
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

I arbetsmarknadsparternas gemensamma intresse: 

Mellan rationalitet och ideologi 

- En uppsats om varför kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme träffas 

på svensk arbetsmarknad 
 

 
John-Erik H. Bergkvist 

 
Examensarbete 30 HP 

Politices Masterprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handledare: Karl-Oskar Lindgren 

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 



	 2	

Författare: 
John-Erik H. Bergkvist 

Titel 
I arbetsmarknadsparternas gemensamma intresse: Mellan rationalitet och ideologi 
- En uppsats om varför kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme träffas på svensk 
arbetsmarknad 

Handledare 
Karl-Oskar Lindgren, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 

Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker varför kollektivavtal utan centralt löneutrymme träffas på svensk 
arbetsmarknad. Det empiriska materialet utgörs av svar från tjugotre semistrukturerade 
intervjuer med arbetsmarknadsorganisationer och Medlingsinstitutet. Den empiriska datan 
analyseras utifrån Walter Korpis maktresursteori och Peter Swensons mellanklassteori och 
dess förklaringar av arbetsmarknadsorganisationernas beteende. Studien finner inget stöd för 
hypotesen härledd ur maktresursteorins förklaring – att det skulle vara svaga förbund som 
tvingats till kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme. Huvudslutsatsen är istället att 
kollektivavtal utan central angivet löneutrymme är en produkt sprungen ur parternas 
gemensamma intresse att skapa en mer segmentalistisk ordning med en mer 
prestationsbaserad lönebildning och större lönespridning. Bland förbunden finns två något 
olika motiv till att lämna ett mer solidarisk lönebildningsarrangemang. Majoriteten av 
förbunden ser ett stort egenvärde i en mer segmentalistisk ordning i syfte att åstadkomma 
större lönespridning och för att möjliggöra för den individuella medlemmen att påverka sin 
egen lön och möjlighet till lönekarriär. Det andra motivet är att använda det sifferlösa avtalet, 
och implicit de segmentalitska effekter det innebär, för att åstadkomma relativlöneökningar 
för förbundsmedlemmarna som kollektiv. När kollektivavtal utan centralt angivet 
löneutrymme väl har träffats förändrar det förutsättningarna för beslut om kollektivavtal utan 
centralt angivet löneutrymme vid nästa avtalsrörelse. Avtalet stärker relationen till 
arbetsgivarparten på alla nivåer i avtals-och lönebildningsprocessen och alla nivåer är nöjda 
med avtals- och löneproceduren – vilket gör det svårare att inte träffa avtalet vid nästa 
avtalsrörelse. 
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1. Inledning 
	
	
Arbetsmarknadens funktionssätt intresserar många inom och utanför akademin. De flesta 

människor får huvuddelen av sina inkomster från arbetsmarknaden genom att sälja sin 

arbetskraft för lön. Lönen och lönebildningen är inte bara av stor betydelse för den enskilda 

förvärvsarbetaren utan också för hela samhällsekonomin. Såväl utbudet som efterfrågan på 

arbetskraft och liksom även inflation och arbetslöshet beror på hur lönebildningen fungerar. I 

Sverige och många andra länder är lönebildningen organisationsstyrd. Den här uppsatsen 

studerar lönebildningen ur ett förhandlingsperspektiv genom att studera arbetsmarknadens 

organisationer, deras beteende och målrationalitet. Arbetsmarknadsorganisationernas 

beteende i förhandlingssituationen på mikronivå är starkt sammankopplat till effekter på 

makronivå, exempelvis arbetslöshet och lönestruktur. I förlängningen medför detta 

implikationer på välfärd och politik. Lönebildningen innehåller således flera 

fördelningspolitiska dimensioner. 

 

Lönebildning påverkar alltså lönestrukturen och följaktligen inkomstfördelningen. 

Löneskillnader mellan män och kvinnor, mellan olika yrkesgrupper, mellan hög- och 

lågutbildade och mellan olika regioner påverkas av de beslut som fattas av arbetsmarknadens 

aktörer. Existerande löneskillnader påverkar emellertid också aktörernas beslut. Besluten får 

konsekvenser och påverkar individers val av utbildning, yrke, vilka som anställs etc. För 

tydligheten skull skall det emellertid accentueras att även marknadskrafterna givetvis kraftigt 

påverkar lönestrukturen (Björklund m.fl. 2014: 123-124). 

 

Löneandelen har sjunkit i samtliga OECD-länder och i nästintill alla utvecklingsekonomier 

sedan 1980 (Stockhammer, 2017)(Bengtsson & Lindberg, 2013). Arbetskostnadsandelen i 

svenskt näringsliv har sjunkit sedan 1970-talet, även ifall nivåerna varit relativt konstanta 

sedan 1980. Det tycks vara industrisektorn som bidragit mest till trenden (Molinder & 

Pettersson, 2013). Tidsserieanalyser över de senaste femtio åren visar att det finns ett positivt 

samband mellan facklig organisationsgrad och löneandel i avancerade ekonomier. Resultaten 

påvisar emellertid att fackförbund i de nordiska länderna har mindre effekt på löneandelen än 

fackförbund på kontinentaleuropeiska arbetsmarknader (Bengtsson, 2014). Förklaringen till 

detta tros vara lönemoderation. Det betyder att fackförbund och arbetsgivarorganisationer 

samordnar lönebildning i syfte att åstadkomma löneåterhållsamhet för att uppnå 
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reallöneutveckling och hög sysselsättning. Facklig makt i löneförhandlingarna bygger alltså 

mycket på att facket kan påverka utbudet av arbetskraft. Det är därför viktigt att studera 

fackförbundens målrationalitet, dvs. deras mål i lönebildningen. 

 

Medlingsinstitutet hade registrerat 688 centralt tecknade kollektivavtal om löner och allmänna 

villkor på den svenska arbetsmarknaden 31 december 2016, vilket täckte 3,5 miljoner 

löntagare. 1,5 miljoner löntagare hade någon form av lokal lönebildning och 2 miljoner 

omfattades av avtal för central lönebildning. 2016 täcktes alltså 24 procent av alla anställda av 

sifferlösa avtal, dvs. kollektivavtal utan centralt angivet utrymme. Detta innebär att 

löneutrymmet bestäms helt på lokal nivå utan central inblandning. Vid lönerevisionen sätts 

den nya lönen av de lokala parterna eller i samtal mellan chef och medarbete, genom en så 

kallad lönesamtalsmodell (Medlingsinstitutet, 2017)(Karlsson et al., 2014). I LO-förbundens 

avtal återfinns inga sifferlösa avtal, bland Sacoförbunden är 68 procent av avtalen sifferlösa 

och bland TCO-förbunden 39 procent år 2016. Enligt Medlingsinstitutets definition betyder 

det att 51 procent av alla tjänstemän täcks av sifferlösa avtal (Medlingsinstitutet, 2017). Enligt 

en Saco-rapport från 2016 så finns emellertid inget samband mellan den individuella 

löneutvecklingen för totallönen bland akademiker och typ av avtalskonstruktion. Resultaten 

visar att andra lönepåverkande faktorer som byte av jobb och position har större effekt 

(Granqvist & Regnér, 2016). 

