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Abstract 

Wage compression was an important goal for Swedish blue-collar trade unions during the post-

war period. This was achieved during the period 1956-1982 and is credited by many due to the 

writings of trade union-economists Gösta Rehn and Rudolf Meidner. However some scholars 

question the substantial impact that is credited to the program drafted from Rehn and Meidners 

writings, some mean to say that the market could be equally if not sole creditable or responsible 

for the Swedish development of wage compression. This paper compares the development of wage 

compression and dispersion between Norway and Sweden during the said period in order to find 

out which had more impact: the market or trade union ideology? The result is two-pronged: The 

market forces put the terms for a similar development during the period, the Swedish wage policies 

put the terms for the differences. 

Keywords: Norway, Sweden, The Swedish model, Trade unions, Wage dispersion 
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1. Inledning 

Begreppet “den svenska modellen” är laddat med en mängd innebörder, dessa kan variera 

från organiserade förhandlingar på arbetsmarknaden till den specifika välfärdspolitik som 

förts i Sverige. Ett inslag i den svenska modellen är det ekonomisk-politiska ramverk som 

legat till grund för den ekonomiska diskussionen under efterkrigstiden; Rehn-

Meidnermodellen. Den introducerades i form av en rapport inför Landsorganisationens 

kongress 1951 av de två LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner. I rapporten 

sattes fyra delmål upp för den fackliga politiken: låg inflation, hög tillväxt, full 

sysselsättning och en rättvis inkomstfördelning. 

Om detta skriver Lennart Erixon i antologin Den svenska modellens ekonomiska politik 

från år 2000. En central förutsättning för att uppnå dessa mål är, enligt Erixon, den 

solidariska lönepolitiken. Det centrala resonemanget bakom den solidariska lönepolitiken 

var att samtliga arbetare med identiska jobb skulle ta emot samma lön för samma arbete 

oavsett respektive företags vinstmarginaler. Om löneskillnader fanns i konflikt med detta 

skulle de motiveras genom arbetets särskilda beskaffenhet och dess eventuella 

utbildningskrav. Detta möjliggjordes i första ledet genom att LO, som stod för majoriteten 

av de fackligt anslutna i Sverige, och Svenska arbetsgivareföreningen började förhandla 

om löneförhöjningar på en centraliserad nivå år 1956. Centraliseringen gjorde att LO 

kunde förmå medlemsförbund med relativt högavlönade medlemmar att avstå från större 

delar av löneutrymmet till förmån för medlemmarna som var anslutna till förbund och 

branscher med lägre löner. Denna utjämning kunde ske både mellan branscher och företag 

samt inom företag och arbetsplatser. I andra ledet kom de formella kraven på staten som 

stadgades i Rehn och Meidners rapport, nämligen att staten måste kontrollera inflationen, 

stimulera arbetskraftens rörlighet i takt med att lågproduktiva företag slås ut på grund av 

lönepolitiken samt kontrollera regional efterfrågan.1 

  

                                                           
1 Erixon (2000), s. 103-109 
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Den solidariska lönepolitikens inflytande över lönepolitiken tillsammans med resten 

av Rehn-Meidnermodellen var störst under de så kallade gyllene åren för den svenska 

modellen. Erixon menar att dessa år infaller mellan 1956 och 1972, företrädesvis under 

det sena 1960-talet och tidiga 70-talet. Andra menar att den fortskred fram till 1983. Under 

denna period sjönk även lönespridningen varpå den började öka i början av 1980-talet, 

Erixon med flera forskare tillskriver denna utveckling den solidariska lönepolitiken medan 

kritiker menar att marknadskrafter kan förklara samma mönster. En alternativ förklaring 

är den som Lars Svensson framför år 1996. Svensson menar till en början att långcykliska 

förlopp i ekonomin förklarar lönespridningens utveckling bättre och att den solidariska 

lönepolitiken endast agerade drivande kraft under 1970-talets kriser. Att studera den 

svenska löneutvecklingen allena gör det emellertid omöjligt att avgöra om det var 

lönepolitiken eller marknadskrafter som låg bakom lönespridningens utveckling. 

Uppsatsen kommer därför att jämföra Sveriges löneutveckling med en annan likande 

nation, Norge, för att på så vis avgöra om den svenska utvecklingen var en del av en 

gemensam trend eller exceptionell för Sverige.2 

Då den observerade perioden sammanfaller med kvinnornas ökande deltagande på 

arbetsmarknaden, och då kvinnor utgjorde majoriteten inom lågavlönade branscher, 

kommer även viss uppmärksamhet ägnas åt kvinnornas löneutveckling i kombination med 

den solidariska lönepolitiken. 

 

Forskningsläge 

Synen på löneutjämningen som skedde i Sverige är splittrad. Två perspektiv dominerar i 

förklaringen av vad som orsakade den minskande lönespridningen fram till mitten av 

1970-talet och den påföljande ökningen av löneskillnaderna därefter. Vissa forskare 

menar att den solidariska lönepolitiken så som den implementerades i de centrala 

förhandlingarna mellan LO och SAF mellan 1956 och 1983 kan förklara den minskade 

lönespridningen. Andra har istället argumenterat för att marknadskrafterna kan förklara 

varför löneskillnaderna minskade för att sedan stiga igen.    

