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Sammanfattning

Löneglidningen har varit oväntat låg i Sverige och i det närmaste obefint-
lig under senare år. Vad beror detta på? Löneglidning (som kallas restpost 
i den officiella lönestatistiken) mäts som löneökningar utöver avtalade 
löneökningar. Att löneglidningen helt skulle ha försvunnit ifrågasätts i 
denna rapport. Resultaten visar att löneglidning finns men är inte synlig 
i aggregatet eftersom den trycks tillbaka av strukturella förändringar i 
arbetskraftens sammansättning beroende på bransch, utbildning och 
ålder. För att visa detta introducerar jag begreppet ”genuin” löneglidning 
inspirerad av Edmund Phelps grundläggande artikel ”Wage Drift” från 
1962. Genuin löneglidning betecknar, enligt min definition, skillnaden 
mellan löneökningar rensade för strukturella förändringar och avtalade 
löneökningar. När löneökningarna 2015–2018 rensas med avseende på 
ålder visar beräkningarna för näringslivet att arbetarna fått negativ och 
tjänstemännen positiv genuin löneglidning om ålderssammansättningen 
i personalstyrkan är densamma som året innan (minus 0,3 respektive 
plus 1 procent 2018). 
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1. Varför är löneglidningen så låg?

Löneglidningen har varit oväntat låg i Sverige under senare år. Även 
om den svenska arbetsmarknaden återhämtat sig efter finanskrisen har 
löneökningarna varit lägre än tidigare och löneglidningen i det närmaste 
obefintlig. De största institutionella förändringarna på svensk arbets-
marknad, som tillkomsten av Industriavtalet 1998 och Medlingsinstitutet 
år 2000, kan delvis förklara nedväxlingen i löneökningstakten över tid 
men de allra senaste årens exceptionellt låga löneglidning förbryllar poli-
cyskapare, forskare och aktörer på arbetsmarknaden. Det höga resurs-
utnyttjandet under de allra senaste åren borde, enligt gängse modeller, 
ha gett en högre löneglidning än den som observerats. Det är inte bara 
löneglidningen som utvecklats svagt utan också avtalade löneökningar. 
Löneutvecklingen har även varit svag internationellt och förklaringar 
som diskuteras är låg produktivitetstillväxt, låga inflationsförväntningar 
och en ökad förhandlingsstyrka hos arbetsgivarna. 

En fråga som man måste ställa sig är varför ekonomer visar ett så stort 
intresse för löneglidning. En orsak är att löneglidning historiskt sett har 
varit en av de viktigaste faktorerna bakom ökad inflation och en förkla-
ring till inflationstakter på uppåt tio procent. Inflationstrycket uppstår 
när löneökningarna inte motsvaras av produktivitetsökningar i ekono-
min. För att få ner inflationstakten är det nödvändigt att få bukt med 
den höga löneglidningen och istället tillförsäkra löntagarna reallöneök-
ningar. En annan orsak är att avtalade löneökningar är kända två till tre 
år framåt i tiden medan löneglidningen måste uppskattas för att prog-
nosmakare ska kunna göra en prognos över de totala löneökningarna. 
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En tredje orsak är att löneglidning kan komma till rätta med avtalade 
förändringar i relativlönerna som inte upplevs som motiverade av alla 
löntagare eller understödjs av marknadsförhållanden. Det finns således 
flera orsaker till att studera löneglidningen. Denna rapport avser att vara 
ett bidrag i debatten om löneglidning. I rapporten analyseras löneglid-
ningen i näringslivet för tidsperioden 2014–2018.

De totala löneökningarna kan delas upp i avtalade löneökningar och 
löneökningar utöver avtalen. De senare kallas restpost i den officiella 
statistiken för att markera att den inte bara innehåller löneglidning. 
Restposten beräknas som skillnaden mellan löneökningar enligt kon-
junkturlönestatistiken och avtalade löneökningar såsom de beräknas 
av Medlingsinstitutet (MI).1 I den allmänna debatten talas det dock om 
”löneglidning” och inte om restposten. I denna rapport använder jag 
löneglidning, istället för ”restpost”, som ett övergripande begrepp, vilket 
sedan delas upp i dess olika komponenter. Löneglidning mäts som löne-
ökningar utöver avtalade löneökningar. Jag kommer också att använda 
begreppet ”genuin” löneglidning som, i min definition, betecknar skill-
naden mellan löneökningar rensade för strukturella förändringar och 
avtalade löneökningar (se avsnitt 2).

I diagram 1a och diagram 1b återges löneökningar i hela ekonomin res-
pektive i näringslivet. Det är tydligt i diagrammen att löneökningstakten 
minskat över tid, både vad gäller de totala löneökningarna och löneglid-
ningen. Under de senaste åren har löneglidningen fått en allt mindre 
roll i lönebildningen. I såväl hela ekonomin som i näringslivet utgjorde 
löneglidningen en tredjedel av de totala löneökningarna under perioden 
1998–2006. Åren närmast efter finanskrisen minskade löneglidningen 
påtagligt och andelen sjönk till knappt en femtedel för hela perioden 

1) Konjunkturlönestatistiken presenteras månadsvis av Medlingsinstitutet. Utfallen är preliminära 

och kompletteras successivt under ett års tid. Undersökningen är en totalundersökning för kommuner 

och landsting, medan ett urval på 6000 företag görs för privat sektor i november varje år. I urvalet 

ingår företag med minst fem anställda och samtliga företag med fler än 200 anställda. Även i staten 

görs ett urval sedan 2012 som omfattar alla månadsavlönade med en tjänstgöring på minst 40 procent. 

(Medlingsinstitutet 2018). 
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1998–2018 (Calmfors med flera 2019). Löneglidningen var praktiskt taget 
noll 2015–2017 men ökade något under 2018 till cirka en halv procent 
både i hela ekonomin och i näringslivet. 

Diagram 1a: Löneutvecklingen i hela ekonomin 

Diagram 1b: Löneutvecklingen i näringslivet 
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Källa: Medlingsinstitutet

Källa: Medlingsinstitutet

I den allra enklaste lönebildningsmodellen bestäms löneutrymmet av 
produktivitetsutvecklingen och av inflationsförväntningarna.2 Den däm-
pade produktivitetsutvecklingen sedan finanskrisen 2008 och de låga 
inflationsförväntningarna framhålls som viktiga förklaringar till de 

2) Sambandet ska enligt nationalekonomisk teori gälla på lång sikt när ekonomin är i balans. 
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låga löneökningarna inte bara i Sverige utan också internationellt (IMF 
2017; European Commission 2017).3 Även om inflationsförväntningarna 
gått upp något sedan 2017 har löneökningstakten och i synnerhet löneg-
lidningen varit fortsatt låg.4 

Att löneglidningen helt skulle ha försvunnit är något som kan ifrågasät-
tas. Det finns alltid ett behov av relativlöneanpassningar även om man 
under avtalsförhandlingarna skulle lyckas göra en i det närmste perfekt 
bedömning av arbetsmarknadsläget. De avtalade löneökningarna sätts för 
stora grupper av löntagare och ett visst mått av lönedifferentiering borde 
vara nödvändigt för att kunna erhålla arbetskraft med rätt kompetens. En 
hypotes i denna studie är att löneglidning finns men inte är synlig i aggre-
gatet eftersom strukturella förändringar på arbetsmarknaden trycker 
tillbaka löneglidningen så som den registreras i den officiella statistiken 
(”restposten”). Denna frågeställning bör bli än mer aktuell i spåren av 
coronakrisen. Den höga arbetslösheten gör att den aggregerade löneök-
ningstakten påverkas av strukturella förändringar på arbetsmarknaden. 

I avsnitt 2 ställs frågan vad löneglidning är. Utgångspunkten är Phelps 
artikel om löneglidning (”Wage Drift”) från 1962. Även om både institu-
tionella förhållanden och makroekonomiska förhållanden var annorlunda 
då än nu, finns flera allmängiltiga slutsatser i Phelps studie. I avsnitt 3 
görs en tillbakablick över de institutionella förhållanden som bidragit till 
det lönenormeringssystem inom vilket arbetsmarknadens parter verkar 
i dag. I avsnitt 4 återges skattningar av löneutvecklingen i näringslivet 
och industrin, både för totala löneökningar, avtalade löneökningar och 
löneglidningen. I avsnitt 5 presenteras en modell över löneglidningens 
komponenter som syftar till att rensa bort förändringar i löneglidnings-
takten som beror på företagens personalomsättning, så kallade samman-
sättningseffekter. I avsnitt 6 summeras resultaten.

3) Under perioden 2011–2017 växlade produktivitetstillväxten ner med ca en och en halv 

procentenheter och inflationsförväntningarna med drygt en halv procentenhet jämfört med perioden 

före finanskrisen 2001–2007 (Konjunkturinstitutet 2018).  

4) Se diagram 1.6 i Riksbanken (2020).
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2. Vad är löneglidning?

För att få perspektiv på löneglidningen och vad den egentligen står för är 
Edmund Phelps Browns grundläggande artikel från 1962 en bra utgångs-
punkt. Phelps benar upp olika faktorer som kan påverka löneglidning och 
vilka statistiska problem som är knutna till löneglidning (Phelps Brown 
1962). Intresset för löneglidning började när enhetsarbetskostnaderna 
ökade allt mer under 1950– och 1960–talen samtidigt som det rådde full 
sysselsättning i OECD-länderna. Lönerna sattes i förhandlingar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare i många europeiska länder och fackfören-
ingarna var betydligt starkare än i dag med en större andel medlemmar, 
särskilt jämfört med 2000-talet. Löneökningstakten var hög och inflatio-
nen skenade iväg i Koreakrisens spår. I Sverige betecknas perioden 1946–
1965 som den industriella guldåldern med viss nedgång i samband med 
Koreakrisen 1951–1953 men Sverige klarade sig bra från den internatio-
nella lågkonjunkturen 1958. Löneandelen i företagen steg från 60 procent 
till cirka 70 procent under perioden. Lönerna ökade med runt 9 procent 
och inflationen steg med 4 procent (Industrins Utredningsinstitut 1979). 
De makroekonomiska och institutionella förhållandena skilde sig således 
markant från i dag, men det finns en allmängiltig diskussion om löneg-
lidning i Phelps studie.

Till att börja med konstaterar Phelps att löneökningstakten inte enbart 
kan förklaras med avtalade löner eller fastställda tarifflöner. Den del 
av löneökningarna som överstiger löneökningarna fastslagna i för-
handlingar eller på annat sätt a priori kallas löneglidning. Utmärkande 
för löneglidningen är att den uppkommer på arbetsplatsen och inte kan 
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kontrolleras centralt genom de processer som bestämmer lönerna i kol-
lektivavtal eller andra avtal. Det är särskilt i länder med centrala avtal 
och/eller branschavtal som löneglidningen är iögonfallande som till 
exempel i Skandinavien noterar Phelps. 

Phelps tar upp två motsatta synsätt på löneglidningen; antingen är 
löneglidning och avtalade löneökningar alternativa vägar att nå en viss 
löneökningstakt, som bestäms av utbud och efterfrågan, eller så är de 
additiva komponenter som tillsammans utgör löneökningstakten utan 
någon övre gräns. I de studier som Phelps går igenom finns exempel 
på båda typerna. Om något, menar Phelps, tycks den additiva modellen 
vara mer vanlig. Det tycks inte som om löneökningarna har någon övre 
gräns och empirin visar inte entydigt att högre avtalade löneökningar 
ger lägre löneglidning och vice versa. Snarare ger lägre avtalade löneök-
ningar lägre löneglidning eftersom lönestrukturen – om den återställs 
via löneglidning – störs mindre vid låga avtalade löneökningar.

