002, Freyssinet & Seifert 2001). Ur presentationen ovan kan emellertid även en östeuropeisk modell identifieras – denna befinner sig av uppenbara skäl fortfarande i ett
formativt utvecklingsskede. Noterbart är att denna modell i
hög grad liknar den anglosaxiska.
Vår slutsats är därmed att fem, mer eller mindre distinkta,
konkurrerade kollektivavtalssystem eller system för arbetsmarknadsrelationer kan identifieras: det nordiska, det kontinentaleuropeiska, det anglosaxiska, det sydeuropeiska och det östeuropeiska. Valet av ingående länder i respektive grupp kan diskute3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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ras – enstaka länder i de olika utvalda grupperna kan skilja sig
markant från resten i något relevant avseende. Ett exempel är
Finland som är det enda land i den nordiska gruppen som til�lämpar allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Dock finns som
framgår nedan vissa gemensamma grundläggande drag:
1. Den nordiska modellen 
(Danmark, Finland, Norge och Sverige)
Hög facklig anslutningsgrad; hög organisationsgrad hos arbetsgivare; hög täckningsgrad; allmängiltigförklaring endast
i Finland; relativt begränsad statlig inblandning; kollektiv
avtal med fredsplikt; sympatiåtgärder tillåtna och lönebildning på central/branschnivå.
2. Den kontinentaleuropeiska modellen 
(Tyskland, Österrike, Slovenien och Nederländerna)
Relativt låg facklig organisationsgrad; hög organisationsgrad
hos arbetsgivare; hög täckningsgrad; allmängiltigförklaring;
omfattande statlig inblandning; kollektivavtal med fredsplikt; sympatiåtgärder i praktiken förbjudna och lönebildning på central/branschnivå.
3. Den anglosaxiska modellen 
(Storbritannien, USA, Australien och Kanada)
Låg facklig anslutningsgrad; låg organisationsgrad hos arbetsgivare; låg täckningsgrad; låg statlig inblandning men
domstolsprövningar; minimilöner i lag, sympatiåtgärder förbjudna och lönebildning på företags/branschnivå.
4. Den sydeuropeiska modellen 
(Frankrike, Italien, Portugal och Spanien)
Relativt låg facklig anslutningsgrad; facklig splittring; hög
organisationsgrad hos arbetsgivare; allmängiltigförklaring;
omfattande statlig inblandning; minimilöner i lag; fredsplikten individuell; begränsad rätt till sympatiåtgärder och lönebildning på bransch/företagsnivå.
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5. Den östeuropeiska modellen 
(Estland, Lettland, Polen och Tjeckien)
Låg facklig anslutningsgrad; låg organisationsgrad hos arbetsgivare; låg täckningsgrad; liten statlig inblandning; minimilöner i lag och lönebildning på företags/branschnivå.
I tabell 2 ges en översiktlig sammanfattning av skillnaderna
mellan de fem konkurrerande kollektivavtalssystemen men där
skillnaderna inom respektive modell ibland är betydande:
Tabell 2:  Sammanfattning av de fem kollektivavtalssystemen
1.
Nordisk

2.
Kontinental
europeisk

3.
Anglosaxisk

4.
5.
Sydeuropeisk Östeuropeisk

Facklig anslutningsgrad
Arbetsgivares
organisationsgrad
Kollektivavtalens
täckningsgrad
Allmängiltigförklaring

Hög

Medel

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Låg

Hög

Låg

Hög
Nej

Hög
Ja

Låg
Nej

Hög
Ja

Låg
?

Minimilöner

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Statlig inblandning

Liten

Stor

Liten

Stor

Liten

Lönebildningsnivå

Bransch/
Företag
Facklig

Företag
Facklig

Bransch/
Företag
Individuell

Företag

Fredsplikt

Centralt/
Bransch
Facklig

Proportionalitetsprincip

Förekommer

Ja

Nej

Ja

Nej

Sympatiåtgärder

Tillåtna

Förbjudna

Förbjudna

Begränsade

?

Lockout

Ja

Begränsade

Ja

Nej

?

?

Effekter
Idén att kollektivavtalssystemet och dess institutioner kan påverka realekonomiska faktorer som exempelvis sysselsättning,
arbetslöshet och inflation är långt ifrån ny. Teoretiskt kan institutioner få effekter genom flera mekanismer, först och främst
genom att olika institutioner förändrar incitamenten och transaktionskostnaderna för de ekonomiska aktörerna. En uppmärksammad rapport av den belgiske ekonomen André Sapir (2006)
försökte utröna vilken av de fyra huvudsakliga modellerna (där
inkluderades inte Östeuropa) som klarade sig bäst utifrån både
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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ett tillväxt- och jämlikhetsperspektiv. Resultatet var i korthet
att den nordiska och anglosaxiska modellen klarade sig väl vad
gäller sysselsättning och jobbskapande medan de kontinentala
och sydeuropeiska länderna klarade sig sämre. Sapir studerar
dock inte själva kollektivavtalssystemen utan karakteriserar de
nordiska länderna med en kombination av generösa välfärdssystem och flexibilitet på arbetsmarknaden, förmodligen mest
framträdande i Danmark, vilket också gav dem en jämnare inkomstfördelning än de anglosaxiska länderna.
Forskningsläget är emellertid mycket disparat när det gäller
de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtalssystem eller inslag i de olika systemen. Orsakssambanden är också
i många fall högst oklara. Åtskilliga tidigare resultat har ifrågasatts i takt med att ny forskning har kommit fram till andra
slutsatser (Flanagan 1999). Forskningen är dessutom oftast inriktad på makrovariabler, medan forskning om mikrofenomen
eller effekter på företags- eller individnivå nästan helt lyser
med sin frånvaro.
Följande genomgång av forskningen ger därför bara tentativa svar på effekterna på de utvärderingskriterier som inledningsvis identifierades (få arbetsmarknadskonflikter, konkurrenskraftiga lönekostnader, hög sysselsättning och hög ekonomisk utvecklingskraft) av de olika kollektivavtalsmodellerna.
Frågan om hur de olika modellerna klarar sig i relation till var
andra blir således ytterst svår att besvara även om det övergripande mönstret, enligt vår bedömning och i likhet med Sapirs
analys ovan, ändå indikerar att de anglosaxiska och nordiska
modellerna totalt sett klarar sig bäst, möjligen med ett visst försteg för den förstnämnda, medan den sydeuropeiska klarar sig
sämst. När det gäller konfliktkontroll följer en fördjupad analys
i nästa kapitel, och utan att föregripa denna kan redan här nämnas att den sydeuropeiska modellen har högst konfliktvolym,
följt av den anglosaxiska, den nordiska och till sist den kontinentala.
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83505 En ny svensk... ORI.indd 66

3. konkurrerande kollektivavtalssystem

08-09-23 10.44.36

Förhandlingsnivå
När det gäller grad av decentralisering inom förhandlingssystemet har flera hypoteser uppställts om vilka effekter en eventuell decentralisering kan få för arbetslöshet och sysselsättning.
Initialt fanns stöd för den s.k. korporatismskolan (Cameron
1984) som hävdade att möjligheten till lönemoderering inom
ett centraliserat förhandlingssystem, som förutsattes leda till
lägre arbetslöshet, försämrades vid mer decentralisering. Därtill hade den s.k. puckelhypotesen (Calmfors & Driffill 1988)
anhängare som hävdade att båda extrempunkterna (ren centralisering respektive ren decentralisering) var bättre än mellan
nivåerna i form av branschvisa förhandlingar. Emellertid har
senare studier (OECD 1997, Traxler et al 2001, Traxler 2003)
ifrågasatt båda dessa hypoteser. Fakta som under 1970- och
1980-talen talade till förmån för centraliserings- respektive
puckelhypotesen talar nu i annan riktning (Freeman 2008).
Redan inledningsvis redovisades dessa under avsnittet om
de viktiga omvärldsförändringarna. Det finns idag betydande
stöd i forskningen för att en decentraliserad lönebildning leder
till bättre incitament, ökat experimenterande och högre produk
tivitet, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för en god
löne- och vinstutveckling. Studier av enskilda länder som har
genomgått en väsentlig decentralisering av lönebildningen, exempelvis Storbritannien, Nederländerna och Danmark, indikerar också att effekterna på sysselsättning, produktivitet och
tillväxt är positiva.
Ett ofta refererat resultat från äldre undersökningar är även
att länder med s.k. koordinerade avtalsförhandlingar, dvs. system där löneförhandlingarna sker synkroniserat eller samordnat mellan olika branscher eller där antalet förhandlande parter
är litet, hade lägre arbetslöshet än länder med lägre grad av koordinering. Emellertid tycks nyare forskning inte stödja detta
tidigare funna samband. Kenworthy (2002) och Aidt & Tzannatos (2002) hittar inget samband mellan koordinering och arbetslöshet under 1990-talet vilket ifrågasätter om sambandet
3. konkurrerande kollektivavtalssystem
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ens existerar längre. Begreppet koordinering är dessutom ytterst otydligt och svårttolkat.
Täckningsgrad, allmängiltigförklaring och facklig organisering
Det har även undersökts hur länder med olika täckningsgrad
och facklig anslutningsgrad har hävdat sig när det gäller exempelvis sysselsättning och arbetslöshet. Den fackliga anslutningsgraden tycks då inte betyda något för vare sig den tota-
la sysselsättningen, inflationen eller produktiviteten bland
OECD-länder. Täckningsgraden tycks däremot ha stor betydelse. En högre täckningsgrad tycks enligt ett flertal undersökningar leda till högre inflation och därmed högre arbetslöshet
samt lägre sysselsättning (Aidt & Tzannatos 2002). En anledning som OECD Jobs Study (1994) för fram är att systemet med
allmängiltigförklaring har påtagligt skadliga effekter för arbetsmarknadens funktionssätt. Orsaken skulle dels vara att det
höjer löner och förmåner över den nivå som många av de
mindre produktiva företagen har möjlighet att betala, dels genom att det tar bort ett incitament till lönemoderation bland
de existerande fackliga organisationerna (Brandt & Burniaux &
Duval 2005, Bassanini & Duval 2006).
Statens roll
Inom ramen för detta projekt har vi även undersökt betydelsen
av statlig neutralitet för en väl fungerande lönebildning. Baserat på data från 18 OECD-länder under perioden 1970–2003
har vi genomfört ett ekonometriskt test av om och hur tre av
vikelser från neutralitetsprincipen – direkt statlig inblandning,
begränsat förhandlingsutrymme och kostnadsövervältning –
påverkat arbetslöshetsnivån (Karlson et al 2008). Direkt statlig
inblandning förekommer när staten lägger sig i lönebildningen
med olika typer av inkomst- och lönepolitiska uppgörelser eller
ingrepp som lönestopp, lagstadgade minimilöner och dylikt.
Den andra typen av neutralitetsavsteg är inskränkt förhandlingsutrymme. Här handlar det om olika typer av inskränk68
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ningar i det område som arbetsmarknadens parter fritt kan förhandla om. Lönebildningen är fortfarande ”fri”, men arbetsmarknadens parter har fått ett minskat utrymme att förhandla
om. En rad andra villkor än enbart löner ingår normalt sett i
dessa förhandlingar och om staten blandar sig i dessa villkor,
minskar förhandlingsutrymmet och därmed möjligheterna att
sluta avtal som är anpassade till branschens eller landets spe
cifika förhållanden. Olika lagstadgade regleringar som rör arbetstider, anställningsskydd och t.ex. medbestämmande inskränker på detta sätt parternas förhandlingsutrymme.
Den sista typen av neutralitetsavsteg har vi kallat kostnadsövervältring. Den handlar om olika åtgärder som gynnar en av
arbetsmarknadens parter på bekostnad av en annan, exempelvis
genom åtgärder som gör att den ena parten inte behöver bära
sina egna kostnader utan att dessa övervältras på skattebetalarna eller tredje man. Denna kategori kan t.ex. omfatta finansiellt
stöd till den ena partens verksamhet eller generositeten i det
sociala skyddsnätet gentemot arbetstagare, inte minst när det
gäller arbetslöshetssystemets utformning (arbetslöshetsersättning), och finansieringen av detta system.
De empiriska resultaten visar bland annat att direkt statlig
inblandning och begränsat handlingsutrymme ökar arbetslösheten, medan kostnadsövervältring har mer blandade resultat.
Det finns även gott om forskning som påvisar hur specifika
regleringar på arbetsmarknaden påverkar tillväxt och sysselsättning. Ett viktigt resultat är att strikta regler för anställningsskydd tycks minska dynamiken på arbetsmarknaden såväl på
mikro- som på makronivå. Både personalomsättningen inom
företag och strukturomvandlingen på arbetsmarknaden i stort
minskar. Produktiviteten tycks minska, kanske som följd av den
långsammare strukturomvandlingen. Vissa grupper på arbetsmarknaden såsom ungdomar, invandrare och kvinnor tycks
missgynnas av ett starkt anställningsskydd medan medelålders
män gynnas. Arbetslöshetens längd tycks också öka dvs. långtidsarbetslösheten stiger. Hur den totala sysselsättningen re
3. konkurrerande kollektivavtalssystem

83505 En ny svensk... ORI.indd 69

69

08-09-23 10.44.37

spektive arbetslösheten påverkas är mer oklart. Mest sannolikt
är att den totala sysselsättningen inte påverkas nämnvärt av lagstiftningen (Skedinger 2008, Freeman 2008).

Slutsatser
Hur skiljer sig då det svenska kollektivavtalssystemet från de
andra länder och modeller som här har beskrivits? De betydande skillnaderna är framför allt av tre slag och hänger ihop: de
fackliga organisationernas betydelse, statens roll och konfliktreglernas utformning. Tillsammans konstituerar de en viktig
del av de svenska (och delvis nordiska) särdragen.
I Sverige och i den nordiska modellen spelar de fackliga organisationerna en betydligt större och viktigare roll än i andra
länder och modeller. De fackliga organisationerna har inom ramen för den svenska arbetsmarknadens korporativa karteller
en rad funktioner som i andra arbetsmarknadsmodeller sköts
genom lagstiftning eller via andra mekanismer. Detta beror
dels på kollektivavtalens starkare ställning mer allmänt i den
nordiska modellen, där arbetsgivarorganisationer och fackliga
organisationer tillsammans i hög grad själva reglerar arbetsmarknadens funktionssätt, dels på de särskilda favörer som de
fackliga organisationerna tilldelades under den interventionistiska svenska modellen på 1970-talet. I detta senare avseende
skiljer sig Sverige dessutom från övriga Norden. En skillnad
gentemot nästan alla andra system är att de fackliga organisationerna (inte individerna) är bärare av rättigheter exempelvis
om medbestämmande i arbetslivet. Den fackliga anslutningsgraden är också betydligt högre i Sverige och Norden och trots
den fallande trenden under senare år är skillnaden betydande
gentemot alla de andra modellerna.
Den andra, nära sammanhängande skillnaden gäller statens
roll. I Sverige har staten under lång tid varit mer frånvarande i
frågor om arbetsrätt. Med undantag från perioden 1970–1990
saknar Sverige tradition av tripartism, inkomstpolitiska upp
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görelser osv. Vi har inte heller allmängiltigförklaring av kollektivavtal. I dessa avseenden liknar Sverige de anglosaxiska länderna, där man dock har viss lagstiftning om exempelvis minimi
löner.
Den tredje skillnaden handlar om Sveriges unikt generösa
konfliktregler. Sympatiåtgärder är i praktiken endast tillåtna i
Norden och oinskränkt endast i Sverige och Finland. Det är
även endast Sverige och Danmark som tillåter sympatiåtgärder
i samband med blockad mot arbetsplatser med oorganiserade
arbetsgivare och oorganiserade arbetstagare. Detta är den faktiska metoden som används för att nå hög täckningsgrad och få
höga medlemstal i fackliga organisationer och arbetsgivarförbund. I flertalet jämförbara länder i vår omvärld, inklusive
Danmark, krävs dessutom proportionalitet mellan konflikters
omfattning och de intressen som står på spel. Strejker som inte
uppfyller detta krav betraktas således som olagliga. Som nämnts
är det även vanligt att offentliganställda saknar eller har väsentligt inskränkt strejkrätt.
Huruvida dessa skillnader har positiva eller negativa effekter är dock inte helt lätt att uttala sig om, men vi återvänder till
frågan i kommande kapitel där vi närmare analyserar den
svenska modellens effekter i ett antal avseenden. Sambanden är
mycket komplexa och forskningsläget är helt enkelt otillräckligt när det gäller internationella jämförelser av detta slag. Mer
allmänt kan man dock notera att Sverige tycks ha en del att lära
när det gäller decentralisering av lönebildningen, att allmängiltigförklaring bör undvikas och att den tidigare svenska traditionen med statlig neutralitet förefaller vara värd att ta fasta på.
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4

Arbetsmarknadskonflikter
Arbetsmarknadskonflikter såsom strejker, lockouter och blocka
der, eller åtminstone hotet om desamma, är en integrerad del i
den svenska arbetsmarknadsmodellens metod för att fastställa
löner och andra anställningsvillkor. Samtidigt är de flesta eniga
om att låg konfliktfrekvens och låga transaktionskostnader är
ett väsentligt utvärderingskriterium när modellen ska bedömas
och jämföras med tillgängliga alternativ. Om man tänker sig
förhandling som den fredliga metoden att sluta avtal, är konflikten den kostsamma. Omfattande arbetsmarknadskonflikter
kan från det perspektivet ses som ett resultat av en dåligt fun
gerande institutionell struktur där parterna inte lyckas lösa frågorna om avtalsteckning utan att vidta stridsåtgärder (Appelqvist 2001). Samtidigt kan avsaknaden av konflikter också bero
på att endera parten, alternativt bägge parterna, bedömer att
konfliktkostnaden är för hög relativt de eventuella fördelar
konflikten skulle kunna resultera i. Även detta kan tyda på undermåliga institutioner eller otidsenlig lagstiftning.
Följande kapitel sätter in konflikterna på arbetsmarknaden
i ett historiskt och internationellt perspektiv. Två frågor tas
upp: Hur ser det svenska konfliktmönstret ut i jämförelse med
andra länder? Varför har vi fått ett nytt strejkmönster i Sverige
sedan 1990-talets inledning?

Konflikter i historiskt perspektiv
För att förstå något av arbetskonflikternas nuvarande mönster
finns det anledning att blicka tillbaka. Omkring sekelskiftet
72
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1900 och under 1900-talets första tre decennier upplevde nämligen Sverige en markant stegring i antalet arbetskonflikter,
vissa var politiska men företrädesvis handlade det om traditionella lönekonflikter. I ett internationellt perspektiv torde mäng
den konflikter ha varit bland de högsta i världen och de samhällsekonomiska effekterna var påtagliga. Arbetskonflikterna
och frågan om strejkbryteriet (arbetsgivarnas sätt att neutra
lisera fackliga stridsåtgärder) var en viktig stridsfråga mellan
parterna som inte hade lösts av att kollektivavtalssystemet blivit
institutionaliserat. Flera riksdagsledamöter motionerade om
behovet av ökat skydd för tredje man samt om vådan av samhällsfarliga konflikter. Frågorna fick dock ingen egentlig politisk lösning utan istället blev det parterna som själva fick lösa
dem genom Saltsjöbadsavtalet 1938.
En anledning till att politiker från olika schatteringar drev
på för lagstiftning var alltså de konflikter som drabbade tredje
man. Genom statsingripanden och obligatorisk skiljedom skulle konflikternas varaktighet begränsas och därmed skulle tredje
man skyddas. Kollektivavtalslagstiftningen tillfredställde dessa
krav i viss utsträckning. Den partssammansatta Arbetsdomstolen från 1928 fick till uppgift att lösa tvister om kollektivavtal
och blev ett verksammare instrument än den tidigare, mer
kraftlösa skiljenämnden. Brott mot fredsplikten bestraffades
med böter för enskilda arbetstagare och med skadestånd för organisationer och företag. Men överlag blev den svenska lagstiftningen kring arbetskonflikter mycket tillåtande. Som redan
noterats var särskilt arbetsgivarna försvarade rätten att vidta
sympatiåtgärder eftersom dessa var förutsättningen för deras
mest verkningsfulla stridsmedel; storlockouten (Swenson 2002,
Lundh 2008). Det blev också i hög grad parterna själva som via
självreglering fick sätta ramar och gränser för konfliktmöjligheterna (Lundh 2002, Nycander 2008).
Den fredliga konfliktlösningen på arbetsmarknaden blev i
och med Saltsjöbadsavtalet en av hörnstenarna i den klassiska
svenska modellen, vilken också vann internationell uppmärk4. arbetsmarknadskonflikter
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samhet. Via centralisering av avtalssystemet och disciplinering
av parternas medlemsorganisationer kunde man hålla ordning
internt och slippa kostsamma arbetskonflikter igångsatta av
icke-ansvarstagande parter på lokal nivå eller aktörer utanför
de etablerade organisationerna (LO och SAF).
Ansträngningarna att få till stånd arbetsfred berodde just på
att Sverige fram till mitten av 1930-talet hade en ovanligt konfliktfylld arbetsmarknad. Historiska data över arbetskonflikterna i Sverige visar på omfattande variationer. Som framgår av
diagram 2 och 3 har strejktopparna – mätt i antalet konflikter –
ägt rum åren efter sekelskiftet 1900, efter att ha stigit under
1800-talets avslutande decennier. En extrem topp nåddes efter
första världskriget och en annan strejktopp efter det andra
världskriget. Den senaste toppen ägde rum under slutet av
1970-talet. Däremellan har strejkaktiviteten varit förhållandevis låg under 1950- och 1960-talen. Detsamma gäller det senaste dryga decenniet. Av de registrerade konflikterna är den
absoluta merparten strejker. Lockouterna är få, men när de har
inträffat ser vi istället topparna i antalet förlorade arbetsdagar.
Andra typer av stridsmedel som blockader är inte redovisade i
diagrammen.
Flertalet av arbetskonflikterna har alltså varit strejker me
dan ett fåtal varit lockouter, ofta då större sådana som omfattat
åtskilliga arbetstagare. Att detta mönster finns beror på just
konfliktvapnens effektivitet. Fackföreningarna vill sätta in så få
arbetstagare som möjligt i konflikt, helst ett fåtal nyckelpersoner vars frånvaro skadar arbetsgivarna så mycket som möjligt.
Arbetsgivarna behöver å sin sida göra konflikten så dyr som
möjligt för arbetstagarna och lockoutar då ett stort antal för att
slippa löneutbetalningar och dessutom tära på fackföreningarnas strejkkassor (Lundh, 2002, Moberg 2006, Lundh 2008).
Den totala konfliktvolymen, dvs. antalet förlorade arbets
dagar utmärks av ett fåtal mycket höga toppar. Två av dessa
ägde rum under efterkrigstiden. Den ena skedde strax efter
krigsslutet, den så kallade Metallstrejken 1945, och den andra
74
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Diagram 2:  Antal arbetskonflikter i Sverige 1903–2005 
(strejker och lockouter).









                   

Källa:  SOS Statistisk årsbok för Sverige.

Diagram 3:  Antal förlorade arbetsdagar i tusental 1903–2005 
(lovliga konflikter).













                 

Källa:  SOS Statistisk årsbok för Sverige.
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var storlockouten 1980. I övrigt har åren mellan 1920 och 1933
mycket höga konfliktsiffror medan åren mellan 1956 och 1968
hade ytterst få förlorade arbetsdagar. Här noteras också att det
som mäts i diagram 3 är antalet förlorade arbetsdagar från de lovliga konflikterna. De olovliga konflikterna kunde dock under vissa år, speciellt under 1970-talet, vara väl så stora i volym räknat.
Schematiskt tycks det som att det sker ett skarpt brott i utvecklingen av såväl konfliktfrekvens som konfliktvolym omkring 1970 då konfliktnivån stiger avsevärt. Alltså ungefär samtidigt som den svenska modellen ömsar skinn till en mer interventionistisk variant med större inslag av statlig inblandning,
avskaffad neutralitet mellan parterna och ett kraftfullt gynnande av insiders på arbetsmarknaden. Även de offentliganställdas
konflikträtt och den helt annorlunda logik som präglar konflikterna inom offentlig sektor skulle, som vi särskilt kommer att
utveckla i ett kommande avsnitt, bidra till den höga konflikt
nivån. Denna strejkvåg avslutades omkring 1990 då en rad faktorer, översiktligt beskrivna i kapitel 2, ånyo medförde att den
svenska modellen ändrade karaktär. Således tycks det som att
den interventionistiska epoken lyckades osedvanligt dåligt med
att säkra arbetsfreden.
Frågan om hur de långsiktiga trenderna för konfliktmönstren ska förklaras har ställt forskare svårt på prov och någon
konsensus är svår att finna. Lundh (2002) menar att det svenska
konfliktmönstret i det längre perspektivet ska tolkas mot bakgrund av brister i de institutionella arrangemangen. I det korta
perspektivet finns snarare ett samband med konjunkturerna där
strejkbenägenheten ökar under högkonjunkturer då arbetslösheten är låg och risken för arbetslöshet liten. Thörnqvist (1994)
menar å sin sida att efterkrigstidens konfliktmönster i Sverige
snarare kan förklaras av lågkonjunkturerna, dvs. när en ekonomisk högkonjunktur övergår i lågkonjunktur faller reallönerna,
varvid missnöjet och därmed strejkerna ökar i omfattning. En
intressant fråga är om det finns internationella impulser i
strejkrörelserna. Det står klart att strejkvågen mot slutet av
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1960-talet och under 1970-talet ägde rum i långt fler länder än
Sverige. Nästan oavsett vilken typ av regering, grad av statlig
inblandning och vilka relationer som rådde mellan parterna var
mönstret detsamma: fler strejker. Samtidigt är det svårt att peka
på något specifikt som förenade de strejkande i Frankrike och
Italien med de svenska arbetare som gick ut i strejk.