                                                           
2 Erixon(2000), s. 110-124; Hibbs(1991); Svensson(1996); Jonsson & Siven(1984) 
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Till den första gruppen hör Erixon (2000)s förklaring, som är delad mellan marknad 

och politik. Grundproblemet i ”brotten mot Rehn-Meidnermodellen” identifieras av 

Erixon i form av de internationella finanskriserna under 70-talet. Dessa ledde till att 

regeringen genom sin krishantering bröt mot flera viktiga principer för Rehn-

Meidnermodellen, vilket i sin tur ledde till instabila vinster och i förlängningen att den 

centrala förhandlingsordningen mellan LO och SAF avvecklades år 1983. Utöver denna 

förklaring menar Erixon att spridningen tilltog ännu mer under 1980-talet efter ännu fler 

avsteg från Rehn-Meidnermodellen. Det konkreta argumentet från Erixon är att de 

finansiella kriserna i förlängningen ledde till att säkerheten för den minskande 

lönespridningen i form av centrala förhandlingar försvann och att spridningen därefter 

kunde öka fritt.3  

Douglas Hibbs argumenterar på ett likande sätt i sin uppsats Market Forces, Trade 

Union Ideology and Trends in Swedish Wage Dispersion från 1991 för att LO och de 

centrala löneförhandlingarna var den drivande kraften bakom löneutjämningen. 

Lars Svensson intar som bekant i sitt debattinlägg Har lönepolitiken spelat en självständig 

roll i den samhällsekonomiska utvecklingen? från 1996 motsatt hållning. Han menar 

istället att den enskilt största förklaringen till lönespridningens förändring var 

utvecklingen av strukturomvandlingens karaktär och förändrade marknadsförhållanden.4 

Avseende kvinnornas löneutveckling är Jörgen Ullenhags doktorsavhandling Den 

solidariska lönepolitiken i Sverige, Debatt och verklighet från 1970 intressant. Ullenhags 

övergripande argument är att LO misslyckades med sina målsättningar för den solidariska 

lönepolitiken under 1950- och 1960-talet, men att den så kallade kvinnolönefrågan utgör 

ett viktigt undantag. Här anger Ullenhag en syntetiserad förklaring mellan marknad och 

politik som orsak till förloppet, att den kvinnliga arbetskraftens sammansättning i relation 

till den manliga skapade bättre förutsättningar för den solidariska lönepolitikens mål.5 

Denna uppsats kommer huvudsakligen fokusera på de två förklaringar som lyfts fram till 

förändringen i lönespridningen i Sverige och försöka verifiera den ena alternativt 

syntetisera de båda. 

                                                           
3 Erixon(2000), s. 116-124 
4 Hibbs(1991); Svensson(1996) 
5 Ullenhag(1970), s. 152-160 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är således att genom en komparativ studie av lönespridningsdata 

avgöra om den solidariska lönepolitiken fick en reell påverkan på lönespridningen i 

Sverige. Den konkreta fråga som ska besvaras är: 

 

Låg den solidariska lönepolitiken eller marknadskrafter bakom den sjunkande 

lönespridningen fram till mitten av 1970-talet samt den påföljande ökningen i 

löneskillnader? 

 

Metod 

Rehn-Meidnermodellens idéer spred sig givetvis utanför rikets gränser, men ingenstans 

genomfördes den så unisont som i Sverige. Som framgick i uppsatsens inledning och syfte 

är det också omöjligt att genom att bara undersöka den svenska lönespridningen avgöra 

huruvida marknaden eller lönepolitiken skapade den observerade utvecklingen. Med detta 

och forskningsläget i åtanke kommer denna uppsats att tillgodogöra sig av en komparativ 

kvantitativ metod. Valet av komparativ metod ställer i första ledet kravet på att 

redovisningen begagnar sig av data som behandlar ett land så likt Sverige som möjligt 

både strukturellt och ekonomiskt, detta för att kunna utesluta så många faktorer som 

möjligt bortsett från den som huvudsakligen ska behandlas, nämligen lönespridningen. 

Då tillgängligheten av komparativ data och uppsatsens omfattning vägs in faller valet 

på Norge. Det är givet att Norge och Sveriges respektive ekonomier är uppbyggda på olika 

sätt, emellertid är de likartade. Båda länderna är relativt små ekonomier, är beroende av 

export och har en likartad befolkningsmängd- och struktur. Dessutom har de båda 

nationerna en likartad industriell utveckling och delar ett gemensamt juridiskt system. 

Norge är emellertid historiskt mer inriktat på råvaruexport medan Sveriges ekonomi har 

större inslag av förädling. Dessa skillnader är inte stora men tåls att ges viss 

uppmärksamhet då den norska råvaruexporten till stor del består av olja och den svenska 

förädlingsindustrin tar upp en större del av ekonomin under den undersökta perioden än 

motsvarigheten i Norge. Den slutgiltiga bedömningen är att likheterna är tillräckligt stora 

för att möjliggöra en jämförelse utefter de linjer som skisseras här.  
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Angående metoden bedömer jag den som väl lämpad för frågeställningen. Med 

utgångspunkt i svensk utveckling ska båda ländernas lönespridning undersökas, om då 

Sverige och Norge i form av referens avviker från varandra kraftigt i resultatet går det att 

dra slutsatser om vad som orsakade den minskade lönespridningen fram till mitten av 

1970-talet och den ökade lönespridningen därefter. Om länderna speglar varandra perfekt 

går det som exempel att härleda resultatet till marknaden. Således fungerar källmaterialet 

tillsammans med metoden både som föremål för kvalitativ undersökning och kvalitativ 

argumentation. 