Under den studerade perioden i Phelps artikel var löneglidning både van-
lig och hög. Löneökningstakten låg på mellan 5 och 9 procent i de nordiska 
länderna, Australien, Storbritannien, Västtyskland och Nederländerna. 
Löneglidningen utgjorde ca 20 procent av löneökningstakten men både 
i Sverige och i Danmark var andelen betydligt högre; 54 procent av löne-
ökningstakten i den svenska gruv- och tillverkningsindustrin kunde 
inte förklaras av avtalade löneökningar åren 1949–1960 (Phelps 1962, 
sid 342). Den ekonomiska debatten handlade mycket om att hålla till-
baka löneökningarna eftersom de bidrog till ett högt inflationstryck. Med 
synsättet att avtalade löneökningar och löneglidning är alternativ, följer 
att det inte är möjligt att påverka löneökningarna genom lägre avtalade 
löneökningar om det samtidigt råder efterfrågeöverskott på arbetskraft; 
då skulle bara löneglidningen öka istället.5 I den svenska debatten tycks 
detta synsätt också vara grunden för de diskussioner som förs om löneg-

5) När det råder överskottsefterfrågan, det vill säga när efterfrågan är högre än utbudet vid en viss 

fastställd lön, kommer lönen i så fall att öka i efterhand så att marknaden klareras. Löneglidningen dras 

då upp av efterfrågan, så kallad demand pull. 
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lidningen i dag. Policyskapare undrar varför löneglidningen varit så låg 
i det konjunkturläge som har rått samtidigt som det så kallade märket 
etablerats som en lönenorm för hela arbetsmarknaden. Många menar att 
löneglidningen borde ha varit högre när märket både är lågt och appli-
ceras på hela ekonomin. 

Redan i Phelps artikel noteras att det är svårt att mäta vilken lön som 
egentligen gäller i enlighet med avtalen och därmed beräkna hur hög 
löneglidningen är. Löneglidning uppkommer om arbetsgivaren betalar 
en högre lön än den avtalade. Det är dock inte alltid möjligt att göra 
detta eftersom lönenormen kan uppfattas som helig.6 Då kan arbetsgi-
varen istället vara mer generös med övertid eller höja den resultatba-
serade lönen genom att lätta på standarden. Detta är exempel på genuin 
löneglidning, menar Phelps, eftersom den uppkommer på en arbetsplats 
utanför central kontroll. 

En fråga som Phelps ställer sig är hur avtalade löneökningar och löneg-
lidning utvecklas över tid. Han konstaterar att det av rent algebraiska 
skäl kan vara missvisande att använda indexserier och att beräkna 
löneglidning som differensen mellan den faktiska löneökningstakten 
och den avtalade där båda är indexerade till ett basår. Då kan en ökning i 
kronor i avtalad lön och faktisk lön ge en negativ löneglidning i procent 
trots att löneglidningen ökat.7 Han menar att detta kan ha stor betydelse 
för det negativa samband som finns mellan avtalade löneökningar och 
löneglidning i en del tidsseriestudier, det vill säga att löneglidningen 
minskar när de avtalade löneökningarna ökar och vice versa.8

En annan faktor som påverkar mätningen av löneglidning är samman-
sättningen av arbetskraften. Eftersom löneökningstakten i ekonomin, 

6) Begreppet lönenorm används här i allmän bemärkelse och syftar inte specifikt på ”märket” i  

svensk lönebildning.  

7) Se exempel i Phelps (1962), sid 346.  

8) De studier som Phelps redogör för uppvisar dock inget negativt samband. Den svenska studien av 

Hansen och Rehn (1956) menar visserligen att det finns ett negativt samband men att andra effekter 

motverkar detta.
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i en sektor eller i ett företag är ett genomsnitt av löneökningstak-
ter påverkas den av hur arbetsstyrkan är sammansatt. Om det är fler 
arbetstagare med en högre lön som ingår i aggregatet, än i underlaget 
för den fastställda lönenormen, kan faktisk lön avvika uppåt. Det är inte 
heller genuin löneglidning. Denna benämns ofta strukturell löneglid-
ning. Enligt Phelps är det inte löneglidning om arbetstagarna uppfyller 
de kvalifikationer som motsvarar lönen. Om däremot arbetstagare får 
högre lön än vad som motiveras av deras kvalifikationer är det löneg-
lidning. Slutsatsen Phelps drar är att den statistik som används för att 
beräkna löneglidning endast kan betraktas ge ett grovt mått på löneg-
lidning. Jag använder begreppet ”genuin” löneglidning nedan för att 
beteckna skillnaden mellan löneökningar rensade för strukturella för-
ändringar och avtalade löneökningar.

2.1 Faktorer som påverkar löneglidningen 
Phelps gör en systematisk genomgång av de skillnader avseende löneg-
lidningen som finns mellan olika sektorer i ekonomin, mellan olika tids-
perioder och inom olika företag. Många studier som han refererar till är 
från Sverige, Norge eller Danmark. Han tar upp några slutsatser: kvinnors 
löneglidning är lägre än männens, högutbildad arbetskraft har högre 
löneglidning än lågutbildad och arbetare som jobbar på ackord har högre 
löneglidning än arbetare med tidlön. Därtill kan löneglidningen vara 
högre i tillväxtbranscher, men resultaten är inte entydiga. I Sverige hade 
branscher med lägre efterfrågetryck lägre löneglidning, medan exempel-
vis löneglidningen i Västtyskland var ungefär lika stor i alla branscher 
oavsett efterfrågeläge. Phelps påpekar även att institutionella faktorer har 
betydelse för löneglidningen (ackordsarbete, övertid, utjämningsambi-
tioner, lönenorm med mera). 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors löneglidning kan bero på att 
kvinnorna arbetar i klassiska låglönesektorer och har lägre utbildning. I 
allmänhet är löneglidningen högre för högutbildad arbetskraft, ofta som 
ett resultat av de utjämningsambitioner som kan finnas i löneavtalen. 
Löneglidning motiveras då med att de relativlöner som rådde före avtal-
stillfället måste återställas. Med andra ord: om låglönegrupper får högre 
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löneökningar på grund av att de centrala avtalen eller branschavtalen 
syftar till att utjämna lönerna mellan hög- och låglönegrupper, kan 
branschen eller företagen ex post höja lönerna för att kompensera hög-
lönegrupperna, det vill säga de får löneglidning. I Sverige fördes en soli-
darisk lönepolitik under 1960–talet och framåt som inte bara utjämnade 
avtalade löner utan också innehöll garantier för att återställa utjäm-
ningsambitionerna i löneavtalen om någon grupp fick för hög löneglid-
ning i efterhand.9

Phelps menar att det inte går att dra någon generell slutsats att mark-
nadskrafterna skulle vara den viktigaste förklaringen till löneglidning. 
Han konstaterar att sambandet mellan löneglidning och produktivitets-
tillväxt inte är entydigt. I flera studier påvisas dock ett samband mellan 
arbetslösheten eller lediga platser och löneglidning. I de svenska studi-
erna var sambandet mycket starkt; runt 80 procent av löneglidningen 
på branschnivå samvarierade med arbetskraftsbristen. Förhandlare på 
fackföreningssidan menade också att ökad ansträngning hos arbetsta-
garna och lokala efterfrågeförhållanden var förklaringar till löneglid-
ning. Chefer ute i företagen tryckte istället på att interna överväganden 
var en viktig orsak till löneglidning, exempelvis för att återställa den 
lönestruktur som gällde på företaget före avtalstillfället. 

Den viktigaste av Phelps slutsatser gäller förväntningarnas betydelse. 
Han menar att företagens förväntningar om en fortsatt god ekonomisk 
situation efter andra världskriget gjorde att företagen oroade sig mer 
för en minskning av försäljningen än för ökade enhetsarbetskostnader. 
Därför var motståndskraften mot ökad löneglidning liten. Löneglidning 

9) Under den solidariska lönepolitikens era, 1963–1983, innehöll avtalen inte bara explicita 

låglönesatsningar utan också så kallade förtjänstutvecklingsgarantier, som innebar att om någon grupp 

ex post fått lägre löneökningar i relation till andra grupper än stipulerat i avtalen skulle en viss andel av 

denna skillnad återställas. Dessa löneökningar fastställdes i efterhand och redovisades som löneglidning 

i statistiken. Den solidariska lönepolitiken bröt samman när Metallindustriarbetareförbundet lämnade 

de centrala förhandlingarna 1983 (Tson Söderström och Uddén-Jondal 1989). 
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tycktes inte bero så mycket på aktivitetsnivån i ekonomin utan mer på 
företagens förväntningar om i vilken mån de kunde höja priserna om 
lönekostnaderna ökade.10 Senare svensk forskning har visat att löneglid-
ning kan förklaras av efterfrågetrycket på arbetsmarknaden och infla-
tionsförväntningar (se avsnitt 4). 

10) Phelps forskning har kretsat kring förväntningarnas betydelse. Han erhöll 2006 års 

ekonomipris till Alfred Nobels minne bland annat för hans forskning om lönebildningen och den 

förväntningsutvidgade Phillipskurvan.
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3. Lönebildningens ramverk

En genomgång av löneutvecklingen över tid är nära förknippat med den 
makroekonomiska utvecklingen. Sedan Phelps artikel om löneglidning 
på 1950- och 1960-talen har lönebildningen förändrats i takt med att 
den makroekonomiska politiken förändrats. Under 1970- och 1980-talen 
genomfördes exempelvis flera devalveringar av den svenska kronan för 
att motverka försämringar i konkurrenskraften bland annat på grund 
av för höga löneökningar. Åren 1981 och 1982 devalverades kronan med 
26 procent. Genom att inflationen steg blev emellertid reallönerna låga 
för löntagarna. Inflationstakten var som allra högst 1980 då den var 13,9 
procent. 

I denna studie används data över lönebildningen för åren 1970–2018. 
Under denna period kan de institutionella förhållandena grovt delas 
in i: perioden med central lönebildning åren 1970–1982, perioden med 
förbunds- och/eller centrala avtal åren 1983–1990, perioden med ny 
makroekonomisk regim åren 1991–2000 samt perioden med Industriavtal 
och Medlingsinstitutet åren 2001–2018. Den senare perioden kan delas 
upp och åren 2015–2018 beskrivas som en period med negativ styrränta 
(minusränta), vilket visas i avsnitt 4.1. 

Den traditionella lönebildningsmodellen med centrala avtal mellan LO 
och SAF (numera Svenskt Näringsliv) bröt samman när Metallindu-
striarbetarförbundet lämnade de centrala förhandlingarna 1983. Under ett 
antal år slöts avtal ömsom på central nivå och ömsom på branschnivå mel-
lan olika förbund. Kreditmarknaderna avreglerades vid mitten av 1980-
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talet vilket blev startskottet för en expansiv ekonomisk politik. Lönerna 
ökade med cirka åtta procent per år, varav knappt hälften var löneglidning. 
Inflationstakten var i genomsnitt cirka sju procent och reallönerna ökade 
endast med cirka en procent. När den internationella lågkonjunkturen slog 
till i början av 1990-talet var kostnadsläget ohållbart och arbetslösheten 
fyrdubblades till över åtta procent mellan 1990 och 1993.

För att få bukt med de höga lönekostnadsökningarna utsåg reger-
ingen Bertil Rehnberg som medlare i 1991 års avtalsrörelse. Stabili-
seringsavtalet 1991–1992 kom att ge de lägsta löneökningarna som 
hade uppmätts under efterkrigstiden. Avtalet innehöll också förbud mot 
lokala förhandlingar och de klausuler som medgav omförhandling när 
inflationen steg togs bort. Lönerna sänktes från tio procent 1990 till fyra 
procent 1992 och löneglidningen, som i praktiken förbjudits, var den 
lägsta som uppmätts ditintills. Samtidigt utsattes kronan för hårt tryck 
under några dramatiska dygn och den fasta växelkursregimen lämnades 
i november 1992. Penningpolitiken inriktades på prisstabilitet med ett 
inflationsmål på två procent (+/- en procentenhet). 