Konflikter i internationellt perspektiv
Skillnader i arbetskonflikter (volym, frekvens och intensitet)
mellan länder och mellan epoker har intresserat forskare från
olika discipliner. Först bör klarläggas att begreppet arbetskonflikt används i flera olika betydelser, men den betydelse som här
avses gäller ett tillstånd då ekonomiska stridsåtgärder har vidtagits. De två vanligaste stridsåtgärderna är strejker och lockouter. De tre gängse måtten på arbetskonflikter som förekommer i litteratur och officiell statistik är antal strejker per år,
(frekvens) antal förlorade arbetsdagar (volym) och antal deltagare per strejk (intensitet). Av dessa mått brukar antal förlorade
arbetsdagar anses vara det mest robusta, dvs. minst känsligt för
olika insamlingsmetoder, och därmed mest användbara (Perry
& Wilson 2004). I diagram 3 redovisas antal förlorade arbetsdagar per 1 000 anställda vilket underlättar jämförelser mellan
stora och små länder.
Det bör tilläggas att det främst på arbetstagarsidan finns ett
stort antal övriga stridsmedel, såsom massjukskrivningar, massuppsägningar, blockader och maskningsaktioner (Thörnqvist
1994). Analysen och de data som presenteras kommer att fokusera på just strejker och lockouter och de effekter som dessa
stridsmedel kan få. Tidigare forskning har hävdat att dessa övriga
stridsåtgärder som parterna förfogar över skulle ses som ett substitut för reguljära strejker och lockouter, men numer tycks
forskningen snarare luta åt att dessa är komplement till varandra:
när de reguljära konflikterna ökar på arbetsplatserna växer också
användningen av dessa övriga stridsmedel och vice versa.
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Internationella jämförelser tyder, som nämnts, på att det
finns klara samband i strejkernas fördelning över tid. Exempelvis tycks strejktoppen på den svenska arbetsmarknaden åren
1969–1970 ha varit del av ett internationellt fenomen. Konfliktfrekvensen och volymen i förlorade arbetsdagar steg kraftigt i hela västvärlden under 1970-talet jämfört med 1950- och
1960-talen. Speciellt remarkabla är ökningarna i länder som
Storbritannien, Italien och Spanien (efter 1975), medan länder
som Tyskland och Japan fortsatte att ha relativt låga nivåer. Under 1980-talet minskade så konfliktvolymerna i de flesta länder,
inte minst under decenniets senare hälft. Samma utveckling har
sedan fortsatt under 1990-talet. Det tycks dessutom som att
konflikterna fortsätter att minska i volym och frekvens såväl i
högkonflikt- som lågkonfliktländer. Inom EU minskade antalet
förlorade arbetsdagar från 85  miljoner 1979 till mindre än 7
miljoner 1996, och konflikterna har fortsatt att sjunka ytter
ligare (Edwards & Hyman 1998).
Minst lika intressanta som svängningarna i konfliktfrekvens
och volym över tid vad gäller arbetskonflikterna är de stora
skillnader som finns mellan olika länder och grupper av länder.
Även om skillnaden i konfliktfrekvens och volym har minskat
under 1990- och 2000-talet står det klart att vi har att göra med
ett viktigt fenomen med stor påverkan på de nationella arbetsmarknadernas effektivitet och funktionssätt.
Om vi håller oss till en indelning i kollektivavtalsmodeller
där den nordiska, den sydeuropeiska, den östeuropeiska, den
kontinentala och den anglosaxiska modellen ställs mot var
andra, grupperar sig länderna någorlunda samlat. Absolut högst
konfliktvolym har, enligt diagram 4, de sydeuropeiska länderna
med Spanien och Italien i spetsen, men även Frankrike ligger
högre än EU-genomsnittet. Om Grekland, trots det svaga
dataunderlaget, också räknas hit har vi samlat flera av de mest
konfliktfyllda länderna i denna grupp.
De nordiska länderna som ofta brukar räknas till de fredliga
när det gäller strider på arbetsmarknaden uppvisar ett blandat
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Diagram 4:  Förlorade arbetsdagar 1990–1996 och 1997–2006
(medianen).
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Källa:  ILO Yearbook of Labour Statistics, Eurostat
Anm:  DDR medräknat fr.o.m. 1993.

resultat. Värt att notera är Finlands dramatiskt sjunkande konfliktvolym. När det gäller Danmark bör påpekas att en stor
konflikt 1998 bidrar till de höga siffrorna. De östeuropeiska
länderna har genomgått en dramatisk transition också på arbetsmarknadsområdet och har generellt få arbetsmarknadskonflikter, även om en reservation här ska lämnas för att dataunderlaget eventuellt kan underskatta siffrorna. Av de konkurrerande systemen är det kontinentala det som har minst antal
konflikter på arbetsmarknaden. Tyskland, Österrike och Nederländerna ligger i botten på listor av detta slag. De anglosaxiska länderna intar en mellanposition, med något fler konflikter
än i Norden.
En annan aspekt är att vissa länder har gått från att ha varit
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83505 En ny svensk... ORI.indd 79

79

08-09-23 10.44.39

högkonfliktländer till att bli lågkonfliktländer, efter att ha reformerat arbetsmarknadslagstiftningen eller förhandlings
systemen. Ett land som markant växlat ned konfliktvolymen
mellan 1970- och 1990-talet är Storbritannien där Thatcherregeringen reducerade de fackliga organisationerna genom
omfattande regelförändringar. Bland annat förbjöds sympati
åtgärder samtidigt som fackföreningarnas rätt att ”tvinga” motsträviga medlemmar till strejk begränsades och obligatoriska
medlemsomröstningar infördes innan en strejk kunde inledas.
Löneförhandlingarna decentraliserades under samma period,
inte minst inom den privata sektorn, och systemet med inkomstpolitik avvecklades (Bamber & Lansbury & Wailes 2004,
Karlson & Lindberg & Nilsson 2008). Möjlighet att utforma
reformer som får effekt på konfliktnivån tycks således finnas.
När det gäller mer övergripande förklaringar bakom den
minskande konfliktvolymen finns en omfattande debatt som
sätter globaliseringen i centrum för händelseförloppet. Ett argument är att i takt med att de ekonomiska processerna sammanflätas och konkurrensen mellan företagen ökar, minskar
fackföreningarnas spelutrymme och deras styrka försvagas. På
motsvarande sätt minskar naturligtvis även företagens vilja att
gå ut i konflikter – kunderna riskerar omedelbart att byta till en
mer pålitlig leverantör. Likaså brukar det hävdas att de struk
turella förändringarna i näringslivet med en rörelse bort från
storskalig massproduktion av standardiserade varor gör att hela
industrisektorn blir mindre betydelsefull samtidigt som differentieringen ökar bland arbetstagarna. Därmed reduceras möjligheten till kollektivt agerande (Bamber & Lansbury & Wailes
2004).
En annan argumentationslinje hävdar att den europeiska
integrationen har lett till ett mer samarbetsinriktat klimat där
parterna i hög grad delar uppfattning om de makroekonomiska
målen – inte minst vikten av låg inflation. Utan att förringa vikten av dessa faktorer indikerar de stora skillnaderna att det finns
mer länderspecifika förklaringar som har att göra med konflikt80
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reglernas utformning av förhandlingssystemen och inte minst
de fackliga organisationernas funktionssätt och politiska orientering (Stokke & Thörnqvist 2001, Jacobs 2001).
Ett generellt drag hos i stort sett alla de länder som har haft
konfliktnivåer klart över genomsnittet är en stark tradition av
kommunistiskt eller anarkosyndikalistiskt inflytande inom
fackföreningsrörelsen. Det land inom den nordiska modellen
som haft den absolut största konfliktvolymen under hela efterkrigstiden har varit Finland. Inom finsk fackföreningsrörelse
har kommunisterna dominerat inom flera förbund och de har
dessutom haft ett starkt inflytande inom topporganisationen
FFC. Motsättningar mellan olika fackliga falanger (reformistiska socialdemokrater och revolutionära kommunister) har
enligt tidigare forskning på området ökat konflikterna på den
finska arbetsmarknaden. Men sedan 1980-talets senare hälft, då
motsättningarna minskade, har också strejkvolymen avtagit
(Elvander 1988, Stokke & Thörnqvist 2001).

Varför offentlig sektor är speciell
Inom den offentliga sektorn fungerar, som tidigare nämnts,
själva konfliktlogiken annorlunda än inom privat sektor. Detta
är emellertid ett område där det av någon anledning finns
mycket lite forskning och därför får resultaten anses vara preliminära.
Huvudskälet till skillnaderna mellan sektorerna är att arbetsgivarparten ser annorlunda ut. På den privata sidan verkar
de flesta företag, om än med väsentliga undantag, i en miljö
präglad av stark konkurrens. Det gäller att hela tiden få intäkter
som täcker kostnaderna för löner och andra insatsvaror. Detta
betyder att arbetsmarknadskonflikter, såväl strejker som lockouter, är kostsamma. Dels försvinner intäkterna, dels riskerar
man att kunderna att välja andra producenter. Utan försäljningsintäkter går företaget förr eller senare i konkurs. Offentliga arbetsgivare däremot har genom olika typer av politiska
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beslut fått en exklusiv ställning som skyddar dem från konkurrens. Mycket av produktionen är av monopolkaraktär, även om
viss konkurrens från privata producenter har tillåtits under senare år. I huvudsak är det fråga om tjänsteproduktion, som vård,
skola och omsorg samt till viss del också myndighetsutövning.
Genom monopolisering och skattefinansiering har således
konkurrensen mellan producenterna begränsats samtidigt som
konkurrensen om arbetskraften därmed också har inskränkts.
Alla offentliga verksamheter tillhör de statliga och kommunala
arbetsgivarorganisationerna och någon diskussion om dessa
förhållanden finns över huvud taget inte – ordningen är given
och accepterad av alla. Alla konflikter inom sektorn är därför
avtalskonflikter. Några systemförsvarskonflikter blir aldrig aktuella. Annorlunda uttryckt är arbetsgivarnas organisationer
stängda karteller som i praktiken fungerar som monopson, dvs.
monopolköpare på arbetsmarknaden (Moberg 2006, Lundh
2008).
Den från konfliktsynpunkt viktigaste skillnaden gentemot
den privata sektorn beror på denna skyddade monopolställning. Alla offentliga sjukhus, skolor, verk och myndigheter finns
alltid kvar efter en arbetsmarknadskonflikt (Moberg 2006).
Tvärtom kan arbetsgivarna tjäna ekonomiskt på en konflikt genom att slippa betala ut löner till de anställda. Sjölund (1989:12)
skriver t.ex. att:
Den offentliga arbetsgivaren kan spara pengar under en strejk
genom att hålla inne de löner som annars skulle ha betalats ut.
Eftersom offentlig verksamhet ofta är mycket arbetskraftsintensiv … och lönekostnaderna utgör den stora utgiftsposten
kan en strejk vara ekonomiskt förmånlig för den offentliga arbetsgivaren.

Konfliktutredningen (SOU 1984:18: 53f) formulerar samma
tanke:
En stridsåtgärd som en facklig organisation riktar mot en privat arbetsgivare syftar i första hand till att sätta ekonomiskt
82
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tryck på arbetsgivaren för att därigenom få honom att träffa
uppgörelse i avtalstvisten. En stridsåtgärd som riktar sig mot
en offentlig arbetsgivare däremot åstadkommer inte alltid sådan ekonomisk påtryckning. Tvärtom innebär en arbetsnedläggelse inom många offentliga verksamhetsgrenar en ren besparing för arbetsgivaren.

Istället för ekonomiska, blir konsekvenserna politiska och opinionsmässiga. Från arbetsgivarsynpunkt måste därför konflikter hanteras och bedömas som inslag i den politiska debatten.
De som drabbas direkt av en strejk inom den offentliga sektorn
är alltid, och mycket medvetet, tredje man (Moberg 2006).
I Konfliktutredningen (SOU 1984:18:54) sägs exempelvis att:
Syftet med stridsåtgärderna i dessa fall är istället att orsaka sådana störningar i den offentliga verksamheten att olägenheter
uppstår för allmänheten eller tredje man. Tanken är att arbetsgivaren, på grund av dessa olägenheter skall bli mer benägen
att träffa kollektivavtal.

När det gäller arbetstagarsidan liknar dock förhållandena i övrigt de på den privata arbetsmarknaden. Precis som där har
man höga kostnader för sina egna stridsåtgärder. Likaså kan
lockouter slå hårt mot konfliktfonder och privatekonomi.
Visserligen kan de fackliga organisationerna här precis som
inom privat sektor försöka plocka ut små nyckelgrupper, som
bussförare, narkossköterskor och tunnelbanevakter, men risken
är hela tiden att den medvetet drabbade allmänheten vänder sig
mot de strejkande och istället uppfattar konflikten som samhällsfarlig.
Vår bedömning är att ovan gjorda iakttagelser av varför offentlig sektor är speciell har viktiga konsekvenser för konfliktmönstren på svensk arbetsmarknad. Efter att de offentligt anställda fick organisations- och konflikträtt vid mitten av 1960talet skedde, som analysen indikerar, en snabb politisering av
de svenska avtalsrörelserna. Detta var en viktig förklaring till
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att den klassiska svenska modellen sköts i sank. Såväl politikerna själva som arbetstagarnas organisationer saknade mognad
och förmåga att hantera de konfliktvapen de givits rätt att bruka. En rad konflikter på bland annat skol- och transportområdet eskalerade till totala krigstillstånd med omfattande lock
outer och strejker och stora kostnader för tredje man. Detta
spillde även över på privat sektor. Politikerna klarade inte heller att hålla emot orimliga lönekrav utan drevs av opinions- och
väljarmässiga skäl till att ge efter. Detta gällde egentligen oavsett regeringarnas politiska färg.
Visserligen fanns det många andra bidragande orsaker, av
vilka flera redovisats i kapitel 2, till att den interventionistiska
modellen inte egentligen levererade enligt något av våra utvärderingskriterier, men detta var säkerligen en av de viktigare.
Det skulle ta de svenska politikerna närmare tre decennier in
nan de hade skapats sådana institutionella villkor som gjorde
det möjligt för dem att hålla distans till den offentliga lönebildningen. När de väl hade klarat detta blev, som visats, konfliktkontrollen betydligt bättre.
Idag är det därför snarast arbetstagarsidans svaghet gent
emot arbetsgivarnas monopsoni som dominerar bilden. Löneutvecklingen i offentlig sektor har varit betydligt svagare än i
privat och flera större försök av exempelvis kommunalanställda
och sjuksköterskor att med hjälp av strejker ändra på detta förhållande har misslyckats. Tecken finns också på att vissa fackföreningar, sannolikt av denna anledning, har börjat byta strategi och i ökad utsträckning bejakar konkurrens mellan privata
och offentliga arbetsgivare på deras område.

Vilka svenska förbund går i konflikt?
Hur har då konfliktmönstren utvecklats på den svenska arbetsmarknaden under senare år? Bland de mer uppseendeväckande
resultaten i den undersökning som genomförts i detta projekt
är att strejkmönstret även inom privat sektor har genomgått
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påtagliga förändringar under 1990- och 2000-talet. Först och
främst har konfliktfrekvensen och volymen sjunkit dramatiskt.
Inom stora delar av den konkurrensutsatta sektorn är konfliktnivån låg. Lockouten används inte längre och ett litet fåtal små
förbund står för den övervägande andelen av antalet konflikter
på svensk arbetsmarknad (Lindberg 2007).
Detta avviker från flera av de historiska mönster som finns.
Ett återkommande resultat i den svenska historiska strejkforskningen är annars att LO-anslutna arbetstagare har högre
strejkbenägenhet än andra grupper och inom LO har Metall
hört till de mer konfliktbenägna (Thörnqvist 1994). Den etablerade litteraturen, såväl internationell som den baserad på
svenska data, har visat att de mest konfliktbenägna förbunden
och yrkesgrupperna skulle vara hamn-, gruv- och skogsarbetare, men att en förskjutning under efterkrigstiden skett i riktning mot verkstadsindustrin (Shalev 1980, Mikkelsen 1992,
Thörnqvist 1994).
Fördelningen av konflikter på facklig tillhörighet och konfliktorsak visade på ett tydligt mönster under 1970- och 1980talet som redovisats för svenska förhållanden i Thörnqvist
(1994). Under 1970- och 1980-talen var de LO-anslutna förbunden åtskilligt mer konfliktbenägna än tjänstemanna- och
akademikerförbunden, oavsett om måttet gäller antal konflikter
eller antalet förlorade arbetsdagar. Bland LO-förbunden strejkade främst fackföreningar inom Metall-, Fabriks- och Träindustriarbetareförbunden. Om de strejkande förbunden rankas
efter strejker/medlem tar sig förutom de tre nämnda också
Gruvarbetareförbundet högt upp på listan. Ett specialfall gäller
för det fristående förbundet Svenska Hamnarbetareförbundet
som med sin mycket höga strejkfrekvens enligt Thörnkvist hade
en särställning bland svenska fackföreningar: ”även om man
bortser från att många strejker är något speciella, genom att de
gällt rätten att sluta kollektivavtal” (Thörnqvist 1994:166).
Orsakerna bakom arbetskonflikterna – utifrån källmaterialet från Förlikningsmannaexpeditionens arkiv – visade på ett
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mycket tydligt mönster. Konflikterna mellan 1975  och 1989
gällde i huvudsak löner, dvs. påtryckning i löneförhandling eller krav på förbättring av träffad löneuppgörelse. Dessa står ensamma för nära tre fjärdedelar av de inträffade strejkerna. Den
näst vanligaste strejkorsaken, 8 procent, gällde frågor om arbetsorganisation, ledning och uppsägning, vilket bland annat
innefattade de strejker som utbröt när arbetsgivaren inte ville
teckna kollektivavtal. Övriga utlösande strejkorsaker hade lägre
procentandelar och exempelvis sympatiåtgärderna var ytterst
få jämfört med det totala antalet strejker (Thörnqvist 1994).
Detta får dock inget stöd i föreliggande undersökning som
framgår av tabell 3.
Tabell 3:  Facklig tillhörighet hos arbetstagare inblandade i konflikter
1993–2005.
Förbund

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet (SEF)
Målareförbundet
Transportarbetareförbundet
Byggnadsarbetareförbundet
Handelsanställdas förbund
Metallindustriarbetareförbundet
Kommunalarbetareförbundet
Övriga förbund
Okänt, ej fackligt sanktionerad
Totalt

Konflikter
absoluta tal

56
9
38
23
28
34
12
13
8
61
85
367

Andel
procent

15,3
2,5
10,4
6,3
7,6
9,3
3,3
3,5
2,2
16,6
23,2
100

Medeltal
medlemmar

Konflikter/
100 000
medl.

9  000
2  000
28  000
20  000
71  000
138  000
174  000
410  000
615  000
x
x

622,2
450
135,7
116,9
39,3
24,6
6,9
3,2
1,3
x
x

3  803  000

9,6

Anm:  I gruppen okänt ingår företrädesvis vilda strejker som av naturliga
skäl inte kan knytas till någon facklig organisation. Totalsumman för
konflikt/100 000 medlemmar och år är baserad på medlemskapet i
samtliga huvudorganisationer: LO, TCO, SACO och SAC. Medeltalet
medlemmar är beräknat på medelvärdet för åren 1994, 1999 och 2004.
Källa:  Statens förlikningsmannaexpedition 1993–1999 och Medlingsinsti
tutet 2000–2005, Statistisk årsbok för Sverige samt muntlig uppgift från
Svenska Hamnarbetarförbundet.
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Av de 367 konflikterna kan 85 inte knytas till något enskilt fackförbund, ofta på grund av att konflikten var vild, dvs. saknade
facklig sanktionering. Av de övriga 282 konflikterna stod sex enskilda fackförbund för flertalet, 188 konflikter. Dessa sex kallas
fortsättningsvis högkonfliktförbunden i text och tabeller. Fyra
av dessa har det gemensamt att de tillhör LO-familjen (Svenska
Elektrikerförbundet [SEF], Målareförbundet, Transport och
Byggnads), medan de två övriga är Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) och Svenska Hamnarbetareförbundet.
Flertalet av förbunden med hög konfliktnivå har få medlemmar. Om förbunden rangordnas efter konfliktfrekvens per
medlem hamnar två mycket små förbund i topp framför två av
de minsta förbunden i LO-familjen. Bland dem med riktigt låg
konfliktnivå återfinns flera av de större LO-förbunden, inklusive Kommunalarbetarförbundet, och förbund inom TCO och
SACO. Flertalet av högkonfliktförbunden har dessutom ökat
sin relativa andel av de totala konflikterna under periodens senare del.
Högkonfliktförbunden organiserar företrädesvis privatanställda manliga arbetstagare i traditionella arbetaryrken – men
däremot inte inom tillverkningsindustrin, eller den exportkonkurrerande sektorn. Transporter, byggande och eltjänster utförs på en förhållandevis skyddad marknad där utlandskonkurrensen, hittills, varit marginell och där även branscherna i sig
har varit utsatta för ett lågt konkurrenstryck. Dessa branscher
har dessutom haft omfattande interna branschregleringar, ja
närmast korporativa inslag, med starka parts- och företags
intressen som gjort sig hörda (Lindberg 2008).
När det gäller deras anslutning till olika regelverk och frivilliga överenskommelser med arbetsgivarna om speciella förhandlingsordningsavtal kan konstateras att inget av dessa förbund har något gällande förhandlingsordningsavtal av samma
karaktär som Industriavtalet. De står samtliga utanför sådana
överenskommelser, vilket kan utgöra en näraliggande förklaring till deras konfliktbenägenhet.
4. arbetsmarknadskonflikter
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Vilka stridsmedel används och vilka är
konfliktorsakerna?
En annan fråga gäller vilka stridsmedel som används. Oavsett
de källor som står till buds finns här ett problem med jämförbarheten eftersom blockaderna inte medräknades i vare sig
Medlingsinstitutets publicerade statistik13 eller Thörnqvists
studier av svenska förhållanden. De uppgifter som redovisas är
baserade på en genomgång av de pressklipp och varselskrivelser som finns bevarade.
Vissa tendenser finns i materialet mellan 1993 och 2005.
Först och främst verkar lockouter och vilda strejker ha minskat
i betydelse medan blockaden är det stridsmedel som ökat i omfattning, inte minst under 2000-talet. Ska då detta sättas i samband med produktionens förändrade villkor och/eller institutionella förhållanden? Innan vi övergår till den frågan finns det
anledning att närmare granska fördelningen av blockader re
spektive traditionella strejker bland arbetstagarorganisatio
nerna.
När det gäller de strejker som sattes i verket 1993–2005 utmärker sig framför allt SAC och delvis SEF, men i övrigt är
överrepresentationen för högkonfliktförbunden inte påfallan-
de stor. Däremot var blockaderna påtagligt mer koncentrerade
till vissa specifika branscher. Blockaden tycks vara ett vapen
som främst används av förbund inom branscher som transport,
el och byggande. Övriga förbund står för en blygsam andel av
de utbrutna blockaderna. Blockaderna tycks ha blivit mer frekvent förekommande under 2000-talets senare år. Någon klar
trend för strejkerna finns inte.
Orsakerna bakom arbetskonflikter har i högre grad än de
övriga variablerna som undersökts, subjektiva inslag och kategoriseringen av dem kan ske på olika sätt. Den i undersökningen använda indelningen bygger på de uppgifter som medlarna
13 
I Medlingsinstitutets årsböcker finns dock under flertalet år mellan 2001 och
2005 en genomgång under rubrikerna ”Den regionala medlingsverksamheten”
som belyser blockaderna och konflikterna kring kollektivavtalsteckning.
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har lämnat i sina skrivelser samt pressklippens referat över orsakerna bakom konflikten. De tre första orsakskategorierna i
tabell 4 täcker huvudanledningarna bakom konflikter: kollektivavtalsteckning, sympatiåtgärder till förmån för en annan
facklig organisation samt mer traditionella konflikter om löner
och förmåner. De två andra kategorierna täcker andra och
okända konfliktorsaker.
Tabell 4:  Konflikter och orsaker fördelat på hög- och lågkonfliktförbund
1993–2005
Orsak till konflikten Hög
(antal)

Hög %
(andel)

Kollektivavtalsteckning
Sympatiåtgärd

64

17,4

21

5,7

24

6,5

38

Löner, förmåner och
avtalsförhandlingar
Övrigt (personal,
anställningar,
motåtgärder mm)
Okänt

67

18,3

41

32

8,7

13

Total

Låg
(antal)

Låg %
(andel)

Okända Okända % Total
(antal) (andel)
(antal)
1

0,3

10,4

0

11,2

27

3,5

26

Total %
(andel)

86

23,4

0,0

62

16,9

7,4

135

36,9

7,1

71

19,3

1

0,3

5

1,4

7

1,9

13

188

51,2

118

32,2

61

16,6

367

3,6
100

Källa:  Statens förlikningsmannaexpedition 1993–1999 och Medlings
institutet 2000–2005.

Nedbrutet på förbundsnivå är de s.k. högkonfliktförbunden
kraftigt överrepresenterade i strider om kollektivavtalsteckning. Byggnadsarbetareförbundet, Målareförbundet och SEF
står för närmare två tredjedelar eller 56 av de 86 konflikterna.
Sympatiåtgärderna är många till antalet men koncentrerade i
tid till åren 1995 och 2004–2005. Sympatiåtgärderna används i
flertalet fall som stöd för att förmå företag att teckna kollektivavtal och har blivit vanligare under senare år.
Skillnaden mellan högkonfliktförbunden och de övriga är
som synes påtaglig. Högkonfliktförbunden står för mer än hälften av de totala konflikterna och skillnaden ser dessutom ut att
öka under perioden 1993–2005. Om den trenden fortsätter, att
ett litet antal förbund tar strid och går ut i konflikt regelbundet
4. arbetsmarknadskonflikter
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medan konflikterna blir alltmer sällsynta för det stora flertalet
arbetstagare, uppstår ett mönster som vi tidigare inte upplevt i
Sverige.