 

Källmaterial 

Det primära källmaterialet utgörs av arbetstagares genomsnittliga löner i olika sektorer av 

privata näringslivet inom respektive land. Grundmaterialet är hämtat från SCB och den 

norska motsvarigheten SSB, som tillhandahåller årsrapporter på lönedata. Det valda 

källmaterialet innehåller med uppsatsens beräknade omfång i åtanke givetvis inte 

komplett lönedata, det består i stället av sju valda sektorer i Sverige och Norge: 

Byggindustrin, transportsektorn, verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin, textilindustrin, 

den grafiska industrin samt pappersindustrin. I de fem sistnämnda sektorerna har även 

kvinnornas lönedata medtagits och behandlats. Detta stickprovs ur traditionellt hög- 

respektive lågavlönade lönesektorer valdes som källmaterial då de är bland de fåtal 

sektorer av ekonomin som innehåller komplett lönedata och en mestadels konsekvent 

sammansättning av yrkesbefattningar. 

Som spridningsmått för lönerna som beräknats ur källmaterialet används 

variationskoefficienten: kvoten mellan lönernas standardavvikelse och deras medelvärde. 

Måttet är bra lämpat för undersökningen då den är komparativ och källmaterialet utgörs 

av flera olika löneposter, detta gör att den relativa spridningen är adekvat som mått. 

Standardavvikelsen uttrycks procentuellt genom variationskoefficienten vilket gör det 

enkelt att applicera måttet på lönespridning.6 

Utöver detta kommer litteratur utgöras av enskilda uppsatser, antologier och 

facklitteratur i ämnet. Denna litteratur kommer främst beröra den historiska utvecklingen 

av svensk arbetsmarknad och svensk arbetarrörelse. 

                                                           
6 Körner & Wahlgren(2012), s. 108 
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Litteratur 

Litteraturen som denna uppsats begagnar sig av är vald främst för den del av 

undersökningen som består av en periodisk beskrivning. Böckerna beskriver 

sammanfattande svensk politik och ekonomisk historia under 1900-talet med undantagen 

Bergström (2007), Erixon (2000) samt Magnusson och Johansson (2013). Dessa arbeten 

är mer inriktade på att beskriva specifika förlopp inom svensk lönepolitik. Inom denna 

ram faller också Elvander (1988) som djupgående beskriver den svenska lönepolitiken 

under 1980-talet. 

Artiklarna och Ullenhags doktorsavhandling (1970) används för att beskriva och ge 

stöd åt de olika synsätten som denna uppsats behandlar. 

Disposition 

Denna uppsats avhandlas kronologiskt med periodiseringarna 1955-1971, 1971-1982 och 

1982-1990. Lars Magnusson och Anders Johansson har också identifierat åren 1956-1964 

som väsentliga att ta upp under den första perioden, vilket kommer att redovisas i 

resultatet. Perioderna behandlar var för sig institutionella och marknadsspecifika faktorer 

som kan ha påverkat utfallet av den kvantitativa undersökningen av källmaterialet. 

Rubriksättningen motsvarar denna periodisering och redovisningens fokus kommer att 

läggas vid den svenska arbetsmarknadens utveckling. Som bakgrund till resultatdelen 

presenteras först en kort historik över svensk arbetsmarknad fram till 1955 och Rehn-

Meidnermodellen.7  

  

                                                           
7 Johansson & Magnusson(2012), s. 88-90 
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2. Svensk arbetsmarknad före Rehn-Meidnermodellen 

Den definitiva startpunkten för resultatets periodiska ram är som sagt 1955, men för att 

sätta utvecklingen i kontext måste givetvis den strukturella utvecklingen på 

arbetsmarknaden före år 1955 ägnas utrymme. 

Under den senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet skedde socialismens och 

arbetarrörelsens genombrott i Sverige, detta i form av Landsorganisationen (bildad 1898) 

och Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Som en motreaktion på den ökande fackliga 

organiseringen bildade en grupp större arbetsgivare Svenska Arbetsgivareföreningen år 

1902, till att börja med en organisation inriktad på att i samband med konflikter på 

arbetsmarknaden men även en offensiv organisation. Det tidiga 1900-talet var präglat av 

stora konflikter på arbetsmarknaden med LO och SAF som huvudparter, konflikterna 

ledde tillsammans med det kaotiska politiska klimatet under 1930-talet i förlängningen till 

att den socialdemokratiskt ledda regeringen under 1930-talet började hota om lagstiftning 

på arbetsmarknaden. Detta föll inte i god jord hos endera part och man skrev istället 

samstämmigt på det så kallade Saltsjöbadsavtalet 1938 som reglerade en central 

förhandlingsordning. Det hade emellertid varit en målsättning under lång tid hos SAF, 

lika mycket som det var en kompromiss för att stabilisera det politiska klimatet. SAFs 

företrädare och medlemmar hade under en längre tid sett fördelarna med så kallad 

arbetsfred, främst en central förhandlingsordning. Att detta kunde leda till högre löner och 

bättre omständigheter för arbetarna medförde även att destruktiv konkurrens och minskad 

överskådlighet kunde avhjälpas för arbetsköparnas del.8 

Samtidigt svarar perioden mellan 1890 och 1955 för en utveckling av Sverige som 

industriell nation. Till att börja med höll sig Sverige utanför det första världskriget, detta 

ledde till att den efterföljande inflationen nästintill raderade den svenska statsskulden. 