Avtalsförhandlingarna kom nu att föras i en ny makroekonomisk regim 
där devalveringar inte längre kunde användas för att motverka höga 
lönekostnader. När avtalsrörelsen 1995 inleddes hade inflationsförvänt-
ningarna ännu inte kommit ner till två procent. LO:s försök till samord-
ning av avtalsförhandlingarna misslyckades och konflikter utbröt. De 
avtalade löneökningarna blev i genomsnitt tre och en halv procent och 
lönerna ökade totalt med drygt fem procent per år under åren 1995 till 
1997. Produktivitetsökningen var betydligt lägre och löneutvecklingen 
knappast förenlig med inflationsmålet. Avtalsrörelsen 1995 var inte 
någon framgång sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

3.1 Industriavtalet
Det var tydligt efter 1995 års avtalsrörelse att arbetsmarknadens parter 
måste göra något med lönebildningen för att undvika politikens inbland-
ning. Den 18 mars 1997 slöt tolv arbetsgivareförbund och sju fackförbund 
inom industrin ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebild-
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ning, det så kallade Industriavtalet. Avtalet innehöll regler om förhand-
lingsordning för att minska risken för konflikter. Det slogs också fast att 
industrin skulle vara löneledande i förhållande till andra branscher i eko-
nomin (Industrirådet 2011; 2016). Liknande avtal slöts i stat, kommuner 
och landsting och för handelstjänstemännen.

Avtalsrörelsen 1998 kom därmed att bli startskottet för en ny 
”Saltsjöbadsanda” (Bergström 2002). I denna avtalsrörelse lyckades 
koordineringen och alla LO-förbund stod bakom löneförhandlingarna. 
Även på arbetsgivarsidan skedde samråd mellan de olika förbunden. 
Inom tjänstemannaområdet blev de lokala inslagen vanligare. Avtal 
inom till exempel IT-området innehöll inte några centrala löneökningar 
över huvud taget. Löneökningarna blev återhållsamma; cirka tre och en 
halv procent i genomsnitt under åren 1998 till 2000.

I teoretiska termer kan lönebildningsmodellen sägas utnyttja de mest 
gynnsamma positionerna i den så kallade Calmfors-Driffill-kurvan 
samtidigt. Kurvan, som är puckelformad, relaterar graden av centrali-
sering/samordning till reallöneutveckling/arbetslöshet (Calmfors och 
Driffill 1988). Sämst makroekonomiskt utfall fås vid de branschförhand-
lingar som kännetecknade perioden 1983–1998 i svensk lönebildning. 
Både helt decentraliserad lönebildning respektive helt centraliserad 
lönebildning, som är positioner i vardera svansen på kurvan, ger bättre 
makroekonomiska utfall med hög tillväxt och låg arbetslöshet än vid 
branschförhandlingar på toppen av kurvan. Det är i dessa svansar som 
den svenska lönebildningsmodellen kan sägas befinna sig i dag. Över tid 
har de lokala inslagen blivit allt större och lönerna satts utifrån lokala 
efterfråge- och utbudsförhållanden. Samtidigt har den centrala nivån 
blivit mer utmärkande då arbetsmarknadens parter genom samordning 
och industrins märkessättning tagit sitt samhällsekonomiska ansvar. 
Under de senaste åren tycks emellertid den centrala nivån blivit allt mer 
bindande på bekostnad av lönejusteringar på lokal nivå. 

Under de inledande tio åren stod lönebildningsmodellen sig väl med 
Industriavtalet och Medlingsinstitutet som viktiga delar. En direkt effekt 
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av Industriavtalet var att arbetsfreden ökade på den svenska arbetsmark-
naden. Löneökningstakten växlades ner, inflationsmålet blev trovärdigt 
och löntagarna fick reallöneökningar. Under perioden 1999–2007 ökade 
nominallönerna med 3,5 till 3,6 procent och reallönerna med 2,2 till 2,4 
procent. Lönerna ökade något mindre i industrin än i övriga sektorer. I 
genomsnitt utvecklades lönerna i takt med en produktivitetstillväxt på ca 
1,5 procent och inflationsmålet på 2 procent. Det är tydligt i diagram 2 att 
löneökningstakten halverades samtidigt som reallönerna femdubblades 
under perioden närmast efter Industriavtalet (Hermansson 2019). 

Diagram 2: Real och nominell löneutveckling i hela ekonomin och industrin 
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Sedan finanskrisen 2008 har lönerna sjunkit ytterligare och reallönerna 
varit fortsatt högre än före Industriavtalets tillkomst. Det är därför inte 
förvånande att samhällsdebattörer brukar hävda att ”Industriavtalet 
har tjänat oss väl.”

3.2 Kritik av Industriavtalet
Men det har också funnits slitningar bland parterna och Industriavtalet 
har omförhandlats vid ett par tillfällen. Industrins normerande roll 
ifrågasattes som ett resultat av avtalsrörelsen 2007 då avtal slöts på 
handelns område mitt under industrins pågående avtalsförhandlingar. 

Diagram 2: Real och nominell löneutveckling i hela ekonomin 
och industrin

Källa: Hermansson (2019)
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Löneökningarna inom handeln blev också betydligt högre än inom indu-
strin (Industrirådet 2007).11 Avtalsrörelsen 2007 bedrevs i en högkon-
junktur och ingen hade förutsett en finanskris. Enligt de treåriga avtalen 
skulle avtalade löneökningar öka med runt tre procent under 2009. 

Finanskrisen 2008 slog till med full kraft i den svenska ekonomin och 
våren 2009 slöt industrins parter krisöverenskommelser för att klara 
den mest akuta krisen. Enligt IF Metalls ramavtal kunde utgående löner 
sänkas till som lägst 80 procent under resten av avtalsperioden, om 
arbetstiden kortades i minst samma omfattning. BNP-fallet blev det 
största under efterkrigstiden och osäkerheten var stor inför kommande 
avtalsrörelse. Under finanskrisen var löneglidningen i det närmaste 
obefintlig och har sedan dess varit mycket låg sett i ett historiskt per-
spektiv. Resultatet av 2010 års avtalsförhandlingar blev en tydlig ned-
växling i löneökningstakten med mycket låga påslag i början av avtals-
perioden. Avtalade löneökningar motsvarade cirka 1,75 procent över en 
tolvmånadersperiod (Medlingsinstitutet 2010). 

Underliggande spänningar ledde till att Teknikföretagen och TEKO12 2010 
lämnade Industriavtalet. Det nya industriavtalet som förhandlades fram 
2011 fick en tydligare och skarpare koordineringsprocess, medlings rollen 
stärktes och parterna förband sig att verka för att industrins kostnadsmärke 
skulle vara norm även för övriga arbetsmarknaden. Avtalet underteckna-
des även av Teknikföretagen och TEKO, medan Pappersindustriförbundet 
valde att stå utanför. Industriavtalet har därefter ändrats 2014 och 2016. I 
avtalet 2016 stärktes industrins lönenormerande roll ytterligare och par-
ternas gemensamma arbete breddades (Industrirådet 2011; 2016). 

11) Det bör noteras att lokal löneglidning på 1,5 procent över tre år inkluderades som en bedömning 

i löneavtalen för industriförbunden. Detta ledde till att avtalade löneökningar angavs till 10,2 procent 

(inklusive en pensionsavsättning), medan avtalade löneökningar var 8,1 procent på tre år i exempelvis 

Verkstadsindustrin. Enligt opartiska ordförandena får här industrins parter ”ta på sig ett stort ansvar 

för att man inte informerade om de rätta förhållandena i tid.” (Industriavtalet 2007, sid 4.) 

12) TEKO står för Sveriges Textil och Modeföretag och har ett samarbetsavtal med Teknikföretagen.
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I den allmänna debatten har den konkurrensutsatta sektorns roll som 
löneledande fortsatt ifrågasättas (se till exempel Calmfors 2017; 2018). 
I debatten hävdas att tjänstesektorn, som blivit så mycket större än då 
Industriavtalet ursprungligen slöts, borde ha en ledande roll i lönebild-
ningen. En annan kritikpunkt har varit att det är svårt att ändra relativlö-
nerna. Under senare år har lönefördelningen blivit alltmer sammanpres-
sad och en av förklaringarna kan vara att Industriavtalets lönenormerande 
roll blivit allt större (Konjunkturinstitutet 2018). Från ett makroekono-
miskt perspektiv kan det uppstå obalanser på arbetsmarknaden om inte 
relativlönerna är tillräckligt flexibla för att åstadkomma en samhällseko-
nomiskt effektiv fördelning av arbetskraften mellan yrken och sektorer 
(Jansson 2019). Särskilt av demografiska skäl vore det viktigt med bety-
dande relativlönehöjningar för att täcka personalbehoven i offentlig sek-
tor menar kritikerna (Calmfors 2018; Jansson 2019). 

Hermansson (2019) har systematiskt gått igenom kritiken mot Industri-
avtalet. Den kan sammanfattas med att normeringen borde tas bort, indu-
strin borde inte sätta normen, normen är för hög (märket blir ett golv), 
normen är för låg (märket blir ett tak) och det går inte att göra relativ-
löneanpassningar. Hermansson drar dock slutsatsen att Industriavtalet 
har hög legitimitet på arbetsmarknaden och att arbetsmarknadens par-
ter sannolikt kommer att kunna möta framtida utmaningar. 

Oavsett kritiken har lönebildningsmodellen med Industriavtalet och 
Medlingsinstitutet fortsatt att utgöra den ram inom vilken arbetsmark-
nadens parter verkar. Modellen har gett löntagarna reallöneökningar; 
även om löneökningstakten har varit låg, har inflationen samtidigt 
varit låg. Under den senaste tioårsperioden har lönerna i genomsnitt 
ökat med 2,8 procent i hela ekonomin och reallönerna med 1,8 procent.13 

13) Från arbetsgivarhåll framförs att lönekostnaderna varit för höga eftersom produktivitetstillväxten 

varit svag. Produktivitetstillväxten dämpades i samband med finanskrisen och var till och med negativ 

under några år, både inom tillverkningsindustrin och näringslivet (Medlingsinstitutet 2019a). Detta 

gjorde att enhetsarbetskostnaderna ökade betydligt under åren närmast efter finanskrisen. Under senare 

år har emellertid ökningstakten minskat något i takt med att produktiviteten börjat stiga svagt.
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Inflationstakten har i stort sett legat lägre än inflationsmålet under 
större delen av perioden efter finanskrisen 2008.14, 15 Detta är inte något 
svenskt fenomen utan de flesta EU-länderna har haft låg inflation och en 
del periodvis även negativ inflation (deflation).

Inför avtalsrörelsen 2020 kunde en avmattning i konjunkturen noteras 
men den ekonomiska utvecklingen bedömdes ändå som relativt god. 
I ljuset av kritiken mot industrimärkets normerande roll sågs avtals-
rörelsen 2020 som avgörande för Industriavtalets fortsatta framgång. 
Coronautbrottet och störtdykningen i svensk ekonomi gör emellertid att 
avtalsförhandlingarna kom att ha helt andra ingångsvärden än de som 
hade utarbetats i god tid inför avtalsrörelsen. Industrins parter kunde 
enas om ett nytt avtal på 29 månader och märket 5,4 procent, vilket 
motsvarar en årstakt på 2,21 procent.