Konflikter i privata sektorer med
begränsad konkurrens
Att antalet konflikter tycks ha minskat avsevärt under 1990talet och ligger på historiskt låga nivåer, innebär inte att arbetskonflikterna blir ointressanta att studera som fenomen. Snarare
verkar en grundläggande förändring av konfliktmönstren äga
rum i Sverige. Några få mindre förbund har blivit mer konfliktbenägna under 1990-talet och därefter, medan det stora fler
talet förbund har blivit betydligt mindre konfliktbenägna.
Blockadens popularitet har vuxit, medan strejker och lockouter
har gått åt det motsatta hållet. Slutligen är frågorna som parterna går i strid för inte längre företrädesvis löner och lönevillkor, utan kollektivavtalsteckning eller en sympatiåtgärd till förmån för ett annat förbund.
Ett tydligt mönster är att konflikterna på arbetsmarknaden
under 1990- och 2000-talet huvudsakligen har skett bland yrkesgrupper som elektriker, transportarbetare och byggare. Varför är det just de grupperna som är konfliktbenägna? Svaret ligger i hur de svenska konfliktreglerna är utformade – samt att
dessa branscher utmärks av låg konkurrens.
Den svenska kollektivavtalsmodellen utgör, som visats i det
förra kapitlet, ett delvis unikt system i en internationell kontext. Via konfliktreglernas utformning, inte minst möjligheten
till blockader kombinerade med sympatiåtgärder mot organiserade företag – även med oorganiserade arbetstagare – kan
fackföreningarna i praktiken tvinga företag att teckna gällande
kollektivavtal (Moberg 2006).
När arbetstagarna i Sverige möter konkurrens från utländsk
arbetskraft och icke-kollektivavtalsansluten inhemsk arbetskraft, finns starka incitament att begränsa konkurrensen från
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dessa genom att kräva samma villkor för alla arbetstagare. Detta är, som utvecklats tidigare, själva motivet bakom löntagarkartellernas existens. Ökad konkurrens mellan säljarna på arbetsmarknaden leder, allt annat lika, till att priset – dvs. lönerna
– pressas ned. Detta var huvudskälet bakom den fackliga organiseringen med kollektivavtalen som vapen redan från början.
För att förstå mekanismerna bakom striderna om kollektivavtalsteckning är globaliseringen och EU-inträdet av stor vikt.
Möjligheterna att röra sig friare över gränserna har ökat. Sänkta transport- och transaktionskostnader och harmonisering av
regelverk har utsatt tidigare skyddade branscher för press från
utländska konkurrenter. Den helt dominerande typen av konflikt som rör utländska företag – vid sidan av sjöfartsärenden
som dock har en annan logik – berör entreprenadföretag i bygg
nadsbranschen och tvisterna handlar företrädesvis om polska
eller baltiska företag som utför arbeten i Sverige.14 I och med
EU-utvidgningen 2004 har dessa företag fått ökade möjligheter
att använda sig av den fria rörligheten och svaret från svenska
fackföreningar – främst de på LO-sidan – är att kräva svenska
kollektivavtal i alla lägen (Göransson och Holmgren 2000, Junesjö 1998, FI 2006).
Tvisterna om kollektivavtalsteckning har därför blivit fler,
inte minst mellan utländska företag och svenska fackföreningar
inom byggsektorn. Enligt Medlingsinstitutet tecknades i snitt
mellan 2000–3000 hängavtal mellan 2001 och 2006 och av dem
gick omkring 50–70 varje år vidare och blev medlingsärenden
då parterna inte kunde komma överens. Det internationella inslaget i dessa konflikter – återigen sjöfartsärenden undantagna
– har dock vuxit. Under 1990-talet var konflikter med en utländsk part om kollektivavtalsteckning ytterst ovanliga – en
handfull per år – men under 2000-talet har de blivit långt fler.
Den kanske mest uppmärksammade konflikten som rör kollektivavtalsteckning
handlar om det lettiska företaget Laval un Partneri som 2004 skulle utföra
rivningsarbeten på en skola i Vaxholm och därigenom hamnade i konflikt med
Byggnadsarbetareförbundet.
14 

4. arbetsmarknadskonflikter

83505 En ny svensk... ORI.indd 91

91

08-09-23 10.44.41

I flertalet fall sattes företaget i blockad för att förmå arbetsgivaren att teckna svenskt kollektivavtal. Möjligen är den trenden
på väg att brytas. Avtalstvisterna som berör utländska företag
har nämligen minskat under 2007 (Medlingsinstitutet 2008).
Förmodligen beror detta inte på att antalet utländska entreprenörer blivit mindre, utan på att de entreprenörer som verkar
i Sverige i högre grad accepterar de spelregler om kollektiv
avtalsteckning som svenska fackliga organisationer försöker
genomdriva. Kostnaden för att stå emot är alltför hög för att
bära.
Det växande antalet konflikter om kollektivavtalsteckning
beror också på de generösa konfliktmöjligheter som finns i
Sverige – inte minst rätten till sympatiåtgärder (Fahlbeck
2007). En viktig anledning är att Sverige saknar lagstiftning om
minimilön och inte heller har något system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Metoden för att motverka lönekonkurrens på svensk arbetsmarknad är istället att fackföreningar
genom stridsåtgärder försöker förmå icke-organiserade företag
att teckna hängavtal. Lagstiftning och praxis, etablerad av Arbetsdomstolen, har skapat vidsträckta möjligheter att använda
konfliktvapnet och några begränsningar i form av proportio
nalitetsregler eller andra dämpande mekanismer finns inte i
Sverige (Malmberg 2000).
Att den typen av tvister tycks öka beror också på att ekonomin blivit alltmer tjänste-, småföretags- och entreprenörsbaserad (Herin 2008). I takt med att de stora etablerade industri
företagen avlövas från sina kringverksamheter uppstår ett behov av företag som kan försörja de kärnverksamhetsbaserade
storföretagen med tjänster, reparationer, entreprenadarbeten
och mycket annat. Steg för steg skapas ett behov av nya lösningar för små växande företag, ofta med många anställda på
kortare projekt och i icke-permanent verksamhet. Behov av nya
kontraktslösningar kan då växa fram som inte stämmer överens
med förhärskande hierarkiska organisationer, framför allt uppburna av traditionella industriföretag (Ekstedt 2002).
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Dock bör betonas att av de omkring 3 000 hängavtal som
undertecknades i Sverige 2001–2006 ledde bara ett fåtal till
varsel och ännu färre till en faktisk konflikt. Medlingsinstitutet
anger i sina rapporter flera orsaker till att antalet ärenden som
leder till en utbruten konflikt är litet, sett i proportion till det
stora antalet ärenden om kollektivavtalsteckning totalt. En orsak är då att blotta vetskapen att de fackliga organisationerna
med stridsåtgärder kan förmå företag att teckna avtal får företagen att vika sig (Medlingsinstitutet 2008). Således kan kunskapen om detta från både företag och fackliga organisationer
vara en faktor som minskar stridsintensiteten. Resultatet av
konflikten är nämligen ofta givet på förhand.

Sympatiåtgärder och lönekonflikter
Fortfarande utbryter strider om annat än kollektivavtalsteckning, dvs. i praktiken konflikter om löner och andra arbetsvillkor. De traditionella lönekonflikterna är färre än tidigare men
utbryter fortfarande frekvent inom vissa specifika branscher såsom el, transport och byggande. De tidigare beskrivna tendenserna i näringslivet mot kundorderstyrd och lagerlös produktion och det därmed växande beroendet mellan företag och
verksamheter har medfört en ökad sårbarhet för konflikter,
samtidigt som globaliseringen har dämpat fackets möjligheter
till stridsåtgärder generellt.
Vissa typer av tjänsteverksamheter har då fått en nyckel
position, eltjänster och transporter är två exempel, och eftersom dessa verksamheter i huvudsak saknar utlandskonkurrens
finns här incitament att gå ut i konflikt för att hävda sina medlemmars intressen. Ett kännetecken för de svenska reglerna
kring stridåtgärder på arbetsmarknaden är den stora friheten i
att använda konfliktvapnet (rätt till sympatiåtgärder, möjlig
heten att ta ut nyckelpersoner, inga proportionalitetskrav) som
båda parter på svensk arbetsmarknad har (Nyström 1997, Calm
fors och Holmlund 2001). Detta borde också leda till att de
4. arbetsmarknadskonflikter
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grupper som har möjlighet att tillfoga motparten skada i en arbetsmarknadskonflikt också drar nytta av den möjligheten.
I praktiken begränsas konfliktmöjligheterna i många branscher av globaliseringen och det växande utlandsberoendet.
När företagens möjligheter att lokalisera sig på andra platser
ökar och konkurrensen växer så innebär kostsamma konflikter
att företagen tappar marknadsandelar eller slås ut. Här finns
stora risker förbundna med att skramla med stridsvapen och
det är på dessa områden som Industriavtalet och andra jäm
förbara förhandlingsordningsavtal har slagit igenom. Det står
klart att på flertalet avtalsområden förekommer få eller i praktiken inga arbetskonflikter och få varsel.
Å andra sidan integreras produktionen alltmer och tillsammans med den växande kapitalintensiteten i många branscher
ökar också sårbarheten bland många företag. Möjlighet att utnyttja sådana förhållanden föreligger främst i de fall där konkurrensen är liten eller obefintlig och kostnaderna för konflikten kan övervältras på konsumenter eller skattebetalare. I just
sådana branscher – exempelvis byggande, el och transport –
finns inte samma incitament för fackliga organisationer att hålla nere lönekraven och ingå förhandlingsordningsavtal för att
minimera konfliktrisken. Tvärtom finns här möjligheter till påtryckningar utan större risker för arbetstillfällena. Mycket talar
för att ett system av närmast korporativa arrangemang har möjliggjort för parterna att ofta gemensamt hålla uppe prisnivåerna
på dessa marknader.15 När starka partsintressen i en reglerad
och icke-konkurrensutsatt bransch växer sig starka så tar de
hand om de monopolvinster som uppstår i branschen på bekostnad av exempelvis skattebetalare och konsumenter.
Byggnadsbranschen är inte någon direkt strategisk länk i produktionskedjan,
såsom transporter och el-tjänster, men i denna bransch finns som påvisats i flera
utredningar och rapporter branschinterna och offentliga regler, samt kartelliknande samarbeten som begränsar den faktiska konkurrensen i branschen. 
Se SOU 2002:115 och bilaga 3 till byggkostnadsdelegationens slutbetänkande
SOU 2000:44.
15 

94

83505 En ny svensk... ORI.indd 94

4. arbetsmarknadskonflikter

08-09-23 10.44.41

Kraftigast effekter får detta i branscher som är starkt präglade av låg konkurrens samtidigt som branscherna i sig fungerar som noder i större sammanlänkade produktionssystem där
kostnaderna för att ta en konflikt skulle vara betydande för
stora delar av produktionsledet. Den ekonomiska logiken
bakom konflikterna blir tydlig.

Slutsatser
Vilka slutsatser kan då dras av denna genomgång av arbetsmarknadskonflikternas utveckling? Till att börja med kan konstateras att dagens svenska modell står sig förhållandevis väl ur
såväl ett historiskt som ett internationellt perspektiv. Jämfört
med 1970- och 1980-talens höga konfliktnivåer är vi idag tillbaka på nivåer som liknar den klassiska svenska modellens
glansdagar. En anledning till detta kan vara det förbättrade
samarbetsklimatet mellan parterna och de nya institutioner i
form av Industriavtal och Medlingsinstitut som byggts upp under senare år. En annan anledning kan vara att aktörerna på
förhand vet om utgången av många konflikter på grundval av
hur konfliktvapnen verkar. Därmed behöver man bara ”hota”
med konflikt för att göra motparten mer förhandlingsvillig
(Moberg 2006). Även i ett internationellt perspektiv klarar vi
oss väl med lägre konfliktnivå än flertalet jämförbara länder.
Dock har den kontinentala kollektivavtalsmodellen ännu färre
konflikter och färre förlorade arbetsdagar.
Ett viktigt resultat är även att den fallande konfliktfrekvensen är ett internationellt fenomen och alls inte något unikt för
Sverige. Snarare förefaller den ha att göra med globaliseringen
och ett förändrat värdeskapande. Effekterna av detta märks
tydligt på svensk arbetsmarknad. Ett nytt konfliktmönster har
vuxit fram, där de traditionella industrifacken (i stort sett) har
slutat strejka. Lockouter används i praktiken inte alls längre.
Istället svarar ett fåtal små fackförbund i skyddade mansdominerade branscher, vilka ofta utgör noder i integrerade produk4. arbetsmarknadskonflikter
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tionssystem, för merparten av dagens arbetsmarknadskonflikter. Med de svenska konfliktreglerna har decentraliseringen av
lönebildningen ökat möjligheten till sympatistrejker, samtidigt
som det nya, integrerade värdeskapandet har ökat effektiviteten hos strejker i allmänhet. Detta gäller dock inte inom den
offentliga sektorn. Den ökade internationella konkurrensen
har således minskat konfliktviljan inom vissa, men inte alla sektorer.
Viktigt att påpeka är också att konflikterna ändrat form.
Striderna om kollektivavtalsteckning, systemförsvarskonflikterna där fackliga organisationer via konfliktåtgärder, blockader och sympatistrejker förmår oorganiserade arbetsgivare att
teckna kollektivavtal har vuxit i omfattning. Dessa konflikter är
på många sätt de korporativa kartellernas yttersta värn mot
lönekonkurrensen på arbetsmarknaden.
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5

Sysselsättning
och utvecklingskraft
Förutom få arbetsmarknadskonflikter är: internationellt konkurrenskraftiga lönekostnader som är förenliga med makrostabilitet, hög sysselsättning och lågt utanförskap, god tillväxt och
hög ekonomisk utvecklingskraft väsentliga utvärderingskriterier när den svenska arbetsmarknadsmodellen ska utvärderas.
Flera av dessa har direkt och indirekt behandlats när vi presenterade den svenska modellens tre versioner och i den inter
nationella jämförelsen av de konkurrerande kollektivavtalssystemen. I detta kapitel kommer vi att fördjupa denna analys. Vi
kommer bland annat att diskutera effekterna av centraliserade
eller decentraliserade förhandlingar, avsteg från den statliga
neutraliteten samt olika typer av arbetsmarknadsregleringar.
Såväl teoretiska som empiriska forskningsresultat kommer att
användas för att utvärdera modellernas styrkor och svagheter.
Först behöver dock de aktuella utvärderingskriterierna presenteras närmare.

Utvärderingskriterierna
Utav våra tre kriterier konkurrenskraftiga lönekostnader, hög
sysselsättning och hög utvecklingskraft – är de två första vanligt förekommande i diskussionerna om målen för lönebildningen (SOU 2006:32). Det tredje kriteriet, hög utvecklingskraft, är inte lika ofta använt i traditionell nationalekonomisk
analys.
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Hög sysselsättning och lågt utanförskap
Målet om hög sysselsättning och låg arbetslöshet har traditionellt haft en mycket stark ställning i policydiskussioner om löne
bildning och lönebildningens regelverk (Prop 1999/2000:32).
Ett av de viktigaste kriterierna för att utvärdera en arbetsmarknadsmodell är hur den klarar av målet om hög sysselsättning.
Flera alternativa mått till hög sysselsättning finns dock, bland
annat arbetslöshet och utanförskap.
Utanförskap är en term som har lanserats under senare tid.
Ett vedertaget mått tycks vara antalet personer som befinner
sig utanför arbetsmarknaden inom olika offentliga ersättningssystem. Häri ingår antalet personer som uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning, socialbidrag och förtidspension – räknat i s.k. helårsekvivalenter (Holmlund 2008). Utanförskap kan
ha att göra med brist på utvecklingskraft i näringslivet, men kan
också bli följden av att de som redan är etablerade på arbetsmarknaden ser till att arbetsmarknadsreglerna utformas så att
de ännu inte etablerade eller insläppta motas bort.
Vår hypotes är att utanförskapet åtminstone till stora delar
kan förklaras av partskartellernas strategi att konsekvent gynna
insiders på outsiders bekostnad. Insider-outsider-teorin härstammar från den nationalekonomiska arbetsmarknadsforskningen och lanserades av Lindbeck och Snower (1988). Den
förklarar hur insiders kan driva upp lönen ovanför jämvikts
lönen både tack vare sin marknadsmakt och spelreglerna på ar
betsmarknaden. Alltifrån konfliktregler, kollektivavtal, minimilöner och anställningsskydd verkar då för att hjälpa insiders att
behålla sina jobb och förmåner och inte tillåta outsiders att ta
sig in på marknaden (Lindbeck & Snower 1994, 2002). Insideroutsider-teorin är i grund och botten ett sätt att beskriva de
korporativa kartellernas verksamhet på arbetsmarknaden.
Konkurrenskraftiga lönekostnader och hög utvecklingskraft
Konkurrenskraftiga lönekostnader brukar ges ungefär följande
innerbörd: ”att lönekostnadsutvecklingen i Sverige vid en gi98
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ven produktivitetstillväxt inte bör överstiga den i våra viktigaste
konkurrentländer” (SOU 2006:32, s. 47). Det handlar alltså om
att lönekostnaderna inte ska spä på inflationen så att svenska
företag förlorar konkurrenskraft.
Begreppet utvecklingskraft handlar om ekonomins förnyelse- och anpassningsförmåga. Det lanserades av Erik Dahmén i
mitten av 1980-talet och utgör ett försök att nyttja ett mer dynamiskt synsätt på ekonomisk utveckling (Westberg 2006). Utvecklingskraft kan beskrivas som företags, branschers eller ekonomiers förmåga att skapa och kommersialisera ny kunskap,
vilket medför att varor och tjänster med högt förädlingsvärde
framställs (Johansson & Karlson 2006). Enligt detta synsätt är
utvecklingskraft förutsättningen för uthållig tillväxt. Viktigt att
betona är även att utvecklingskraft inte är detsamma som konkurrenskraft. Den senare kan även åstadkommas genom exempelvis devalveringar eller sänkta löner (Scocco 2007), eller för
den delen att viktiga konkurrentländer missköter sina ekonomier (Dahmén 1986). Endast en ekonomi med hög utvecklingskraft kan långsiktigt upprätthålla goda vinster och goda
löner.
Enligt detta mer dynamiska synsätt är den ekonomiska utvecklingen formad och pådriven av ojämvikter och innovationer. Innovationer är en ny kombination av kunskap som introduceras på marknaden av vinstdrivna entreprenörer. Innovationerna skapar ojämvikter på marknaden och ojämvikterna är i
sin tur fundamentala för att driva på tillväxten. Centralt i analysen är begreppet omvandling. Ekonomisk tillväxt är således ett
resultat av omvandling inom företag när nya och mer effektiva
lösningar slår ut mindre effektiva föråldrade lösningar, varvid
resurser frigörs i ekonomin (Johansson & Karlson 2006).
Förenklat kan sägas att hög utvecklingskraft leder till en
gynnsam strukturomvandling där ekonomin rör sig uppåt i
produktionens värdekedja varvid fler jobb till högre löner skapas. På motsvarande sätt kan låg utvecklingskraft leda till svag
sysselsättningstillväxt och långsam löneutveckling. En starkare
5. sysselsättning och utvecklingskraft
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utvecklingskraft kan således förväntas leda till ökad sysselsättning och snabbare löneutveckling.
Det finns inte något enskilt vedertaget mått på en ekonomis
utvecklingskraft. Dock finns en rad indikatorer på utvecklingskraften som också kan illustrera utvecklingen över tid. För
ädlingsvärdet är ett sådant mått. Det mäter det värdetillskott
som skapas genom bearbetningen eller förädling av insats
varorna. Följaktligen är produktivitetsutveckling och tillväxt
viktiga mått på utvecklingskraft. Ett annat mått är förekomsten
av nyetablerade, snabbväxande och dynamiska företag.
Att ställa upp utvecklingskraft och utanförskap som övergripande mål är inte av semantisk betydelse utan grundar sig på
en – åtminstone delvis – annan syn på ekonomins funktionssätt.
Den analysen ligger inom ramen för den österrikiska skolans
analys av marknadsprocesser och ekonomisk utveckling samt
public choice-skolans analys av intresseorganisationer och deras interaktion med statsmakten och dess olika organ.

Utvecklingen under den klassiska 
svenska modellen
Det råder närmast konsensus bland svenska ekonomer och ekonomhistoriker om att perioden mellan 1945 och 1970, eller däromkring, var en framgångsrik epok för svensk ekonomi. Den
klassiska svenska modellen klarade sig väl och var på många sätt
ändamålsenlig för att skapa tillväxt och hög sysselsättning på arbetsmarknaden. Välståndet ökade och Sverige blev under perioden ett av världens rikaste länder med i stort sett full sysselsättning (Schön 2000, Magnusson 2000, Myhrman 2003).
Frågan är hur man ska bedöma de enskilda inslagen i denna
modell, hur de påverkade sysselsättning och ekonomins utvecklingskraft samt om de möjliggjorde kostnadskontroll på arbetsmarknaden. Var alla beståndsdelar i denna arbetsmarknads
modell ändamålsenliga eller fanns det inslag som inte var lika
lämpade för att generera t.ex. utvecklingskraft?
100
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Lundh (2000) menar att den s.k. fordistiska arbetsorganisationen, med det löpande bandet som tydligaste illustration, som
gjorde arbetstagarna utbytbara mot varandra och där traditionellt yrkesskicklig arbetskraft hade mindre betydelse, lade grun
den för en mer centraliserad lönebildning än under tidigare
perioder. Samma effekt hade tidens tayloristiska produktionssätt, med hierarkiska organisationer, planering och central styrning som väsentliga inslag.
Initialt under 1930- och 1940-talen skedde dock löneförhandlingarna på förbundsnivå, vilket – under denna period av
kraftig strukturomvandling – gav möjlighet till löneflexibilitet
mellan yrken och branscher. Gradvis centraliserades dock såväl
organisationerna som löneförhandlingarna. Denna centralisering skedde framför allt under 1950- och 1960-talens rationali
seringsperiod, då etablerade storföretag kraftigt expanderade på
exportmarknaderna. Samordnade centrala förhandlingar inne
bar då låga förhandlings- och konfliktkostnader, samtidigt som
arbetsmarknadskartellerna garanterade konkurrensneutralitet i
lönesättningen genom den hyllade s.k. solidariska lönepolitiken,
då tolkad som lika lön för lika arbete oavsett arbetsplats.
Det kraftigt centraliserade systemet under 1950- och 1960talen tycks ha varit ändamålsenligt i förhållande till rådande
omvärldsfaktorer. Lönekostnadsutvecklingen till följd av arbetskraftsbristen var det problem som skulle hanteras. I teorin
kunde detta också lösas genom en rejäl decentralisering i syfte
att använda konkurrensen för att hålla tillbaka löneökningarna.
Detta försvårades dock av den starka efterfrågan som fanns på
svenska varor inom exportindustrin samt den bristande produktionskapaciteten i många av de krigsdrabbade konkurrentländerna. Dessa båda faktorer gjorde konkurrenstrycket mind
re effektivt och därmed blev en decentraliserad lönebildning
svårare att använda (Appelqvist 2001).
Den klassiska svenska modellen med frivillig partssamverkan mellan två korporativa karteller och liten statlig interventionism tycks alltså ha klarat av att leverera arbetsfred, konkur5. sysselsättning och utvecklingskraft
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renskraft i form av återhållsamma löneökningar samt hög sysselsättning. Därtill kan läggas att modellen som tidigare antytts,
torde ha passat väl för de standardiserade tayloristiskt formade
industriföretagen som då dominerade.
Man kan dock sätta ett litet frågetecken framför hur kartellerna påverkade utvecklingskraften, dvs. förmågan till förnyelse
och omvandling i näringslivet (Bergström & Vredin 1997). Det
är tydligt att dåtidens svenska modell också på arbetsmarknadens område prioriterade stabilitet och omvandling inom ramen för etablerade strukturer snarare än omvandling genom
nya växande företag. Åtskilliga belägg finns för att den svenska
företagssektorn och dess viktigaste institutioner har utmärkts
av flera anmärkningsvärda särdrag. Ett fåtal storföretag fick ett
dominerande inflytande i svenskt näringsliv, delvis tack vare
reglernas utformning vad avser skatter, kreditmarknadsregleringar men också arbetsmarknadens regelverk (Glete 1994,
Henrekson & Jakobsson 2000).
Syftet med karteller – också på arbetsmarknadens område –
är att kartellmedlemmarna vill begränsa konkurrensen och
hålla borta outsiders från marknaden. Metoderna kan skilja sig
åt, men gemensam prissättning, standardisering och marknadsuppdelning är de mest använda metoderna, vilka samtliga tenderar att förhindra experimenterande och nytänkande. Några
exempel kan illustrera fenomenet.
När det gäller lönefrågor höll exempelvis SAF och dess
branschorganisationer hårt på principen att lokala avtal inte
skulle få slutas med notabelt andra villkor än det som fastslogs i
de centrala avtalen. Ett system med böter och andra sanktioner
fanns gentemot företag som inte lojalt ställde upp på lönekartellens villkor. Förbud fanns också mot att exempelvis annonsera efter arbetskraft eller locka över arbetskraft från ett företag
till ett annat (Lundh 2000, Björklund 2006).
I arbetstidsfrågor fanns en vilja till standardisering som
kunde ta sig olika uttryck. Under 1960-talet upphävde exempelvis SAF ett avtal för Livsmedelsbranschen om arbetstider
102
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anpassade för branschens speciella behov. Övriga förbund krävde att livsmedelsindustrin skulle offra sig för en enhetlig ordning som passade övriga branscher. Likaså bestraffades företag
inom Verkstadsföreningen som lade om arbetstiden (Lundqvist
1998, Röttorp 2001).
I frågan om vinstdelning, gratifikationer eller bonuslönesystem var misstänksamheten från partskartellerna stor under
1950- och 1960-talen. Vissa företag, exempelvis Åkermans Mekaniska Gjuteri och Verkstad, ville ge arbetstagarna andel i vins
ten, men här fanns ett kraftigt motstånd från SAF och Verkstadsföreningen. Detta ansågs som ett olagligt konkurrens
medel och indirekt ett sätt att smita från lönekartellen som inte
accepterades (Lundqvist 1998).
Som antyds av exemplen kan förnyelseförmågan ha hämmats eftersom kartellstrategin i hög grad begränsade friheten
hos företag och branscher att utforma unika lösningar på de
problem man mötte i verksamheten. Möjligheten till experimenterande med unika kontraktslösningar mellan arbetstagare
och arbetsgivare torde ha varit begränsat av kartellerna (Ståhl
& Wickman 1995).
Antagligen är detta en del av förklaringen till att så få nya
företag lyckades expandera och växa till storföretag under perioden mellan 1945 och 1990. Även den standardiserade lönesättningen kan ha verkat hämmande på nya och små företag,
inte minst inom tjänstesektorerna. Glete (1994) noterar att
bland svenska storföretag som fanns 1990 hade merparten före
tagaridéer som gick tillbaka till perioden 1850–1890, snarare
än till perioden 1950–1990. Nyföretagandet efter 1950 hade
satt få spår bland de verkligt stora företagen och dessutom hade
antalet mindre företag i svensk industri blivit färre till antalet
under 1970- och 1980-talen – tvärtemot den internationella
trenden. Växtkraften fanns istället inom ramen för de redan
stora och etablerade verksamheterna där man kunde använda
redan etablerade och standardiserade kontrakt och då nyttja
stordrifts- och skalfördelar till sitt maximum.
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Utvecklingen under den
interventionistiska svenska modellen
Under den interventionistiska svenska modellen mellan 1970
och 1990 halkade Sverige efter ekonomiskt. Landet fick skenan
de pris- och löneökningar och stora obalanser i statsfinanserna
och utrikeshandeln. Under perioden skärptes den klassiska kartellstrategin och den alltmer interventionistiska politiken inriktades i allt högre grad på att skydda befintliga verksamheter.
Vad gäller löneförhandlingarna ökade motsättningarna mellan
parterna och slutligen sprack den centrala samordningen.
Vi har tidigare i kapitel 2 varit inne på att den svenska modellen ändrade form omkring 1970. Hur ska de nya spelreglerna och lönebildningens utformning värderas? Finns något
samband mellan de förändringar som skedde och den svaga utveckling Sverige hade? Till de fenomen som kommer att undersökas hör avstegen från den statliga neutraliteten, dvs. den
statliga interventionen i lönebildningen genom arbetsrättslig
lagstiftning, övervältring av kostnader och de centraliserade
avtalsförhandlingarna.
Även om vissa delar av den nya arbetsrättsliga lagstiftningen
var en kodifiering av rådande praxis innebar den att förhandlingsordningen blev mer rigid och gav mindre utrymme för
förändringar. Dessutom förgiftades, enligt Nycander (2008),
partssamarbetet av den våg av arbetsrättslig lagstiftning som
kom. De genomförda interventionerna skiftade kraftigt maktbalansen på arbetsmarknaden till de fackliga organisationernas
fördel. Löntagarkartellerna gavs en rad exklusiva rättigheter
som de inte tidigare hade haft. Förhållandena på den offentliga
sidan kom också att likna de privatanställdas i allt högre grad
(Elvander 1991). Dessutom kom de fackliga kartellerna alltmer
att övergå till att bli stängda, dvs. syftet blev att stänga ute, snarare än att inkludera, konkurrerande löntagare.
Effekterna av den nya arbetsrättsliga lagstiftningen tycks
enligt flera studier ha blivit att rekryteringskostnaderna steg
vilket medförde att viljan att nyanställa under ekonomisk upp104
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gång försvagades (Agell & Lundborg 1993, Holmlund 1978).
Utifrån ekonomisk teori så borde personalomsättningskostnaderna ha ökat dramatiskt till följd av de lagar om anställningstrygghet som infördes. Insiders kunde stärka sin position yt
terligare. När personalomsättningskostnaderna stiger får out
siders det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden
eftersom insiders får ytterligare skydd. Outsiders måste bjuda
under insiders löner ännu mer, vilket i praktiken blir mycket
svårt med det svenska kollektivavtalssystemet där gällande avtalsnivåer inte får underskridas. Dessutom uppfattar insiders
att risken för att bli arbetslös blir lägre och får därför svagare
incitament att anpassa sina lönekrav efter konjunkturläget.
Detta försämrar flexibiliteten på arbetsmarknaden, vilket i sin
tur påverkar arbetslösheten och kan förväntas öka arbetslöshetstiderna. De som blir arbetslösa får ju, allt annat lika, svårare
att konkurrera med insiders och därmed svårare att ta sig in på
arbetsmarknaden igen (Lindbeck & Snower 1988, Helmbring
2006).
Hur stämmer då detta överens med empirin internationellt
och för Sverige? Högre omsättningskostnader, exempelvis i
form av ett starkare anställningsskydd, tycks stabilisera såväl arbetslösheten som sysselsättningen. Därmed riskerar man att få
längre varaktighet i arbetslösheten och således större svårig
heter att få bukt med den. Därtill påverkas arbetslöshetens
sammansättning och arbetslöshetens längd. Marginalgruppernas ställning på arbetsmarknaden, dvs. ungdomar och invandrare, tenderade att försvagas samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar i omfattning (Skedinger 2007, Edin & Holmlund
1993).
För Sverige tycks empirin överensstämma väl med de teo
retiska sambanden under den interventionistiska modellen.
Trendmässigt ökade arbetslöshetstiderna kraftigt mellan 1960och 1990-talet från drygt 6 veckor till 24 veckor, vilket var nästan en fyrdubbling (Holmlund 2003).
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Diagram 5:  Arbetslöshetens längd i veckor, ålder 16–64.
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Källa:  Holmlund (2003) s. 13.