Å andra sidan drabbades Sverige hårt av den efterföljande depressionen i början av 1920-

talet, vilket ledde till en hög arbetslöshet och försvagade förutsättningar för industrin som 

under denna tid befann sig i en period av omvandling.9 

  

                                                           
8 Lundh(2010), s. 134-143; Magnusson(2013), s. 50-55 
9 Lundh(2010), s. 143 
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Sverige klarade sig relativt lindrigt undan den stora depressionen som utlöstes av 

börskraschen 1929, detta på grund av den socialdemokratiska krispolitiken med 

keynesianska inslag och att de strukturella förutsättningarna på marknaden var 

gynnsamma. Båda dessa nämnda krisperioder sammanfaller med det tidigare nämnda 

kaotiska läget på svensk arbetsmarknad vilket ledde till Saltsjöbadsavtalet. Året som 

följde avtalets undertecknande sammanföll med utbrottet av det andra världskriget som 

skulle präglas av samlingsregeringar. Under det andra världskriget infinner sig också den 

första perioden av den centralt förhandlade arbetsfreden eftersom denna period svarade 

för ingåendet av de första centrala löneförhandlingarna mellan LO och SAF.10 

När kriget var över anade den svenska arbetsmarknadens företrädare att en depression 

skulle följa likt perioden 1920-1922, men denna befarade kris utbröt aldrig. Detta 

gynnsamma förhållande tillsammans med löneförhandlingarna under krigsåren bäddade 

för kontinuerliga centraliserade förhandlingar.11 

3.1 Tidsperioderna - Rehn-Meidnermodellen 

Då den svenska ekonomin inte försattes i en efterkrigskris kom den att präglas av full 

sysselsättning och inflationstendenser. LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner 

började enskilt skriva artiklar gällande den fackliga lönepolitiken år 1948, Meidner tog 

här specifikt upp den fulla sysselsättningens långsiktiga påverkan på den svenska 

ekonomin. Han menade att oavsett den fulla sysselsättningens härkomst så hade den satt 

arbetarrörelsen i ett dilemma. Full sysselsättning stärker fackets position i förhållande till 

arbetsgivarna, men samtidigt måste arbetarrörelsen ta hänsyn till samhället och utöva 

återhållsamhet i löneförhandlingarna för att undvika både arbetslöshet och inflation. 

Meidner menade vidare att den fulla sysselsättningen tillsammans med initiativ från 

löntagarorganisationerna visat prov på en sammanpressning av lönerna då de höga 

vinsternas påverkan på lönerna ställer rättvisekrav mellan olika branscher. Dilemmat 

infinner sig på grund av de två ytterligheter som arbetarrörelsen kan luta sig mot. Å ena 

sidan den klassiska lönepolitiken där de enskilda förbunden till sin ytterlighet kan driva 

upp lönerna så högt att arbetstillfällen försvinner på grund av en ökad kostnadsnivå i 

                                                           
10 Lundh(2010), s. 148-153 
11 Ullenhag(1970), s. 63 
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företagen, å andra sidan begår arbetarrörelsen självmord om de låter staten reglera lönerna 

centralt. Meidner menade att man istället kan nyttja en medelväg som kan undvika både 

det otrygga icke reglerade samhället och det genomreglerade samhället utan facklig 

frihet.12 

Rehn ställde inledningsvis sin problematisering på liknande sätt som Meidner, med 

emfas på motsättningen mellan förebyggandet av inflation och full sysselsättning. Istället 

för att som Meidner ställa sig frågandes efter en medelväg stakade Rehn upp två skilda 

vägar som arbetarrörelsen kunde slå in på med en referens till de dilemma som Meidner 

ritat upp. Rörelsen kan visserligen välja att visa återhållsamhet i sina krav och på så vis 

förhindra prisstegringar, å andra sidan kan rörelsen fortsätta förmedla högre lönekrav. 

Rehn föredrog det senare förslaget då han menade att de destruktiva effekterna av de 

stigande lönerna kunde mildras av statliga åtgärder, främst en överbalanserad statsbudget 

för att dra in köpkraft. Senare tillade Rehn de sista större punkterna i vad som skulle bli 

Rehn-Meidnermodellen. Till att börja med skulle den strama finanspolitiken i form av 

indirekt beskattning (ett exempel på vilket är införandet av oms 1961, sedermera moms 

1969) göra att den allt mer högavlönade arbetarklassen skulle stå för statens 

kapitalbildning, vidare skulle staten skapa goda möjligheter för omförflyttning av 

arbetskraft i takt med att lågproduktiva företag slogs ut av lönetrycket.13 

Det ovan nämnda kan kategoriseras som Rehn-Meidnermodellens embryo, två LO-

ekonomer observerade en problematik och en rad möjligheter för Sveriges arbetare och 

resultatet blev en samlad rapport inför LOs kongress år 1951 där den antogs. Efter mycket 

om och men vilket inkluderade finansminister  Skölds (1949-55) motstånd mot modellen 

och ett inre motstånd från LO gentemot konsumtionsbeskattning (vilket skulle hålla i sig 

till 1961) började modellen genomföras i mitten av 1950-talet och den första samordnade 

centrala löneförhandlingen mellan LO och SAF ingicks 1956. Detta utgör startskottet för 

den solidariska lönepolitiken.14 

                                                           
12 Ullenhag(1970), s. 63-65 
13 Ullenhag(1970), s. 66-69; Bergström(2007), s. 39 
14 Erixon(2000), s. 110-112 
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De gyllene åren. Perioden 1955-1971 