3.3. Avtalens centraliseringsgrad
Löneglidningen har ändrat karaktär både över tid och mellan olika avtal-
sområden. När centrala avtal slöts mellan LO och SAF (numera Svenskt 
Näringsliv) beräknades löneglidningen som en residual utöver de centralt 
avtalade löneökningarna. Den innefattade då också avtalade löneökningar 
på förbundsnivå liksom lokala löneökningar. I dagens lönebildningsmo-
dell sluts de centrala avtalen på förbundsnivå med industrins märke som 
utgångspunkt vilket gör att löneglidningen endast omfattar anpassningar 
på företags- och individnivå. Det är därför vanskligt att jämföra löneglid-
ning före Industriavtalets tillkomst med löneglidning därefter. Dessutom 
var fördelningsambitionerna i löneavtalen stora under den solidariska 
lönepolitikens era vilket också påverkade löneglidningen. Även om sär-
skilda satsningar gjorts på låglönegrupper i de senaste avtalsrörelserna 
har det inte funnits samma systematiska inslag av låglönesatsningar som 
under den solidariska lönepolitiken. 

14) Penningpolitiken har inriktats på att få upp inflationen genom öppna marknadsoperationer och 

sedan 2015 en negativ styrränta.  

15) Farm (2020) menar att industrimärket har bidragit till att inflationen ligger under inflationsmålet 

men att detta inte nödvändigtvis behöver vara ett problem. Så länge som löneinflationen är positiv är 

det svårt att argumentera för en annan löneledare än industrin.



24 Lönebildning och den låga löneglidningen

De lokala inslagen har blivit allt större på hela den svenska arbetsmark-
naden. Medlingsinstitutet delar in kollektivavtalen i sju grupper avse-
ende centraliseringsgrad.16 En alternativ klassificering av centralise-
ringsgraden har gjorts av forskare på Ratio (Karlson med flera 2014). Den 
alternativa modellen innefattar färre kategorier och är en ordinal skala 
till skillnad från Medlingsinstitutets. Nedan återges Ratioskalan med 
referens till Medlingsinstitutets skala inom parentes:

1. Lokal lönebildning (MI 1)
2. Lönebildning utan individgaranti, men med lönepott eller stupstock 

om utrymmets storlek (MI 2+4)
3. Lönebildning med individgaranti, lönepott eller stupstock om 

utrymmets storlek (MI 3+5)
4. Generell höjning och lönepott (MI 6+7)

Den största skillnaden mellan de två skalorna är hur individgarantier 
bedöms vilket gör Ratioskalan ordinal. I Ratioskalan har de klassificer-
ats som centraliserad lönebildning medan de i Medlingsinstitutets skala 
utgör en del av den lokala lönebildningen. Enligt Ratios klassificering 
var det drygt ca 30 procent av de anställda i näringslivet som hade kol-
lektivavtal med lokal lönebildning (punkt 1 och 2 ovan) och knappt 70 
procent som hade kollektivavtal med centraliserad lönebildning (punkt 
3 och 4 ovan) år 2013.17 Lönebildningssystemen har inte ändrats nämn-
värt sedan dess och andelen med lokal lönebildning i näringslivet verkar 
förhållandevis konstant. 

Den lokala lönebildningen har betydelse vid en analys av löneglidningen. 
Rimligen kan förhandlingar på lokal nivå ta bättre hänsyn till lokala 
efterfrågeförhållanden än förhandlingar på förbundsnivå. När inslagen 
av lokal lönebildning är högre, är också möjligheterna till individuella 
löneanpassningar större. Det tydligaste exemplet är sifferlösa avtal där 

16) Se avsnitt 18.1 i Medlingsinstitutet (2017) där de sju avtalskonstruktionerna beskrivs.  

17) Se tabell 3.1 i Karlson med flera (2014).
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det inte finns några förbundsavtal att utgå ifrån. När dessa ursprungli-
gen kom till stånd noterades all löneökning inom till exempel akademi-
kernas område som löneglidning och de avtalade löneökningarna som 
noll. I statistiken var således löneglidningen mycket hög inom statens 
område där många akademiker arbetar. Detta har sedermera ändrats av 
Medlingsinstitutet så att industrimärket antas vara de avtalade löneök-
ningarna för akademikerna. I ett slag minskade således löneglidningen 
i statistiken utan att det skett någon substantiell förändring av löne-
bildningen inom statens område. Det är således inte trivialt hur avtalade 
löneökningar mäts eftersom nivån på förhandlingarna påverkar löneg-
lidningens innehåll och storlek. 

Det har nu gått två decennier sedan Industriavtalets tillkomst. Inför 
varje avtalsperiod analyseras de samhällsekonomiska förutsättningarna 
som ligger till grund för de opartiska ordförandenas (OpOs) samord-
ning av avtalsförhandlingarna. Utgångspunkten för löneförhandling-
arna brukar vara uppskattningar av framtida produktivitetstillväxt och 
inflationsförväntningar. Hur väl parterna lyckas uppskatta marknads-
förhållandena påverkar fördelningen av löneökningar mellan avtalade 
löneökningar och löneglidning. Detta angreppssätt stämmer väl överens 
med forskningen på området.
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4. Empiriska skattningar av lönebildningen

Phelps kunde inte dra någon entydig slutsats om marknadsförhållan-
denas påverkan på löneglidningen. Svensk forskning har emellertid 
visat att förhållandena på arbetsmarknaden har betydelse inte bara för 
löneglidningen, utan också för de totala löneökningarna. Friberg och 
Uddén Sonnegård (2001) skattade både löneglidning och totala löneök-
ningar för industriarbetare under perioden 1971–1999 med en förvänt-
ningsutvidgad Phillipskurva, där efterfrågeläget på arbetsmarknaden 
och inflationsförväntningarna var signifikanta förklaringsvariabler. 
Skattningarna visade att de totala löneökningarna påverkades mer än 
dubbelt så mycket som löneglidningen av förändringar i vakanstalen 
och inflationsförväntningarna.18 Förväntningarna om vinstandelen var 
också klart signifikanta vilket betyder att lönerna anpassas till en viss 
nivå av löneandelen på lång sikt.19

Senare skattningar gjorda av Konjunkturinstitutet för perioden 1997:1–
2018:2 visar att den totala löneökningstakten i näringslivet relativt väl 
kunde förklaras av resursutnyttjandet, inflationsförväntningarna och pro-
duktivitetstillväxten.20 Men en deterministisk trend behövde inkluderas för 
att fånga upp den nedåtgående trenden i löneökningarna som inte kunde 

18) Förväntningar om produktivitetsutvecklingen bidrog däremot inte till att förklara löneökningarna, 

vilket var förvånande. Det kan bero på att produktivitetsdata var av låg kvalitet eller att förväntningarna 

inte var adaptiva, vilket antogs i studien. 

19) I denna specifikation ökade också koefficienten för inflationsförväntningarna och närmade sig ett  

vilket betyder att lönerna anpassar sig i det närmaste fullt ut till inflationen och att reallöneöknings-

takten är oförändrad på lång sikt. Se tabell 4 och tabell 5 i Friberg och Udden Sonnegård (2001).
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förklaras av modellen. Trots införandet av trenden förmådde inte modellen 
förklara de dämpade löneökningarna 2016 och 2017. Variabler som löne-
avtalen i Tyskland och arbetsmarknadsgapet i euroområdet bidrog inte 
heller till att förbättra skattningarna. Konjunkturinstitutet skattade även 
de avtalade löneökningarna separat. Skattningarna visade en viss effekt 
från de tyska löneavtalen men det var i huvudsak resursutnyttjandet som 
påverkade avtalade löneökningar (Konjunkturinstitutet 2018).21 

Calmfors med flera (2019) skattade löneglidningen i industrin respektive 
näringslivet på kvartalsdata för perioden 1998–2018. Löneglidningen 
förklaras med bristen på arbetskraft, inflation, avtalade löneökningar 
och en dummy för perioden 2015–2018. Deras skattningar, som nedan 
kallas Calmforsskattningarna, visade att bristen på arbetskraft sam-
varierade med löneglidningen men att effekten var liten. Likaså var 
effekten från inflationen (tidsförskjuten ett kvartal) liten. En procent-
enhets ökning av inflationen gav 0,1 till 0,3 procentenheters ökning av 
löneglidningen. De senaste årens låga inflationstakt har således gett en 
begränsad effekt på löneglidningen enligt modellen. 

Calmforsskattningarna visade också att en procentenhets lägre avtalade 
löneökningar innebar 0,2 till 0,3 procentenheters högre löneglidning. 
Resultaten styrker slutsatsen att avtalade löneökningar och löneglidning 
är alternativa sätt att nå de totala löneökningarna och inte additiva kom-
ponenter som Phelps antog. Men effekten är liten och de senaste årens 
låga avtalade löneökningar har inte motverkats fullt ut av löneglidning. 
Calmfors med flera drar slutsatsen att det finns ”skäl att tro att om arbets-
marknadsparterna ingår lägre avtal än man normalt kan förvänta sig uti-
från arbetsmarknadsläget, så innebär de också lägre totala löneökningar 
än som vanligtvis uppkommer i en sådan situation” (Calmfors med flera 
2019, sid 265). Detta är också något som Phelps konstaterade (se avsnitt 2).

20) I modellen används en felkorrigeringsterm vars koefficient ger en återhållande effekt 

på löneökningstakten under perioder när reallönerna överstiger produktiviteteten (se sid 42 i 

Konjunkturinstitutet 2018).  

21) Se tabell 4 och tabell 6 över skattningarna i Konjunkturinstitutet (2018).
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Våra skattningar av totala löneökningar för industriarbetare under peri-
oden 1970–2017, som nedan kallas Ratioskattningarna, ligger i linje 
med ovanstående skattningar men känsligheten är betydligt större än i 
Calmforsskattningarna. Detta stämmer väl överens med skattningarna 
från Riksbanken där såväl inflationstakten som brist på yrkesarbetare 
gav större effekter på totala löneökningar än på löneglidningen (Friberg 
och Uddén Sonnegård 2001). Våra data går tillbaka till 1970 vilket innebär 
att en dummyvariabel för de extraordinära löneökningarna 1975 och 1976 
introducerades och blev signifikant. Resultaten presenteras i tabell 1.22

22) Skattningarna gjordes i samarbete med Marcus Lindkvist, praktikant och sommarassistent på Ratio.

Tabell 1: OLS-skattningar för industriarbetares timlöneökningar

(1) (2) (3) (4) (5)

Kvarstående lediga  
platser (1000-tal)

0,429*** 0,493*** 0,395***

Brist på arbetskraft 0,123*** 0,113***

Inflation (t-1) 0,330*** 0,479*** 0,491*** 0,524*** 0,415***

Vinstandel (t-1) 0,240 0,027 0,148

Arbetsproduktivitet (t-1) 0,052 0,308* 0,084

Dummyvariabel 1975-76 4,824***

Antal observationer 47 47 46 46 46

R2 (förklaringsgrad) 0,761 0,7279 0,7771 0,7407 0,8374

Not: t-värden kan erhållas av författaren. *** anger statistisk signifikans på en-procentsnivån och * på tio-procentsnivån.
Källor: Timlöner från lönestrukturstatistiken, SCB; kvarstående lediga platser i hela ekonomin från Arbetsförmedlingen; 
andel företag som anger brist på arbetare från Konjunkturinstitutet; inflationen är KPI från SCB; vinstandelen beräknas 
som driftsöverskott som andel av BNP från SCB; arbetsproduktiviteten i hela ekonomin kommer från OECD.

Bristtalen i industrin ökade med 25 procentenheter mellan 2014 och 2018 
och skulle enligt Ratioskattningarna ge en ökning av de totala löneökning-
arna för industriarbetarna på mellan två och en halv och tre procenten-
heter. Detta ligger i linje med skattningarna av Konjunkturinstitutet. De 
kan också jämföras med Calmforsskattningarna som gav en ökning av 
löneglidningen med 0,4 procentenheter (den skattade koefficienten var 
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Diagram 3: Löneutveckling och efterfrågan på arbetskraft i industrin, arbetare 
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0,015). Skattningarna ger således betydligt högre löneglidning och totala 
löneökningar än det faktiska löneutfallet särskilt under åren 2015–2018. 
Calmfors med flera (2019) introducerade en dummyvariabel som drog ner 
löneglidningstakten med nästan en procentenhet. En utökad modell av 
Calmfors med flera visade att resursutnyttjandet inte hade någon effekt 
alls på löneglidningen under åren 2015–2018.23

Diagram 3: Löneutveckling och efterfrågan på arbetskraft i 
 industrin, arbetare

Not: Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid) för arbetare inom tillverkningsindustrin i lönestrukturstatistiken, procent 

(vänster axel); andel företag som anger brist på yrkesarbetare i industrin, procent (höger skala). 