För just ungdomar finns liknande resultat som indikerar att
problemen med de inträdeshinder, som alltid finns för männi
skor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet, blev väsentligt
större från och med 1970-talet. Arbetslösheten bland unga tenderade att nå högre och högre nivåer för varje ny lågkonjunktur, med en mycket kraftig stegring under 1990-talets första år.
Sysselsättningsgraden sjönk då också kraftigt och har inte återhämtat sig sedan dess.
Samma tendens gäller för utrikes födda som grupp. Också
de har fått allt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden sedan
1970-talet, då deras sysselsättningsgrad låg nära den för inhemskt födda. All tillgänglig statistik visar på en och samma
tendens. Lundh & Ohlsson (1999) pekar på hur åtskilliga institutionella arrangemang med rötter i 1960- och 1970-talen gav
svenska insiders på arbetsmarknaden fördelar gentemot invandrad arbetskraft. Här återfinns allt, från kollektivavtalens
minimilöner som hindrar nyanlända att lönekonkurrera till
trygghetslagstiftningen som begränsade rörligheten på arbets106
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Diagram 6:  Arbetslöshet och sysselsättning bland ungdomar 15–24 år,
1963–2004.
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Källa:  SCB AKU.
Diagram 7:  Index för sysselsättningsgraden bland utrikes födda.
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Källa:  Invandrares arbetsmarknadssituation s. 427, 
Immigration and the public sector s. 427.
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marknaden och minskade arbetsgivarens benägenhet att fastanställa invandrad arbetskraft.
Hur ska man bedöma effekterna av de centraliserade förhandlingarna som tillsammans med den solidariska lönepoli
tiken då hade som ambition att åstadkomma en mindre lönespridning? Mellan 1956 och 1983 ägde samordnade förhandlingar rum mellan LO och SAF och under den perioden minskade också lönespridningen dramatiskt på LO-SAF-området.
Emellertid finns, som Hibbs & Locking (1997) framhåller,
en skillnad mellan perioden fram till slutet av 1960-talet och
perioden därefter. Under den tidigare perioden skedde löne
utjämning huvudsakligen mellan branscher och arbetsplatser,
dvs. i linje med vad som förespråkats av LO-ekonomerna Gösta
Rehn och Rudolf Meidner. Perioden därefter kännetecknades
mer av löneutjämning inom branscher och arbetsplatser dvs. en
skärpning av innerbörden i den solidariska lönepolitiken. Fördelningsprofilen blev under den perioden mer utjämnings
inriktad med ständiga låglönesatsningar i avtalsrörelserna; från
idén om lika lön för lika arbete till lika lön för allt arbete. Hibbs
& Locking (1997) drar slutsatsen att effekterna på produktion
och produktivitet inom industrin blev betydligt mer negativa
när den solidariska lönepolitiken fick ett mer radikalt utjämnande inslag. En rimlig slutsats är att detta var en av de faktorer
som hämmade utvecklingskraften under perioden ifråga.
Hibbs & Locking (1991) menar också att den solidariska
lönepolitiken och dess utformning tycks ha varit en huvudorsak
till den lönedrivna inflationen under 1970- och början av 1980talet, vilken omöjliggjorde kostnadskontroll och undergrävde
konkurrenskraften. Genom de centrala avtalen, som syftade till
en långtgående utjämning och en betydande löneglidning blev
de totala löneökningarna mycket kraftiga. Den effekten avtog
något efter att det centraliserade avtalssystemet brutits upp
1983. Även därefter hade Sverige en hög inflationstakt orsakad
av höga löneavtal, även om drivkraften då snarare var överhettningen och bristen på arbetskraft inom vissa branscher.
108
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När antalet parter ökade, minskade samtidigt samordningen av avtalsrörelserna kraftigt. En viktig aspekt som nämnts tidigare är de offentliganställdas ökade betydelse vilket komplicerade det centraliserade systemet. I flera avtalsrörelser under
främst 1970-talet blev denna grupp löneledande, vilket sedan
spillde över på den privata sidan. I syfte att kompensera för inflationen infördes istället index- eller följsamhetsklausuler i
flertalet kollektivavtal. Resultatet blev ytterligare inflation och
återkommande devalveringar. Att lönerörelserna ofta havererade kan också ses som ett resultat av den statliga interventionism som präglade perioden. Under slutet av 1960- och 1970talet hade målsättningen varit att genomföra en utjämnande
inkomstpolitik som skulle spridas på övrig arbetsmarknad, en
ambition som självfallet störde avtalsrörelserna på den privata
sidan. Politikerna som hanterade löneförhandlingarna för de
offentliganställda hade inte tillräckliga kunskaper eller insikter
om modellens inre logik och hade därtill inte sällan andra mål
för ögonen än att få till stånd samhällsekonomiskt ansvarsfyllda
avtal.
Ytterligare en bidragande faktor till den bristande kostnadskontrollen är de avsteg, från den tidigare neutralitetsdoktrinen
till förmån för de etablerade fackliga organisationerna eller
fackligt organiserade arbetstagarna, som gjordes. Forskningen
om makt och maktresurser hos fackliga organisationer av bland
annat Åmark (1993) tyder på att den fackliga politiken i hög
grad påverkas av de fackliga maktresurserna. När de fackliga
maktresurserna ökade tack vare exempelvis hög organisering
eller större ekonomiska resurser så blev också den fackliga politiken mer radikal eller offensiv. Statsmaktens politik under
främst 1970-talet torde med motsvarande logik ha underblåst
de fackliga kraven i avtalsförhandlingarna. Såväl förmågan som
viljan att ta långsiktigt samhällsansvar minskade.
Sammantaget finns en rad faktorer som pekar på att den interventionistiska svenska modellen fungerade riktigt dåligt.
Flera av de inslag som dominerade under den interventionis5. sysselsättning och utvecklingskraft
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tiska modellen, såsom exempelvis diverse neutralitetsavsteg,
kraftigt stärkt position för insiders, speciellt hos arbetstagarnas
korporativa karteller samt bristande koordinering i form av
märkessättning i lönebildningen torde ha skadat utvecklingskraften och bidragit till ett växande utanförskap.
Dock steg inte den totala arbetslösheten nämnvärt mellan
1970 och 1990 utan ökningen inföll under den depressionsliknande lågkonjunkturen mellan 1991 och 1993. Det är rimligt
att fråga sig varför Sverige trots missgreppen behöll en låg arbetslöshet så pass länge. Lindbeck (1998) och Bergh (2007) pekar på att de upprepade devalveringarna upprätthöll den privata
sektorns konkurrenskraft och expansionen av den offentliga
sektorn gav en möjlighet att öka sysselsättningen och på det sättet undvika arbetslöshet. Därtill kan läggas att antalet och andelen i utanförskap, dvs. de som befann sig innanför olika slags
försäkringssystem såsom sjuk- och arbetsskadeersättning samt
förtidspensioner, växte gradvis från 1970-talet. Delar av arbets
lösheten doldes därmed av ersättningssystemens utbyggnad.

Utvecklingen under dagens svenska modell
Den interventionistiska modellen havererade med en depressionsliknande lågkonjunktur och långvarig sysselsättningskris.
Från slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet
skedde dock en rad avregleringar och liberaliseringar av svensk
ekonomi som väsentligt förändrade villkoren för parterna. Kreditmarknaden och valutahandeln avreglerades varvid kapital
kunde röra sig fritt över nationsgränserna. Skattereformen
1990–1991 omstöpte skattesystemet radikalt. Den ekonomiska
politiken inriktades på inflationsbekämpning och Sverige fick
en flytande växelkurs. Därutöver blev Sverige medlem i den
Europeiska Unionen 1995. Sammantaget innebar det helt nya
förutsättningar för lönebildningen.
Ur detta växte dagens svenska modell fram med Industri
avtalet och inrättandet av Medlingsinstitutet som två hörnste110
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nar. De centrala förhandlingarna är avskaffade till förmån för
förbundsförhandlingar och lokal lönebildning på vissa om
råden. Dessutom är löneavtalen inom den konkurrensutsatta
industrin åter normerande för lönebildningen. Emellertid är
neutralitetsavstegen från 1970-talets lagstiftningsoffensiv ännu
intakta. Vissa, om än inte lika långtgående, neutralitetsavsteg
har gjorts även under 1990-talet som exempelvis vissa ledighetslagar vilka naggat partsautonomin ytterligare i kanten
(Weihe & Holmgren 2008).
Frågan är då hur denna modell klarar våra utvärderingskriterier. Om man nöjer sig med de traditionella måtten arbetslöshet och sysselsättning hade Sverige, som nämnts, en förhållandevis god utveckling ända fram till 1990-talets början. Då, men
först då, upplevde Sverige en dramatisk stegring i arbetslösheten och ett ännu större fall i sysselsättningen. Som diagram 8
illustrerar har Sverige ännu inte nått tillbaka till den gynnsamma situation som rådde under 1960-, 1970- och 1980-talen trots
en viss återhämtning under främst 1990-talets senare hälft.
Diagram 8:  Arbetslöshet och sysselsättning 1963–2004.
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Om man istället använder det nya måttet utanförskap, som
alltså omfattar antalet personer som befinner sig i olika slags
ersättningssystem istället för i arbete, blir bilden än mer problematisk. Perioden efter 1990 har kännetecknats av ett först
växande, sedan närmast permanentat utanförskap.
Antalet personer i arbetsför ålder har ökat med nästan
400 000 från 1980-talets mitt till idag, medan antalet personer
i arbete har minskat, trots den goda tillväxt som Sverige upplevt under senare år. Om man istället för att mäta sysselsättning
och arbetslöshet vänder blicken mot begreppet utanförskap,
syns det tydligt att utslagningen från arbetsmarknaden inleddes före 1990-talskrisen. Mellan 1970 och 1989 ökade andelen
i utanförskap av den arbetsföra befolkningen (20–64 år) från
omkring 11 till 17 procent. Den trenden förstärktes under
1990-talskrisen med ett toppläge 1994 då över 23 procent, dvs.
nästan en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen, hade sin
försörjning från olika slags ersättningssystem. Under senare år
har utanförskapet minskat något, men det är fortfarande mycket högt, uppemot 20 procent 2006.
Hur ska man då förklara att utanförskapet – speciellt bland
marginalgrupperna – närmast tycks ha permanentats i Sverige?
Trots att den öppna arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningen ökat ligger nivåerna en bra bit från perioden före 1990-tals
krisen. Som vi varit inne på tidigare är problemen med arbetslöshet
och utanförskap något som inte bara beror på arbetsmarknadens
funktionssätt utan också i hög grad beror på makroekonomiska
faktorer. Holmlund (2003) pekar bland annat på att den dramatiska ökningen av arbetslösheten i början av 1990-talet berodde
på en blandning av internationell lågkonjunktur och inhemska
problem. De senare bestod främst i ett alldeles för högt kostnadsläge och chockhöjda realräntor med åtföljande obalanser i stats
finanserna som ledde till nedskärningar i den offentliga sysselsättningen. Däremot avvisar Holmlund (2007) mer eller mindre
förklaringarna som utgår från fackföreningarnas styrka, kollektivavtalens täckningsgrad och förhandlingssystemet.
112
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Diagram 9:  Antal och andel i utanförskap 1970–2005.
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Källa:  www.sou.gov.se/socialforsakring/dokument/forsorjning_
1970–2030.xls

Med vår analys är arbetslöshetens ökning i början av 1990talet men framför allt dess persistens också orsakad av fenomen
på arbetsmarknaden såsom de korporativa kartellernas styrka
och förmågan hos insiders att skydda sina egna intressen sam
tidigt som outsiders hålls borta från arbetsmarknaden. En väsentlig faktor bakom arbetslösheten och det höga utanförskapet torde vara den lönespiral som blev resultatet av 1970- och
1980-talens huggsexa i avtalsförhandlingarna.
Att sysselsättningstillväxten inte blev större under 1990talets senare del och 2000-talet har troligen att göra med in
sider-outsider fenomen och de regleringar på arbetsmarknaden
som är en följd av neutralitetsavstegen på arbetsmarknaden. Internationell forskning tyder också på att starka fackföreningar
kan påverka sysselsättningen negativt. Krol & Svorny (2007)
använde amerikanska data för att testa hypotesen att facklig anslutningsgrad och s.k. right to work-lagstiftning, som påverkar
fackets möjlighet att organisera medlemmar negativt, påverkade sysselsättningstillväxten efter en lågkonjunktur. Deras resul5. sysselsättning och utvecklingskraft
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tat tyder på att facklig styrka och inflytande ledde till lägre
jobbtillväxt. Anledningarna är för det första att fackförening
arna tenderade att höja omsättningskostnaderna vid anställningar och avskedanden (Bentolila & Bertola 1990), för det
andra att ett stort fackligt inflytande gav en press uppåt på lönerna. De fackligt anslutna arbetstagarna kan då således använda sin marknadsstyrka, men också hotet om konflikt, för att
höja sina löner på bekostnad av de utan jobb.
När det gäller kostnadskontroll så skedde en kraftig nedväxling av löneökningarna vid 1990-talets inledning. Istället för
löneökningar, som under åren 1960–1990 då påslagen nominellt
var mellan 7 och 15  procent, blev ökningarna betydligt lägre,
samtidigt som reallöneökningarna blev betydligt högre. Efter
Rehnbergkommissionens stabiliseringsavtal 1991–1992 har den
totala löneökningstakten legat på totalt mellan fyra och fem procent per år, varav drygt tre procent är framförhandlade i avtals
förhandlingarna. Utvecklingen framgår av diagram 10 nedan:
Diagram 10:  Löner, reallöner och KPI 1960–2006
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Källa:  Medlingsinstitutet
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Från mitten på 1990-talet har inflationen varit låg, tillväxten
hög och reallöneutvecklingen god. Även vinstutvecklingen i det
privata näringslivet har varit tillfredsställande under perioden.
En rimlig slutsats är därför att den nuvarande svenska modellen hittills klarat att hålla konkurrenskraftiga lönekostnader
(Facken inom Industrin 2008).
Frågan är dock hur mycket av denna positiva utveckling som
beror på de nya lönebildningsinstitutioner i form av Industriavtalet, andra förhandlingsordningsavtal och Medlingsinstitutet
som nu finns på svensk arbetsmarknad? Här går åsikterna isär
bland dem som har forskat på området. Även om flertalet be
dömare lovordar den nuvarande lönebildningsregimen finns
frågetecken. Bilden är betydligt mer komplicerad om man tittar
lite närmare. Faktum är att Sveriges lönekostnadsökningar inom
tillverkningsindustrin låg över jämförbara konkurrentländers,
USA undantaget, under perioden 1997–2006. Se diagram 11.
Noterbart är att arbetskraftskostnaderna är väsentligt högre
än i våra viktigaste konkurrentländer (USA undantaget). Situationen räddas dock av att produktivitetsutvecklingen i svensk
tillverkningsindustri under samma period är enastående, vilket
redovisas nedan:
En alternativ förklaring till att Sverige har klarat kostnadskontrollen är således att Sverige har haft en unikt hög produktivitetstillväxt inom industrisektorn samt att den relativt höga
arbetslösheten har modererat lönekraven. Exempelvis menar
Calmfors (2008) att fördelarna med det nuvarande avtalssystemet är överskattade, att Industriavtalet är överreklamerat (2001)
och att det svenska systemet på längre sikt inte är stabilt.
Delar av detta produktivitetslyft kan måhända förklaras med
att lönebildningen har fungerat bättre än under den interventionistiska modellen. Den solidariska lönepolitiken, vars radikalt utjämnande ambitioner hade skadliga effekter på produk
tiviteten, har upphört (Hibbs & Locking 1997). Istället har avtalsförhandlingarna decentraliserats något och försiggår numer
i huvudsak på förbundsnivå, förutom vissa centrala uppgörelser
5. sysselsättning och utvecklingskraft
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Diagram 11:  Arbetskraftskostnader i tillverkningsindustrin 1997–2006
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Källa:  Medlingsinstitutet 2008

Diagram 12:  Produktivitetsutveckling i tillverkningsindustrin 1997–2006
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Källa:  Medlingsinstitutet 2008
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om pensioner och försäkringsskydd. Dessutom har Sverige
gradvis under 1990- och 2000-talet fått ökande inslag av lokal
och individuell lönebildning – även om den processen tycks ha
avstannat under senare år enligt Medlingsinstitutet. Betydelsen
av ett förbättrat samarbetsklimat mellan arbetsmarknadens
parter är inte heller utan betydelse för förmågan att introducera ny teknik och klara omställningar.
Forskningen på området tyder, som tidigare nämnts, på att
decentralisering och lokal lönebildning ger företag förutsättningar att anpassa sin lönesättning till de villkor som är mest
ändamålsenliga utifrån företagets och dess anställdas egna perspektiv. Detta ger i sin tur möjlighet till experimenterande och
konkurrens när det gäller såväl lönesättning som affärsmodeller och organisationsformer.
Klart belägg finns även för att den decentraliserade lönebildningen har gett upphov till en större lönespridning i svensk
ekonomi under de senaste två decennierna. Det finns också
stöd, baserade på svenska data, för att den ökade lönespridningen i ekonomin kan medföra produktivitetsvinster inom före
tagen eftersom företagens anställda vet att de kan räkna med
högre löner om de anstränger sig mer på jobbet (Granqvist &
Regnér 2006, Hibbs & Locking 2000).
Det är dock tveksamt om detta verkligen räcker för att förklara den höga produktiviteten. Till det finns en rad andra mer
troliga förklaringar: 1990-talskrisens utslagning av ineffektiva
företag, det faktum att lågproduktiva outsiders utestängs från
arbetsmarknaden, de avregleringar och privatiseringar som
skett (Bergh 2007), telekom- och IT-industrins fantastiska utveckling samt globaliseringens konkurrenstryck och skalfördelar. Noterbart är även att tjänstesektorerna och andra mer
skyddade branscher har väsentligt lägre produktivitet än industrin under hela perioden.
Den höga produktiviteten är dock inte bara positiv för Sveriges konkurrenskraft, den är även en skaplig indikator på utvecklingskraften. Sveriges höga produktivitet och höga tillväxt
5. sysselsättning och utvecklingskraft
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tyder på betydande ekonomisk omvandling under det senaste
decenniet. Trots detta finns det även här anledning att sätta
frågetecken för om detta är en bestående utveckling. Delvis är
skälen de samma som har anförts ovan vid förklaringen till Sveriges goda produktivitetsutveckling – ett antal specifika omständigheter i 1990-talskrisens kölvatten kan förklara den po
sitiva utvecklingen under en begränsad tid. Under det senaste
året verkar dessutom produktivitetsutvecklingen drastiskt ha
avtagit.
Men det finns även andra indikatorer på att svensk ekonomis förnyelseförmåga inte är tillräckligt stor (Nutek 2005,
2006). Exempelvis finns det i internationell jämförelse få företagare och lågt nyföretagande, få snabbväxande företag och ett
stort beroende av gamla storföretag. Mätt efter antalet anställda i Sverige har exempelvis inget nytt genuint entreprenörsdrivet storföretag etablerats efter 1970. Medianåldern bland genuint entreprenörsdrivna storföretag ligger på närmare 100 år
(Axelsson 2006). Även detta har naturligtvis en rad samverkande förklaringar. Flera av dessa hänger dock ihop med den
svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt och dess korporativa karteller.
Slutsatsen är likväl att övergången från den interventionistiska till den nuvarande svenska modellen har inneburit att väsentliga delar av arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar
bättre. Som framgick av förra kapitlet om arbetsmarknadskonflikter har konfliktfrekvensen sjunkit dramatiskt och på stora
delar av svensk arbetsmarknad är den mycket låg. Till skillnad
från den interventionistiska modellen har den nuvarande hittills någorlunda klarat av att hålla lönekostnaderna i schack,
även om vissa frågetecken finns. Likaså förefaller utvecklingskraften, mätt i termer av produktivitetsutveckling, också ha
förstärkts väsentligt – åtminstone inom industrisektorn. Även
här finns frågetecken om huruvida denna är bestående.
Det stora problemet med den nuvarande modellen är att
den har inslag som försvårar för outsiders att få tillträde till ar118
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betsmarknaden, i hög grad invandare och ungdomar. Att Sverige efter över 10 år av hög och stabil ekonomisk tillväxt med
måttliga konjunktursvängningar inte har lyckats få ner utanförskapet mer än marginellt är ett mycket stort problem. En viktig
anledning till att så är fallet ska sökas inom ramen för de kor
porativa kartellernas logik och funktionssätt.

Slutsatser
Vilka slutsatser kan då dras när det gäller den svenska arbetsmarknadsmodellens olika versioners effekter på konkurrenskraftiga lönekostnader, sysselsättning, utanförskap och ekonomisk utvecklingskraft?
Den klassiska svenska modellen mellan 1938 och 1970 med
två dominerande korporativa karteller, statlig neutralitet och
centrala förhandlingar klarade utan tvekan av att leverera arbetsfred, konkurrenskraftiga löner och hög sysselsättning. Modellen torde ha passat väl för de standardiserade tayloristiskt
formade industriföretagen som då dominerade den svenska arbetsmarknaden. Man kan dock sätta ett litet frågetecken framför hur kartellerna påverkade utvecklingskraften, dvs. förmågan
till förnyelse och omvandling, i näringslivet. Redan under denna tid kunde man se tecken som tyder på att nya, entreprenöriella företag inte fick samma fördelar av den standardisering
och ”den solidariska lönekostnadspolitik” som modellen innebar.
Den interventionistiska svenska modellen mellan 1970 och
1990 fungerade riktigt dåligt. Flera av de inslag som dominerade under epoken såsom tydliga neutralitetsavsteg, kraftigt
stärkt position för insiders – speciellt arbetstagarnas korporativa karteller – och den offentliga lönebildningens urspårning
undergrävde de förtroendefulla relationerna och förmågan till
övergripande samhällsansvar som präglat den tidigare epoken.
Följden blev kraftigt ökande konflikter, skenande lönekostnader, urholkad konkurrenskraft, ett växande utanförskap och
5. sysselsättning och utvecklingskraft

83505 En ny svensk... ORI.indd 119

119

08-09-23 10.44.45

kraftigt minskad utvecklingskraft. Sysselsättningen upprätthölls genom devalveringar och en allt större offentlig sektor.
Övergången till den nuvarande svenska modellen har inneburit att väsentliga delar av arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar bättre. Den i viss mån återupprättade statliga
neutraliteten, förbundsförhandlingarna med samordning och
gemensamt märke samt det ökade inslaget av lokal lönebildning har lett till väsentligt förbättrad lönekostnadskontroll och
färre arbetsmarknadskonflikter. Vissa frågetecken finns dock
om förmågan att hålla lönekostnaderna i schack är tillräcklig
och varaktig. Likaså förefaller utvecklingskraften, mätt i termer
av produktivitetsutveckling, också ha förstärkts väsentligt – åtminstone inom industrisektorn. Även här finns frågetecken om
detta kan vara bestående. Det stora problemet med den nu
varande modellen tycks vara att den, i likhet med den inter
ventionistiska versionen, har inslag som försvårar inträde på
arbetsmarknaden för outsiders. Det höga och bestående utanförskapet har, precis som när det gäller övriga svagheter i modellen, att göra med de korporativa kartellernas funktionssätt.
I kapitel 7 och 8 återkommer vi till dessa frågor, om hur den
svenska modellens förutsättningar och konsekvenser har förändrats och vilka möjliga utvecklingsalternativ som finns.
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6

Den Europeiska Unionens
betydelse
Den Europiska Unionen (EU) har blivit en allt viktigare aktör i
den svenska arbetsmarknadsmodellen. Sedan Sveriges inträde
1995 har EU fått en alltmer framträdande roll genom att EGrätten och utslag av EG-domstolen sätter ramar för medlemsstaternas arbetsmarknadsrelationer. Å ena sidan betonar EGrätten den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och männi
skor, å andra sidan har under senare år den s.k. sociala dimensionen, dvs. en arbetsrättslig reglering på EU-nivå, fått ökad
betydelse. Bägge företeelserna påverkar förutsättningarna för
existerande kollektivavtalssystem – såväl konfliktregler och annan lagstiftning som avtalen i sig – inom EU.
Eftersom den svenska modellen, som tidigare framgått, skiljer sig i väsentliga avseenden från de som råder i flertalet andra
medlemsländer, där traditionen är lagreglering och allmängiltigförklaring av kollektivavtal, blev frågan om Sveriges arbetsrätt i förhållande till EU en källa till oro vid medlemskapsförhandlingarna i början på 1990-talet. Frågan var dels om den
svenska modellen med självreglering och partsautonomi ”hotades” av mängden lagregler som skulle bli följden av EU, dels
om de framtida arbetsrättsdirektiven skulle kunna implementeras i Sverige enbart via kollektivavtal. Knäckfrågan i det sistnämnda fallet var att de svenska kollektivavtalen inte täckte alla
arbetstagare och Sverige hade ju inget system för att ge allmängiltighet åt kollektivavtal (Ahlberg 2003, Nyström 2002).
Inte minst har de uppmärksammade Laval- och Rüffert
domarna ställt dessa frågor i centrum för diskussionen om den
6. den europeiska unionens betydelse
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svenska modellens framtid. Utifrån ett icke-juridiskt perspektiv
kommer vi nedan kort att kommentera hur EU har påverkat
det svenska kollektivavtalssystemet.