 

Vad är det som driver utvecklingen mot att allt fler kollektivavtal utan centralt angivet 

löneutrymme träffas? Innebär avtalskonstruktioner utan siffror en institutionell förändring? 

Enligt kritiker, framförallt inom LO-förbunden, hotas samordningen eftersom ”sifferlösa avtal 

bara är ett sätt att runda märket”. Den här uppsatsen söker en intentional förklaring till varför 

dessa avtal träffas. 
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1.1. Syfte och frågeställning 
 

1.1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka grunder fackförbund träffar kollektivavtal 

utan centralt angivet löneutrymme, tillika sifferlösa avtal. Syftet är således att kunna förklara 

variation i olika avtalskonstruktioner och varför vissa fackförbund träffat kollektivavtal utan 

centralt angivet löneutrymme och andra inte. Ett grundantagande är följaktligen att 

fackförbund och arbetsgivarorganisationer tecknar avtal utifrån medvetna strategier. Fokus 

ligger alltså på fackförbundens motiv och incitament till tillämpning och icke-tillämpning av 

kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme och belyser således specifika förbunds 

målrationalitet i avtalsprocessen. Men eftersom avtalen är en utfallsprodukt av en förhandling 

mellan två parter så analyseras även arbetsgivarparternas motiv och strategier för att kunna 

besvara forskningsfrågan. Syftet är att utifrån teorierna testa om sifferlösa avtal är en produkt 

ur parternas gemensamma intresse är en produkt ur konflikt. Uppsatsen söker följaktligen en 

intentional förklaring till varför allt fler kollektivavtal utan centralt angivet utrymme träffas. 

 

1.1.2. Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående syfte så kan följande forskningsfråga formuleras:  

 

• Varför träffas kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme på svensk 

arbetsmarknad?  

 

1.1.3. Avgränsning 

Den här uppsatsen undersöker inte makroekonomiska utfall av olika avtalskonstruktioner utan 

endast varför dem tillämpas. Uppsatsen behandlar arbetsmarknadsorganisationernas aktuella 

upplevelser, motiv och strategier gällande avtalskonstruktioner. En viss tidsmässig aspekt har 

försökts vävas in för att åstadkomma variation över tid. Dessa historiska utsagor utgörs endast 

av nuvarande förhandlingschefers historiska referensramar (utifrån egna erfarenheter och 

organisationsspecifik kunskap dem förvärvat), vilket är viktigt för att förstå vad som formar 

deras nuvarande tänkande. Följaktligen kommer skriftliga historiska källor utelämnas. De 

empiriska data som analysen vilar på har avgränsats till tjugotvå intervjuer på grund av 

teoretisk-metodologiska överväganden (se under metodavsnitt), samt tillgänglighet under den 
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begränsade uppsatsperioden. Uppsatsen begränsas till ett visst antal teoretiska ramverk och 

kan säkerligen kritiseras för att på detta sätt a-priori utesluta vissa förklaringsmodeller. De 

teoretiska ramverken är emellertid valda med omsorg utifrån noggranna vetenskapliga 

överväganden vilket behandlas ytterligare under teoriavsnittet. Med hänsyn till tidsförfogande 

och uppsatsens omfång har dessa avgränsningar, både teoretiskt och praktiskt motiverade, 

varit nödvändiga. 

 

1.1.4. Problemområde och kunskapsbidrag 

Lönebildning inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Industrial relations domineras 

av forskning kring arbetsmarknadens institutioner. Detta gäller både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Kvantitativ ekonometrisk forskning handlar framförallt om sambandet mellan olika 

typer av institutionella förhållanden och makroekonomiska utfall. Den kvalitativa forskningen 

har inte sällan behandlat den historiska utvecklingen av olika förhandlingsinstitutioner. Både 

kvalitativ och kvantitativ forskning har till stor del haft en komparativ ansats. Både kvalitativ 

och kvantitativ forskning har även ofta haft en institutionell makroansats. Jag riktar istället 

fokus på de drivkrafter som driver institutionernas förändring på mikronivå, dvs. 

arbetsmarknadens aktörer, vilka tillsammans i mångt och mycket utgör arbetsmarknadens 

institutioner. Min ambition är alltså att djupgående redogöra för det som kallas 

”microfoundations”, vilket implicerar mikroanalys av individuella agenters beteende som 

underbygger makroteori (Barro, 1993: 594). Min ambition på ett mer generellt plan är således 

att dra nytta av den kvalitativa metodens fördelar till den kvantitativt orienterade 

lönebildningsforskningen. Min ambition är dessutom att min aktörsorienterade mikrostudie 

bidrar till den makro- och institutionsorienterade lönebildningsforskningen, som givetvis 

också behöver mikroempirisk grund. Stor del av både den kvalitativa och kvantitativa 

forskningen vilar på teoretiska antaganden om arbetsmarknadsorganisationernas 

målrationalitet. Min studie undersöker dessa empiriskt. Ett konkret bidrag är att de två 

dominerande teoretiska förklaringsmodellerna till arbetsmarknadsorganisationernas beteende, 

maktresurs- och mellanklassteori, testas empiriskt.  

 
I princip alla löntagare och arbetsgivare berörs av kollektivavtal och har intresse om vad som 

händer på arbetsmarknaden. Att försöka beskriva och redogöra för trender i 

arbetsmarknadsorganisationernas beteende och inställning till lönebildning och 

avtalskonstruktioner och på ett enkelt sätt förklara vad som ligger bakom utvecklingen mot 

större användning av avtal utan centralt angivet löneutrymme är således även av 
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allmänintresse. Jag önskar även att bringa mer klarhet i den tämligen onyanserade debatten 

om sifferlösa avtal. Följaktligen ser jag att uppsatsen både har stort inom- och 

utomvetenskapligt värde.  

 

1.2. Metod 
 

Följande avsnitt redogör för uppsatsens utgångspunkter, ontologiska antaganden, metodval 

och konkreta tillvägagångssätt i empiriinsamlingen, samt en kritisk reflektion kring dessa 

beståndsdelar. Syftet är följaktligen att åstadkomma intersubjektivitet. 