Källor: SCB, Konjunkturinstitutet 

23) En interaktionsterm introducerades i skattningarna som med omvänt tecken motverkade  

effekten från bristen på arbetskraft (se ekvation (2) tabell 11.2 sid 264 i Calmfors med flera 2019).  

24) Genom att konstruera ett mått över bristen på arbetskraft från Arbetsförmedlingens 

intervjuundersökningar visar Frohm (2019) att bristen varit lägre än den som mäts med 

Konjunkturinstitutets enkätundersökning. Detta kan förklara varför löneökningarna varit  

något lägre under senare år.

I diagram 3 återges industriarbetarnas timlöner och brist på yrkesarbe-
tare i industrin. Det är tydligt i diagrammet att bristen på yrkesarbetare 
inte samvarierar med utvecklingen av timlönerna efter 2015; trots höga 
bristtal i industrin låg löneökningstakten kvar på drygt två procent och 
löneglidningen var endast 0,2 procent för perioden 2015–2018.24
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Diagram 4: Löneutveckling för industriarbetare i olika 
 lönebildningsregimer

Källor: SCB, egna beräkningar.

25) Chow’s brytpunktstest användes för att testa eventuella strukturella skift. En sammanställning  

av testerna kan erhållas från författaren.
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4.1 Empiriska tester av institutionella förhållanden 
Ett antal strukturella test gjordes för att identifiera trendbrott i lönebild-
ningen utifrån de olika lönebildningsregimerna: central lönebildning 
(1970–1982), förbunds- och/eller centrala avtal (1983–1990), ny makro-
ekonomisk regim (1991–2000) samt Industriavtal och Medlings institutet 
(2001–2017). I diagram 4 återges industriarbetarnas löner i relation till de 
olika lönebildningsperioderna som testades. Det är tydligt i diagrammet 
att det har skett en successiv nedväxling av löneökningstakten. De tester 
som vi genomförde syftade till att avgöra om lönebildningsregimerna i 
sig kan öka förklaringsvärdet i modellen. Det visade sig att alla lönebild-
ningsregimer var signifikanta om inflationsförväntningarna exkluderades 
från regressionerna (1)–(5) i tabell 1.25 När däremot inflationsförvänt-
ningarna inkluderades i modellen var det endast ett strukturellt brott 



32 Lönebildning och den låga löneglidningen

som var signifikant. Det gällde perioden efter Rehnbergavtalet 1991. En 
dummy för hela perioden 1991–2017 förbättrade emellertid inte skatt-
ningarna i modellen varför den utelämnades.

En möjlig förklaring till resultaten är att inflationsförväntningarna i sig 
fångar upp den nedväxling som skett i löneökningstakten. Trots stora 
strukturella förändringar i lönebildningens institutioner tycks det vara de 
makroekonomiska förhållandena som förklarar löneutvecklingen åtmins-
tone fram till 2014. Den viktigaste strukturella förändringen har varit att 
lönebildningen fått ett ankare i form av ett inflationsmål i penningpoliti-
ken (Jansson 2017). De senaste årens låga löneökningar och låga inflation 
kan emellertid inte förklaras med gängse modeller. I diagram 4 återges 
perioden med minusränta separat (2015–2018). I Calmforsskattningarna 
låg löneglidningen ca en procentenhet lägre åren 2015–2018 än under 
tidigare perioder. De totala löneökningarna för industriarbetare var också 
nästan en procentenhet lägre än under perioden 2001–2014.
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5. Löneglidningens komponenter

De empiriska skattningarna visar således att det i huvudsak är infla-
tionsförväntningarna och efterfrågeläget som bestämmer de totala löne-
ökningarna och löneglidningen. De institutionella förändringarna på 
arbetsmarknaden tycks inte ha påverkat lönebildningen direkt utan kan 
förmodas ha påverkat lönebildningen indirekt via inflationsförväntning-
arna. För de allra senaste åren kunde emellertid Calmfors med flera (2019) 
visa att löneglidningen har legat betydligt lägre än vad marknadsförhål-
landena skulle ge. Här tycks ett strukturellt skift ha skett i lönebildningen 
vilket också införandet av en dummy visade. 

En prognos över utvecklingen i timlönerna för industriarbetare för peri-
oden 2015–2017 visar att Ratioskattningarna överskattar löneutveck-
lingen med en dryg procentenhet (se diagram 5).26 Givet avtalade löne-
ökningar betyder det att löneglidningen också överskattas med ca en 
procentenhet, vilket stämmer väl överens med Calmforsskattningarna.

Prognoserna för åren 2015 till 2017 visar tydligt att nedväxlingen i löneök-
ningstakten inte fångas i modellspecifikationen som bygger på förvänt-
ningar om framtida inflation och brist på arbetskraft.27 Det kan noteras att 
KPI-utfallet ett år bakåt i tiden används som en uppskattning av inflations-

26) Prognosen baseras på skattningarna i ekvation 5 (se tabell 1) och gjordes i programmet Stata.  

27) Detta indikerar att modellspecifikationen behöver förbättras. Konjunkturinstitutet införde en 

deterministisk trend i modellen men kunde ändå inte förklara de låga löneökningarna 2016 och 2017 

(Konjunkturinstitutet 2018).
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förväntningarna (adaptiva förväntningar).28 Även Konjunkturinstitutets 
skattningar överskattar konsekvent den faktiska löneutvecklingen i 
näringslivet men bias är något mindre än i Ratioskattningarna. Frågan är 
därför vad som hänt med lönebildningen och med löneglidningen i syn-
nerhet. En hypotes är att strukturella förändringar på arbetsmarknaden 
gjort att den registrerade löneglidningen på aggregerad nivå blir lägre än 
den som skulle bestämts av efterfrågan eller av kompensationstänkande 
mellan olika grupper av arbetstagare.

I diagram 6 redovisas en analysram för de totala löneökningarna med 
fokus på löneglidningen (Uddén Sonnegård 2003). Totala löneökningar 
hämtas från konjunkturlönestatistiken som publiceras varje månad av 
Medlingsinstitutet. Centralt avtalade löneökningar beräknas av Medlings-
institutet. De läses av i förbundsavtalen och publiceras som en månads-
siffra. För avtalsområden med sifferlösa avtal använder MI industrimär-

Diagram 5: Löneökningar och prognos för industriarbetare 2015 till 2017 

 

0

5

10

15

20

PrognosLöneökning

2018201420102006200219981994199019861982197819741970

Prognosavvikelse
2015: 0,66
2016: 1,60
2017: 1,20
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28) Dessa är lägre än de uppmätta inflationsförväntningarna som Riksbanken publicerar. Under de 

senaste åren har inflationsförväntningarna legat på uppåt två procent vilket skulle ge andra skattningar 

än adaptiva förväntningar (Riksbanken, 2020).
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ket som avtalsmässig löneökning om inte det centralt angivna utrymmet 
skulle vara noll. Om avtalen innehåller lönepotter eller generella höjningar 
används dessa som avtalsmässiga löneökningar. Om avtalen innehåller 
en stupstock för löneutrymmets storlek använder MI denna eftersom den 
ska gälla om parterna inte kan komma överens i lokala förhandlingar. 

Avtalade löneökningar påverkas av industrimärket. Det är naturligtvis 
inte tvingande att förhandla fram samma löneökningstakt som märket 
men undertecknarna av Industriavtalet har förbundit sig att verka för att 
märket implementeras i avtalsförhandlingarna. Avvikelser på förbunds-
nivå anger därför vilket utrymme som finns för löneglidning på lokalpla-
net. Det bör noteras att eventuella arbetstidsförkortningar och pensions-
avsättningar ingår i märket som gäller lönekostnadsökningar. 

Löneglidningen (eller restposten på Medlingsinstitutets hemsida) inne-
fattar löneökningar utöver avtalade löneökningar, som i denna stu-
die delas upp i genuin löneglidning, strukturell komponent och övrigt.  
Strukturellt rensade löneökningar som följer av de lokala avtalen utgör 
genuin löneglidning i den mån de avviker från avtalade löneökningar. Den 
bestäms av efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden och av eventu-
ellt kompensationstänkande mellan olika lokala fackförbund antingen på 
arbetsplatserna eller mellan olika arbetstagare. Det bör noteras att genuin 
löneglidning inte behöver vara inflationsdrivande, till exempel om löne-
ökningarna motsvarar ökad kompetens hos arbetstagarna. Sannolikt var 
det i denna komponent som de inflationsdrivande löneökningarna åter-
fanns historiskt. I dagsläget skulle det snarare vara återhållande effekter 
på inflationstakten som finns här. Det är därför viktigt att kunna göra 
någon slags uppskattning av komponentens storlek.

Den andra komponenten i löneglidningen är den strukturella komponen-
ten som uppkommer på grund av aggregeringsproblem i statistiken. När 
underlag för avtalsförhandlingarna sammanställs ser sammansättningen 
av arbetsstyrkan ut på ett visst sätt medan när avtalsförhandlingarna 
avslutats på den lokala nivån har företagen nyanställt arbetskraft samti-
digt som arbetstagare har lämnat företagen. Det betyder att genomsnittet 
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av faktiskt utbetald lön skiljer sig från aggregatet för de avtalade löne-
ökningarna. Om till exempel fler högavlönade ingår i aggregatet för fak-
tiskt utbetald lön än i början av avtalsperioden kommer löneglidningen 
bli högre än den annars skulle ha varit. Den strukturella komponenten 
beräknas från lönestrukturstatistiken som publiceras årligen av SCB där 
löneökningstakter beräknas för olika grupper av de anställda baserade på 
kön, ålder, utbildningsnivå, branscher och yrken.29 

29) Lönestrukturstatistiken publiceras årligen av Statistiska Centralbyrån. Statistiken är 

individbaserad och tillåter uppdelningar på yrke, ålder, utbildningsnivå, bransch, sektor med mera. För 

privat sektor genomförs en urvalsundersökning som omfattar 50 procent av totala antalet anställda 

i privat sektor medan offentlig sektor totalundersöks. År 2017 bestod urvalet i privat sektor av 8 200 

företag. Mätperioden är september för privat sektor och staten samt november för kommuner och 

landsting. (Medlingsinstitutet 2018).

Diagram 6: Analysram för löneglidningen
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Den sista komponenten är övrigt som är en statistisk residual. Det kan 
finnas skillnader i rapportering av löneökningstakterna mellan konjunk-
turlönestatistiken och lönestrukturstatistiken. Denna skillnad hamnar i 
övrigtposten. 

5.1 Strukturrensning
Det vore idealiskt att i beräkningarna använda individdata för att struk-
turrensa löneglidningen (Konjunkturinstitutet 2018). I lönestruktursta-
tistiken kan emellertid en individ både befinna sig i gruppen kvinnor, 
gruppen medelålders och i gruppen högutbildad samtidigt. Därför går 
det inte att beräkna ett enda mått på den strukturella komponenten eller 
sammansättningseffekten från den officiella statistiken utan den varierar 
beroende på vilken grupp som åsyftas. De aspekter som är intressanta är 
sammansättningen på grund av ålder, utbildning och bransch.