EG-rättens direktverkan och 
indirekta påverkan
Viktigt att betona är att EG-rätten, såväl fördrag och direktiv
som utslag av EG-domstolen, är överordnad svensk lagstiftning
och är därför bindande i Sverige. Sedan EU-medlemskapet
1995  är EG-rätten gällande rätt i det svenska samhället. Det
betyder att den tillämpas i svenska domstolar och i den mån
svensk lag strider mot EG-rätten så gäller den sistnämnda.
Svensk lag måste då anpassas.
När det gäller EU:s roll som lagstiftare på det arbetsrättsliga
området gjordes en undersökning av Bruun & Malmberg (2005)
tio år efter EU-inträdet och den visade att EU-rättsliga direktiv
hade resulterat i omfattande förändringar i lagstiftningen. Inte
då bara i form av allmänna råd eller rekommendationer och inte
heller bara av ”minimikaraktär” utan de direktiv som implementerades påverkade gällande lagar (bland andra LAS, MBL
och jämställdhetslagen) och gav även upphov till ny lagstiftning
på området (bland annat utstationeringslagen 1999).
När det gäller EU-direktivens påverkan på själva kollektivavtalsprocessen är effekten mer indirekt. Enligt Bruun &
Malmberg (2005) har så blivit fallet när det gäller direktivet om
visstidsarbete och direktivet om distansarbete 2002. Där gjordes enligt författarna stora ansträngningar att förmå parterna
själva att träffa avtal i frågan, men förgäves. Istället stiftades lagar för att ge viss- och deltidsanställda samma rättigheter som
heltidsarbetande. I fallet med arbetstidsdirektivet som antogs
inom EU 1993 och reviderades till nu gällande direktiv 2003/
88/EG, medförde det en anpassning av arbetstidslagen i två
omgångar, senast 2005. Eftersom frågor om arbetstidens längd
och förläggning huvudsakligen regleras via kollektivavtal inne122
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bar det dock att avtalsrörelsen 2007 innehöll en rad förhandlingar om arbetstidsfrågor föranledda av arbetstidsdirektivet
(Berg 2006). Således har alltså EG-rätten haft en tydlig indirekt påverkan på kollektivavtalen och dess innehåll.
När det gäller EU:s betydelse för den nationella arbetsrätten menar Bruun (2002) att den definitivt inte får underskattas,
även om vi fortfarande delvis är i början av en pågående utvecklingsprocess. Vad avser kollektivavtalssystemet finns ingen
riktigt sammanhållen bild av hur stor påverkan har varit. Först
och främst bör framhållas att den EG-rättsliga arbetsrätten inte
utgör ett heltäckande regelsystem och att den sociala dimen
sionen inom EU heller inte omfattar alla de delar som berör
arbets- och anställningsvillkor, eller förhandlingssystemen.
Nyström (2002) menar att det inom överskådlig tid också torde
vara närmast omöjligt att skapa något slags allomfattande EG
– arbetsrätt som ska gälla i alla medlemsstater – och något sådant är heller inte syftet.
Utvecklingen i riktning mot en allt större roll för EU inom
dessa områden är dock tydlig och märkbar. Den rent nationella
arbetsrätten håller därmed på att luckras upp och internatio
naliseras. Genom att antalet gränsöverskridande transaktioner
ökar på den interna marknaden blir företag eller arbetstagare
från flera länder involverade och de nationellt förankrade arbetsmarknadsmekanismerna ställs då mot varandra. Den yt
tersta beslutsmakten över hur arbetsmarknadsrelationerna ska
hanteras finns ofta inte längre på nationell nivå utan har övergått till olika EU-organ, i sista hand EG-domstolen (Rönnmar
2008).

Den sociala dialogen
Arbetsmarknadens parter har ända sedan Romfördragets ikraftträdande 1958 haft en roll som rådgivare och deltagare i olika
kommittéer där förslag på åtgärder förberetts, men betydelsen
av denna partssammansatta process var länge ytterst begränsad.
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Arbetsmarknadsfrågorna ansågs länge i huvudsak vara medlemsstaternas egna angelägenheter och på överstatlig nivå reglerades i stort sett bara de frågor som var avgörande för att
säkerställa den fria rörligheten. År 1989 antogs emellertid en
stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter
(dock inte juridiskt förpliktigande) av alla EU-länder, utom
Storbritannien som senare dock skrev under denna (Rubensson
2002, Nyström 2002). Motsvarande företeckning fanns även
med i förslaget till EU-konstitutionen och i Lissabonfördraget,
i bägge fallen som juridiskt bindande rättigheter. Inget av dessa
förslag är dock ratificerade.
En särskild social agenda antogs under regeringschefernas
möte i Nice 2000. Detta handlingsprogram omfattar bland annat frågor om sysselsättning, jämställdhet, arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetsliv, samarbete om social trygghet och om social
utslagning. Ett nyckelord i dokumenten från mötet i Nice är
den europeiska sociala modellen, vilken enligt ordförandeskapets slutsatser bygger på bland annat sociala trygghetssystem
på hög nivå samt en social dialog mellan parterna på arbetsmarknaden.
Den europeiska arbetsgivarorganisationen UNICE, nu
mera BusinessEurope, var länge tveksam till att ingå i den s.k.
sociala dialogen om resultatet skulle utgöra underlag för ett avtal eller förslag från kommissionen. Trots detta motstånd valde
de europeiska fackföreningarnas organisation ETUC och de
offentliganställda arbetsgivarna att 1990 ingå ett ramavtal om
den sociala dialogen. Året därpå kom UNICE att ändra sin inställning och accepterade den sociala dialogen som arbets- och
beslutsprocess (emellertid lämnades det åt de sektoriella parterna att ta ställning), förutsatt att dialogen skulle kunna ersätta
lagstiftning från kommissionen och rådet. Därmed stärktes arbetsmarknadsparternas position inom EU och de gavs möjlighet att avge yttranden och rekommendationer till förslag inom
det sociala området, men också att helt överta initiativet till regelutformning. Detta har tolkats som en maktförskjutning från
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kommissionen till parterna (Peterson 1997, Rubensson 2002).
När beslut ska fattas inom ramen för den sociala dialogen
framhävs ofta att parterna på arbetsmarknaden har en autonom
ställning. De kan autonomt besluta om att inleda förhandlingar
på ett visst område och om det framförhandlade avtalet ska
godkännas eller inte. När ett avtal parterna emellan väl är undertecknat överlämnas ärendet till kommissionen och rådet för
granskning av lagligheten i avtalsförslaget och om demokratiaspekten är tillgodosedd. Därefter har rådet att anta eller avslå
förslaget. Vid ändringar ska det framförhandlade avtalet återsändas till arbetsmarknadens parter igen. Således krävs att både
rådet och parterna är överens innan ett avtal ska implementeras
(Bruun 2002).
Sedan 1993 har flera ramavtal som har sitt ursprung i den
sociala dialogen tecknats. Exempelvis avtalet om föräldraledighet 1995, avtalet om deltidsarbete 1997, avtalet om visstids
arbete 1999, avtalet om distansarbete 2002, avtalet om arbetsrelaterad stress 2003 samt avtalet om trakasserier och våld på
arbetsplatsen 2007. I fallen med de tre första avtalen var bakgrunden förslag från kommissionen som hade fallit, men där
denna initierat ett s.k. samrådsförfarande som sedan hade resulterat i uppgörelser om ramavtal, vilka implementerats via
rådsbeslut. I de tre senare fallen beslutade parterna att implementera avtalen på egen hand i enlighet med de nationella arbetsmarknadsrelationer som gäller för varje enskilt land (Eriksson 2005, Rönnmar 2008, Lilja-Hansson 2005). Påpekas bör
att dessa ”europeiska kollektivavtal” inte är att betrakta som
kollektivavtal i svensk bemärkelse utan snarare är ett slags
”hybrid” för att använda ett uttryck från Lilja-Hansson (2005).

Korporativa karteller på EU-nivå
På den svenska arbetsmarknaden har de korporativa kartellerna
stor betydelse. Betydande likheter finns med det system som är
på väg att etableras på EU-nivå när det gäller arbetsmarknad
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och den sociala dialogen. Tre generella och branschövergripande Europaorganisationer: arbetstagarnas ETUC, de privata
arbetsgivarnas BusinessEurope och de offentliga arbetsgivarnas CEEP har fått status som ”sociala partners” medan andra,
som exempelvis småföretagarnas organisation UEAPME, har
lämnats utanför. Delvis gjordes urvalet för att kommissionen
tyckte det var praktiskt med så få parter i den sociala dialogen
som möjligt. Speciella kommittéer och råd på sektors- och
branschnivå har skapats för information, men också i syfte att
möjliggöra s.k. sektorsavtal mellan parterna. Likaså har Kommissionen att samråda med partsorganisationerna innan förslag
läggs fram inom social- eller arbetsmarknadsområdet. Att dessa
parter numer har exklusiv förslagsrätt inom vissa områden är
ett annat tecken på att de ges större möjligheter att påverka regelutformningen på arbetsmarknadsområdet (Rönnmar 2007,
Nyström 2002, Rubensson 2002).
Att flera formaliserade organ och institutioner har byggts
upp är tecken på en utveckling som i vissa drag liknar den
svenska. Parterna har gradvis fått en starkare ställning inom
EU. De är inte längre bara lobbyorganisationer utan deras roll i
policyutformningen har fått tydligare drag. Skillnaden är den
att arrangemangen på Europanivå har mycket mer av tripartism
över sig – dvs. lagstiftaren har en större roll vid förhandlingarna
än i den traditionella svenska modellen med partsautonomi.
Däri ligger fortfarande en skillnad mellan EU och Sverige.

Laval- och Rüffertdomarna
Två domstolsutslag av omfattande betydelse för den svenska
modellen har nyligen avgjorts av EG-domstolen, de s.k. Lavaloch Rüffertdomarna. Bägge berör utstationeringsdirektivet.
Detta innebär att företag och anställda som tillfälligt verkar i
ett annat EU-land måste tillämpa värdlandets lagar och regler
när det gäller en viss s.k. hård kärna (t.ex. vad gäller minimi
löner, arbetstid, semester, säkerhet och arbetsmiljö), men inte
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utöver den s.k. hårda kärnan av tvingande minimiregler. Det
gästande landets arbetstagare måste således tillförsäkras minimiförmåner, vilket det är värdlandets skyldighet att tillse (Franke 2005, Ekelund 2000). Direktivets syfte är alltså att tillgodose
såväl den fria rörligheten av tjänster och människor, som det
sociala skyddet.
Lavalmålet berör centrala delar av det svenska kollektiv
avtalssystemet. Sverige saknar nämligen både lagstadgad minimilön (det bör dock nämnas att flertalet andra villkor i den
hårda kärnan är lagreglerade, om än i semidispositiv form) och
lagstadgade mekanismer för att utsträcka kollektivavtal. Istället
betonas partsautonomi och de fackliga organisationernas rätt
att vidta stridsåtgärder för att tillförsäkra arbetstagare ett socialt skydd. Frågan blir då om det är möjligt att förena utstationeringsdirektivets villkor med den svenska formen av kollektivavtal eller om lagändringar krävs.
Frågan ställdes på sin spets i det så kallade Vaxholmsfallet
där ett lettiskt byggföretag utförde byggnadsarbeten i Sverige
utan att vara bundet av något svenskt kollektivavtal, varvid
Byggnadsarbetareförbundet vidtog stridsåtgärder för att få till
stånd ett sådant avtal. Ärendet drogs till Arbetsdomstolen då
det lettiska företaget Laval hävdade att Byggnadsarbetareförbundet använt olovliga stridsåtgärder gentemot företaget, och
att dessa skulle strida mot EU:s grundläggande regler om fri
rörlighet. Arbetsdomstolen remitterade i sin tur ärendet till
EG-domstolen för ett förhandsavgörande, vilket också kom i
december 2007.
I Lavaldomen bekräftar EG-domstolen att rätten att vidta
fackliga stridsåtgärder för att förhindra s.k. social dumping är
en grundläggande rättighet erkänd av EG-rätten. Samtidigt
understryks att denna rättighet måste vara grundad på tvingande hänsyn till allmänintresset. Rätten till stridsåtgärder kan
alltså inte vara oinskränkt och exempelvis kan Byggnadsarbe
tareförbundet inte använda den rätten för att tvinga på ett lettiskt företag hela Byggnadsavtalet. Det är helt enkelt olagligt
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att påtvinga utstationerade utländska företag villkor utöver den
hårda kärnans miniminivå, då detta kan medföra att deras tjänster förbjuds, hindras eller blir mindre attraktiva. Denna princip
har därefter bekräftats i den s.k. Rüffertdomen, där den tyska
delstaten Niedersachsen i en upphandling hade krävt att löner i
överensstämmelse med lokala kollektivavtal skulle gälla även
anställda i ett utstationerat polskt företag, som en tysk bygg
entreprenör hade anlitat (Weihe & Wahlstedt 2008).
Reglerna om fri rörlighet för företag och arbetstagare kommer således här i konflikt med hur den svenska arbetsmarknadsmodellen har ”löst” frågan om att hindra social dumpning.
I Sverige har staten i stor utsträckning valt att låta arbetsmarknadens korporativa karteller själva bestämma dessa villkor, meden EG-rätten däremot lägger större tyngd vid lagstiftningens
roll. I länder som har minimilön eller allmängiltigförklaring av
kollektivavtal – exempelvis Tyskland och Nederländerna – finns
mekanismer för att hantera frågan om utstationerade företag
och arbetstagare.
I Sverige har den frågan istället överlåtits åt i första hand de
fackliga organisationerna som genom blockader och sympatiåtgärder kan tvinga företagen att teckna kollektivavtal. När det
gäller utländska företag har svenska fackföreningar, den s.k.
Lex Britannia, dessutom givits rätt att undantränga gällande,
redan ingångna, utländska kollektivavtal. Det finns inte heller
någon bestämmelse som hindrar de fackliga organisationerna
från att kräva kollektivavtal som innebär att konkurrensen visavi svenska företag snedvrids. Kontentan av EG-domstolens
dom är därför att både svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal kommer att behöva ändras. Dessutom kan vi ha fått in
en proportionalitetsprincip i den svenska konflikträtten eftersom domstolen är tydlig med sin proportionalitetsbedömning
vid stridsåtgärder (Nyström 2007).
Exakt hur dessa avtalsförändringar kommer att se ut är dock
långt ifrån givet. Utredning pågår. Klart är dock att Lex Britannia inte överstämmer med EG-rätten och därför kommer att
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avskaffas eller kraftigt modifieras. Detsamma gäller den svenska utstationeringslagen, som bland annat inte tydligt anger att
det endast är den hårda kärnan som får skyddas. Enligt EU:s
utstationeringsdirektiv finns det tre tillåtna sätt att fastställa
villkoren i den hårda kärnan: minimilagstiftning, allmängiltigförklaring och något som har kallats ”extension”. Det senare
sägs innebära att de minimivillkor som ”gäller allmänt” inom
en viss sektor eller som har ingåtts av ”de mest representativa”
arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå gäller.
Detta skulle kanske kunna vara en möjlig modell för Sve
rige, under förutsättning dels att kollektivavtalen ändras så att
minimilöner klart definieras, dels att kollektivavtalens täckningsgrad och de fackliga organisationernas anslutningsgrad
upprätthålls. Det är dock inte lätt att förstå hur denna modell
skiljer sig från allmängiltigförklaring och det är inte heller helt
säkert att den är förenlig med EG-rätten (Weihe & Wahlstedt,
2008). Dessutom kan den också mycket väl förutsätta att även
vi i Sverige inför en proportionalitetsprincip, åtminstone när
det gäller stridsåtgärder mot oorganiserade företag. Även en
sådan förändring skulle få konsekvenser för den svenska modellens utveckling.

Slutsatser
Det står således klart att EU:s inflytande över kollektivavtalssystemen har ökat, inte minst finns en stor potential eller risk
för ökad framtida påverkan. Inte minst utmanas delar av det
svenska kollektivavtalssystemet av den inre marknaden och den
fria rörligheten för personer och tjänster. Lavalmålet illustrerar
detta med all önskvärd tydlighet. Såväl väsentliga delar i svensk
arbetsrätt som själva kollektivavtalen har påverkats och kommer att påverkas.
I likhet med Sveriges arbetsmarknadsmodell bygger EU:s
sociala modell idag uttalat på att ge just arbetsmarknadens parter en avgörande roll i såväl initiativtagande som utformning av
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arbetsmarknadens regler. En institutionaliserad ordning där
vissa arbetsmarknadskarteller har fått exklusivt tillträde till beslutsprocesserna finns nu uppbyggd. Betydande skillnader finns
dock gentemot det svenska systemet där kollektivavtalen dominerar som regleringssätt, medan man på EU-nivå har mer av
lagstiftning, domstolspraxis och allmängiltigförklaring. En annan aspekt av EG-rätten är betoningen av individuella rättigheter för arbetstagare, medan den svenska modellen mer har
lagt tonvikt vid partsorganisationer som bärare av arbetstagarnas rättigheter.
Viktigast för den svenska modellens framtid är dock EGrättens starkare betoning av den fria rörligheten, tydligast illu
strerat av Laval- och Rüffertdomarna, som idag kommer i konflikt med hur den svenska arbetsmarknadsmodellen har ”löst”
frågan om att hindra social dumpning. Det närmast unika sättet att ge korporativa arbetsmarknadskarteller (fackföreningar)
myndighetsliknande funktioner visade sig, i en domstolsprövning i EG-rätten, inte hålla måttet. Både svensk lagstiftning
och svenska kollektivavtal kommer därför att behöva ändras.
Dessutom förändras förutsättningarna för att upprätthålla dagens arbetsmarknadskarteller.
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7

Lönebildningens dilemma

Den svenska modellen befinner sig i ett formativt skede. Inledningsvis listade vi ett antal omständigheter som talade för att
den speciella form av lönebildning, partsrelationer och delvis
kollektivavtalsbestämda arbetsmarknadsregleringar som har
vuxit fram i Sverige är på väg att förändras, utan att vare sig
lagstiftaren eller parterna egentligen själva så önskar.
En rad omvärldsförändringar, med globalisering och därmed växande konkurrens, ett förändrat ekonomiskt värdeskapande och utvecklingen mot ett tjänstesamhälle som de kanske
viktigaste faktorerna, har lett till att den svenska modellen står
inför ett antal utmaningar som alla mer eller mindre direkt berör själva kärnan i denna modell, nämligen de korporativa kartellernas förutsättningar och funktionssätt. Av central betydelse
är även statens roll, inte minst när det gäller konsekvenserna av
dagens arbetsmarknadsregleringar och konfliktregler, vilket
sätter synen på den statliga neutraliteten i centrum för analysen. Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel, som syftar till att
sammanfatta och syntetisera tidigare kapitels diskussioner och
resultat, att presentera det grundläggande dilemma som vi menar att den svenska arbetsmarknadsmodellen står inför.

Kartellernas förändrade förutsättningar
Arbetsmarknaden är idag ingen vanlig marknad. Det är en
marknad med korporativa karteller, där vissa organisationer, i
praktiken försäljnings- respektive inköpskarteller av arbets7. lönebildningens dilemma
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kraft, givits har en särskild status när det gäller att förhandla
fram, utveckla, tolka och tillämpa de regler de själva är satta att
verka inom. Dessa kartellers uttalade syfte är att påverka priset
på arbete, dvs. lönerna. Försäljningskartellerna, dvs. de fackliga
organisationerna, vill få ett så högt pris som möjligt, medan inköpskartellerna, dvs. arbetsgivarorganisationerna vill betala ett
så lågt pris som möjligt. Det är själva logiken i systemet.
Karteller är dock inte lätta att upprätthålla (utom inom särfallet offentlig monopolproduktion). Risken finns hela tiden att
någon eller några kartellmedlemmar inte följer de riktlinjer man
enats om utan väljer att sälja eller köpa för ett lägre eller högre
pris än vad man enats om. Denna frestelse – free riding som det
kallas i den spelteoretiska litteraturen – är oftast så stark att karteller av detta slag inte går att upprätthålla. Än svårare blir det
naturligtvis om nya, oorganiserade aktörer, i detta fall företag
eller löntagare, har möjlighet att komma in på marknaden. Speciella förutsättningar krävs därför normalt för att upprätthålla
kartellfunktionen. Dessa kan vara av flera olika slag.
Särskild lagstiftning är viktigast. Utan speciallagstiftning
skulle arbetsmarknadens karteller med största sannolikhet inte
vara möjliga att upprätthålla. Grundläggande är förstås undantaget från konkurrenslagstiftningen. Därefter följer de fackliga
organisationernas obegränsade rätt att sätta oorganiserade före
tag, även med oorganiserade anställda, i blockad och i praktiken
tvinga dem att teckna kollektivavtal. Dessa ”systemförsvarskonflikter” är en viktig förutsättning för kartellernas upprätthållande och medlemsrekrytering. Även den lagstiftning som
möjliggör kollektivavtal är i sig en viktig förutsättning för kartellernas existens – det är den som möjliggör avtal som ger likvärdiga villkor för samtliga medlemmar och skyddar från lönekonkurrens. Över huvud taget utgör de korporativa inslagen i
denna lagstiftning, där vissa organisationer i särskilda partssammansatta organ har givits en särskild status när det gäller
regelskapandet och regeltillämpningen, ett stöd för kartellernas existens.
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När modellen växte fram var lagstiftningen huvudsakligen
neutral mellan de båda karteller, SAF och LO, som utgjorde
systemets grundbult. I samband med 1970-talets lagar om anställningsskydd, medbestämmande, tolkningsföreträde och
fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen, gavs lön
tagarkartellernas organisationer en rad särskilda förmåner som
de tidigare inte hade haft. Detta underlättade säkerligen deras
kartellsträvanden.
Det är mot denna bakgrund man måste se fackförenings
rörelsens reaktioner på Laval- och Rüffertdomarna. De vill värna den fackliga kartellfunktionen och förhindra att arbetskraft
med lägre löner och sämre socialt skydd verkar på svensk arbetsmarknad. Även vissa arbetsgivare, åtminstone inom tidigare
skyddade branscher, har sannolikt motsvarande kartellintressen,
även om dessa sällan uttalas offentligt. Där handlar det snarare
om att skydda sig mot utländsk konkurrens i allmänhet.
De tre alternativa sätt som angivits för att åstadkomma ett
socialt skydd i linje med den hårda kärnan kommer samtliga att
innebära förändringar för dagens arbetsmarknadsmodell, förändringar som försvårar löntagarkartellernas upprätthållande.
För arbetsgivarkartellerna i stort är effekterna av dessa domar
mer svårbedömda. Å ena sidan kan motståndarsidans karteller
försvagas, å andra sidan kan den egna medlemsrekryteringen
komma att försvåras.
På motsvarande sätt ser den fackliga sidan rimligen på förändringar i LAS och annan lagstiftning, som ger dem deras särskilda ställning på svensk arbetsmarknad, sedan den interventionistiska modellens inledningsskede. Om löntagarnas fackliga
organisationer fråntas denna ställning kan deras karteller förväntas försvagas.
Det största hotet mot fackföreningskartellerna är dock sannolikt de fallande medlemstalen. Om fallet fortsätter, vilket inte
förefaller osannolikt med tanke på utvecklingen i omvärlden,
kommer det att bli mycket svårt att upprätthålla dagens svenska
modell.
7. lönebildningens dilemma
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För arbetsgivarkartellerna är samtidigt, som tidigare berörts, globaliseringen sannolikt den stora utmaningen och förklaringen till svårigheterna att klara den samverkan som är
nödvändig för att modellen ska kunna fungera tillfredsställande. Jämfört med tidigare epoker har det blivit lättare för företag
inom framför allt tillverkande sektorer att göra sorti ur kartellen genom att flytta produktionen till andra länder där lönekostnaderna är lägre. Denna form av ”outsourcing” eller ”outplacement” är idag betydande i omfattning. Intresset för att
upprätthålla just de svenska inköpskartellerna blir därför av uppenbara skäl begränsat.
Gemensamt för de korporativa kartellerna är dessutom att
förändringen av det ekonomiska värdeskapandet, innebär att
det har blivit väsentligt svårare att hålla ihop medlemskretsen.
Partskartellerna konsoliderades genom centralisering och disciplin som skulle möjliggöra en standardisering av arbets- och
lönevillkor. Med dagens decentraliserade värdeskapande   är
förutsättningarna för att upprätthålla centralisering och disciplin betydligt svårare.