 

1.2.1. Utgångspunkter och statsvetenskapens roll 

En av Sveriges mest välrenommerade arbetsmarknadsexperter, Lars Calmfors, har efterfrågat 

statsvetarnas analyser av ekonomisk-politiska institutioner. Calmfors har något provocerande 

redogjort för sin hypotes att statsvetarnas frånvaro i dessa frågor beror på bristande insikt och 

förståelse för ekonomiska problem och ekonomisk analys (Calmfors, 2010). Vetenskapens 

progressionsform och inneboende krav på kumulativitet har lett mig till att hämta perspektiv 

från just nationalekonomiskekonomisk forskning. Statsvetenskapen bör emellertid ställa andra 

frågor än de i nationalekonomi. Jag kommer eftersträva en partiell mönstersökning. Det 

experimentliknande tänkandet gällande val av fall, oberoende och beroende variabler och 

förklaring (liksom hos universalister) i kombination med djupare kunskaper och förståelse av 

olika kontexter är statsvetenskapens främsta konkurrensfördel. Denna övertygelse har 

resulterat i att jag valt en kvalitativ fallstudieansats med intervjumetod för denna uppsats 

(Bennich-Björkman, 2017).  

 

1.2.2. Val av fall och ceteris paribus 

För att svara på min forskningsfråga om varför vissa fackförbund träffar kollektivavtal utan 

centralt angivet löneutrymme och andra inte så har jag behövt ha flera aspekter i beaktande. 

Först och främst har jag intervjuat både förbund som har träffat och inte har träffat 

kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme (hädanefter KUCAL) med ambition att 

skapa variation för att bättre förstå just varför. Eftersom jag på förhand haft kännedom om 

vilka som träffar KUCAL så har jag fokuserat på akademiker- och tjänstemannaförbund, 

huvudsakligen inom TCO och Saco. Jag har emellertid även intervjuat LO:s avtalschef för att 

få en bild av hur LO-förbunden resonerar kring deras och andras avtalskonstruktioner. Jag har 
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intervjuat tjugoen förhandlingschefer, alternativt biträdande förhandlingschefer, fördelat på 

sju Saco, nio TCO-förbund och en före detta ordförande för en förhandlingskartell, samt LO:s 

avtalschef och tre förhandlingschefer från arbetsivarsidan. Det skall tilläggas att Jusek har en 

förhandlingschef för offentlig sektor och en för privat sektor som jag intervjuat. Min ambition 

har varit att intervjua förhandlingschefer från alla TCO- och Saco-förbund givet 

tidsbegränsning och intervjupersonernas tillgänglighet (mitt under avtalsperiod). Fullständig 

lista på vilka som intervjuats återfinns i bilagor. 

 

För det andra, eftersom kollektivavtal träffas av två parter så har jag även behövt intervjua 

förhandlingschefer för arbetsgivarsidan. Jag har intervjuat tre stycken förhandlingschefer på 

arbetsgivarorganisationer. Det lägre antalet arbetsgivarorganisationer förklaras framförallt 

genom att det endast finns två inom offentlig sektor, Sveriges kommuner och landsting och 

Arbetsgivarverket. På privat sektor har jag endast intervjuat Almegas förhandlingschef. 

Almega är emellertid den arbetsgivarpart som träffat flest och mest omfattande avtal på privat 

sektor med de fackförbund som är med i studien. Min ambition har varit att intervjua ett par 

till större arbetsgivarorganisationer på privat sektor men jag har dessvärre inte lyckats få 

någon intervju med någon lämplig person från dessa. Slutligen har jag även intervjuat en 

ämnessakkunnig på avtalskonstruktioner på Medlingsinstitutet med ambition att kunna 

inkorporera den viktigaste formella institutionen i svensk lönebildning utöver MBL. Valet att 

använda mig av intervjumetod har grundats i en större flexibilitet i empirin än skrivet 

material. Jag har kunnat samla in viktig information om informella aspekter som makt och 

tillit som inte finns på samma sätt i skrivet material. Jag har emellertid tittat på förbundens 

skrivelser om avtalskonstruktioner och funnit dem tämligen innehållslösa och intetsägande 

och har således valt att inte analysera dessa närmare i uppsatsen. Jag har givetvis även tagit 

del av själva avtalen. De må vara intressanta men lämnas i princip utanför min analys 

eftersom de inte heller tillför något särskilt om de många latenta aspekter jag undersöker. Ur 

intervjuerna har jag fått ett väldigt rikt empiriskt material, vilket jag inte kunnat få genom en 

enkätinsamling eftersom jag då a-priori hade låst materialet till vissa frågor. 

 

1.2.3. Analytiskt-empiriska strategier 

Den mest uppenbara fördelen med en kvalitativ fallstudie är att den möjliggör en detaljerad 

analys utifrån väldigt rik och omfattande empirisk data (George & McKeown 1985: 23). Men 

som redan nämnt kan ett strategiskt val av fall möjliggöra förklaring och att det går att säga 
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något utöver fallen. Min ambition har som tidigare nämnts varit att skapa variation i 

dataunderlaget. Ambitionen har varit att skapa en experimentliknande situation där vissa 

förbund träffat KUCAL och andra inte, vilket utgår från tanken om ceteris paribus (allt annat 

lika). Den beroende variabeln (y) är i en sådan situation alltså träffandet av KUCAL. Urvalet 

är alltså gjort i ljuset av mest-olika-metoden där y-variabeln är det som skiljer och det som är 

av intresse att förklara. Det skall dock sägas att även fast urvalet har gjorts utifrån denna 

tankemetodik så är inte komparationen under ceteris paribus. Förbunden har många likheter 

(tjänstemannaförbund etc.) men alldeles för många olikheter (sektorer, kön, 

organisationsstyrka, medlemmarnas resurser och marknadsvärde etc.) för att kunna hävda 

ceteris paribus (Angrist & Pischkne, 2015: 2-4; Teorell & Svensson 2007: 222, 226). 

Variation kan åstadkommas genom flera olika strategier. Variation postulerar givetvis olika 

jämförelsepunkter. Dessa kan åstadkommas genom variation i rum, mellan olika enheter, i 

mitt fall mellan olika fackförbund. Variationen kan emellertid också åstadkommas genom 

jämförelser i tiden genom att jämföra olika tidsperioder. Att kombinera jämförelsepunkter i 

tid och rum är alltså önskvärt. Min strategi är primärt baserad på variation i rum, men jag har 

under hela forskningsprocessen haft ambitionen att inkorporera en tidsdimension. Konkret har 

det inneburit att jag vid varje intervjutillfälle frågat intervjupersonen (förhandlingschefen) hur 

länge vederbörande arbetat på fackförbundet/arbetsgivarorganisationen för att sedan frågat 

hur man resonerat kring avtalskonstruktioner över tid. Även min ekonomisk-historiska exposé 

syftar till att skapa en form av viss variation i tid. Exposén åstadkommer variation i kontexten 

i vilka förbunden verkat. Den tillhandahåller inte variation i hur förbunden resonerat kring 

just avtalskonstruktioner vilket hade varit den optimala och riktiga jämförelsepunkten utifrån 

att skapa variation i min studie. Men likväl tjänar den syftet att ge variation i kontext vilket är 

väldigt viktigt för att förstå aktörers målrationalitet vid en given (nutida) tidsperiod (Gerring, 