Sammansättningseffekten kan förväntas vara i det närmaste obefintlig vad 
gäller kön; mäns och kvinnors löner är i det närmaste lika för samma posi-
tion och beräkningar visar att den ligger nära noll. För överskådlighetens 
skull har kön exkluderats ur analysen nedan. Sammansättningseffekten 
på grund av ålder kan istället förväntas vara negativ och stor. Under senare 
år har pensionsavgångarna varit stora samtidigt som unga nyanställda 
har lägre lön än de som lämnar arbetsmarknaden. Det betyder en lägre 
löneökningstakt i genomsnitt. Samtidigt har utbildningsnivån i arbets-
styrkan ökat vilket drar upp löneökningstakten. Ålderskomponenten och 
utbildningskomponenten kan således ta ut varandra och ingen strukturell 
effekt noteras. Sammansättningseffekten på grund av branschtillhörighet 
förväntas också vara negativ eftersom sysselsättningen ökat i service-
branscher där löneläget är lägre på bekostnad av industrin. 

Tidigare beräkningar av den strukturella komponenten visar att den 
är liten. Enskilda år kan det finnas effekter men i genomsnitt över en 
längre tidsperiod är effekten mindre. Flodberg (2018) visar att den varit 
marginellt positiv i offentlig sektor men neutral i näringslivet under 
tio-årsperioden 2007–2016. Den största effekten fanns i byggbranschen 
där den faktiskt utbetalda lönen hållits tillbaka med 0,5 procentenheter 
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på grund av sammansättningseffekter. Inom industrin har lönen istäl-
let ökat på grund av sammansättningseffekter med 0,2 procentenheter. 
Beräkningarna i Flodbergs studie är gjorda på basis av individdata och 
gäller hela den strukturella komponenten. I det sammanfattande mått-
tet på sammansättningseffekter ingår även effekter från en ökad andel 
invandrare i arbetsstyrkan utöver de faktorer som diskuterats ovan. 

Även Konjunkturinstitutet har beräknat den sammanlagda sammansätt-
ningseffekten.30 I privat sektor blev lönen 0,2 procentenheter lägre och i 
offentlig sektor 0,3 procentenheter lägre 2016 än den skulle ha varit om 
sammansättningen hade varit oförändrad från 2015 (Konjunkturinstitutet 
2018). Även om sammansättningseffekterna sammantaget är små kan 
de ingående effekterna vara större men motverka varandra. Det positiva 
bidraget från utbildningsnivån kan till exempel motverkas av förändrad 
branschsammansättning och en ökad andel utrikesfödda som i båda fallen 
ger en lägre löneökningstakt. 

Beräkningar av den strukturella komponenten för näringslivet presen-
teras i tabell 2 och tabell 4.31 Det är problematiskt att inte använda indi-
viddata vid beräkning av sammansättningseffekterna eftersom det är 
önskvärt att landa i ett enda mått. Samtidigt är det viktigt att se hur 
olika förändringar i arbetsstyrkan slår på löneglidningen. Det betyder 
också att den genuina löneglidningen, som är den som har betydelse 
för den makroekonomiska utvecklingen, kan vara större än den löneg-
lidning (restpost) som beräknas av Medlingsinstitutet. Om exempelvis 
den strukturella komponenten är negativ och 0,4 procentenheter skulle 
genuin löneglidning vara 0,4 procentenheter högre allt annat lika. Det 
betyder i så fall att löneglidningen inte är obefintlig utan endast att den 
neutraliseras av sammansättningseffekterna.

30) Konjunkturinstitutet har använt Blinder–Oaxacas dekomponeringsmetod för att beräkna 

samansättningseffekten (se Jann 2008).

31) Beräkningarna har gjorts i samarbete med Majken Stenberg, praktikant på Ratio.
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Tabell 2: Strukturell komponent för arbetare i näringslivet, 
2014–2018

Konstant branschsammansättning (t-1)

2018/2014 2015 2016 2017 2018

Faktisk lön 9,0 1,7 2,0 2,8 2,2

Strukturlön 9,3 1,7 2,4 2,8 2,0

Differens -0,3 0 -0,4 -0,1* 0,2

Konstant utbildningssammansättning (t-1)

2018/2014 2015 2016 2017 2018

Faktisk lön 9,0 1,7 2,0 2,8 2,2

Strukturlön 9,1 1,8 2,0 2,9 2,3

Differens -0,1 -0,1 0 -0,1 -0,1

Konstant ålderssammansättning (t-1)

2018/2014 2015 2016 2017 2018

Faktisk lön 9,0 1,7 2,0 2,8 2,2

Strukturlön 8,4 1,2 1,4 2,3 1,8

Differens 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4

*Differens beräknas före avrundningar.
Källa: Lönestrukturstatistiken, SCB, och egna beräkningar

I tabell 2 redovisas effekterna för arbetare i näringslivet. När bransch-
sammansättningen hålls konstant fås förväntad effekt på löneglid-
ningen. Om branschsammansättningen hade varit likadan år 2018 som 
år 2014 skulle löneökningen i näringslivet varit 0,3 procent högre, det 
vill säga den strukturella komponenten är negativ. Omvandlingen av 
näringslivet mot servicebranschen har gett en lägre löneökningstakt 
2018 än annars. I diagram 7 syns tydligt att hotell- och restaurang-
branschen ökat samtidigt som tillverkningsindustrin minskat. När det 
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Tabell 3: Ålderssammansättning för arbetare och tjänstemän i 
näringslivet, andelar i procent

18–29 år 30–44 år 45–59 år 60–66 år

Arbetare

2014 32,4 30,3 30,1 7,2

2018 31,3 31,4 29,9 7,4

Tjänstemän

2014 14,3 40,3 37,5 7,9

2018 15,7 38,8 38,0 7,6
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Diagram 7: Arbetare i olika branscher i näringslivet, 2014–2018, 
timmar, andelar i procent

Källa: Lönestrukturstatistiken, SCB, och egna beräkningar.

Källa: Lönestrukturstatistiken, SCB, och egna beräkningar.
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 gäller utbildningsnivån har den inte påverkat löneökningarna nämn-
värt. Det kan uttryckas som att arbetsstyrkan 2018 ser ut ungefär som 
2014 när det kommer till utbildning. Slutligen vad gäller ålderssamman-
sättningen förväntades den strukturella komponenten vara negativ, det 
vill säga att den faktiska löneökningstakten skulle vara lägre än den 
strukturrensade. För arbetarna är resultatet det motsatta. Det betyder 
att många fler i mitten av åldersfördelningen har anställts men också att 
äldre i åldersfördelningen inte lämnat arbetsmarknaden (se tabell 3). Om 
sammansättningen avseende ålder hade varit densamma 2018 som 2014 
skulle löneökningen varit 0,6 procentenheter lägre. Med andra ord är det 
de nyanställda som gör att löneökningstakten inom näringslivet 2018 
jämfört med 2014 är 9 procent för arbetarna medan kvarvarande perso-
nalstyrka med samma ålderssammansättning skulle ha fått 8,4 procent 
i löneökning i genomsnitt 2018 jämfört med 2014.

I tabell 4 redovisas motsvarande sammansättningseffekter för tjänste-
männen i näringslivet. Här fås förväntade effekter från branschsam-
mansättning, utbildning och ålder. Den strukturella komponenten med 
avseende på branschsammansättningen är negativ men liten och något 
mindre än för arbetare. Men när det gäller utbildning är sammansätt-
ningseffekten stor och positiv till skillnad från för arbetare. Det betyder 
att utbildningsnivån för tjänstemännen har höjts markant och löne-
ökningen skulle varit 0,7 procentenheter lägre om sammansättningen 
varit densamma 2018 som 2014. I diagram 8 är det tydligt att anställda 
med eftergymnasial utbildning ökat successivt över åren. Även när 
ålderssammansättningen hålls konstant fås en stor sammansättnings-
effekt 2018 jämfört med 2014. Om åldersstrukturen på arbetsstyrkan 
varit densamma som 2014 hade löneökningstakten varit 0,6 procent-
enheter högre än den var 2018. Den strukturella komponenten är nega-
tiv som förväntat och visar på att äldre med ett högre löneläge lämnat 
arbetsmarknaden samtidigt som många unga tjänstemän rekryterats 
till näringslivet (se tabell 3). Det är de nyanställda i företagen som gör 
att löneökningstakten för tjänstemännen är 9,4 procent 2018 medan en 
personalstyrka med samma sammansättning som 2014 skulle ha fått 10 
procent i löneökning i genomsnitt 2018 jämfört med 2014.
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Tabell 4: Strukturell komponent för tjänstemän i näringslivet, 
2014–2018

Konstant branschsammansättning (t-1)

2018/2014 2015 2016 2017 2018

Faktisk lön 9,4 1,7 1,8 2,7 2,9

Strukturlön 9,6 1,7 2,0 2,9 2,7

Differens -0,2 0 -0,2 -0,2 0,1

Konstant utbildningssammansättning (t-1)

2018/2014 2015 2016 2017 2018

Faktisk lön 9,4 1,7 1,9 2,7 2,8

Strukturlön 8,7 1,6 1,6 2,5 2,7

Differens 0,7 0,2* 0,2* 0,2 0,1

Konstant ålderssammansättning (t-1)

2018/2014 2015 2016 2017 2018

Faktisk lön 9,4 1,8 2,0 2,6 2,8

Strukturlön 10,0 1,9 2,2 2,6 3,0

Differens -0,6 -0,1 -0,3* 0 -0,2

*Differens beräknas före avrundningar.
Källa: Lönestrukturstatistiken, SCB, och egna beräkningar.
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Diagram 8: Tjänstemännens utbildningsnivå i näringslivet, 2014–2018

Källa: Lönestrukturstatistiken, SCB; och egna beräkningar.
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5.2 Hur stor är löneglidningen?
Det är dags att sammanfatta effekterna på löneglidningen från struktu-
rella förändringar på arbetsmarknaden. Under åren 2014 till 2017 var den 
registrerade löneglidningen mycket låg medan den ökade 2018. Frågan är 
om och hur detta förändras när hänsyn tas till sammansättningseffek-
terna. Ingångsvärden för de olika variablerna som används i diagram 9a 
för arbetarna och 9b för tjänstemännen återfinns i appendix 1 (tabell A1). 
Diagrammen är endast exempel för att visa hur de olika komponenterna 
hänger ihop. Det är inte möjligt att göra en exakt beräkning av löneg-
lidningen då det finns ett antal felkällor. Redovisningen i diagrammen 
gäller endast avseende ålderssammansättningen och inte hela samman-
sättningseffekten i löneutvecklingen. Det bör också noteras att lönekost-
nadsökningarna kan skilja sig från löneökningarna om arbetstidsför-
kortningar genomförts eller pensionsavsättningar har gjorts. Löntagarna 
kan då sägas ha bytt löneökningar mot kortare arbetstid och/eller pen-
sionsavsättningar. Hänsyn måste också tas till diskrepansen mellan 
konjunkturlönestatistiken och lönestrukturstatistiken. Den samlas in vid 
olika tillfällen och med olika metoder.32 Givet dessa begränsningar görs 
beräkningar för att visa på storleksordningen av de olika komponenterna 
från diagram 6.

För året 2018 var de totala löneökningarna för arbetarna 2,5 procent, 
avtalade löneökningar 2,1 procent och restposten enligt konjunkturlö-
nestatistiken 0,4 procent (se diagram 9a). Den strukturrensade löne-
ökningstakten avseende ålder för 2018 var 1,8 procent (se tabell A1 i 
appendix 1). Det betyder att den genuina löneglidningen 2018 var nega-
tiv; minus 0,3 procent. Med andra ord har arbetarna inom näringslivet 
inte kunnat tillgodogöra sig några löneökningar utöver avtalade löneök-
ningar om man rensar för ålder. Det betyder att arbetare som stannade 
kvar i företaget 2018 fick i genomsnitt lägre löneökningar än avtalade. 
En tolkning av den negativa löneglidningen är att efterfrågan på arbe-
tare, som kanske inte har höjt sin kompetens utan arbetar på samma 
sätt som alltid i företaget, är låg och att produktiviteten är låg. Till detta 
kommer att inslagen av bindande centrala löneökningar är mer vanliga 
i kollektivavtalen för arbetare än för tjänstemän. Därmed blir utrymmet 
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för lokala löneanpassningar mindre. Sammantaget gör detta att denna 
grupp får låga löneökningar som i genomsnitt understiger de avtalade 
(med avseende på ålder).