Kartellernas förändrade konsekvenser
En rad mer eller mindre oundvikliga konsekvenser följer av att
den svenska arbetsmarknaden är en marknad med korporativa
karteller. Som noterats kan man lite förenklat säga att såväl
styrkan som svagheten i den svenska modellen kan hänföras till
detta faktum. En väsentlig slutsats som följer av analysen i tidigare kapitel är också att dessa konsekvenser har förändrats över
tid.
Tidigare, under den klassiska svenska modellen mellan 1938
och 1970, låg styrkan kanske främst i förmågan till övergripande samhällsansvar och bejakande av strukturomvandling och
teknisk utveckling med hänsyn tagen till den tidens produktionsvillkor och värdeskapande. Den självreglering och flexi
bilitet som modellen medgav var sannolikt en viktig förutsätt134
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ning för detta. Konfliktreglerna, inte minst möjligheten till
sympatiåtgärder som var förutsättningen för storlockouten,
åstadkom också den nödvändiga symbios mellan SAF och LO
som var modellens signum. Som tidigare konstaterats levererade modellen också enligt samtliga våra utvärderingskriterier:
få arbetsmarknadskonflikter, konkurrenskraftiga lönekostnader, hög sysselsättning och hög ekonomisk utvecklingskraft.
Detta förändrades dock drastiskt under den interventionistiska svenska modellen när konsekvenserna blev de rakt motsatta. Konflikterna ökade, inflationen skenade, konkurrenskraften urholkades och utvecklingskraften försvagas. Sysselsättningen upprätthölls genom devalveringar och en expansion av
offentlig sektor. Även om en rad andra samverkande orsaker
finns till denna utveckling, talar likväl mycket för att de kor
porativa kartellernas förändrade funktionssätt är en av de vik
tigaste.
Till att börja med försvann den tidigare symbiosen mellan
LO och SAF. Detta berodde i sin tur dels på att antalet aktörer
på arbetsmarknaden ökade drastiskt, dels på den avskaffade
statliga neutraliteten där tidigare kollektivavtalsreglerade områden nu gjordes till föremål för lagstiftning. Den direkta statliga inblandningen i lönebildningen, det inskränkta förhandlingsutrymmet och kostnadsövervältringen gynnade ensidigt
och medvetet löntagarkartellerna. Dessutom ledde den speciella konfliktlogiken inom offentlig sektor till en dramatisk politisering av hela lönebildningssystemet.
Följden blev att den svenska modellen gick över styr och
parternas förmåga och vilja till kostnadskontroll och övergripande samhällsansvar eroderades. Dessutom innebar det förändrade värdeskapandet att intresset för en centraliserad lönebildning, åtminstone från arbetsgivarkartellens sida, minskade
betydligt. Samtidigt ledde decentraliseringen, med gällande
konfliktregler, till att konfliktmöjligheterna på arbetsmarknaden ökade väsentligt, vilket också utnyttjades främst från arbetstagarnas sida.
7. lönebildningens dilemma

83505 En ny svensk... ORI.indd 135

135

08-09-23 10.44.48

Ytterligare en viktig och förändrad kartellkonsekvens var
att den nya arbetsmarknadslagstiftningen i ökad utsträckning
gynnade insiders på arbetsmarknaden på bekostnad av outsid
ers som unga och invandrare. Arbetstagarkartellerna övergick
till att bli slutna karteller med syfte att stänga ute, snarare än att
inkludera, konkurrerande löntagare. Samtidigt tonades orga
nisationernas s.k. andra – produktivitetshöjande – ansikte ner
till förmån för det mer monopolistiska. Detta skulle med tiden
leda till ett allt större utanförskap på svensk arbetsmarknad, där
ett stort antal personer befinner sig utanför arbetsmarknaden
inom olika offentliga ersättningssystem.
I dagens svenska modell har vissa men inte alla av dessa,
i huvudsak negativa, kartellkonsekvenser mildrats eller försvunnit. Förklaringen till förbättringen står, enligt vår bedömning, främst att finna i skapandet av Industriavtalet, efterföljande förhandlingsordningsavtal och inrättandet av Medlingsinstitutet. Den ökade samordning och kartellsamverkan som
detta innebär har väsentligt förbättrat kartellernas förmåga till
samhällsansvar och kostnadskontroll. Likaså fungerar den offentliga lönebildningen väsentligt bättre.
Schematiskt tycks det vara så att på de områden inom privat
sektor där produktmarknaderna präglas av konkurrens, inhemsk
och utländsk, så fungerar den nuvarande modellen relativt bra.
Det gör den däremot inte inom områden med svag eller obefintlig konkurrens. Inom byggsektorn, inklusive eltjänster, och
transportsektorn har man inte underställt sig Industri- och förhandlingsordningsavtal. Som redovisats i kapitel 4 är det också
på dessa områden som konflikter uppstår, dvs. inom sektorer
som är skyddade från utländsk konkurrens eller utgör noder i
dagens integrerade produktionssystem. Där tycks man också ha
svårigheter med produktivitets- och kostnadsutveckling.
De problem som identifierats, nämligen frågetecknen kring
om avtalsrörelserna framgent kan bibehålla konkurrenskraftiga
lönekostnader och ge stark och uthållig utvecklingskraft samt,
särskilt, det bestående utanförskapet bland stora grupper, tyder
136
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på att reformeringen av den svenska modellen alltjämt är ofullgången. Allt detta handlar också om bestående kartellkonsekven
ser som har att göra med det vi valt att kalla lönebildningens
dilemma. I detta ligger svagheten i den svenska modellen.

Lönebildningens dilemma
Under den svenska arbetsmarknadsmodellens olika utvecklingsfaser har det hela tiden varit nödvändigt att sätta ett märke,
att ha en tydlig normering. Med ”märket” avses i detta sammanhang behovet ett normerande avtal som fungerar som före
bild och sätter nivån för övriga avtal. Denna norm ”får” se-
dan inte överskridas utan särskilda skäl. (För en översikt av diskussionen, se Medlingsinstitutets årsrapport 2006 samt SOU
2006:32.) Kritiken mot att industrin ska ”sätta märket”, vilket
varit fallet sedan Industriavtalets tillkomst, har dock flera motstridiga utgångspunkter. Vissa hävdar att det är för högt, att deras bransch inte kan bära de höga lönekostnaderna. Andra menar att det är för lågt, att de inte kan ta ut de löneökningar som
är möjliga i deras bransch. Ytterligare andra menar att märket
förhindrar lönejusteringar mellan branscher.
Flera alternativ till märkessättare finns, både historiskt och i
dagens debatt. Utan att ännu ta ställning till dessa kan det vara
värt att fråga sig varför det över huvud taget är nödvändigt med
ett märke. Ett huvudskäl till detta är de svenska konfliktreglerna, i stort sett oförändrade i 80 år. Utan central kartellsamverkan kan inte arbetsmarknadsmodellen leverera kostnads- och
konfliktkontroll. Samordning och centralisering är, som vi har
sett av den historiska genomgången av den svenska modellens
utveckling, en viktig förutsättning för såväl arbetsfred som
kostnadskontroll. Utan denna samordning eller centralisering
kan hot om konflikter och sympatiåtgärder skapa en lönekostnadsspiral av 1970-talssnitt eller som under 1995-års avtals
rörelse.
I dagens globala ekonomi – med allt rörligare produktions7. lönebildningens dilemma
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faktorer, sammankopplade produktions- och distributionssystem och ständig konkurrens – är arbetsmarknadskonflikter alltför kostsamma inom flertalet branscher för att vara ett seriöst
handlingsalternativ. Särskilt gäller detta arbetsgivarnas lockoutvapen, men även strejker riskerar allt som oftast att leda till
att produktionen flyttar till ett annat land eller ett annat företag. I skyddade branscher är läget emellertid ett annat. På motsvarande sätt har de fackliga organisationer som befinner sig i
de integrerade produktionssystemens noder – som elektriker,
transport- och hamnarbetare – idag ett oproportionerligt inflytande som de inte varit sena att utnyttja. En uppenbar fråga är
hur övriga arbetstagare, och för den delen arbetsgivare, kan acceptera detta? Som visats, är dessa konfliktmöjligheter unika
för Sverige. Det är också dessa möjligheter som dagens högkonfliktförbund utnyttjar. Därav det stora intresset för vem
som ska sätta märket.
Samtidigt är decentralisering, lokal lönebildning och individuell lönesättning (av allt att döma) en allt viktigare förutsättning för utvecklingskraft, sysselsättning och minskat utanförskap i den typ av värdeskapande som utmärker det moderna
näringslivet. Det förefaller också vara den enda långsiktiga metoden för att både upprätthålla goda löner och goda vinster.
Därmed kan den svenska lönebildningens dilemma formuleras
som att dagens svenska arbetsmarknadsmodell har svårt att
samtidigt leverera få arbetsmarknadskonflikter, konkurrenskraftiga lönekostnader, hög sysselsättning och hög ekonomisk
utvecklingskraft. Orsaken är att konfliktreglerna driver fram en
oönskad centralisering eller samordning av lönebildningen,
som är nödvändig för att klara kontrollen av lönekostnaderna.
Något förenklat utryckt: ju mer decentraliserad lönebildning,
desto högre utvecklingskraft, högre sysselsättning och lägre
utanförskap, samtidigt som ju mer decentraliserad lönebildning,
desto fler konfliktmöjligheter och svagare kostnadskontroll.
Dilemmat förklarar även varför retoriken, hos såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer, om behovet av decentra138
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lisering och lokal- eller individuell lönebildning ofta blir just
retorik och ingenting annat. Utvecklingen under de senaste avtalsrörelserna går också snarast i motsatt riktning. Medlings
institutet (2008:12) redovisar att de lokala parterna fick mindre
inflytande i och med 2007 års lönerörelse eftersom: ”lönebildningen har centraliserats inom de olika löneavtalskonstruktionerna”. Inom det centralt fastställda löneutrymmet utgör individgarantierna numer en större andel. Förklaringen till detta är
att modellen i sig, med tillhörande konfliktregler, driver fram
centraliseringen.
Dilemmat sätter fokus på den svenska arbetsmarknadens
karteller. Det förklarar de ständiga diskussionerna inom såväl
arbetstagar- som arbetsgivarfamiljerna om vikten av kartellsamverkan, samordning osv., liksom den tydliga symbios som
finns mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Med dagens lagstiftning är denna samordning nödvändig för att arbetsmarknadsmodellen ska kunna leverera konkurrenskraftiga
lönekostnader. Denna samordning kan endast åstadkommas
om kartellerna kan upprätthållas.
För arbetstagarsidan, särskilt inom LO, tar detta bland annat sig uttryck i återkommande låg- eller kvinnolönesatsningar.
Detta förefaller vara den minsta gemensamma nämnare som
samtliga förbund kan enas om, även om löneglidning och olika
former av vinstdelningssystem sedan i praktiken motverkar de
påstådda jämställdhetsambitionerna. Vid ett flertal tillfällen,
med start från 1983, har dock kartellen spruckit. Vid åtskilliga
tillfällen har dessutom de förbund som valt att lägga sina förhandlingar sent i avtalsrörelsen slutit avtal som knappast kan
sägas ha följt den gemensamt uppsatta normen.
Denna kartellsträvan förklarar också arbetstagarkartellernas
stora uppslutning kring 1970-talets särlagstiftning, trots att den
na torde vara en av huvudförklaringarna till det stora utanförskapet bland unga och invandrare. Som visats gynnar lagstiftningen
ensidigt kartellernas insiders, vilket förstås underlättar kartellernas upprätthållande. Av samma skäl är de fackliga organisatio7. lönebildningens dilemma
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nerna djupt oroade över EG-rättens ökade betydelse.
För arbetsgivarsidan har det varit än svårare att upprätthålla
kartellerna och samordningen. Även här valde ett av förbunden
att gå sin egen väg 1983 och från 1990 har den officiella doktrinen varit att lönebildningen inte ska ske på central nivå utan
föras ned till lokal eller individuell nivå. I praktiken övergavs
dock denna linje efter avtalsrörelsen 1995, som trots lågkonjunktur och massarbetslöshet resulterade i konflikter och höga
löneökningar. Av flera skäl har dock arbetsgivarna, vilket tidigare visats, haft svårt att hålla samman sin kartell. Ytterligare
ett skäl till svårigheten att hålla ihop lönebildningskartellen
(som redan berörts) är det faktum att vissa expansiva branscher,
som exempelvis handeln, har sett sig som lönemässigt fel prissatta, vilket ledande aktörer inte har ansett sig kunna acceptera,
vilket lett till att arbetsgivarnas samordning har spruckit.
Vår slutsats är således att dagens arbetsmarknadsmodell inte
bara har svårt att samtidigt leverera få arbetsmarknadskonflikter och hög utvecklingskraft, troligen har den även svårt att leverera kostnadskontroll på grund av att de korporativa kartellerna har problem med att hålla ihop internt, men också att
hantera omvärldsförändringar.
Matrisen nedan sammanfattar analysen:
Figur 3:  Utvärdering av tre svenska arbetsmarknadsmodeller
Få arbetsmark Koknkurrens Hög syssel Hög utveck Möjlig
lingskraft
idag
nadskonflikter kraftiga löne sättning
kostnader

1. Klassiska modellen
Centrala förhandlingar
med märke

JA

JA

JA

JA

NEJ

2. Interventionistiska
modellen
Centrala förhandlingar
utan märke

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3. Dagens modell
Samordnade förbunds
förhandlingar med märke

JA

Tveksamt

Tveksamt

Tveksamt

JA
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Den klassiska svenska modellen med centrala förhandlingar,
disciplinering och märke kunde förvisso leverera enligt flertalet
kriterier, men den är knappast förenlig med värdeskapandet i
dagens typ av ekonomi. Den symbios eller det bilaterala monopol mellan två centrala parter som var modellens förutsättning
finns inte idag.
Den interventionistiska svenska modellen, med centrala
förhandlingar utan märke, var undermålig enligt samtliga utvärderingskriterier. Inte heller denna modell torde vara möjlig
idag av samma skäl som angetts ovan. Det alternativ som
prövades 1995  och som förvisso är möjligt, men som också
fungerade dåligt, är förbundsförhandlingar utan märke. Det
är knappast intressant idag.
Dagens svenska modell klarar konfliktkriteriet hyggligt,
men det finns frågetecken om den verkligen klarar kostnads-,
sysselsättnings- och utvecklingskraftskriterierna. Vår analys indikerar att de korporativa kartellernas styrka, den fackliga men
också arbetsgivarnas, precis som kartellteori föreskriver, har
medverkat till att begränsa ekonomins förnyelse- och anpassningsförmåga. Man kan över huvud taget fråga sig om karteller
är förenliga med utvecklingskraft i dagens globala ekonomi.
Ett resultat av den bristande utvecklingskraften har blivit ett
stort utanförskap, framför allt bland marginalgrupper på arbetsmarknaden, ett utanförskap som inte har lösts trots den
goda ekonomiska utvecklingen. En anledning till att utanförskapet kan fortbestå har med insiders förhandlingsstyrka att
göra. Genom att ha höga omsättningskostnader för arbetskraften som ger mindre flexibilitet, höga ingångslöner och få möjligheter att konkurrera med lön eller andra arbetsvillkor, har de
redan etablerade arbetstagarna, insiders, kraftigt begränsat
möjligheterna för outsiders att komma in på arbetsmarknaden.
För att lönebildningens dilemma ska kunna lösas krävs, så
vitt vi förstår, såväl att konfliktreglerna moderniseras som att
den statliga neutraliteten återupprättas.
7. lönebildningens dilemma
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8

En ny svensk modell?

Frågan är därmed vilken väg utvecklingen kan tänkas ta framdeles? Vilka alternativ står till buds för parterna själva och för
lagstiftaren?
Självklart finns här en rad olika möjliga kombinationer. Vi
tror inte på någon determinism där utvecklingen bara kan gå åt
ett håll. Betydande handlingsutrymme finns  istället för såväl
parterna som lagstiftaren. Likväl är det vår övertygelse att
framtidsdiskussionen på ett fruktbart sätt kan struktureras
kring fyra huvudalternativ som vi valt att kalla sönderfall, omreglering, avreglering och modernisering.

Sönderfall
Detta är den utveckling som kan förväntas om ingenting görs.
Då riskerar den svenska arbetsmarknadsmodellen, enligt vår
bedömning, att sakta men säkert falla sönder. De tidigare diskuterade omständigheterna gör att dagens modell inte är stabil,
åtminstone på lite längre sikt. När förutsättningarna för att
upprätthålla arbetsmarknadens partskarteller undergrävs av
globalisering, EG-rättens ökade betydelse och medlemsflykt
kommer det bli allt svårare klara samordning, konflikt- och
kostnadskontroll, alldeles oavsett vad man kan enas om som
märke eller normerande lönesättare. Frestelsen att agera fripassagerare kommer att vara stor hos många arbetstagar- och
arbetsgivarförbund. Särskilt troligt gäller detta arbetstagar
sidan som genom den bristande statliga neutraliteten har ett
142
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maktövertag på många områden. Med minskad samordning
ökar, även med oförändrade konfliktregler, konfliktmöjlig
heterna vilket ytterligare spär på svårigheterna att hålla nere
konfliktnivån och lönekostnaderna. Samtidigt är det troligt att
irritationen hos mer ansvarsfulla aktörer på ömse sidor av
marknaden kommer att öka.
Alternativt kan på grund av lönebildningens dilemma parterna initialt måhända förbättra samordning och kartellsamverkan genom hårdare centralisering och styrning, men då riskerar effekten att bli en försvagad utvecklingskraft, med långsiktigt negativa konsekvenser för sysselsättning och utanförskap. En sådan utveckling kan dessutom förstärkas av en fortsatt lagstiftning som skyddar insiders på outsiders bekostnad på
arbetsmarknaden.
Egentligen oavsett vilken av dessa utvecklingsriktningar
som blir den faktiska, kan sönderfallet leda till att de korporativa kartellernas legitimitet undergrävs hos såväl allmänheten
som lagstiftaren.

Omreglering
Omreglering handlar om att anpassa Sverige till den konti
nentala arbetsmarknadsmodell med allmängiltigförklaring och
tripartism som skisserats i den internationella jämförelsen i
kapitel 3. Detta är en inte helt osannolik utveckling med EGrättens ökade betydelse och om Sverige väljer att hantera ut
stationerade företag just med hjälp av allmängiltigförklaring.
Inte heller detta är en särskilt attraktiv utveckling. Som på
pekats klarar sig denna kontinentala modell inte särskilt väl,
förutom när det gäller just konfliktkontroll. Allmängiltigförklaring förfaller dessutom ha skadliga effekter för arbetsmarknadens funktionssätt, genom att metoden tar bort incitament
till lönemoderation bland de existerande fackliga organisationerna och leder till lönenivåer som mindre produktiva företag
inte har möjlighet att betala. Allmängiltigförklaring innebär en
8. en ny svensk modell
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särskild form av centraliserad lönebildning med samma förväntade negativa resultat på ekonomins utvecklingskraft, återigen
med långsiktigt negativa effekter för sysselsättning och utanförskap.
Samtidigt är det förstås fullt möjligt att detta ändå är att
föredra framför en sönderfallande modell av ovan relaterat slag.
Den goda konfliktkontrollen, som förutom allmängiltigförklaring även förutsätter förändrade konfliktregler, kanske trots allt
även leder till en bättre lönekostnadsutveckling, högre sysselsättning och starkare utvecklingskraft jämfört med alternativet
att inte ändra något, åtminstone på kort sikt.
Med detta alternativ skulle dock de korporativa kartellernas
inflytande bestå, även om det skulle beskäras genom ökad statlig medverkan. Annorlunda uttryckt är staten inte neutral utan
i högsta grad involverad i lönebildningen. Det vanliga i länder
med denna arbetsmarknadsmodell är att parterna förhandlar
om t.ex. skattejusteringar, lönekrav och lagändringar direkt
med staten. En lika viktig förändring är att makten inom arbetsmarknadens organisationer riskerar att ytterligare förskjutas från medlemmarna till funktionärer och ledning. Krasst
uttryckt behövs inga medlemmar för att åstadkomma allmängiltiga kollektivavtal. Vad detta skulle betyda för organisationernas legitimitet är lätt att föreställa sig.

Avreglering
Avreglering innebär att Sverige skulle ta väsentliga steg mot
den modell som tillämpas i de anglosaxiska länderna. Det skulle
betyda att mycket av den lagstiftning vi har i Sverige kring kollektivavtal och konfliktregler förändrades väsentligt eller avskaffades helt. Istället skulle vi få minimilagstiftning som skyddar individuella arbetstagare, medan de korporativa kartellerna
fråntogs sina myndighetsliknande funktioner och privilegier.
Lönebildning skulle i huvudsak ske lokalt och på individuell
nivå, i vissa fall med kollektivavtal men oftast utan. Detta är ett
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fungerande alternativ som skulle innebära att arbetsmarknaden
skulle bli mindre av ett särfall.
Ett intressant inslag i denna modell, där den faktiskt liknar
den svenska eller nordiska modellen, gäller statens roll. Även
här håller sig staten i huvudsak borta från arbetsmarknaden och
begränsar sin roll till allmänna spelregler och minimivillkor.
Denna s.k. voluntarism innebär att statens roll begränsas till att
genom generell eller neutral lagstiftning möjliggöra och underlätta ömsesidigt fördelaktiga avtal mellan arbetsgivare och
arbetstagare, och deras organisationer. Den väsentliga skillnaden är dock att kollektivavtalen inte ges den särställning de har
idag. Den statliga neutraliteten skulle snarast förstärkas. Ytterligare en viktig skillnad är att konfliktreglerna skulle behöva
förändras väsentligt. Sannolikt skulle rätten att vidta sympatiåtgärder och rätten att sätta oorganiserade företag i blockad  
behöva avskaffas.
Detta alternativ har vad vi förstår hyggliga konsekvenser i
de flesta avseenden. Den anglosaxiska arbetsmarknadsmodellens decentraliserade lönebildning är väl förenlig med dagens
värdeskapande och leder till stark utvecklingskraft, hög sysselsättning och internationellt konkurrenskraftig lönesättning.
Den enda tveksamheten, åtminstone utifrån våra utvärderingskriterier, gäller konfliktkontrollen och det betydande inslag av
domstolsärenden som kan bli följden när de korporativa kartellerna inte längre normerar löner och anställningsvillkor. Med
detta alternativ riskerar transaktionskostnaderna att bli väsentligt högre än i de bägge tidigare redovisade alternativen.

Modernisering
Det fjärde alternativet innebär att den svenska arbetsmarknadsmodellen moderniseras såväl genom förändrad lagstiftning
som genom övergripande partsuppgörelser. Både omreglering
och avreglering krävs. Det vi föreställer oss är centralt samordnade förbundsförhandlingar som ger fredsplikt medan själva
8. en ny svensk modell
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lönebildningen sker lokalt eller individuellt. Detta innebär ett
system där kollektivavtal på riksnivå garanterar fredsplikt me
dan själva lönebildningen förs ner på lokal nivå. Detta förutsätter i sin tur att kollektivavtalens funktion och innehåll förändras väsentligt jämfört med idag. Ledaravtalet, liksom den danska utvecklingen under senare år, kan utgöra förebilder i detta
sammanhang.
Helt klart är att konfliktreglerna behöver förändras så att
systemet i sig inte driver fram en centralisering av lönebildningen. Detta är fallet idag och en huvudorsak till lönebildningens dilemma. I första hand handlar det om att rätten att
vidta sympatiåtgärder antingen behöver avskaffas eller modereras med en proportionalitetsprincip. Sannolikt är det förstnämnda betydligt enklare och renare. Dessa konfliktregler är
snart ett sekel gamla och skapades i en helt annan typ av ekonomi och samhälle. Motiven för deras existens var dessutom,
som visats, helt andra än de som eventuellt kan motivera deras
existens idag. Detsamma gäller reglernas egentliga effekter. Då
skapade de en symbios mellan arbetsmarknadens parter som
utgjorde förutsättningen för centralisering och arbetsfred, något som var väl förenligt med den tidens värdeskapande och
produktionsvillkor. Idag skapar de splittring och motsättning-
ar mellan arbetsmarknadens parter. De utgör ett ständigt hot
mot arbetsfreden och framtvingar en oönskad centralisering av
lönebildningen, som står i strid med dagens värdeskapande och
produktionsvillkor. Otidsenliga lagar med negativa effekter av
detta slag bör helt enkelt avskaffas. Noterbart är även att i detta
och föregående alternativ finns inget märke. Behovet av normering och märkessättning finns endast med centraliserad löne
bildning och dagens konfliktregler.
Likaså behöver rätten att vidta blockader mot oorganisera
de arbetsgivare begränsas. Det är inte rimligt att kunna påtvinga
företag och löntagare, som själva frivilligt har kommit överens
om egna avtal, centrala kartellöverenskommelser. Snarare bör
den pluralism och det ökade lokala experimenterande som detta
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innebär bejakas och ses som något positivt för sysselsättning och
utvecklingskraft. En begränsning av detta slag följer också naturligt av ett avskaffande av rätten att vidta sympatiåtgärder. Alternativt kan det ske med en proportionalitetsprincip.
Möjligen kan, som nämnts, en sådan proportionalitetsprincip även komma in i svensk konflikträtt genom de aktuella domarna i EG-domstolen, men detta är långt ifrån säkert. EGrättens betoning av den fria rörligheten kommer dock förr eller
senare på ett eller annat sätt innebära att tidigare skyddade
branscher öppnas upp för konkurrens, vilket sannolikt både
kommer att minska konfliktfrekvensen och öka utvecklingskraften i branscherna i fråga.
Dessutom bör den statliga neutraliteten återupprättas.
Denna utgör en hyllad och viktig del i den svenska arbetsmarknadstraditionen som gick förlorad under 1970-talets misslycka
de interventionism. En återupprättad statlig neutralitet, där
lagstiftningen till förmån för löntagarkartellerna avskaffas,
skulle ge ny balans mellan arbetsmarknadens parter och skapa
bättre förutsättningar för ett gott, framstegsinriktat samarbetsklimat. Parternas ”goda ansikte” skulle förstärkas. Förutsättningarna för breda kollektivavtalsbaserade uppgörelser parterna emellan skulle sannolikt öka väsentligt. Dessutom, vilket
kanske är väl så väsentligt, skulle en återupprättad statlig neutralitet kunna undanröja det utanförskap som har präglat svensk
arbetsmarknad under senare decennier.
Även kollektivavtalens innehåll behöver utvecklas för att
kunna vara attraktivt. Med en mer decentraliserad lönebildning
kan man förvänta sig betydligt mer experimenterande vad gäller anställningsformer och -villkor, vilket med största sannolikhet skulle vara positivt för ekonomins utvecklingskraft. Det
skulle också kunna återskapa den flexibilitet och den anpassningsförmåga till olika branschers och företags särskilda villkor
som länge var de svenska kollektivavtalens och den svenska
modellens adelsmärke.
Med ett antal moderniseringar av detta slag, där lagföränd8. en ny svensk modell
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ringar kombineras med övergripande partsuppgörelser, är det
vår bedömning att den svenska modellen har goda förutsättningar att även framgent uppfylla de krav på få arbetsmarknadskonflikter, konkurrenskraftiga lönekostnader, hög sysselsättning och stark utvecklingskraft som vi har anledning att
ställa.
Kanske kan den fortsatta offentliga diskussionen och förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, eller till och med ett initiativ från lagstiftaren, ge svaret på frågan om vad som också är
möjligt att praktiskt åstadkomma?
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Appendix
Forskningsprojektet Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft har pågått i drygt tre år vid forsningsinstitutet Ratio i Stockholm. Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med fokus på tvärvetenskaplig forskning om
svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling, och är organiserat som en obunden ideell förening.
Projektet har resulterat i totalt fem böcker och ett stort antal artiklar och rapporter, seminarier och konferenser. Här redovisas medverkande forskare och andra aktiviteter inom projektet, hittills. Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till projektets
finansiär Svenskt Näringsliv som möjliggjort den forskning
som här redovisas. För slutresultatet bär vi som författare det
fulla ansvaret.
Medverkande forskare i projektet
Forskare vid Ratio
Marcus Box 2006–2008, fil. dr i ekonomisk historia, Ratio
Almas Heshmati 2006–2008, professor i nationalekonomi, Ratio
Nils Karlson 2005–2008, docent i statsvetenskap, institutionell
ekonom, VD Ratio
Henrik Lindberg 2005–2008, fil. dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare, Ratio
Michael Salabasis 2005, ekon. dr i nationalekonomi, Ratio