2004: 342-343; Lindvall 2007: 272) 

 

Min empiriska strategi är inte primärt relevant för deskriptiva eller explorativa studier utan 

just för att förklara. Förklaringen i denna uppsats sker genom en orsaksanalys, dvs. vad är det 

som gör att fackförbund tillämpar KUCAL? Min uppsats är en teoretiskt styrd studie utifrån 

en konventionell syn på statsvetenskaplig teoribildning som en process där teoretiska 

resonemang används för att utforma modeller, med hjälp av vilka det är möjligt att härleda 

hypoteser som sedan kan prövas gentemot empiriska observationer. Min uppsats och min 

empiriinsamling har alltså vägletts av tydligt angivna teoretiska antaganden, och den bygger 

på god kännedom om tidigare forskning (Teorell & Svensson 2007: 27; Lindvall, 2007: 271-
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272). Även fast uppsatsen är teoretiskt styrd så lämnar fallstudiedesignen utrymme för att ta 

in nya perspektiv och infallsvinklar under själva forsknings- och inlärningsprocessen. 

Fallstudien är således användbar för att både testa och generera hypoteser. Den 

kontextberoende kunskap som åstadkoms genom fallstudier är i sig självt essentiellt för djup 

inlärning. Fallstudien reducerar även risken för subjektiv bias då en som forskare hela tiden 

måste ompröva sina förutfattade meningar i förhållande till andra människors utsagor under 

forskningsprocessen (Flyvbjerg, 2003). Min uppsats har således både induktiva och deduktiva 

inslag, vilket är vanligt förekommande i forskarvärlden, och kan måhända argumenteras 

innebära en stringenskostnad, vilken jag inte bedömer väga tyngre än vinsterna med en öppen 

dynamisk forskningsprocess (Bennett & Checkel, 2016, s. 17).  

 

1.2.4. Konkret förfarande av empiriinsamling. 

Styrande för en elitintervju bör vara ett tydligt syfte, det gäller att som forskare ha klart för sig 

vad det är en vill veta. Syftet med mina intervjuer, tillika konstruktionen av intervjuguider, 

har alltså utgått från att förklara varför KUCAL träffas, konkret har intervjuguiderna utgått 

från tidigare forskning och teoribildning (Leech 2002: 665; Aberbach & Rockman 2002: 

667). Intervjuerna som hållits betecknas lämpligast som semi-strukturerade då jag utgått från 

en konkret intervjuguide med vissa förskrivna öppna frågeställningar utifrån teman från 

tidigare forskningsresultat. De teman som kan urskönjas är följande: målrationalitet, 

konsensus/konflikt, rationalitet/ideologi, omvärldsförhållande (samhällsekonomin, 

industrimärket, andra aktörer), samt implementering (utfall, kostnader, medlemsgensvar). 

Fullständig intervjuguide bifogas i appendix. Intervjuerna har skett i både fysiskt möte och 

per telefon och samtliga har spelats in. Alla intervjuer har hållits med en intervjuperson, utom 

vid ett tillfälle (Vårdförbundet) då både förhandlingschef och biträdande förhandlingschef var 

med under samma intervju. Intervjuerna har utgått från två olika intervjuguider beroende på 

ifall intervjupersonen företrätt arbetstagar- eller arbetsgivarsidan (se appendix). Själva 

intervjuförfarandet har delvis gått emot vedertagen praxis beträffande forskarens 

intervjubeteende, jag har exempelvis inte framställt mig som att jag vet mindre än vad jag 

egentligen gör och jag har stundtals varit tämligen ifrågasättande och utmanande. Min 

ambition har hela tiden varit att försöka få intervjupersonen att reflektera över sina egna svar 

och förhålla sig kritiskt till sitt eget fall. Jag har till stor del förlitat mig till min förmåga som 

konversatör i syfte att åstadkomma så dynamiska samtal som möjligt (Berry, 2002: 679-681). 
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1.3. Svensk lönebildning ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv 
 
I det här avsnittet skildras huvuddragen i den institutionella utvecklingen på den svenska 

arbetsmarknaden från 1938 års Saltsjöbadsavtal fram till industrinormens etablering. 

Tonvikten ligger på den senare delen av perioden och hur lönebildningen gått till. Den 

historiska exposén är viktig av flera anledningar. Först och främst ger exposén en introduktion 

till hur svensk arbetsmarknad och lönebildning fungerat och hur den påverkat 

samhällsekonomin. Grundläggande kunskap om arbetsmarknadens och lönebildningens 

funktionssätt är nödvändigt för att kunna ta till sig uppsatsens resultat på ett bra sätt. Dagens 

institutionella arrangemang bygger på tidigare beteenden, regelverk och politiska och 

ekonomiska förhållanden. Exposén ger alltså förståelse för hur institutioner och 

makroekonomiska omständigheter i den reala ekonomin samspelat historiskt. Den 

institutionella utvecklingen förklarar även hur dagens institutioner tagit form och att det finns 

en viss grad av kontinuitet – spårbundenhet. Exposén åstadkommer variation i kontexter 

under vilka arbetsmarknadsorganisationerna verkat i. Arbetsmarknadsorganisationernas 

målrationalitet grundar sig givetvis i en tidsspecifik kontext och det kräver en jämförelse över 

tid för att förstå kontextens betydelse för målrationaliteten. Historien tillhandahåller alltså 

komparativa analysfördelar.   

 

1.3.1. Den solidariska lönepolitikens tillkomst och förfall 

1938 års saltsjöavtal och centraliseringen av LO 1941 uppges inte bara ligga grund för 

samarbete, utan även den långa perioden med centraliserade förhandlingar mellan LO och 

SAF som började på 1950-talet. LO:s positiva attityd till ekonomisk stabilitet och tillväxt 

utföll i acceptans och villighet till socialt ansvarstagande. Centraliserade förhandlingar 

uppmuntrades också genom den nära relationen mellan LO och den socialdemokratiska 

regeringen och deras politiska preferens för självreglering istället för statsreglering, en 

preferens som delades av SAF (Kjellberg, 2009: 167-168). Perioden 1938-1970 benämns av 