Det motsatta gäller för tjänstemännen. Här blir den genuina löneglid-
ningen positiv och stor, när den beräknas avseende åldersstrukturen på 
arbetsmarknaden. Totala löneökningar för tjänstemännen var 2,5 pro-
cent, avtalade löneökningar 2,0 procent och restposten 0,5 procent enligt 
konjunkturlönestatistiken (se diagram 9b). Den strukturrensade löneök-
ningstakten avseende ålder för 2018 var 3,0 procent (se tabell A1 i appen-
dix 1). Det betyder att den genuina löneglidningen 2018 var positiv; plus en 
procent. Det betyder också att tjänstemännen lyckats väl med att höja sina 
löner utöver avtalade löneökningar om man ser till ålderssammansätt-
ningen. Anledningen till att löneökningstakten blev lägre i genomsnitt 
kan förklaras med att äldre, med högre lön, lämnat arbetsmarknaden och 
att unga med lägre lön, kommit in. För tjänstemännen bekräftas således 
hypotesen att den registrerade löneglidningen hållits tillbaka på grund 
av stora pensionsavgångar. Till skillnad från arbetarna har de tjänstemän 
som inte lämnar arbetsmarknaden på grund av ålder, i genomsnitt kunnat 
höja sina löner väsentligt över avtalade löneökningar.33

En förklaring till skillnaderna i löneglidning i analysen ovan kan bero 
på olika preferenser i lönesättningen mellan arbetare och tjänstemän. 
På arbetsplatser med en majoritet arbetare spelar ofta rättvisehänsyn 
en större roll än inom tjänstemannaområdet. Egalitära rättviseföre-
ställningar gör att företagen inte använder den möjlighet till individuell 
lönesättning som finns i kollektivavtalen. Detta noterades i företag inom 
basindustrin, mindre tillverkningsföretag, vård, transporter, trädgård 
samt handel och restaurant medan företag inom mer kunskapsintensiva 
tjänster satte löner efter prestation, skicklighet och kompetens (Karlson 
med flera 2014).

32 Se fotnot 1 respektive 29 för en beskrivning av lönestatistiken.

33 Även för hela perioden 2015–2018 var mönstret detsamma. Genuin löneglidning var i genomsnitt 

minus 0,5 för arbetare och plus 0,6 för tjänstemännen med samma ålderssammansättning som 2014.
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Diagram 9a: Komponentuppdelning av totala löneökningar för 
arbetare i näringslivet med avseende på ålder, 2018, med samma 
sammansättning som 2017

Diagram 9b: Komponentuppdelning av totala löneökningar för 
tjänstemän i näringslivet med avseende på ålder, 2018, med samma 
sammansättning som 2017
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5.3 Industrimärkets roll i lönebildningen
I vilken grad löneökningarna avviker från märket är problematiskt att 
beräkna då industrins avtalsförhandlingar som sätter märket genomförs 
i mars och oftast gäller för tre år (se tabell A4 i appendix 1). Men beräk-
ningarna ovan visar tydligt att märket för 2018 på ca 2,2 procent (inklusive 
pensionsavsättningar) överstegs med råge både för arbetare och tjänste-
män som fick löneökningar på 2,5 procent. Det finns dock en diskrepans 
mellan konjunkturlönestatistiken och lönestrukturstatistiken vilket gör 
att den senare delvis ger en annan bild av löneutvecklingen. Arbetarna 
fick enligt lönestrukturstatistiken 2,2 procent i löneökning 2018, det vill 
säga motsvarande märket, medan tjänstemännen fick 2,8 procent i löne-
ökning. Analysen ovan visar att löneökningstakten hade varit ännu högre 
för tjänstemännen om inte pensionsavgångarna varit stora och att allt 
fler sysselsatts i servicesektorn. Samtidigt har utbildningsnivån blivit allt 
högre för tjänstemännen vilket gjort att löneökningstakten kunde varit 
lägre om inte denna omvandling skett. 

Frågan är hur industrins märke beräknas och hur det ska tolkas. Analysen 
ovan illustrerar Phelps påpekande att sammansättningen av arbetsstyr-
kan i inledningen av en avtalsrörelse har betydelse för hur stor löneg-
lidningen är. När väl lönerna är färdigförhandlade på lokalplanet och 
implementerade på arbetsplatsen kan personalomsättningen ha gjort att 
märket för lönebildningen inte avspeglar produktivitetsförhållandena i 
arbetsstyrkan. Löneutvecklingen kommer då skilja sig mer eller mindre 
markant från märket. Om hänsyn tas till de strukturella förhållandena 
som var grunden för beräkning av märket vid år (t-1), det vill säga 2017 
i ovanstående exempel, höll sig löneökningstakten väl inom märket för 
arbetarna (1,8 procent avseende ålder) men inte för tjänstemännen (3,0 
procent avseende ålder) år 2018. Det bör dock tilläggas att tjänstemän-
nens utbildningsnivå ökat även för dem som arbetar kvar på företaget, 
vilket skulle motivera en högre löneökningstakt. Det är svårt att på 
aggregerad nivå avgöra hur väl individuella löneökningar motsvaras av 
produktivitetsökningar vare sig det gäller avtalade löneökningar eller 
löneglidning. Det går därmed inte heller att sluta sig till om löneökning-
arna är inflationsdrivande eller inte.
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Från att löneglidning har setts som ett problem som driver på infla-
tionen kan löneglidning i dagsläget snarare ses som nödvändig för att 
anpassa relativlönerna till lokala efterfrågeförhållanden. Detta gäller 
särskilt när industrins märke etablerats som norm för lönesättningen 
på arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet har bidragit till att industrins 
märke blivit styrande för lönebildningen. I Medlingsinstitutets uppdrag 
är detta formulerat som att ”tillvarata och upprätthålla den samsyn som 
finns på arbetsmarknaden om den internationellt konkurrensutsatta 
sektorns lönenormerande roll” (www.mi.se). Det är synnerligen proble-
matiskt för Medlingsinstitutets medlare att tillåta avvikelser från indu-
strimärket vid medlingsförhandlingarna. 

Det borde rimligen vara så att ju mer normsättande industrimärket är 
desto större är lönespridningen mellan olika grupper av arbetstagare 
eller individer. Löneökningstakten ska i genomsnitt motsvara mär-
ket, vilket betyder att en del bör få högre löneökningar och andra bör få 
lägre. Konjunkturinstitutet har beräknat hur lönespridningen har för-
ändrats sedan början av 2000-talet (Konjunkturinstitutet 2018). De drar 
emellertid slutsatsen att lönespridningen blivit mindre under senare år 
för anställda som stannar kvar hos samma arbetsgivare och att löne-
spridningen är ungefär lika stor för dem som bytt arbetsgivare. De 
visar också att koncentrationen kring märket blivit större över åren för 
befintligt anställda men att den är något mindre för branscher med ett 
bättre efterfrågeläge som exempelvis IT-branschen.34 För arbetstagare 
som bytt arbetsgivare är lönespridningen större men koncentrationen 
kring märket hög. Detta är särskilt markant inom industrin för åren 2015 
och 2016. 

Konjunkturinstitutet visar slutligen att lönespridningen är större inom 
branscher där det råder brist på arbetskraft, vilket också stämmer med 
förväntan. Men även om beräkningarna visar att bristbranscher har 

34 I vissa fall observeras en ”spik” där löneökningarna är noll men det kan bero på att lönerevisionen 

inte blivit klar under året (se sid 66 i Konjunkturinstitutet 2018). 
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större möjligheter att få högre löneökningar än märket går det inte att 
komma ifrån att märket har fått större betydelse i lönebildningen under 
senare år. En tolkning är att beräkningsunderlaget för märket stämmer 
mer överens med utvecklingen på arbetsmarknaden. En annan tolkning 
är att industrins märke har fått en större acceptans över tid och att för-
ståelsen är större hos övriga parter på arbetsmarknaden. En tredje tolk-
ning är helt enkelt att marknadsförhållandena med låg produktivitets-
tillväxt råkar understödja industrins märke även om fördelningshänsyn 
eller andra faktorer skulle ha legat till grund för beräkningen av märket.
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6. Diskussion och slutsatser

I denna rapport om lönebildning står löneglidningen i fokus. Löneglidning 
(som kallas restpost i den offentliga statistiken) mäts som löneökningar 
utöver avtalade löneökningar. Löneglidningen kan bero på att de centralt 
förhandlade löneökningarna inte återspeglar marknadsförhållandena, 
vilka är avgörande på den lokala nivån ute i företagen. Den kan också bero 
på att fördelningshänsyn spelat en avgörande roll i de centrala förhand-
lingarna och att löneglidningen till viss del återställer den tidigare löne-
strukturen på företagen. Löneglidningen beror också på hur den lokala 
lönebildningen ser ut. Detta är särskilt tydligt för sifferlösa avtal där 
avtalade löneökningar är ”noll” men registreras i statistiken som märket 
av Medlingsinstitutet. En viktig fråga när löneglidningen analyseras är 
i vilken mån löneökningarna avspeglar produktivitetsförhållandena och 
om de är inflationsdrivande eller inte. I dagsläget handlar det kanske mer 
om ifall löneglidningen är en inflationsåterhållande faktor. 

Det höga resursutnyttjandet under de allra senaste åren borde, enligt 
gängse modeller, ha gett en högre löneökningstakt än den som observe-
rats. Våra skattningar av en förväntningsutvidgad Phillipskurva för indu-
striarbetare visar att löneökningstakten skulle varit drygt en procenten-
het högre 2015–2017 om de historiska sambanden skulle ha gällt (avsnitt 
4). Det är inte bara de avtalade löneökningarna som har varit lägre än 
förväntat utan även löneglidningen har utvecklats synnerligen svagt 
och nästan varit obefintlig. Calmfors med flera (2019) visar att löneglid-
ningen, enligt deras skattade modell, skulle ha varit en hel procentenhet 
högre än den var i industrin 2015–2018. I hela näringslivet var löneglid-
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ningen i det närmaste noll 2015–2017 medan den ökade något till 0,5 pro-
cent 2018. Den registrerade löneglidningen var till och med negativ 2015 
och 2017 för arbetarna i näringslivet. Tjänstemännen har genomgående 
haft en positiv löneglidning. 

En hypotes som förefaller naturlig är att löneglidningen, som i prakti-
ken beräknas som ett genomsnitt för flera löntagargrupper inom olika 
branscher (den så kallade restposten i Medlingsinstitutets statistik), inte 
är synlig i statistiken eftersom stora strukturella förändringar på arbets-
marknaden gör att faktiska löner blir lägre än de annars skulle ha varit, 
det vill säga att den registrerade löneglidningen blir lägre än den egentli-
gen är. Phelps studie från 1962 har varit utgångspunkten för en analys av 
löneglidningen. Hen påpekar att sammansättningseffekter kan ha bety-
delse för storleken på löneglidningen. Om exempelvis underlaget inför 
förhandlingarna, vid märkessättning i ett svenskt perspektiv, bygger på 
en viss sammansättning av arbetsstyrkan avseende kön, ålder, utbildning 
och bransch, kan personalomsättningen inom företagen ha ändrat sam-
mansättningen innan förhandlingarna är slutförda och löneökningarna 
är implementerade på företagen. Det är därför viktigt att rensa bort de 
förändringar av arbetsstyrkan som beror på nyanställningar, personalav-
gångar och förändringar i befattningar på företagen. 