Övriga forskare
Christer Lundh, professor i ekonomisk historia, Göteborgs universitet
Reinhold Fahlbeck, professor i juridik vid Lunds universitet
Erik Moberg, fil. lic i statsvetenskap
Jan Herin, chefekonom vid industri- och kemigruppen
Nils Elvander, professor i statsvetenskap och nationalekonomi, 
Uppsala universitet (avliden 2006)
appendix

83505 En ny svensk... ORI.indd 149

149

08-09-23 10.44.50

Publicerat
Publicerade artiklar, böcker och rapporter/
Working Papers inom projektet
Box, Marcus & Heshmati, Almas & Karlson, Nils (2006). ”Statlig
neutralitet och arbetslöshet i ett internationellt perspektiv.” 
Staten och arbetsmarknaden, rapport 2. (rapport)
Fahlbeck, Reinhold (2006) ”Svenska sympatiåtgärder i ett internationellt perspektiv” Staten och arbetsmarknaden, rapport 3. (rapport)
Fahlbeck, Reinhold (2007) Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder,
på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor
– En internationell jämförelse, Juristförlaget i Lund. (bok)
Herin, Jan (2008) ”Tjänstesektorn och den svenska modellen” Ratio
(rapport)
Karlson, Nils & Salabasis, Michael & Lindberg, Henrik (2005) ”Fem
konkurrerande kollektivavtalssystem en internationell kartläggning”
rapport nr 1. (rapport)
Karlson, Nils (2008) ”Vem ska sätta märket i en ny svensk arbets
marknadsmodell?” Underlagsrapport till seminarium i Almedalen
2008-07-07 (rapport)
Karlson, Nils & Box, Marcus & Heshmati, Almas (2008) ”Generality,
state neutrality and Unemployment in the OECD” Ratio Working
Paper Series No. 124
Karlson, Nils & Lindberg, Henrik (2008) En ny svensk modell, Vägval på
arbetsmarknaden – sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering? Ratio, Norstedts akademiska förlag. (bok)
Karlson, Nils & Lindberg, Henrik & Nilsson, Per (2008) ”Decentraliserad lönebildning – internationella framgångsexempel” Rapport,
Ratio. (rapport)
Lindberg, Henrik (2006). ”Konflikt, konkurrens och korporativa
karteller - Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk
arbetsmarknad 1993–2005.” Staten och arbetsmarknaden, rapport 4.
(rapport)
Lindberg, Henrik (2007) ”Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad” Arbetsmarknad och arbetsliv 2007:1, 
s. 29–44. (artikel)
Lindberg, Henrik (2007) ”The Role of Economists in Liberalizing
Swedish Agriculture” Econ Journal Watch 4(2): 213–229. (artikel)
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Lindberg, Henrik (2008) ”Politikbyte och idéernas betydelse –
Reformeringen av den svenska jordbrukspolitiken”. 
Historisk Tidskrift nr 1/ 2008, s. 29–54. (artikel)
Lindberg, Henrik (2008) Korporativa karteller – En studie av byggsektor
och jordbruk i den svenska modellen, Ratio, Norstedts akademiska förlag.
(bok)
Lundh, Christer (2006). ”Frivilliga avtal eller statligt tvång – svensk
arbetsmarknad under 100 år.”Staten och arbetsmarknaden, rapport 5.
(rapport)
Lundh, Christer (2008) Arbetsmarknadens karteller. Nya perspektiv på det
svenska kollektivavtalssystemets historia. Ratio, Norstedts akademiska
förlag. (bok)
Moberg, Erik (2006). Lockout, strejk och blockad. Ratio. (bok)

Externa föredrag och presentationer (urval)
2008-08-20 ”Svensk modell i förändring”, Trygghetsfonden, Nacka,
Nils Karlson.
2008-07-09 ”Lavaldomen kräver minimilöner”, Teknikföretagen, 
panel med Nils Karlson, Erland Olauson, Stefan Löfvén, Karl-Olof
Stenkvist och Anders Weihe, Almedalen, Nils Karlson.
2008-02-06 ”Svensk modell i förändring – den framtida lönebild
ningen” SLA - Arbetsgivarna, Tammsvik, Nils Karlson.
2008-01-22 ”Refomerad lönebildning” Sveriges Byggindustrier,
Sigtuna, Nils Karlson.
2007-12-14 ”Reformerad lönebildning – ett strategiskt perspektiv”,
Svenskt Näringsliv, Nils Karlson.
2007-12-05 ”Labour market models in Europe” European Liberal
Youth LYMEC, Stockholm, Henrik Lindberg.
2007-11-12 ”Den svenska modellens utveckling och särdrag”, 
PTK-ATK, Långholmen, Nils Karlson.
2007-10-30 ”Den svenska arbetsmarknadsmodellen” Mittmedia
Hudiksvall (ledarskribenter), Henrik Lindberg.
2007-06-11 ”Tjänsteparadoxen och den svenska modellen” Almegas
konferens: Från järnskatt till hjärnskatt?, Nils Karlson.
2007-05-24 ”Kartell eller konkurrens? Svensk lönebildning i förändring” Svenskt Näringslivs stämma Malmö, Nils Karlson.
2007-05-11 ”Hur åstadkommer man politisk förändring? Samspelet
mellan forskare och beslutsfattare” Näringsdepartementet Stockholm, Henrik Lindberg.
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2007-04-15 ”Jobb, jobb, jobb” Föredrag för Centerpartiets Ungdomsförbund Stockholm, Henrik Lindberg.
2007-01-19 ”Den svenska kollektivavtalsmodellen och dess utmaningar”, Liberala Nyhetsbyrån, Stockholm, Henrik Lindberg.
2006-04-24 ”Statlig neutralitet och företagens utvecklingskraft” 
Ratio årsmöte, Nils Karlson.
2006-11-15 ”Tjänstesektorns utvecklingskraft” SSEFs 40-årsjubileum,
Nils Karlson.
2006-11-01 ”Överlever den svenska arbetsmarknadsmodellen?”
Stiftelsen Fritt Näringslivs höstkonferens, Cypern, Nils Karlson.
2006-06-03 ”Trygghet och rörlighet, dags för en ny modell för
Sverige?”. Almega-seminarium, Almedalen, Gotland. Panel med 
Nils Karlson, Jonas Milton, Mari-Ann Krantz, Holger Eriksson och
Arne Modig, Nils Karlson
2006-03-09 ”En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb”.
Presentation av rapport till Bäckströmkommissionen, Nils Karlson.
2006-02-14 ”Arbetsmarknaden i Gävleborg”. Högskolan i Gävle,
Henrik Lindberg.
2005-07-07 ”Fem konkurrerande kollektivavtalssystem – en internationell kartläggning”, Almega och Teknikföretagen, Almedalen, 
Nils Karlson.

Externa vetenskapliga konferenser och seminarier
Karlson, Nils & Box, Marcus & Heshmati, Almas ”Generality, state
neutrality and Unemployment in the OECD” presenterad på 
Public Choice Society i San Antonio 2008.
Karlson, Nils & Box, Marcus & Heshmati, Almas ”Generality, state
neutrality and Unemployment in the OECD” presenterad på
Statsvetenskapliga förbundet i Uppsala 2008.
Lindberg, Henrik ”Konflikt, konkurrens och korporativa karteller –
Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad 1993–2005” presenterad på Forskarkonferens i arbetsmarknadsrelationer, Umeå 2007.
Karlson, Nils ”Saltsjöbadsavtalet ur ett strategiskt perspektiv”,
Konferens om Saltsjöbadsavtalet 70 år, Saltsjöbaden 2007
Lindberg, Henrik ”Politikbyte och idéernas betydelse – reformeringen
av den svenska jordbrukspolitiken”. Uppsala universitet, ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala 2006.
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Egna konferenser och seminarier
”Den svenska modellen 100 år” den 5  december 2006 på
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Delresultat från projektets första år presenterades av forskarna Marcus Box, Reinhold
Fahlbeck, Nils Karlson, Henrik Lindberg, Christer Lundh och
Erik Moberg. I paneldebatten deltog Jan-Peter Duker, Anna
Ekström, Erland Olauson och Jonas Milton. Avslutningsan
förandet hölls av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.
”En ny svensk modell” den 17 oktober 2008 på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) där projektet avrapporterats med tre
böcker som presenterades av Nils Karlson, Henrik Lindberg
och Christer Lundh.
Därutöver bl.a. följande seminarier:
2008-07-08 ”Korporativa karteller i den svenska modellen” 
Ratio Almedalen, presentation Henrik Lindberg.
2008-07-07 ”Vem sätter märket i en ny svensk arbetsmarknadsmodell”
Ratio Almedalen, presentation Nils Karlson.
2006-05-31 ”Wage Bargaining and Institutional Competition” 
Ratio avhandlingspresentation Karl-Oskar Lindgren, kommentar 
av Roland Spånt.
2005-09-08 ”Fem konkurrerande kollektivavtalssystem – en internationell kartläggning”, Ratio presentation Nils Karlson.
2005-02-02 ”Den fria rörligheten för tjänster och arbetsmarknadens
konfliktregler” IVA, Tore Sigeman.

appendix

83505 En ny svensk... ORI.indd 153

153

08-09-23 10.44.51

Referenser
Adlercreutz, Axel (2000) Svensk arbetsrätt – tolfte omarbetade upplagan,
Norstedts Juridik, Stockholm.
Ahlberg, Kerstin (2003) ”Sverige: principerna och praktiken” i Sören
Kaj Andersen (ed) EU og det nordiske spil om lov og aftale. De nordiske
lande og de europæiske aftaler/direktiver om deltid og tidsbegrænset
ansættelse. Report 2003:2, Saltsa, Arbetslivsinstitutet.
Aidt, Toke & Tzannatos, Zafiris (2002) Unions and Collective Bargaining
– Economic Effects in a Global Environment, The World Bank, Washington DC.
Albåge, Lars-Gunnar & Larson, Rune (2003) ” Lönebildningen
fungerar, men…” i Anne-Marie Egerö (red), Tretton perspektiv på
lönebildningen. Stockholm: Medlingsinstitutet.
Ander, Peter (2001) ”Arbetsdomstolen – en korporativ rättsinstans”,
i Håkan Lundgren (red) Arbetsgivarnas dilemma, Ekerlids förlag.
Andersen, Sören Kaj & Mailand, Mikkel (2005) The Danish Flexicurity
Model – The role of the Collective Bargaining System. Complied for 
the Danish Ministry of Employment. FAOS: Köpenhamn
Appelqvist, Joakim (2001) Den svenska modellen ur ett institutionellt
perspektiv, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.
Axelsson, Sten (2006) ”Entreprenörer från sekelskifte till sekelskifte –
kan företag växa i Sverige?” i Dan Johansson och Nils Karlson (red).
Svensk utvecklingskraft. Stockholm: Ratio.
Bamber, Greg J. & Sheldon, Peter (2001) ”Collective Bargaining”,
Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized
Market Economies 7th, Kluwer Law International, Hague.
Bamber, Greg J. & Lansbury, Russel D. & Wailes, Nick (2004).
International and Comparative Employment Relations. Globalisation and
the Development of Market Economies, Sage Publications, London.
Bassanini, Andrea & Duval, Romain (2006) ”Employment Patterns in
OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions”
OECD Social, Employment and Migration Working Papers 35.
Bentolila, Samuel & Giuseppe Bertola (1990) ‘’Firing Costs and Labor
Demand: How Bad is Eurosclerosis?’’, Review of Economic Studies 54,
1990.

154

83505 En ny svensk... ORI.indd 154

referenser

08-09-23 10.44.51

Berg, Fredrik (2006) Arbetstidsdirektivet och Arbetstidslagen. En utredande
studie, Institutionen för Handelsrätt, kandidatuppsats, Lunds
universitet.
Bergh, Andreas (2007) Den kapitalistiska välfärdsstaten – om den svenska
modellens historia och framtid, Ratio, Stockholm.
Bergström, Villy & Vredin, Anders (1997) ”Den svenska modellen är
död, leve den svenska modellen”, Arbetsmarknad och tillväxt. Tio års
forskning med facket, (red) Villy Bergström, Ekerlids förlag FIEF.
Björnson, Anders (2007) I kunskapens intresse – SACO:s första sex
decennier, Carlssons.
Blanpin, Roger (2001) ”Comparativism in Labor law and Industrial
Relations”, Comparative Labour Law and Industrial Relations (red)
Roger Blanpin, Chris Engels, 7:de upplagan Hague Kluwer.
Blau, Francine D. & Kahn, Lawrence M. (2002). At Home and Abroad:
U.S. Labor Market Performance in International Perspective, New York:
Russell Sage Foundation.
Botero, Juan et al (2003) ”The regulation of labor” NBER Woorking
paper series No 9756, Cambridge Mass.
Brandt, Nicola & Burniaux, Jean Marc & Duval, Romain (2005)
”Assessing the OECD Jobs Strategy: Past Developments and
Reforms”, OECD Economics Department Working Papers, No. 429, May.
Bruun, Niklas (2002) ”The autonomy of collective agreement”, http://
www.juridicum.su.se/stockholmcongress2002/bruun_english.pdf
hämtad 2005-06–20
Bruun, Niklas & Malmberg, Jonas (2005) ”Arbetsrätten i Sverige och
Finland efter EU-inträdet”, Tio år med EU – effekter på arbetsrätt,
partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet (red) Kerstin Ahlberg,
Arbetslivsinstitutet, Stockholm.
Buchanan, James & Congleton, Roger (1998) Politics by Principle,
Not Interest: Towards Nondiscriminatory Democracy. Cambridge:
Cambridge University Press
Calmfors, Lars & Driffill, John (1988) ”Bargaining Structure, Corpo
ratism and Macroeconomic Performance” Economic Policy, no 6, 
s. 14–61.
Calmfors, Lars & Holmlund, Bertil (2000) ”Unemployment and
economic growth: a partial survey” Swedish Economic Policy Review 7
(2000), s. 107–153.
Calmfors, Lars (2008) ”Kris i det svenska avtalssystemet?” 
Ekonomisk Debatt 2008:1, s. 6–19.
referenser

83505 En ny svensk... ORI.indd 155

155

08-09-23 10.44.51

Cameron, David R. (1984) ”Social democracy, corporatism, labour
quiescence and the representation of economic interest in advanced
capitalist societies”. i John H. Goldthorpe (ed.), Order and Conflict in
Contemporary Capitalism, Clarendon, Oxford, 1984.
Campbell, Duncan (1996) ”How have OECD trade unions fared in 
an interdependent world economy? Some evidence and some
speculation” Mimeo, Geneva, ILO.
Casparsson, Ragnar (1951a) LO under fem årtionden I, 1898–1923.
Tidens förlag.
Casparsson, Ragnar (1951b) LO under fem årtionden II, 1924–1947.
Tidens förlag.
Charlwood, Andrew (2007) ”The De-collectivisation of Pay setting in
Britain 1990–98: Incidence, Determinants and Impact.” Industrial
Relations Journal 38(1): s. 33–50.
Compston, Hugh (1997) ”Union Power, Policy Making and Unemploy
ment in Western Europe 1972–1993”, Comparative Political studies 30,
s. 732–751.
Dahmén, Erik (1986) ”Företagarverksamheten och den ekonomiska
omvandlingen”, Ekonomiska samfundets Tidskrift 39(3) s. 119–130.
de Geer, Hans (1992) Arbetsgivarna. SAF i tio decennier. Svenska
Arbetsgivareföreningen.
de Geer, Hans (1994) ”En förnyad reflektion om den svenska modellen
och arbetslivets förändringar” ur ”Den svenska modellen” (red) Per
Thullberg och Kjell Östberg, Studentlitteratur.
de Geer, Hans (2007) Från svenska modellen till Svenskt näringsliv:
om SAF och den svenska arbetsmarknadens organisering under 1990-talet
Ratio, Stockholm.
Due, Jesper & Madsen, J. Steen (2000) ”Varför är den danska avtals
modellen annorlunda än den svenska?” ur ”Har den svenska modellen
överlevt krisen? Arbetslivsinstitutet, Stockholm.
Dunlop, John T. (1958) Industrial relations systems, Holt Dryden, 
New York.
Eaton, Jack (2000) Comparative Employment Relations – An Introduction,
Polity Press, Oxford.
Ebbinghaus, Bernhard & Visser, Jelle (2000), The societies of Europe.
Trade unions in western Europe since 1945, Palgrave.
Ebbinghaus, Bernhard (2003) ”Ever larger unions: organisational
restructuring and its impact on union confederation” Industrial
Relations Journal, Vol. 34, s. 446–460.

156

83505 En ny svensk... ORI.indd 156

referenser

08-09-23 10.44.51

Edlund, Sten et al (1989) Saltsjöbadsavtalet 50 år Forskare och parter
begrundar en epok 1938–1988. Arbetslivscentrum
Edwards, Paul K & Hyman, Richard (1994) ”Strikes and Industrial
conflict: Peace in Europe?” , New Frontiers in European Industrial
Relations, (ed) Richard Hyman & Anthony Ferner, Blackwell, Oxford.
EIRO (2005) Changes in national collective bargaining systems since 1990.
European Industrial Relations Observatory, http://www.eiro.
eurofound.eu.int/2005/03/study/index.html hämtad 2005-06-28.
Eklund, Ronnie (2000) ”Utstationering av arbetstagare” ur Svensk
Juristtidning 2000:3.
Ekstedt , Eskil (2002) ”Ekonomins omvandling och arbetskontrakten.
Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv.”  Näringsdepartementet. Fritzes offentliga publikationer, Ds 2002:56, Stockholm
Elvander, Nils (1988) Den svenska modellen. Löneförhandlingar och
inkomstpolitik 1982–1986. Publica.
Elvander, Nils (1991) Lokal lönemarknad : lönebildning i Sverige och
Storbritannien FA-rådet, SNS förlag.
Elvander, Nils (2003) ”Avtalsrörelsen 2001: Den nya lönebildnings
regimen på prov”, Ekonomisk Debatt, årg 31, nr 1, s. 15–27.
Eriksson, Torbjörn (2005) Den sociala dialogen – europeiska kollektivavtal
och genomförande i svensk arbetsrätt. Examensarbete 20 p VT 2005,
Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
Eurostat European Commission, ”Labour markets indicators →
Industrial disputes → Workers involved per 1000 workers” 1993–
2001, http://epp.eurostat.cec.eu.int/ hämtad 2005-06–20
http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/charter/art28/default_
en.htm hämtad 2005-06–28, Charter of Fundamental Rights of the
European Union
Fahlbeck, Reinhold (2007) Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder,
på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor
– En internationell jämförelse, Juristförlaget i Lund.
Facken inom industrin (2008) ”Facit efter 10 år med Industriavtalet”.
Hämtat den 12 augusti 2008 från: http://www.fackeninomindustrin.
se/home/fi2/home.nsf/unidView/
478878E23F1DF58CC12573FC002F1090/$file/Facit%20efter%20
10%20%C3%A5r%20med%20Industriavtalet_total.pdf
Faxén, Karl-Olof & Odhner, Claes-Erik & Spånt, Roland (1989)
Lönebildning i 90-talets samhällsekonomi. Rabén & Sjögren.
FedEE (2005) www.fedee.com/minwage Hämtad 2005-06-28
referenser

83505 En ny svensk... ORI.indd 157

157

08-09-23 10.44.51

Feldt, Kjell-Olof (1991) Alla dessa dagar Norstedts förlag, Stockholm.
Flanagan, Robert J. & Hartog, Joop & Theeuwes, Jules (1993) ”Institutions and the labour market: many questions, some answers”, kap 14
i Joop Hartog & Jules Theeuwes (ed), Labour Market Contracts and
Institutions, Contributions to economic analysis, North-Holland 1993.
Flanagan, Robert J. (1999) ”Macroeconomic Performance and
Collective Bargaining: An International Perspective” Journal of
Economic Literature, Vol. 37, No. 3. (Sep., 1999), s. 1150–1175.
Franke, Peter (2005) Tjänstedirektivet – en studie av direktivets förenlighet
med EG-rätten samt effekterna för den svenska modellen. Examensarbete
20 p VT 2005, Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
Freeman, Richard B & Medoff, James (1984) What do unions do? 
Basic books, New York.
Freeman, Richard B (2008) ”Labor Market Institutions Around 
the World” CEP Discussion Paper No 844 January 2008
Freyssinet, Jacques & Seifert, Hartmut (2001) Negotiating collective
agreements on employment and competitiveness, European foundation
for the Improvement of living and Working Conditions, Dublin.
Garrett, Geoffrey (1998) ”Global Markets and National Politics:
Collision Course or Virtuous Circle?” International Organization,
1998, vol. 52, issue 4, s. 787–824
Glete, Jan (1994) Nätverk i näringslivet. Ägande och industriell omvandling
i det mogna industrisamhället SNS förlag, Stockholm.
Goodman, John m.fl (1998) ”Employment relations in Britain” i
International and Comparative Industrial Relations, (ed) Greg J. Bamber
& Russel D. Lansbury, SAGE, London.
Granqvist, Lena & Regnér, Håkan (2006) Lön, SNS förlag, Stockholm.
Gråbacke, Carina (2002) Möten med marknaden – tre svenska fackförbunds
agerande under perioden 1945–1976. Ekonomisk-historiska institutionen Göteborg.
Göransson, Håkan (1988) Kollektivavtalet som fredsinstrument. De grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell
belysning. Juristförlaget.
Göransson, Ingemar & Holmgren, Anna (2000) Löftet. Löntagarna och
makten på arbetets marknad, Bilda förlag LO.
Hadenius, Axel (1983) Medbestämmandereformen. Skrifter utgivna av
den Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 95. Acta Universitatis
Upsaliensis.