Nils Elvander (2003) som Saltsjöbadsregimen och karaktäriserades av arbetsfred, centralstyrd 

lönebildning utan statlig intervention och grundprincipen att arbetsmarknadsfrågor skulle 

lösas genom kollektivavtal. Christer Lundh (2010) sammanfattar perioden under beteckning 

samförståndsandan.  
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Perioden 1956-1968 var i Rehn-Meidnermodellens förtecken. Perioden kännetecknades av en 

hög efterfrågan på svenska exportvaror och företag i den exportorienterade sektorn brottades 

med arbetskraftsbrist. LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner utformade en plan för 

att lösa arbetskraftsbristen, stärka tillväxten, kontrollera inflationen, minska lönespridningen 

och uppnå full sysselsättning. Planen kom att bli väldigt inflytelserik i svensk ekonomisk 

politik. Ett centralt element var den solidariska lönepolitiken som syftade till att uppnå en 

lönestruktur utifrån devisen ”lika lön för lika arbete”. Detta skulle minska lönespridningen 

mellan olika branscher och regioner till den grad att det skulle leda till en om-allokering av 

arbetskraften - från lågproduktiva sektorer till den högproduktiva exportindustrin. Vilket i 

efterhand också empiriskt förts i bevis. Under perioden var förhandlingarna starkt 

centraliserade vilket också argumenteras för ha varit ett instrument för att uppnå en solidarisk 

lönepolitik eftersom det fanns förlorarande aktörer på arbetsmarknaden (Alexopoulos & 

Cohen, 2003; Molinder, 2017: 118-148; Lundh, 2010: 195-196). Torben Iversen (1996) 

argumenterar att det föreligger ett intimt förhållande mellan makroekonomisk politik och 

kollektivförhandlingsinstitutioner. Iversen förklarar den solidariska lönepolitiken fall genom 

en omläggning av vad som prioriteras i den ekonomiska politiken - från fullsysselsättning till 

prisstabilitet (låg stabil inflation) och balanserade budgetar. 

 

1.3.2. Statliga inkomstpolitiska ingrepp i en konfrontationsregim 

Omkring 1970 transformerades Saltsjöbadsregimen till en konfrontationsregim som varade 

till slutet av 1990-talet. Perioden implicerade en arbetsrättslig lagstiftningsoffensiv; offensiva 

ideologiska förskjutningar i både fackföreningsrörelsen och SAF; en gradvis upplösning av 

det centraliserade förhandlingssystemet; samt statliga inkomstpolitiska ingrepp med syfte att 

styra lönebildningen (Elvander, 2003; Kjellberg, 2009: 171-177). Under 1980-talet övergavs 

det centraliserade förhandlingssystemet med fåtalet starka, nästan heltäckande organisationer i 

förmån för ett mer decentraliserat organisations- och förhandlingssystem (se Figur 1).  
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Figur 1. Centraliserade löneförhandlingar i Sverige, 1965-1993 

 
Källa: Iversen (1996)  

 

Det centraliserade förhandlingssystemet hade fungerat tämligen väl under perioden före 1970 

men började ifrågasättas under 1970-talet. Avtalen blev alltmer detaljerade och utrymmet för 

lokal hänsyn i lönesättningen blev begränsad i en kontext med tämligen omfattande 

lönekompression. Löneutjämningspolitiken hade under perioden 1960-1975 halverats inom 

LO och SAF:s avtalsområden. Utifrån näringsstrukturförändringar med ökat antal tjänstemän 

så minskade även LO:s relativa storlek på arbetsmarknaden. I 1983 års avtalsrörelse så bröt 

sig Verkstadsindustrin och Metall ur de centrala förhandlingarna och flertalet förbund hade 

redan börjat förhandla på branschnivå (Westermark, 2008: 5; Lundh, 2002: 213-229). 

Perioden från 1970-talets mitt fram till 1990 karaktäriserades av relativt höga löneökningar i 

komparation med både tidigare och senare perioder. Löneökningstakten utgjorde ett ständigt 

hot mot internationell konkurrenskraft och sysselsättning och ledde slutligen till upprepade 

devalveringar (Calmfors, 2007: 2; Westermark, 2008; 5)  

 

I den gradvis mer decentraliserade institutionella kontexten så framträdde tendenser till 

löneinflation redan under 1970-talet. För att förhindra att decentraliseringen förstärkte 

löneinflationen så ökade frekvensen och omfattningen av statliga inkomstpolitiska ingrepp 

under den socialdemokratiska regeringsperioden 1982-1991. Politiken under perioden var 

följaktligen helt i strid med den svenska arbetsmarknadsmodellens ”autonomiprincip”. Under 

1980-talets mitt så försökte regeringen dämpa lönekostnadsinflationen genom att i rådslag 

med arbetsmarknadens centralorganisationer upprätta ramar för kostnadsökningar inklusive 

löneglidning. Den socialdemokratiska regeringens ambition var att åstadkomma en 

byteshandel med facket genom skattesänkningar, tillfälliga prisstopp och delvisa indragningar 

av företagsvinster i utbyte mot återhållsamhet i lönekraven. Regeringen använde dessutom 



	 15	

den offentliga arbetsgivarfunktionen som ett inkomstpolitiskt styrmedel. Effekterna på 

lönebildningen och samhällsekonomin av de aggregerade statliga inkomstpolitiska ingreppen 

skulle visa sig bli mycket begränsade (Elvander 1988: 282-316; Elvander 1990: 1-21; 

Elvander 1997: 251). Ekonomisk-institutionellt så kännetecknades 1975-1980 av lägre tillväxt 

och en struktur där industrisektorns betydelse för svenskt BNP sjönk samtidigt som 

tjänsteproduktionen tog fart på riktigt. Förskjutningen brukar betecknas som övergången från 

industri- till tjänste- och informationssamhället (Lundh, 2010: 239). I avtalsrörelsen 1980 så 

blev avtalen i den offentliga sektor normbildande för industriavtalen (Lundh, 2010: 262). Den 

svenska kronan devalverades 1976, två gånger 1977, 1981 och slutligen 1982 med 16 procent 

(Riksbanken, 2017)   

1.3.3. Industriavtalet och vägen dit 

Perioden strax före 1990 kantades av en årlig löneökningstakt, inklusive löneglidning, på 

ungefär 10 procent vilket översteg genomsnittet under 1980-talet och var dubbelt så högt som 

OECD-genomsnittet. I januari 1990 bjöd den socialdemokratiska regeringen in 

arbetsmarknadsorganisationerna till diskussion om nya centrala avtal för en lägre nivå, 

innefattande omförhandlingar för 1990 och institutionella reformer såsom en förstärkning av 

Medlingsinstitutet. I en kontext av försämrad tillväxt, försämrad bytesbalans och snabbt 

ökande inflation, som sammantaget utgjorde ett allvarligt hot mot sysselsättningen, talade 

dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt om ”den sista chansen för den svenska modellen” 

(Elvander, 1997: 252; Calmfors, 2007: 2).  Diskussionerna strandade och ersattes av flertalet 

nya förslag till reformer för makroekonomisk stabilitet genom lönestopp och strejkförbud. 