Under perioden mellan 1956 och 1971 genomgår världen en stor omvandling och 

marknaden har en stadig tillväxt på 4 procent. Detta börjar som bekant redan under den 

direkta perioden efter det andra världskriget, inledningsvis märks detta av i Sverige genom 

att arbetsmarknaden når en hög och stadig sysselsättning. Amerikansk teknik utnyttjas så 

mycket som möjligt inom produktionen, industrin får en snabbt ökande roll i ekonomin 

och världshandeln ökar.15 

Lars Magnusson och Anders Johansson menar att den solidariska lönepolitiken började 

trevande år 1956, med inbakade låglönepåslag i fyra olika avtal fram tills 1964: 

1957,1959, 1960 och 1962 års avtal. Från och med 1964 års avtal började LO att omarbeta 

avtalen med särskild hänsyn till låglönegrupperna fram till år 1971 års avtal, vilket också 

sammanföll med ökat kampanjande från LOs sida för den solidariska lönepolitiken.16 

Under den senare perioden, rättare sagt mellan tidigt 60-tal och mitten av 70-talet 

menar Erixon att Sverige upplevde en omfattande sammanpressning av lönerna. 

Resultaten för studien ger Erixon rätt med vissa reservationer.17 

Kriserna under 1970-talet. Perioden 1971-1982 

Det krisfyllda 1970-talet inleddes med att USA som en produkt av ett illa finansierat krig 

i Vietnam slutade med att lösa in dollar till guld, med andra ord försvann de fasta 

växelkurserna och blev flytande. Regeringens förmåga att kontrollera prisstabiliteten i 

riket handikappades, detta då EFO-modellen som lönesättningen grundat sig på under de 

tidigare två årtiondena i praktiken sattes ur spel i samband med nedmonterandet av de 

fasta växelkurserna.18 

Nästa kris som inföll var den första oljekrisen 1973-74, tillsammans med en 

lågkonjunktur som börjat i slutet av 1960-talet och de fasta växelkursernas övergång till 

flytande satte detta en rädsla i Sveriges politiska ledning för en ökad arbetslöshet. I 

jämförelse med Norge, en stor oljeproducent slog de höga oljepriserna hårt mot den 

svenska industrin. För att möta denna utveckling vid grinden började SAP föra en 

                                                           
15 Schön(2014), s. 350-351 
16 Johansson & Magnusson(2012), s. 88-90 
17 Erixon(2000), s. 112 
18 Bergström(2007), s. 59-66 



13 

 

expansiv ekonomisk politik under den första halvan av 1970-talet. Regeringen stimulerade 

efterfrågan genom kraftiga subventioner till konkurrensutsatt industri och genomförde 

omfattande skattesänkningar, samtidigt tilläts LO och SAF förhandla fram rekordhöga 

löneavtal i mitten av decenniet vilket spädde på inflationen. Då denna politik ansågs vara 

allt för kostsam började regeringen istället att devalvera kronan flera gånger mellan 1976 

och 1981. De borgerliga regeringarna som periodvis styrde Sverige mellan 1976 och 1982 

förde samma politik, främst i form av subventioneringar till krisdrabbad industri.19 

Samtidigt missbedömde LO och SAF situationen under hela 1970-talet, detta i form av 

felpreciserade förväntningar och en rad felbeslut.20 

 

Centralförhandlingarnas nedgång. Perioden 1982-1990 

För att upprätthålla Rehn-Meidnermodellens krav på hög sysselsättning under 1970-talets 

kriser tog den socialdemokratiska regeringen som ovan nämnt flera avsteg från andra 

väsentliga delar av modellen. Borgerliga regeringar fortsatte in på 1980-talet. 

Under den senare delen av det krisdrabbade 1970-talet började den solidariska 

lönepolitiken ifrågasättas på enskilda håll. Företag i de expansiva branscherna började 

tillåta löneglidning för att kunna rekrytera och behålla viss personal, högre kvalificerade 

arbetare började ifrågasätta kravet att utöva återhållsamhet i löneförhandlingar med 

samma argument som den solidariska lönepolitikens företrädare (”lika lön för lika arbete”) 

och staten började ingripa på arbetsmarknaden genom att reglera den. Lagen om 

medbestämmande i arbetslivet och lagen om anställningsskydd instiftades, dessa utgjorde 

inte något hinder för den klassiska förhandlingsordningen enligt Saltsjöbadsmodell men 

de gjorde förhandlingarna mer utdragna och komplicerade än vad samtiden ibland tyckte 

var nödvändigt. Detta var givetvis en reaktion mot konflikterna på arbetsmarknaden, som 

återkom i samband med 1970-talets kriser. Regeringen började också utarbeta de så 

kallade löntagarfonderna, som å ena sidan var ämnade från Meidners håll som en teknisk 

lösning på övervinstproblemet men å andra sidan kunde tolkas som att arbetarrörelsen inte 

längre var intresserad av freden på arbetsmarknaden. Löntagarfonderna och den nya 

arbetslagstiftningen tolkades hos SAF som att LO slutligen lierat sig med regeringen och 