I denna rapport rensas löneökningstakten med avseende på ålder, utbild-
ning och bransch för arbetare och tjänstemän (avsnitt 5.1). Kön undan-
tas eftersom sammansättningseffekten tycks vara i det närmaste obe-
fintlig när det gäller löneutvecklingen för män respektive kvinnor givet 
bransch. Analysen visar att förväntade effekter fås för tjänstemännen 
medan effekten från ålderssammansättningen får motsatt tecken för 
arbetarna. En jämförelse av den faktiska löneökningstakten 2018 med den 
strukturrensade löneökningstakten (om sammansättningen av arbets-
styrkan vore densamma som 2014), ger en stor positiv strukturell effekt 
från utbildning och en stor negativ effekt avseende ålder för tjänstemän-
nen. Under åren har utbildningsnivån hos tjänstemännen successivt ökat 
vilket dragit upp löneökningstakten. Samtidigt har pensionsavgångarna 
varit stora och äldre med ett högre löneläge lämnat arbetsmarknaden 
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medan de yngre som arbetar kvar har lägre lön. Detta betyder en lägre 
löneökningstakt i genomsnitt. Men det är fullt möjligt att ålderskom-
ponenten och utbildningskomponenten kan ta ut varandra och att ingen 
sammanlagd strukturell effekt noteras. Detta är en av förklaringarna till 
att beräkningar av sammansättningseffekten baserat på individdata visar 
att den är liten även om de ingående effekterna kan vara större (Flodberg 
2018; Konjunkturinstitutet 2018). 

Effekten från branschsammansättningen är som förväntat negativ men 
något större för arbetarna än för tjänstemännen. Det betyder att omvand-
lingen i näringslivet från tillverkningsindustrin till servicenäringarna har 
haft större betydelse för arbetarnas löneökningar än för tjänstemännens. 
När det gäller utbildningsnivån finns det i praktiken ingen samman-
sättningseffekt för arbetarkollektivet; sammansättningen ser likadan ut 
2018 som 2014. Sammansättningseffekten för arbetarna avseende ålder 
var dock inte som förväntat; den var istället positiv och stor. Resultaten 
indikerar att arbetare stannar kvar på arbetsplatsen och arbetar högre 
upp i åldrarna i större utsträckning än tjänstemännen och att näringsli-
vet rekryterar arbetare inom de ålderskategorier som har ett relativt högt 
löneläge.

En analysram för löneglidningen enligt Uddén Sonnegård (2003) används 
för att beräkna genuin löneglidning. Den beräknas utifrån strukturrensade 
löneökningar avseende ålder och avtalade löneökningar för 2018 (avsnitt 
5.2). Beräkningarna visar att den genuina löneglidningen för tjänstemän-
nen var plus en procent medan den för arbetarna var minus 0,3 procent. 
Detta betyder att tjänstemännen varit lyckosamma och lyckats höja sina 
löner utöver avtalade löneökningar medan arbetarnas löneökningar hål-
lits tillbaka. Den positiva löneglidning som registrerats i lönestatisti-
ken för arbetarna beror på nyrekryteringar av arbetare som är lite äldre 
och har större erfarenhet än den allra yngsta åldersgruppen. För tjäns-
temännen är det tvärtom; kvarvarande personalstyrka har lyckats höja 
sina löner ordentligt. En förklaring till att de lyckats så väl kan vara att 
förhandlingsläget varit sällsynt gott på den lokala arbetsmarknaden eller 
att tjänstemännen höjt sin kompetens genom fortbildning. I båda dessa 
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fall bör inte något inflationstryck uppstå från den högre löneglidningen. 
Det är snarare så att löneglidning i dagsläget måste ses som något posi-
tivt, särskilt när industrins märke så strikt etablerats som lönenorm. 
Löneglidning är nödvändig för att anpassa relativlönerna till lokala 
efterfrågeförhållanden. 

En ytterligare faktor som kan förklara arbetarnas lägre löneglidning är 
kollektivavtalens konstruktion med mindre möjligheter till lokal anpass-
ning av lönerna. Det finns också inom arbetarkollektivet en utpräglad 
rättvisehänsyn och en strävan mot ungefär lika stora löneökningar oav-
sett utbildning och kompetens. Tjänstemännens löner sätts i högre grad 
efter prestation och skicklighet (Karlson med flera 2014). 

En fråga som kvarstår är varför löneökningarna varit så återhållsamma 
sedan finanskrisen. Det är tydligt att vissa löntagargrupper, som tjäns-
temännen inom näringslivet, kunnat få högre löneökningar än andra, 
men löneökningstakten är fortfarande låg i ett historiskt perspektiv. 
Detta gäller även i andra länder där institutionerna på arbetsmarkna-
den ser annorlunda ut än de svenska. Den empiriska analysen visar att 
löneökningarna bestäms mer av makroekonomiska förhållanden än av de 
institutionella förhållandena, möjligen med undantag för de senaste åren 
2015–2018 (avsnitt 4.1). 

Men den låga produktivitetstillväxten och de låga inflationsförväntning-
arna kan inte förklara den låga löneökningstakten fullt ut. Det måste vara 
något annat som har hänt med lönebildningen och inte bara i Sverige. 
Några ytterligare förklaringar som förts fram internationellt är att lönta-
garnas förhandlingsstyrka minskat över tid, att andelen osäkra anställ-
ningar ökat på arbetsmarknaden och att en större andel av arbetsstyr-
kan är undersysselsatt (Haldane 2017; Bell och Blanchflower 2018). Det 
kan ligga något i att arbetsgivarnas förhandlingsstyrka ökat på bekost-
nad av löntagarnas. Även i Sverige har medlemskapet i fackföreningar 
minskat, dock bara för arbetare och inte så markant som i många andra 
länder (Medlingsinstitutet 2019). Sverige har dock inte sett en ökning 
av tidsbegränsade anställningar, som i flera andra länder, men sam-
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mansättningen av anställningar mot mer osäkra former har förändrats. 
Egenanställningar och plattformsarbete har ökat, dock från en mycket 
låg nivå (Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2018). När det gäller andelen 
undersysselsatta visar Bell och Blanchflower (2018) att just i Sverige, lik-
som i några andra länder, har andelen undersysselsatta återgått till den 
lägre nivå som gällde före finanskrisen. Denna faktor bör i så fall inte ha 
påverkat förhandlingsstyrkan på den svenska arbetsmarknaden. 

Sammantaget kan det ändå vara så att förhandlingsstyrkan har minskat 
hos löntagarna till arbetsgivarnas fördel, men några säkra slutsatser kan 
inte dras. Frågan är hur de förhandlande parterna uppfattar situationen; 
upplever de att styrkeförhållandena ändrats eller upplever de sig som 
jämbördiga? Vid intervjuer av lönesättande chefer inom tillverknings-
industrin framhölls i mindre företag att facket har mindre inflytande 
genom låg anslutningsgrad och avsaknaden av fackklubbar men att facket 
är involverat på olika sätt i lönesättningen på större företag (Karlson med 
flera 2014). 

Denna rapport landar i tre slutsatser. Den första slutsatsen är inte förvå-
nande: löneglidningen har inte längre samma innebörd i dag som under 
1960– till 1990–talen. I den meningen har Industriavtalet och märkes-
sättning påverkat såväl storlek som innehåll av löneglidningen. Det är 
möjligt att något annat begrepp än löneglidning borde användas som 
bättre beskriver att det i huvudsak handlar om lokal lönebildning som inte 
är inflationsdrivande. 

Den andra slutsatsen är att makroekonomiska förhållanden påverkar 
löneutvecklingen i högre grad än de lönesättande institutionerna. Trots 
Industriavtalets stora betydelse som en gemensam tankeram för löne-
sättningen, är det i huvudsak efterfrågan på arbetskraft och inflations-
förväntningar som påverkar löneökningarna. Den viktigaste strukturella 
förändringen har varit att lönebildningen fått ett ankare i form av ett infla-
tionsmål i penningpolitiken (Jansson 2017). De senaste årens låga löneut-
veckling kan möjligen förklaras med att industrins märke binder hårdare 
än tidigare, men det är mer sannolikt att det är de låga inflationsförvänt-
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ningarna som har hållit tillbaka löneökningstakten. Industriavtalet har 
främst spelat en stor roll i att pedagogiskt förklara och visa att låg infla-
tion värnar konkurrenskraften och ger höga reallöner för löntagarna. Det 
finns dock anledning för penningpolitiska beslutsfattare att oroa sig över 
inflationsmålets roll som ankare i lönebildningen framgent.35 

Den tredje slutsatsen är att märkets roll i lönebildningen måste utvär-
deras utifrån strukturrensade löneökningar. När debattörer diskuterar 
löneglidning och märkets begränsande roll för relativlöneanpassningar 
bortses ofta från hur de strukturella förhållandena ser ut på arbetsmark-
naden. I denna rapport har löneökningarna strukturrensats och även 
om sammansättningseffekterna är små är de nog så viktiga, särskilt 
när löneökningstakterna är små. Den genuina löneglidningen för tjäns-
temännen med avseende på ålder var en procent under 2018 vilket inte 
kan anses var en marginell effekt när löneökningstakten var tre procent 
(strukturrensat). Den sammanlagda sammansättningseffekten var dock 
sannolikt mindre och därmed även den genuina löneglidningen. De när-
maste åren kan dock sammansättningseffekterna bli betydligt större om 
arbetslösheten, som en effekt av coronakrisen, fortsätter att stiga och bli 
mycket hög. 

35 Ett svagt förtroende för inflationsmålet kan leda till alltför låga löneökningar vilket gör att Riks-

banken måste bedriva en än mer expansiv politik med längre perioder av minusränta för att få upp 

inflationen. Det blir då allt svårare att motverka recessioner med hjälp av penningpolitiken, något som 

kan vara särskilt bekymmersamt i spåren av coronakrisen.
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Appendix 1: Statistiska underlag för 
beräkningar

Tabell A1: Analyskomponenter med avseende på ålder i 
näringslivet 2018

 ώt ẃklt ẃavtt ẃdt ẃlst ẃlst Strukturell Övrigt

Arbetare 2,2 2,5 2,1 0,4 2,2 1,8 0,4 0,3

Tjänstemän 2,2 2,5 2,0 0,5 2,8 3,0 -0,2 -0,3

Totalt 2,2 2,5 2,0 0,5

Tabell A2: Löneökningar enligt konjunkturlönestatistiken för 
arbetare och tjänstemän i näringslivet 2015–2018

2015 2016 2017 2018

Arb Tjm Arb Tjm Arb Tjm Arb Tjm

ẃklt 1,8 2,6 2,4 2,2 1,6 2,3 2,5 2,5

ẃavtt 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0

ẃdt -0,5 0,3 0,2* 0,0 -0,5 0,3* 0,4 0,5

t-1t

där ẃdt = ẃklt – ẃavtt

strukturell ẃlst – ẃlst

övrigt ẃklt – ẃlst

(se diagram 6)

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och egna beräkningar

t

t

t-1

*Differens beräknas före avrundningar. 

Källa: Medlingsinstitutet
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Tabell A3: Löneökningar enligt konjunkturlönestatistiken för hela 
näringslivet 2015–2018

2015 2016 2017 2018

ẃklt 2,3 2,3 2,0 2,5

ẃavtt 2,3 2,2 2,1 2,0

ẃdt -0,0 0,1 -0,0* 0,5

Tabell A4: Industrins märke avtalsrörelser 2013 till 2018

Total ökning Avtalslängd Årstakt

Avtal 2013 6,8 36 mån 2,27

Avtal 2016 2,2 12 mån 2,2

Avtal 2017 6,5 36 mån 2,17

*Differens beräknas före avrundningar. 

Källa: Medlingsinstitutet

Not: Märket för industrin gäller lönekostnadsökningar och innefattar eventuella arbetstidsförkortningar 

samt pensionsavsättningar.

Källa: Medlingsinstitutet
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