Förslaget misslyckades och orsakade regeringskris och följaktligen en regeringsombildning 

där Kjell-Olof Feldt ersattes av Allan Larsson. Allan Larsson tillsatte ett krispaket som 

innefattade bland annat tillsättandet av en speciell förhandlingsgrupp. Det kraftigt försämrade 

konjunkturläget och kraftigt ökad arbetslöshet i samband med krisen 1991 tordes varit starkt 

bidragande till att stabiliseringsaktionen sedermera lyckades. Pris- och lönespiralerna bröts 

löneökningstakten sjönk till omkring tre procent per år och reallöneökningar åstadkoms 

genom att den nya låginflationspolitiken fick kraft 1992 (Elvander, 1996: 252; Lundh, 2010: 

273).  

 

Förhandlingsgruppen, tillika Rehnbergskommissionen, leddes av tidigare AMS-chefen Bertil 

Rehnberg och bestod av tidigare förhandlingschefer från parternas centralorganisationer. Efter 

misslyckandet att nå ett stabiliseringsavtal i avtalsrörelsen 1990 så lyckades gruppen utarbeta 
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en mall för stabiliseringsavtal mellan förbundsparterna på hela arbetsmarknaden. Mallen var 

baserad på en samhällsekonomisk analys i samarbete med centralorganisationerna. Nästan 

alla organisationer anslöt sig till förhandlingsgruppens samhällsekonomiska bedömning och 

de accepterade att förhandla givet att stabiliseringsavtalet skulle ha samma giltighetstid och ge 

likvärdigt utfall. Stabiliseringsavtalen som slöts för perioden januari 1991 till april 1993 

innefattade bland annat lönestopp och förbud mot lokala förhandlingar under det första året. 

De totala lönekostnadsökningarna blev nära fem procent per år under den period som de flesta 

avtal omfattade.  

 

Den ekonomiska krisen åren 1991-1993 gav stora effekter på arbetsmarknaden, vilket i sig 

dämpade pris- och lönekostnadsökningarna i Sverige under perioden. Avregleringar och 

övergången till rörlig växelkurs innebar början på en inflationsbekämpande politik. 

Inflationsmålet infördes efter kronkrisen 1992 och Riksbanken blev alltmer oberoende och 

tog ansvaret över stabiliseringspolitiken. Medlemskapet i EU och följande konvergenskrav 

bidrog också till anti-inflationistisk politik. 1995 års avtalsrörelse skedde i samband med 

kraftigt kronfall och i ljuset av en internationell konjunkturuppgång åren 1994-1995 som 

gynnande exportindustrin, samtidigt som den inhemska ekonomin dämpades av en stram 

finanspolitik. Med ambitionen att skapa samsyn mellan medlemsförbunden tillsatte LO redan 

1991 en arbetsgrupp med uppgift att utreda vad som bestämmer utrymmet för löneökningar. I 

rapporten definieras det reala utrymmet som bestämt av det internationella avkastningskravet 

på kapital, dvs. att över konjunkturcykler måste vinstnivån i Sverige vara jämförbar med 

motsvarande investeringar utomlands. På ett mer grundläggande plan bestäms löneutrymmet 

långsiktigt av produktivitetsutvecklingen. Om lönerna överstiger utrymmet resulterar det i 

inflation och arbetslöshet (LO, 1995: 20) Edingruppen ansluter sig till LO-rapportens 

slutsatser i ett betänkande (LO, 1995: 3). Efter det presenterade Edingruppen europanormen 

på 3,5 procent som kom att bli ett golv snarare än ett tak, och de totala löneökningarna blev i 

genomsnitt 4,5 procent per år 1995-1997, medan industrin såg löneökningarna uppgå till hela 

5,5 procent per år under perioden. Ett flertal strejker bröt ut och avtalsrörelsens 1995 blev den 

mest konfliktfyllda sedan storkonflikten 1980 (SOU 2006: 32). 

 

Offentlig sektors decentraliseringsprocess har följt den privata sektorns. Den inleddes sålunda 

i mitten 1980-talet för att sedan tillfälligt avbrytas under stabiliseringsaktionen för att sedan 

fortsätta under resten av 1990-talet. Statliga affärsverk anslöt sig till SAF-förbund och 

förhandlingar kom att skötas av en rad TCO- och SACO-förbund. En omfattande andel av 
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löneökningarna fördelades lokalt och resultatet av avtalsrörelsen 1995 blev att hela 

löneökningen skulle fördelas lokalt och individuellt (Lundh, 2010: 274). 

 

Regeringen kände sig tvungen att vidta ytterligare åtgärder och anmodade parterna att senast 

31 mars 1997 lämna besked om förutsättningarna att gemensamt finna former för 

förhandlingar och lönebildning som åstadkommer en löneutveckling på en mer ”europeisk 

nivå” (Elvander, 2003: 17). Under tiden hade den europeiska marknadsintegrationen och 

globaliseringen gjort att den svenska ekonomin och företagens konkurrenssituation successivt 

blivit alltmer beroende av internationella förhållanden. Regeringens samtal med parterna 

övergick i förhandlingar 1997. Förhandlingarna resulterade i industriavtalet. Industriavtalet 

implicerade inrättandet av en partsammansatt industrikommitté med uppgift att följa och 

främja tillämpningen av industriavtalet. Till detta inrättades även ett ekonomiskt råd som 

skulle tillhandahålla beslutsunderlag i form av ekonomiska analyser och rekommendationer. 

Därtill skulle det ekonomiska rådet även tillsätta opartiska ordföranden i 

förbundsförhandlingarna. Industriavtalet realiserades i praktiken på senhöstens avtalsrörelse 

1997. Massa- och pappersindustrin var först och deras förhandlingar resulterade i ett 

treårsavtal på 2,9 procents total lönekostnadsökning per år, dvs. inklusive löneglidning och 

0,5 procents kostnad för arbetstidsförkortning (Elvander, 1997: 261; Elvander, 2003: 17-18; 

274-275). Avtalsrörelsen 1998 blev en stor framgång för industriavtalet då löneökningstakten 

var förenlig med omvärldens ökningstakt. Ekonomiska rådets analyser lyckades övertyga de 

fackliga ledarna till modesta löneökningskrav som skulle innebära reallöneökningar. De 

offentliga arbetsgivarorganisationerna tog initiativ till överläggningar med motparterna om ett 

samarbetsavtal inspirerat av industriavtalet.  Den konkurrenssatta industrins löneledande och 

normbildande funktion hade fått allmän acceptans. Under avtalsrörelsen 2000 så slöts ett 

samarbetsavtal inom statlig sektor. Industrin hade återigen blivit löneledande och 

lönenormerande i en kontext med decentraliserade förhandlingar där stor del av 

lönebildningen skedde i företagen. År 2000 inrättades Medlingsinstitutet som ersatte Statens 

förlikningsmannaexpedition som sedan 1906 förmedlat i arbetstvister. En ny 

lönebildningsregim hade etablerats (Elvander, 2003; 19; Lundh, 2010: 276). Perioden från 