                                                           
19 Magnusson(2013), s. 16-18; Erixon(2000), s. 119; Schön(2014), s. 365 
20 Bergström(2007), s. 67-72 
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brutit Saltsjöbadsöverenskommelsen, vilket i sin tur ledde till att SAF radikaliserades 

under ledning av Curt Nicolin.21 

De högavlönade branscherna drabbades hårt av den solidariska lönepolitiken i 

kombination med de illa skötta finanskriserna under senare delen av 70-talet, försök från 

högavlönade företag att minska lönekomprimeringen resulterade i inflation och mindre 

vinstmarginaler. Inflationen ledde i förlängningen till att de exportberoende firmornas 

arbetare fick bära de lägre avlönade arbetarna på sina ryggar för att upprätthålla den 

solidariska lönepolitiken. Detta kulminerade med att Svenska Metallarbetareförbundet 

och Verkstadsföreningen drog sig ur de centrala förhandlingarna år 1983, på så vis 

nedmonterades den solidariska lönepolitiken eftersom nu var de centraliserade 

förhandlingarna borta.22 

Perioden som följde präglades av den socialdemokratiska regeringens försök att få 

ordning i de offentliga finanserna, under ledning av statsminister Olof Palme och 

finansminister Kjell-Olof Feldt fortsatte devalveringarna av kronan och kreditmarknaden 

avreglerades. Statsbudgeten balanserades och företagens vinster sköt åter igen i höjden, 

problemet visade sig vara huruvida regeringen skulle kunna hålla tillbaka lönekraven hos 

arbetarna vars köpkraft hade minskat medan ekonomin kyldes ned. Detta var något Palme 

och Feldt inte lyckades med, möjligtvis hade det kunnat fungera med en central 

förhandlingsordning som fortfarande var intakt. Resultatet blev att olika förbund inom 

arbetarrörelsen började tävla om högre löner vilka i sin tur åts upp av inflationen och 

cykeln spann vidare.23 

Vad som sker efter 1983 är olika försök från LO och Tjänstemännens 

centralorganisation att hålla sig kvar vid de centraliserade förhandlingarna, under tiden 

anstränger sig SAF för att decentralisera de fackliga förhandlingarna på lokal nivå för att 

på så vis uppnå branschvisa och prestationsbaserade lönesättningar. Under perioden 1983-

1986 är den centrala förhandlingsordningen försatt i kris. Under vissa löneförhandlingar 

sker det samordning med bland annat avtal som ska stävja löneglidning, andra år sker detta 

decentraliserat. Rimliga förklaringar kan som sagt finnas i att institutionerna på grund av 

politiska händelser förändras, en ytterligare dimension av förklaringen är att framväxten 

                                                           
21 Lundh(2000), s. 265-268; Magnusson s. 60 
22 Alexopoulos & Cohen (2003), s. 360 
23 Magnusson(2013), s. 19 
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av fler förhandlingsparter som lägger tungan på vågen under dessa år är en del av ett 

långcykliskt förlopp också. Efter 1983 är slutligen den solidariska lönepolitikens direkta 

och återkommande inflytande på lönespridningen borta eftersom den grundläggande 

premissen i form av de centraliserade förhandlingarna är borta.24 

 

3.2 Lönespridningen 

I följande avdelning redovisas resultaten av beräkningen av lönespridningen i Sverige och 

Norge. Lönespridningen har beräknats på basis av enskilda tidsserier för respektive 

bransch där varje observerat år i undersökningen motsvarar sju medellöner, i mätningen 

av kvinnors löner har byggsektor och transportsektor bortfallit då ingen data finns 

tillgänglig för svenska kvinnor under de första observerade åren. Därefter har en 

standardavvikelse och ett medelvärde för respektive år uträknats med grund i ovan 

nämnda tidsserier. Slutligen har en kvotering mellan standardavvikelserna och 

medelvärdena resulterat i olika tidsserier för variationskoefficienten. Den uttrycks 

procentuellt och således motsvarar till exempel ett diagram med låga resultat på y-axeln 

mer sammanpressade löner. Utöver detta visar ett av diagrammen kvinnornas procentuella 

andel av männens löner inom respektive land. Beräkningarna för detta diagram är en 

kvotering mellan kvinnornas medellöner och männens medellöner. Slutligen har 

tidsserierna som producerats av dessa beräkningar infogats i diagram. 

 

  

                                                           
24 Elvander(1988), s. 201, s. 216, s. 253  
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Diagram 1. Variationskoefficienter för svenska och norska löner, båda 

könen, i 7 industrigrenar 1956-1990

 

Källa: Egna beräkningar utifrån Sveriges officiella statistik, Norges offisielle statistikk 

 

Under perioden (1956-1964) då Magnusson och Johansson menar att den solidariska 

lönepolitiken började genomföras ökar lönespridningen sett till samtliga löner i Sverige, 

en inledande ökning som följs av en fallande tendens resulterar i en liten ökning (diagram 

1). Efter just 1964 års avtal faller spridningen mellan samtliga observerade svenska löner 

markant, sett till samtliga observerade löner i Norge minskar också spridningen under 

perioden 1964-1971, även mellan 1956 och 1971 men inte i samma takt som i Sverige. 

Emellertid är utvecklingen i Norge fastfrusen under den period då spridningen ökar i 

Sverige. 

Lönespridningen fortsätter att minska (diagram 1) fram till år 1973 i Norge innan den 

antar en skiftande trend som slutligen resulterar i en liten minskning i lönespridningen 

1982 jämfört med 1971. Däremot sker en ökning mellan 1973 och 1982 (diagram 1).  

I Sverige minskar lönespridningen fram till år 1974, därefter börjar den öka marginellt 

innan den minskar till en punkt lägre än den 1974. 

Den svenska lönespridningen börjar slutligen öka efter år 1982, håller sig stabil mellan 

1983 och 1984 var efter den minskar kraftigt. Från och med 1985 påbörjas en kontinuerlig 
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ökning av spridningen (diagram 1). Den norska spridningen visar en oregelbunden ökning 

i början av 1980-talet till väldigt höga nivåer innan ett brant fall år 1987 (diagram 1). 
 