158

83505 En ny svensk... ORI.indd 158

referenser

08-09-23 10.44.51

Hayek, Friedrich A. (1980) ”1980s Unemployment and the Unions.
Distortion of Relative Prices by Monopoly in the Labour Market.”
Hobart Paper 87. London: The Institute for Economic Affairs.
Henrekson, Magnus & Jakobsson, Ulf (2000) Where Schumpeter was
nearly right: the Swedish model and Capitalism, socialism and democracy,
paper 533, Industrial Institute for Economic and Social Research.
Herin, Jan (2008) ”Tjänstesektorn och den svenska modellen” Ratio
(rapport)
Hibbs, Douglas & Locking, Håkan (1991) ”Löneutjämning och
löneökningstakt under den solidariska lönepolitiken” 
Ekonomisk Debatt 1991:8
Hibbs, Douglas & Locking, Håkan (1997) ”Den solidariska lönepoli
tiken och produktiviteten inom industrin” ur Arbetsmarknad och
tillväxt. Tio års forskning med facket, (red) Villy Bergström, 
Ekerlids förlag FIEF.
Hibbs, Douglas & Locking, Håkan (2000) ”Wage dispersion and
productive Efficiency: Evidence for Sweden” Journal of Labor
Economics 2000, 18(4)
Holmlund, Bertil (2003) The rise and fall of Swedish unemployment
Uppsala universitet och CESifo.
Holmlund, Bertil (2007) ”Svensk arbetsmarknad” i Marknad och politik
av Lars Hultkrantz och Hans T:son Söderström, SNS förlag.
ILO Yearbook of Labour Statistics 1970–2003, Geneva, International
Labour Office.
ILO Laborsta Internet 1990–2003 ”Rates of days not worked by
economic activity” http://laborsta.ilo.org/ hämtad 2005-06-20
Industrial Relations in Europe (2002) Industrial relations and industrial
change, European Commission.
Industrial Relations in Europe (2004) Industrial relations and industrial
change, European Commission.
Industrial relations in Europe (2006) Industrial relations and industrial
change, European Commission.
Jacobs, Antoine.T.J.M. (2001) ”The Law of Strikes and Lockouts”
Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized
Market Economies, (red) Roger Blanpin & Chris Engels, Kluwer Law
International, Hague.
Johansson, Dan & Karlson, Nils (2006) ”Begreppet utvecklingskraft 
en fördjupad analys” (red) Dan Johansson & Nils Karlson, Svensk
utvecklingskraft, Ratio.
referenser

83505 En ny svensk... ORI.indd 159

159

08-09-23 10.44.52

Johansson, Anders L & Magnusson, Lars (1998) LO andra halvseklet
– fackföreningsrörelsen och samhället, Stockholm.
Johansson, Joakim (2000) SAF och den svenska modellen. En studie av
uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982–91. Skrifter utgivna av
den Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 142. Acta Universitatis
Upsaliensis.
Jones, Eric (1987). The European Miracle: Environments, Economies and
Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge: Cambridge
University Press.
Junesjö, Kurt (1998) Strejk: en demokratisk rättighet för bättre arbets
förhållanden, LO.
Karlson, Nils (2007) Introduktion ur Sverige i den internationella
konkurrensen Underlagsrapport 4, Utbildningsdepartementet,
Globaliseringsrådet, Stockholm.
Karlson, Nils & Box, Marcus & Heshmati, Almas (2008) ”Generality,
state neutrality and Unemployment in the OECD” presenterad på
konferens Public Choice Society i San Antonio 2008.
Katz, Harry C. (1993) ”The decentralization of collective bargaining: 
A literature review and comparative analysis” Industrial & Labor
Relations Review 47(1)
Kenworthy, Lane (2002) ”Corporatism and Unemployment in the
1980s and 1990s” American Sociological Review, Vol. 67, No. 3. 
(Jun., 2002), s. 367–388.
Kerr, Clark & Dunlop, John (1960) Industrialism and industrial man:
The problems of labour and management in Economic Growth, Penguin,
London.
Kjellberg, Anders (2000) ”Arbetsgivarstrategier i Sverige under 100 år”,
i Arbejdsgivere i Norden. En sociologisk analyse af arbeidsgiverorganisering
i Norge, Sverige, Finland og Danmark. (red) Carsten Strøby Jensen,
Köpenhamn.
Krol, Robert & Svorny, Shirley (2007) ”Unions and Employment
Growth: Evidence from State Economic Recoveries” Preview 
By: Journal of Labor Research, Summer2007, Vol. 28 Issue 3, 
s. 525–535,
Leede, Jan de & Looise, Jan Kees & van Riemsdijk, Marten (2004)
”Collectivism Versus Individualism in Dutch Employment Relations”. Human Resource Management Journal 14(14): s. 25–39.
Lilja Hansson, Cathrine (2005) Kommentar av ”Arbetsrätten i Sverige
och Finland efter EU-inträdet” Tio år med EU – effekter på arbetsrätt,

160

83505 En ny svensk... ORI.indd 160

referenser

08-09-23 10.44.52

partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet (red) Kerstin Ahlberg,
Arbetslivsinstitutet, Stockholm.
Lindbeck, Assar (1998) Det svenska experimentet, SNS, Stockholm.
Lindbeck, Assar & Snower, Dennis (1988) ”Cooperation, Harassment,
and Involuntary Unemployment: An Insider-Outsider Approach,”
American Economic Review, American Economic Association, 
vol. 78(1), s. 167–188.
Lindbeck, Assar & Snower, Dennis (1994) ”Patterns of Unemployment: An Insider-Outsider Analysis,” CEPR Discussion Papers 960.
Lindbeck, Assar & Snower, Dennis (2001) ”Centralized bargaining 
and reorganised work: Are they compatible”, European Economic
Review 45 (2001) s. 1851–1875.
Lindbeck, Assar & Snower, Dennis (2002) ”The Insider-Outsider
Theory: A Survey” July 2002, IZA Discussion Paper No. 534
Lindberg, Henrik (2002) Att möta krisen – Politikbyte på lokal nivå under
industrikrisen i Söderhamn 1975–1985, Ekonomisk historiska
institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
Lindberg, Henrik (2007) ”Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad” Arbetsmarknad och arbetsliv 2007:1, 
s. 29–44.
Lindberg, Henrik (2007) ”Påverkas det svenska kollektivavtalssystemet
av den internationella konkurrensen” ur Sverige i den internationella
konkurrensen Underlagsrapport 4, Utbildningsdepartementet,
Globaliseringsrådet, Stockholm.
Lindberg, Henrik (2008) Korporativa karteller – En studie av byggsektor
och jordbruk i den svenska modellen, Ratio, Norstedts akademiska
förlag.
LO (2000) LOs yttrande över Avdragsrätt för fackföreningsavgifter,
SOU 2000:65 hämtat den 12 augusti 2008från: http://www.lo.se/
home/lo/home.nsf/unidView/3D93FF50962812CAC1256E830032
DB40/$file/avdragfackavgifterpdf.pdf.
Lundgren, Håkan (2001) ”Organisationspolitiska dilemman och
motstridiga mål”, ur Arbetsgivarnas dilemma (red) Håkan Lundgren,
Ekerlids Stockholm.
Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1999) Från arbetskraftsimport till
flyktinginvandring, SNS förlag, Stockholm.
Lundh, Christer (2002) Spelets regler – Institutioner och lönebildning på
den svenska arbetsmarknaden 1850–2000, SNS, Stockholm.
Lundh, Christer (2008) Arbetsmarknadens karteller. Nya perspektiv på det
referenser

83505 En ny svensk... ORI.indd 161

161

08-09-23 10.44.52

svenska kollektivavtalssystemets historia. Ratio, Norstedts akademiska
förlag.
Lundqvist, Torbjörn (1998) Arbetsgivarna efter 1945 – arbetskaraftsbrist
och kartellstrategi. Verkstadsföreningen samt Bryggeriarbetasgivareförbundet och SAF. Arbetslivsrapport 1998:38, Arbetslivsinstitutet.
Lundqvist, Torbjörn (2000) Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning
En ekonomisk-historisk studie av Verkstadsföreningen 1946–1983. 
Svensk modell i Förändring, Forskningsrapport 2000:1
Magnusson, Lars (2006) Håller den svenska modellen? Arbete och välfärd
i en global värld, Norstedts akademiska förlag, Stockholm.
Malmberg, Jonas (2002) ”The collective agreement as an instrument
for Regulation of Wages and Employment Conditions” Stability and
Change in Nordic Labour Law, (ed) Peter Wahlgren, Scandinavian
studies in law, Stockholm.
Medlingsinstitutet (2006) Avtalsrörelsen och lönebildningen.
Medlingsinstitutets årsrapport.
Medlingsinstitutet (2008) Avtalsrörelsen och lönebildningen.
Medlingsinstitutets årsrapport 2007.
Micheletti, Michele (1994) Det civila samhället och staten – Medborgarsamman-slutningarnas roll i svensk politik Fritzes, Stockholm.
Mikkelsen, Flemming (1992) Arbeidskonflikter i Skandinavien
1848–1980, Odense.
Moberg, Erik (2006) Strejk, lockout, blockad Ratio.
Moene, Karl-Ove & Wallerstein, Michael & Hoel, Michael (1993)
”Bargaining Structure and Economic Performance”, i Robert
Flanagan, Karl-Ove Moene, Michael Wallerstein, (red), Trade Union
Behaviour, Pay Bargaining and Economic Performance, FIEF Studies in
Labour Markets and Economic Policy, Oxford: Clarendon Press.
Myhrman, Johan (2003) Hur Sverige blev rikt, inledning av Lars
Magnusson, SNS förlag.
North, Douglass & Thomas, Robert Paul (1973). The Rise of the Western
World. A New Economic History. Cambridge University Press.
North, Douglass (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet.
Stockholm: SNS Förlag.
NUTEK (2005).  Årsbok 2005. Stockholm: NUTEK.
NUTEK (2006).  Årsbok 2006. Stockholm: NUTEK.
Nycander, Svante (2004) ”Kollektiva arbetsmarknadsrelationer som
spontan ordning”, Ekonomisk Debatt årg. 32 nr 6.

162

83505 En ny svensk... ORI.indd 162

referenser

08-09-23 10.44.52

Nycander, Svante (2008) Makten över arbetsmarknaden, andra upplagan,
SNS förlag.
Nyström, Birgitta (1997) ”Stridsåtgärder på en modern arbetsmarknad”
Arbetsmarknad och Arbetsliv 1997:1, Arbetslivsinstitutet, Stockholm.
Nyström, Birgitta (1998) ”Kollektivavtalet en säregen avtalstyp”,
Variationer på ett obligationsrättsligt tema (red) Birgitta Nyström 
och Lars Gorton, Institutionen för handelsrätt, Lund.
Nyström, Birgitta (2002) EU och arbetsrätten, Norstedts juridik,
Stockholm.
Nyström, Birgitta (2007) ”Stridsåtgärder – en grundläggande rättighet
som kan begränsas av den fria rörligheten” Juridisk Tidskrift 2007–
2008:4 s. 865–872.
Ochel, Wolfgang (2002) ”International Comparisons and Transfer of
the Labour Market Institutions”, CESifo Working Papers nr 788.
München: Institute for Ecoinomic research.
OECD (1994) The OECD Jobs Study: Evidence and Explanations, 
OECD, Paris.
OECD (1997) Economic performance asnd the structure of collective
bargaining In Employment Outlook 1997.
OECD Employment Outlook (1997) Low-wage jobs: stepping stones to
a better future or traps? OECD, Paris.
OECD Employment Outlook (2004) OECD Employment Outlook,
OECD, Paris.
Olsson, Åke (1977) Anpassning eller förnyelse – Om arbetarrörelsen och den
tekniska utvecklingen under efterkrigstiden. Liber förlag, Stockholm.
Oskarsson, Sven (2003) The Fate of Organized Labor: Explaining
Unionization, Wage Inequality, and Strikes across Time and Space,
Diss Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
Perry, L. J. & Wilson, Patrick J. (2004) Trends in Labour stoppages –
A global perspective, ILO http://www.ilo.org/public/english/bureau/
integration/download/publicat/4_3_300_wp–47.pdf hämtad 
2005-06-18.
Petersen, Kåre F V (1997) Steg för steg in i framtiden: trettio år av social
dialog, Arbetslivsinstitutet, Solna.
Plasman, Robert & Rusinek, Michael & Rycx, Francois (2007) 
”Wages and the Bargaining Regime under Multi-level Bargaining:
Belgium, Denmark and Spain.” European Journal of Industrial
Relations 13(2): s.161–180.

referenser

83505 En ny svensk... ORI.indd 163

163

08-09-23 10.44.52

Prop. 1999/2000:32 ”Lönebildning vid full sysselsättning” Regeringens
proposition.
Ramaswamy, Ramana & Rowthorn, Robert (1992) ”Centralised
Bargaining, Efficiency Wages and Flexibility”, IMF Working paper
WP/93/25 March.
Reynolds, Morgan (1995) Economics of Labor. South-Western College
Publishing.
Rosenberg, Nathan och Luther Birdzell Jr (1986). How the West Grew
Rich: The Economic Transformation of the Industrial World. New York:
Basic Books.
Rubensson, Joakim (2002) Den sociala dialogen inom EU – Dess framväxt,
etablerande och betydelse i den sociala dimensionen, Examensarbete 20 p
HT 2004, Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
Ryan, Shaun & Wailes, Nick & Bamber, Greg J. (2004) ”Appendix
Globalisation, employment and labour, comparative statistics” 
i International and Comparative Industrial Relations, (ed) Greg J.
Bamber, Russel D. Lansbury, SAGE, London.
Rönnmar, Mia (2008) ”Kollektivavtal i ett framväxande arbetsmarknadssystem på EU-nivå – i dag och i framtiden” i Anna Thoursie
(red) Vems ordning och reda, Agoras Årsbok 2007.
Röttorp, Anders (2001) ”Från partskartell till näringslivsorganisation” 
i Håkan Lundgren (red) Arbetsgivarnas dilemma. Ekerlids förlag.
SAF (1991) ”Den nya svenska modellen.” Föredrag och kommentarer
från SAFs konferens om svensk ekonomi. Svenska Arbetsgivare
föreningen.
Sapir, André (2006) ”Globaliseringen och de europeiska sociala
modellernas reformering” i Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim, 
Nils Wahl (red), En gränslös europeisk arbetsmarknad? Europa
perspektiv 2006, Santérus förlag.
SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1963–2004.
Schön, Lennart (2000) Sveriges moderna ekonomiska historia, SNS
Stockholm.
Scocco, Sandro (2007) Svensk konkurrenskraft. Att förstå och mäta
nationell konkurrenskraft, ITPS A 2007:002
Scruggs, Lyle & Allan, James (2003) ”Political Partisanship and Welfare
State Reform in Advanced Industrial Societies.” American Journal of
Political Science 48 (3), s. 493–512.
Shalev, Michael (1980) ”Industrial Relations Theory and the Comparative Study of Industrial Relations and Industrial Conflict” British

164

83505 En ny svensk... ORI.indd 164

referenser

08-09-23 10.44.52

Journal of Industrial Relations 18, 1980:1.
Sjölund, Maivor (1989) Statens lönepolitik 1966–1988. Publica.
Skedinger, Per (2008) Effekter av anställningsskydd. Vad säger forsk
ningen?, SNS förlag, Stockholm.
Slomp, Hans (1998) Between Bargaining and Politics. An Introduction to
European Labor Relations, Praeger Publishers, Westport CT.
SOS Statistisk årsbok för Sverige.
SOU 1992:100 Staten och arbetsgivarorganisationerna slutbetänkande/
av Arbetsgivarkommittén.
SOU 2002:115 Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kost
naderna och kompetensen i byggsektorn, Finansdepartementet, Byggkommissionen.
SOU 2006:32. God sed vid lönebildning – Utvärdering av Medlingsinsti
tutet. Arbetsmarknadsdepartementet.
Spielmann, Christian ( 2008) ”Recent Changes in the German Wage
Bargaining Process”. i John Driffill, (red) The Centralization of Wage
Bargaining Revisited. What have we learned? The European Institute:
London
Statens förlikningsmannaexpedition 1993–1999 (Riksarkivet).
Stokke, Torgeir Aarvaag & Thörnqvist, Christer (2001) ”Strikes and
collective bargaining in the Nordic countries” European Journal of
Industrial Relations 2001:7, SAGE, London.
Streeck, Wolfgang & Visser, Jelle (1997) ‘The rise of the conglomerate
union’, European Journal of Industrial Relations Vol 3.
Ståhl, Ingemar & Wickman, Kurt (1995) En miljon utan jobb. Suedoschlerosis III, Marknadsekonomisk rapport 1995, Timbro.
Swenson, Peter (2002) Capitalists against markets. The making of the
Labour markets and Welfare States in the United States and Sweden,
Oxford University press, Oxford.
Thörnqvist, Christer (1994) Arbetarna lämnar fabriken – Strejkrörelser
i Sverige under efterkrigstiden, deras bakgrund, förlopp och följder. 
Diss, Historiska institutionen Göteborgs universitet, Göteborg.
Tilly, Charles (1995) ”Globalisation threatens labor’s rights.”
International Labor and Working Class History 47 (spring): s. 1–23.
Traxler, Franz & Blaschke, Sabine & Kittel, Bernhard (2001) National
Labour Relations in Internationalized markets, Oxford University Press
Traxler, Franz (2003) ”Bargaining (De)centralisation macroeconomic
performance and control over the Employment relationship”,
British Journal of Industrial Relations 41.1 March 2003, s. 1–27.
referenser

83505 En ny svensk... ORI.indd 165

165

08-09-23 10.44.53

Webportalen Europa, Ordförandeskapets slutsatser Europeiska rådet I Nice
den 7, 8 och 9 december 2000 Bilaga 1. http://europa.eu.int/council/
off/conclu/dec2000/dec2000_sv.htm#a hämtad 2005-06-20.
Weihe, Anders & Wahlstedt, Johan (2008) Den svenska modellen efter
Vaxholm, Teknikföretagen.
Welz, Christian & Kauppinen, Timo (2005) ”Industrial Action and
Conflict Resolution in the New Member States” European Journal of
Industrial Relations Vol 11:1, SAGE, London.
Westberg, Kalle (2006) ”Vad menar Erik Dahmén med begreppet
utvecklingskraft” i Dan Johansson och Nils Karlson (red) Svensk
utvecklingskraft, Ratio
Åmark, Klas (1986) Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska
fackförbundens medlemsutveckling 1890–1940, Arkiv, Lund.
Åmark, Klas (1989) Maktkamp i byggbransch – avtalsrörelser och konflikter
i byggbranschen 1914–1920, Arkiv, Lund.
Åmark, Klas (1993) Vem styr marknaden – facket makten och marknaden
1850–1990, Tiden, Stockholm.
Öberg, Per-Ola (1994) Särintresse och allmänintresse: Korporatismens
ansikten, Statsvetenskapliga föreningen, Uppsala universitet, Uppsala.

166

83505 En ny svensk... ORI.indd 166

referenser

08-09-23 10.44.53

Författarpresentationer
Nils Karlson är statsvetare och institutionell ekonom, docent,
samt VD för forskningsinstitutet Ratio. De senaste åren har
hans främsta forskningsområde varit lönebildning och arbetsmarknadsmodeller i Sverige och internationellt. Han har under
många år forskat om samspelet mellan politik, marknader och
sociala normsystem i den moderna välfärdsstaten. Han har lett
ett flertal forskningsprojekt om bland annat demokrati och
konstitutionalism; svensk utvecklingskraft; marknad och moral; institutionell konkurrens och staten och arbetsmarknaden.
Han har publicerat en rad böcker och artiklar om ekonomi,
välfärdsstatens utveckling, konstitutionella frågor och politisk
filosofi.
E-post: nils.karlson@ratio.se
Henrik Lindberg är fil dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare vid Ratio. Hans avhandling Att möta krisen – Politikbyte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975–1985
handlar om hur politiker och andra beslutsfattare hanterar lokala industrikriser och vilka mekanismer som styr beslutsfattandet. Henriks främsta forskningsområde är lönebildning,
kollektivavtalssystem och arbetsmarknadskonflikter. Vid sidan
av sitt intresse för arbetsmarknad han har också skrivit om ag
rarhistoria och betydelsen av idéer i politiska förändringsprocesser.
E-post: henrik.lindberg@ratio.se

författarpresentationer

83505 En ny svensk... ORI.indd 167

167

08-09-23 10.44.53

Register
allmängiltigförklaring  55, 56, 57,
59, 64, 65, 68, 71, 92, 121, 128,
129, 130, 143, 144
anglosaxiska modellen  63, 64, 66,
78, 145
anslutningsgrad  45, 50, 51, 52, 53,
55, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 70,
113, 129
arbetskonflikt  72, 73, 74, 75, 77,
78, 85, 88, 90, 94
Arbetsdomstolen (AD) (arbetsdomstol)  14, 18, 23, 29, 39, 40,
56, 73, 92, 127
arbetsfred  20, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 39, 40, 74, 76, 101, 119,
137, 146
arbetsgivarorganisation  17, 19,
21, 36, 47, 48, 50, 52, 53, 70,
82, 132
arbetslöshetsförsäkring  45
arbetslöshetskassa  59
arbetsmarknadsmodell  9, 11, 22,
23, 26, 28, 30, 33, 34, 40, 47, 70,
72, 97, 98, 100, 118, 119, 121,
128, 129, 130, 131, 133, 137,
138, 139, 140, 142, 143, 144, 145
avreglering  12, 48, 110, 117, 142,
144, 145
bilateralt monopol  33, 141
blockad  19, 20, 27, 29, 33, 57, 71,
72, 74, 77, 88, 90, 92, 96, 128,
132, 145, 146
branschvisa förhandlingar  67

168

83505 En ny svensk... ORI.indd 168

centrala avtal  20, 31, 102, 108
centrala förhandlingar  27, 41, 42,
101, 111, 119, 140, 141
centralisering  27, 28, 31, 32, 33,
47, 53, 67, 74, 101, 134, 137,
138, 139, 143, 146
decemberkompromissen  28
direkt statlig inblandning  23, 39,
68, 69
EFO-modellen  32
EG-domstolen  49, 121, 122, 123,
126, 127, 128, 147
EG-rätten  10, 24, 121, 122, 123,
127, 128, 129, 130, 140, 142,
143, 147
exportindustrin  27, 30, 31, 41,
101
fackförening  21, 27, 29, 38, 40,
50, 52, 74, 80, 81, 84, 85, 90,
91, 92, 112, 113, 124, 128, 130,
133
fjärrverkan  19, 29
flexibilitet  66, 101, 105, 141, 
147
fredsplikt  19, 20, 61, 62, 64, 65,
73, 145
följsamhetsklausul  34, 39, 109
förbundsförhandlingar  40, 111,
120, 140, 141, 145
föreningsrätt  19, 27, 38, 47
företagsnämnd  31, 35
register

08-09-23 10.44.53

förhandlingsnivå  67
förhandlingsordningsavtal  20, 40,
43, 87, 94, 114, 136
förhandlingsrätt  19, 27, 38, 47
förhandlingssystem  38, 41, 53, 67,
80, 81, 112, 123
förtroendemannalagen  35, 38, 39
globalisering  10, 24, 48, 49, 80, 91,
93, 94, 95, 117, 131, 134, 142
huvudavtal  10, 148
högkonfliktförbund  87, 88, 89,
138
individuell lönesättning  138
individuella avtal  19, 27
Industriavtalet  43, 87, 94, 95, 110,
114, 115, 136, 137
inflation  30, 32, 34, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 65, 68, 80, 99, 108,
109, 110, 114, 135
inkomstpolitik  23, 37, 59, 80, 109
insider-outsider  98, 113
insider  16, 35, 43, 76, 98, 105,
106, 110, 113, 119, 136, 139,
141, 143
inskränkt förhandlingsutrymme  
23, 39, 68
integrerad produktion  44
kollektivavtalsteckning  20, 27, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 96
konfliktkontroll  66, 84, 137, 143,
144, 145
konfliktkostnad  72, 101
konfliktmönster  9, 10, 76, 95
konfliktregler  9, 10, 19, 24, 30, 31,
36, 47, 60, 61, 70, 71, 90, 96,
register

83505 En ny svensk... ORI.indd 169

98, 121, 131, 135, 137, 138,
139, 141, 143, 144, 145, 146
konflikträtt  18, 19, 20, 29, 31, 61,
76, 83, 128, 147
konkurrenskraft  10, 11, 33, 34,
39, 40, 45, 66, 97, 98, 99, 108,
110, 114, 117, 119, 135, 136,
138, 139, 145, 147
konkurrensneutralitet  21, 101
kontinentaleuropeiska modellen/
traditionen  60, 63, 64
korporatism  17,67
korporativa karteller  15, 16, 18,
29, 44, 70, 96, 98, 101, 110,
113, 118, 119, 120, 125, 128,
131, 134, 135, 140, 141, 143,
144, 145
kostnadsövervältring  23, 39, 69,
135
Lag om styrelserepresentation  39
Lagen om anställningsskydd
(LAS)  35, 39, 122, 133
Lavalmålet  121, 126, 127, 129,
130, 133
lockout  19, 28, 29, 33, 44, 47, 63,
65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81,
83, 84, 85, 88, 90, 95, 135, 138  
lokal lönebildning  32, 40, 111,
117, 120, 134, 138
lokala avtal  102
lågkonfliktförbund  89
långtidsarbetslöshet  69, 105
lönebildningens dilemma  131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 143, 146
lönebildningsnivå  59, 65
lönedrivande  34
löneflexibilitet  101

169

08-09-23 10.44.53

löneglidning  32, 108, 139
löneinflation  36
lönekonkurrens  16, 92, 96, 132
lönekostnad  10, 11, 15, 32, 40, 66,
82, 97, 98, 99, 101, 114, 118,
119, 120, 134, 135, 137, 138,
139, 140, 143, 144, 147
löneledande  10, 27, 30, 34, 38, 43,
109
lönespridning  108, 117
lönestopp  36, 39, 59, 68
löneutjämning  32, 108
löntagarfonder  35
massarbetslöshet  140
Medbestämmandelagen (MBL)  
19, 20, 35, 39, 122
medling  20, 23, 28
Medlingsinstitutet  43, 86, 88, 89,
91, 92, 93, 95, 110, 114, 115,
116, 117, 136, 137, 139
Metallindustriarbetareförbundet
(Metall)  41, 85, 86
minimilön  55, 59, 64, 65, 68, 71,
92, 98, 106, 126, 127, 128, 
129
modernisering  12, 142, 145, 
147
monopol  17, 21, 33, 40, 82, 94,
132, 136, 141  
märke  10, 31, 40, 43, 44, 110, 
120, 137, 138, 140, 141, 142,
146
neutralitet  21, 22, 23, 27, 31, 34,
38, 39, 43, 68, 69, 71, 76, 97,
101, 104, 109, 110, 111, 113,
119, 120, 131, 135, 141, 142,
145, 147  

170

83505 En ny svensk... ORI.indd 170

neutralitetsavsteg  23, 38, 68, 69,
110, 111, 113, 119
nordiska modellen  63, 64, 66, 70,
78, 81, 145
offentlig sektor  34, 76, 81, 83, 84,
119, 135
offentliganställd  36, 38, 41, 43,
62, 71, 76, 109, 124
omreglering  12, 142, 143, 145
oorganiserade arbetsgivare  20,
29, 56, 71, 96, 146
oorganiserade arbetstagare  20,
36, 71, 90
organisationsgrad  10, 28, 45, 57,
58, 64, 65
outsider  16, 35, 43, 98, 102, 105,
113, 117, 118, 120, 136, 141,
143
outsourcing  24, 134
partsorganisationer  50, 59, 126,
130
Privattjänstemannakartellen
(PTK)  10, 38
produktivitet  25, 67, 68, 69, 99,
100, 108, 114, 115, 116, 117,
118, 120, 136
proportionalitet/proportionalitetsprincip  19, 61, 62, 65, 71,
92, 93, 128, 129, 146, 147
reallöneutveckling  40, 114
Rehnbergkommissionen  41, 42,
114
riksavtal  20
Saltsjöbadsavtalet  22, 26, 30, 31,
33, 34, 73
register

08-09-23 10.44.53

samordning  38, 40, 42, 43, 104,
109, 120, 136, 137, 138, 139,
140, 142, 143
social dialog  123, 124, 125, 126
solidarisk lönekostnadspolitik  32
solidarisk lönepolitik  32, 101,
108, 115
Statens Förlikningsmanna
expedition  86, 89
statlig intervention  33, 34, 101
statlig neutralitet  22, 23, 27, 34,
68, 71, 119, 147
strejkrätt  19, 34, 36, 61, 62, 63, 71
stridsmedel  73, 74, 77, 88
strukturomvandling  23, 32, 40,
69, 99, 101, 134
Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF)  28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
37, 38, 41, 74, 102, 103, 108,
133, 135
Svenska Byggnadsarbetare
förbundet (Byggnads)  86, 87,
89, 91, 127
Svenska Elektrikerförbundet
(SEF)  86, 87, 88, 89
Svenska Målareförbundet  86, 87,
89
Svenska Transportarbetare
förbundet (Transport)  86, 87
Svenskt Näringsliv  10, 102
Sveriges Akademikers Central
organisation (SACO)  10, 37,
51, 86, 87
Sveriges Arbetares Central
organisation (SAC)  86, 87, 88

register

83505 En ny svensk... ORI.indd 171

sydeuropeiska modellen  63, 64,
66, 78
sympatiåtgärd  20, 21, 29, 31, 44,
57, 62, 64, 65, 71, 73, 80, 86,
89, 90, 92, 93, 128, 135, 137,
145, 146
systemförsvarskonflikter  20, 82,
96, 132
sönderfall  12, 142, 143, 144
tayloristisk  25, 33, 44, 101, 102,
119
tillväxt  10, 11, 24, 27, 33, 39, 40,
43, 46, 66, 67, 69, 97, 99, 100,
112, 113, 114, 115, 117, 118
Tjänstemännens Centralorga
nisation (TCO)  10, 86, 87
tjänstesamhälle  10, 24, 131
transaktionskostnader  10, 21, 27,
33, 49, 65, 72, 91, 145
tripartism  59, 70, 126, 143
täckningsgrad  52, 55, 57, 58, 59,
64, 65, 68, 71, 112, 129
utanförskap  10, 38, 46, 97, 98,
100, 110, 111, 112, 113, 119,
120, 136, 137, 138, 139, 141,
143, 144, 147
Verkstadsföreningen  41, 103
värdeskapande  10, 24, 44, 95, 96,
131, 134, 135, 138, 141, 145,
146
östeuropeiska modellen  63, 65, 78

171

08-09-23 10.44.54