1997 till finanskrisen 2008 kännetecknades av industriell tillväxt, låg inflation och en god 

reallöneutveckling på omkring 2 procent per år. Svenska löntagare har inte haft en så lång 

period av obruten reallöneökning sedan 1960-talet (Lund, 2010: 284). Reallönerna har fortsatt 

stiga fram till nutid 2017 (Medlingsinstitutet, 2017). Figur 2 och 3 nedan visar 

Reallöneutveckling och utvecklingen för reell disponibel inkomst från 2001-2015. 
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Figur 2. Reallön 2001-2015                        Figur 3. Disponibelinkomst 2001-20

   Källa: 
Källa: Westermark, Finanspolitiska rådet, 2008  

  

1.3.4. Idéer och empiri - Löneutrymme, arbetslöshet och inflation 

Sambandet mellan ekonomiskt utrymme och löneutveckling har analyserats i ett flertal 

rapporter och skrivelser inom ramen för den svenska arbetsmarknadens partssystem. EFO-

rapporten var först att formulera en norm för lönebildningen. I betänkandet anges 

löneutrymmet vara lika med produktivitetsutvecklingen i den konkurrensutsatta sektorn. 

Löneutvecklingen i den skyddade sektorn skulle följaktligen följa den konkurrensutsatta 

sektorn. Modellen syftade till att bibehålla låg arbetslöshet, internationell konkurrenskraft och 

stabil prisutveckling under fast växelkurs (Edgren m.fl. 1970: 3-5).  

 
Figur 4. Arbetslöshet och kvoten mellan lön och löneutrymme 

 
Källa: Westermark, Finanspolitiska rådet, 2008 
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Diagrammet (Figur 4) visar ett tämligen tydligt samband mellan arbetslösheten och kvoten 

mellan lön och löneutrymme. När arbetslösheten är låg ökar lönerna ofta snabbare än 

löneutrymmet och tvärtom. Under 1970- och 1980-talen ökade lönerna under vissa perioder 

mycket snabbare än löneutrymmet. Detta ledde till kostnadsproblem för industrin vilka löstes 

genom en serie devalveringar. När devalveringspolitiken upphörde ökade arbetslösheten 

kraftigt i början av 1990-talet. Under 1990-talets andra hälft och fram till idag har 

arbetslösheten sjunkit tillbaka samtidigt som lönen fallit i förhållande till löneutrymmet. 

Nivån på arbetslösheten ligger dock fortfarande betydligt över nivån under 1970- och 1980-

talen. 

 

1.3.5 Den fackliga utvecklingen 

Sedan finanskrisen 2008 så har andelen anställda som omfattas av kollektivavtal i Sverige 

stabiliserats omkring 90 procent, täckningsgraden inkluderar även så kallade hängavtal. Inom 

offentlig sektor täcks samtliga anställda av kollektivavtal. Enligt Medlingsinstitutets 

definition så var 94 procent av alla arbetare och 86 procent av alla tjänstemän täckta av 

kollektivavtal på svensk arbetsmarknad 2017 (Medlingsinstitutet, 2017) 

 

Organisationsgraden bland arbetsgivare mätt i andelen anställda med en arbetsgivare som är 

med i en arbetsgivarorganisation uppgick till 88 procent 2016. Arbetsgivarnas 

organisationsgrad har varit konstant sedan 90-talet i kontrast med nedgången i facklig 

organisationsgrad. Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats runt 70 procent sedan 

flera år tillbaka vilket i en internationell jämförelse är mycket högt. Sverige, tillsammans med 

Norge, Finland, Danmark och Belgien är de länder där den fackliga organisationsgraden är 

högst, dvs. omkring 70 procent. Det är att jämföra med Tyskland där ungefär en femtedel av 

arbetskraften är fackligt organiserad och i USA där bara en niondel är det. Mellan 2000-2015 

sjönk emellertid den svenska fackliga organisationsgraden med tolv procentenheter vilket 

internationellt sett är en stor nedgång. 40 procent av privatanställda arbetare saknade fackligt 

medlemskap 2015. I Figur 5 visas den fackliga organisationsgraden bland löntagare mellan 

1937-2016.  
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Figur 5. Facklig organisationsgrad 1938-2016  

 

Källa: Egen figur utifrån Kjellberg (2016) 
 

1.3.6. Dagens kontext med avtal utan centralt angivet löneutrymme 

Den 31 december 2016 hade Medlingsinstitutet registrerat 688 centralt tecknade 

kollektivavtal om löner och allmänna villkor på den svenska arbetsmarknaden. Dessa täckte 

3,5 miljoner löntagare. 1,5 miljoner löntagare hade någon form av lokal lönebildning och 2 

miljoner omfattades av avtal för central lönebildning. 2016 täcktes alltså 24 procent av alla 

anställda av sifferlösa avtal, dvs. kollektivavtal utan centralt angivet utrymme. Detta innebär 

att löneutrymmet bestäms helt på lokal nivå utan central inblandning. Vid lönerevisionen sätts 

den nya lönen av de lokala parterna eller i samtal mellan chef och medarbete, genom en så 

kallad lönesamtalsmodell (Medlingsinstitutet, 2017)(Karlsson et al., 2014). Bland LO-

förbundens avtal återfinns inga sifferlösa avtal, bland Saco-förbunden 68 procent och bland 

TCO-förbunden 39 procent år 2016. Enligt Medlingsinstitutets definition betyder det att 51 

procent av alla tjänstemän täcks av sifferlösa avtal (Medlingsinstitutet, 2017). Enligt en 

rapport från Saco 2016 så finns inget samband mellan den individuella löneutvecklingen för 

totallönen bland akademiker och typ av avtalskonstruktion. Resultaten visar att andra 

lönepåverkande faktorer som byte av jobb och position har större effekt (Granqvist & Regnér, 

2016). Figur 6 sammanfattar och illustrerar lönebildningshistoriens perioder i en grovt 

förenklad tidsaxel. 
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Figur 6. Tidsaxel – lönebildningsperioder. 

 

2. Lönebildningens dynamik – en forskningsöversikt 
	

	
I detta avsnitt redogörs lönebildningsforskning som är relevant för uppsatsen. Lönebildning 

studeras framförallt inom de tvärvetenskapliga forskningsgrenarna politisk ekonomi och 

Industrial relations (på svenska arbetsmarknadsrelationer) som många gånger överlappar och 

saknar tydlig gränsdragning. Det finns väldigt lite forskning om avtalskonstruktioner per se. 