Diagram 2. Variationskoefficienter för svenska och norska mäns löner i 7 

industrigrenar 1956-1990

 

Källa: Egna beräkningar utifrån Sveriges officiella statistik, Norges offisielle statistikk 

 

Lönespridningen ökar även mellan männen under perioden 1956-64 (diagram 2). 

Efter 1964 års avtal faller spridningen mellan samtliga observerade svenska löner markant 

(diagram 1), denna spridning har inte samma effekt (diagram 2) sett till spridning mellan 

männens löner. Spridningen mellan männens löner i Norge ökar under perioden 1971-

1988 innan den börjar falla (diagram 2), motsvarande resultat för svenska mäns löner 

följer mönstret som redovisas för Sverige i diagram 1. 
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Diagram 3. Variationskoefficienter för svenska och norska kvinnors löner i 5 

industrigrenar 1956-1990

 

Källa: Egna beräkningar utifrån Sveriges officiella statistik, Norges offisielle statistikk 

 

Spridningen mellan kvinnors löner ökar även den i Sverige mellan år 1956 och 1964 innan 

den faller kontinuerligt fram till år 1971, men sett till perioden 1956-1971 ökar den 

(diagram 3). Även i Norge sker en ökning under perioden.  

Under perioden 1971-1982 följer kvinnolönernas spridning i Norge de norska männens 

lönespridning, de går även om de svenska männens spridning år 1981. Resultatet gällande 

de svenska kvinnorna över hela perioden 1956-1990 visar en ökning följd av stagnation 

och avslutningsvis en minskning (diagram 3). Jämförs år 1956 med 1990 visar resultatet 

däremot en ökning i lönespridningen. Även i detta diagram (diagram 3) följer båda 

ländernas utveckling den som observerats i diagram 1 gällande den sista perioden, med en 

större ökning hos de svenska kvinnorna mellan 1982 och 1984. 
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Diagram 4. Kvinnornas löner uttryckta som procentuell andel av männens  

löner 1956-1990 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån Sveriges officiella statistik, Norges offisielle statistikk 

 

Fram till år 1971 håller svenska och norska kvinnor ungefär samma takt sett till 

utvecklingen av deras procentuella andel av männens löner, andelen ökar i betydligt större 

utsträckning hos de svenska kvinnorna mellan 1971 och 1982 (diagram 4). År 1956 är de 

svenska kvinnornas procentuella andel större än de norska kvinnornas, i Sverige sjunker 

denna andel efter år 1982 till en slutlig nivå under de norska kvinnornas andel år 1989. 
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4. Diskussion och slutsatser 

Den generella utvecklingen i resultatet har visat på två fakta. Till att börja med är det 

övergripande mönstret i båda länders observerade lönespridning lika, vilket får tala till 

Svenssons fördel. Emellertid så borde en förklaring helt och hållet sammanlänkad med 

marknadens utveckling inte lämna utrymme för de stora skillnader som finns, detta ger en 

viss tyngd till argumentationen förd av Erixon och Hibbs.  

Sett till perioden 1956-1971 faller spridningen i Sverige, men även i Norge. Detta 

skulle kunna vara ett uttryck för att utvecklingen enkom är beroende av marknaden, om 

man å andra sidan ser till vad Magnusson och Johansson beskriver som LOs egentliga 

genomförande av den solidariska lönepolitiken från och med 1964 talar resultatet för att 

den solidariska lönepolitiken hade en reell påverkan på lönespridning. Detta då 

spridningen mellan 1964 och 1971 minskar oerhört snabbt och en liknande periodisering 

inte går att finna i Norge sett till resultatet. Om tolkandet av resultatet inte stannar vid 

mönstret och även ser till den faktiska minskningen i spridningen blir argumentet att den 

solidariska politiken hade en reell påverkan starkare, i och med att den svenska 

spridningen är högre än den norska år 1956 och lägre från och med 1971 sett till samtliga 

löner och männens löner. 

Den andra perioden svarar för en i Sverige minskad frekvens i lönespridningen även 

om den håller sig fallande (bortsett från kvinnornas löner), med en period av ökning 

ungefär i mitten. För Norge sker en generell minskning i spridningen och en ökning kan 

observeras om man studerar spridningen fördelad efter kön. Sett till olika periodiseringar 

av decenniet går det att argumentera för att den svenska lönespridningen planar ut medan 

den norska börjar öka. I Sverige skedde som sagt höga löneökningar under 1974, detta 

kan möjligtvis utläsas i resultatet då spridningen börjar öka i Sverige vid just denna punkt 

på alla poster. Angående argumentet att marknaden skapade denna utveckling så borde 

det rimligtvis vara så att Norges ökning infaller samtidigt och pekar på en ökad spridning 

mellan 1974 och 1975, detta sker inte. Under just detta årtionde är det väsentligt att kunna 

observera likheter i lönespridning mellan länderna eftersom flera ”chanser” i form av 

världsomfattande kriser uppdagas för argumentationen som vill visa på att marknaden 

ensamt påverkar lönespridningen. Vidare är det viktigt att poängtera att institutionerna i 

Sverige under mitten av 1970-talet någorlunda lyckas med att fortsätta hålla ned 
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lönespridningen trots trasade förutsättningar medan Norge börjar inträda en period av 

ökande lönespridning. Även under 1980-talet hålls spridningen på en låg nivå i Sverige 

trots en tilltagande trend av ökning medan den norska spridningen ökar i allt högre takt. 

Sett till de norska kvinnolönernas spridning börjar den att följa de norska männens i 

början av 1970-talet upp till en spridning i paritet med männens. Sveriges kvinnolöner har 

också en följande tendens men till skillnad från Norge håller utvecklingen i Sverige en 

jämn, plan nivå. Det kan förklaras med just den solidariska lönepolitiken. Sveriges 

kvinnor är till största delen sysselsatta i de lågavlönade industrisektorerna och lägre 

avlönade än männen. Ambitionen från LO att pressa samman lönerna visar således inte 

utslag kvinnor emellan då deras yrken är de yrken som ska få högre lön, inbördes finns 

alltså ingen löneutjämnande effekt eftersom det är männens löner kvinnorna konkurrerar 

mot i detta avseende. Detta reflekteras också i att den samlade observationens två lägsta 

spridningspunkter uttrycker lägre spridning än de motsvarande observerade männen 

emellan för samma år i Sverige, men inte i Norge. 

Likheten mellan den observerade utvecklingen i Norge och Sverige är en minskning i 

lönespridningen som följs av en ökning i densamma. Den stora skillnaden är att den 

svenska spridningen minskar mer och ökar mindre. De likartade mönstren talar för att det 

är en strukturell marknadsutveckling eftersom båda länderna upplever den, men sett till 

Sverige som extremfall är lönespridningen unik om den sätts i kontexten att den 

solidariska lönepolitiken accelererade den minskande spridningen och stävjade den 

ökande spridningen. 

Resultatet talar för att Sverige kapitaliserade på marknadens förutsättningar genom 

Rehn-Meidnermodellen, Norge har som sagt en liknande trend till spridning under denna 

period men de svenska lönernas sammanpressning är betydligt mer omfattande än de 

norska. Missgynnsamma förutsättningar infinner sig under 1970-talet och fortsätter in i 

1980-talet. Två oljekriser, avreglerandet av de fasta växelkurserna och en lågkonjunktur 

sammanfaller men den svenska lönespridningen börjar först fluktuera när lönepolitiken 

läggs om, till exempel de kraftiga löneökningarna i konjunktion med en ny skattepolitik i 

mitten av decenniet 1970-1980. Inte ens stora konflikter på arbetsmarknaden rubbar den 

svenska spridningen förrän de resulterar i att ramverket som byggts upp slås sönder. 
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Sammantaget pekar jämförelsen med Norge på att den solidariska lönepolitiken i 

Sverige, utifrån vad som går att utläsas ur materialet, faktiskt ledde till en löneutjämning 

som gick längre än den som skulle skett enbart på grund av marknadskrafterna.  

Lars Svenssons resonemang om att den solidariska lönepolitiken understöddes av en 

tendens hos marknadskrafterna kan emellertid inte helt avskrivas eftersom de svenska och 

norska mönstren är likartade. Han kommenterar som bekant i sitt debattinlägg att den 

solidariska lönespridningen först fick formen av drivande kraft i lönespridningen under 

70-talets kriser. Jämförelsen med Norge är relevant i ljuset av Svenssons kommentar 

kombinerat med oljekriserna då Norge och Sverige börjar skilja sig åt ordentligt först efter 

den första oljekrisen. Den solidariska lönepolitiken kombinerat med de ekonomiska 

svårigheterna skapade ett litet utrymme åt löneökningar i Sverige medan det kan vara så 

att oljans stigande pris gav norska företagare större möjligheter till löneökningar, det 

sistnämnda går att jämföra med de svenska rekordlöneökningarna i mitten av 1970-talet 

och deras inverkan på lönespridningen. Med andra ord ger den norska oljan Svensson 

delvis rätt då en markant skillnad i marknadsförutsättningarna mellan Sverige och Norge 

finns under den observerade perioden. Han ger dock ingen förklaring till det som har 

observerats i denna uppsats; nämligen vilken omfattning lönespridningen har i Sverige 

respektive Norge. 

Den solidariska lönepolitikens genomförande i Sverige och LOs motiv bakom att föra 

den har som resultatet visar haft en reell inverkan på lönespridningen i Sverige under 

perioden 1956-1990. Det måste i det här sammanhanget understrykas att spridningen 

tilltog med kraft i Sverige först när LOs medlemsförbund IF Metall ställde sig kritiska till 

den solidariska lönepolitiken och slutade delta i de centraliserade förhandlingarna 1983. 

Denna slutsats förstärks av den komparativa jämförelse som visar att samma skarpa och 

branta utveckling inte kan observeras i Norge. Även om mönstret i respektive lands 

utveckling är likartat också under perioden då lönespridningen ökar och därför rimligtvis 

beror på marknadskrafterna, kvarstår det faktum att de stora skillnaderna i omfattning i 

kombination med händelser i den svenska lönepolitikens historia gör att det inte går att 

avfärda att den solidariska lönepolitikens sammanbrott hade inverkan på 

löneskillnadernas utveckling. 
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Svaret på uppsatsens övergripande fråga är följaktligen att den solidariska 

lönepolitiken påverkade den svenska lönespridningen och dess genomförande var i sin tur 

garanterat av andra faktorer varav marknadskrafter får anses ha varit avgörande. 

Lönespridningens långcykliska förlopp styrs alltså av marknadskrafterna, vilket avspeglas 

i en liknande utveckling i de båda ekonomierna, men skillnaderna dem emellan förklaras 

av den svenska lönepolitikens primat.  
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