Men under lång tid har både statsvetare och ekonomer (och även andra samhällsvetare) 

intresserat sig för hur politiska institutioner formar beteenden som ligger till grund för hur vi 

organiserar vår ekonomi. Inom Industrial relations speglas intresset för institutioner främst 

genom studier av olika förhandlingssystem och effekterna av dessa (Öberg & Svensson, 2005: 

2). Forskningen kring lönebildningen skiljer sig dock åt i termer av syfte och metod. 

Forskningsöversikten tillhandahåller en grundläggande förståelse för lönebildningens aktörer 

och funktionssätt, lönekoordinering och utfall av olika institutionella formationer. Detta är 

helt nödvändigt för att kunna få perspektiv på den svenska lönebildningens institutioner och 

således bättre förstå aktörernas beteende i detsamma. 

 

2.1. Aktörer, relationer och effekter 
 

2.1.1. Lönebildningens aktörer och förhandlingsinstitutioner – antaganden och funktionssätt 

Lönebildningsforskning vilar i stor utsträckning på rationella grundantaganden. En stor del av 

lönebildningsforskningen kombinerar emellertid det rationalistiska grundantagandet med en 

institutionell ansats. Ur ett rationalistiskt perspektiv antas aktörer vilja föredra institutioner 

som främjar deras intressen och kommer därför att försöka ändra dem till deras fördel. Det är 

även den här uppsatsens utgångspunkt. Institutionell förändring förklaras således genom 

aktörernas kapacitet och villighet att förändra existerande spelregler (Rothstein, 1998, 153). 

Mycket	hög	grad	av	koordinering	
genom	hög	centralisering	

Decentraliserat,	icke-
koordinerat	&	
löneinVlation	

Hög	
decentraliserings-	&	
koordineringsgrad	
genom	normsättning	
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Den rationella ansatsen implicerar med andra ord att aktörer strävar efter att maximera sin 

egen nytta givet existerade villkor och deras preferenser och kunskap. Rationalitet innebär 

helt enkelt att välja de bästa möjliga medel för att uppnå sina mål (Lindgren, 2006: 16) 

Koordinerad lönebildning utgår följaktligen från att förhandlare i enskilda 

förhandlingsenheter reflekterar över vad förhandlingsutfallet på aggregerad nivå får för effekt 

på samhällsekonomin och för den egna medlemsorganisationen (Scharpf & Schmidt, 2000: 

12). Institutioner, som begreppet används i den här uppsatsen, förklaras bäst utifrån Douglass 

North (1991: 97) standarddefinition av att institutioner är mänskliga uppgörelser som 

strukturerar politisk, ekonomisk och social interaktion. Följaktligen förstås institutioner bäst 

som formella och informella spelregler som definierar möjligheter och begränsningar för 

beteenden i olika sammanhang (North, 1990: 4; Norh, 1991: 97).  

 

En institutionell ansats i studiet av förhandlingsinstitutioner innebär formella och informella 

procedurer som delas av aktörerna och definierar förhandlingsprocessen, kontakten mellan 

förhandlingsarenor- och nivåer och sanktioner för avvikelse. Institutioner kan sägas omfatta 

två former av information. Information om sanktioner och omedgörlighet, samt andra aktörers 

sannolika framtida handlingar (Knight 1992: 17). Institutionerna innehåller även information 

om vem som förhandlar åt vem. Rent praktiskt kan tydlig information innebära att priset på 

arbetskraft blir känt för överskådlig framtid för arbetsgivaren, vilket möjliggör effektiv 

personal- och styrningsplanering (Brandl & Ibsen 2017: 530).  

 

Stabila förhandlingsinstitutioner har betraktats vara fördelaktiga för förhandlingsprocessen 

och utfallen (e.g. Fashoyin, 2004). Flera studier har fokuserat på transaktionskostnader vid 

institutionell förändring, dvs. när informationen om exempelvis aktörers framtida handlingar 

är otydlig, skapas olika förväntningar om andra aktörers beteende. Detta kan leda till 

reducerad förmåga till kollektivt handlande och innebära större risk för fördelningskonflikter 

mellan aktörer. Med andra ord kan förändring i sig vara kostsamt. För tydlighetens skull kan 

även status quo teoretiskt innebära kostnader (Pierson, 2004; Zagelmeyer 2005; Brandl & 

Ibsen 2017). Både kostnadsperspektivet och informationsperspektivet är något man bör ta med 

sig från tidigare forskning kring lönebildningens institutioner. Båda dessa perspektiv nyttjas 

följaktligen i analysen i den här uppsatsen 

 

Det finns en omfattande litteratur om olika arbetsmarknadsregimers institutionella förändring 

och historiska utveckling (eg., Crouch 1993; Elvander 1997; Swenson 2002; Hall & Soskice 
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2001; Traxler 2003; Streeck 2009; Baccaro & Howell, 2011; Howell & Givan 2011 Thelen, 

2014). Dessa har handlat om riktning och orsak till förändring, exempelvis i ljuset av 

socioekonomiska och teknologiska omständigheter. Resultaten av dessa analyser pekar på 

relativ institutionell stabilitet och bevis på spårbundenhet, på engelska path dependency. 

Institutioner förklaras genom tidigare val snarare än rationella aktörers överväganden mellan 

fördelar och kostnader. Aktörernas intressen är inte exogena, utan aktörerna definierar sig 

själva och sin målrationalitet inom existerande institutionella ramar. När institutioner väl 

existerar så tycks de alltså vara självförstärkande genom att de influerar intressen hos de 

involverade aktörerna enligt denna forskning. Spårbundenhet är något som undersöks latent i 

denna uppsats då min forskningsfråga implicerar hur spårbundna aktörernas beteende och 

beslut beträffande avtal egentligen är. 

 

Forskning om lönesättning i offentlig sektor, där KUCAL träffas i störst omfattning, ger två 

olika förklaringar till lönemoderation. Dels att lönemoderationen i offentlig sektor beror på 

lönebildningsinstitutioner, precis som i privat sektor (Pontusson et al., 2002; Johnston & 

Hancké, 2009; Traxler & Brandl, 2010b). Andra resultat presenterar en mer funktionalistisk 

förklaring där lönemoderationen förklaras utifrån generella ekonomiska förhållanden 

(konjunkturer). Lönemoderationseffekter återfinns alltså i alla typer av institutionella 

formationer när makroekonomin och de offentliga finanserna är under hårt tryck (Park & 

Young, 2014: 36). Forskning har också visat att kollektivavtalstäckning och koncentrationen 

av facklig makt i en ekonomi är i mångt och mycket beror på storleken på fackförbunden i 

offentlig sektor (Garett & Way, 1999: 431-432). 

 

2.2.2. Koordinerad lönebildning 

Svensk arbetsmarknad kännetecknas av att lönebildningen är koordinerad, genom det som av 

parterna kallas märket. I uppsatsens avsnitt ”Resultat och analys” diskuteras relationen 

KUCAL och lönekoordinering och för att bättre kunna förstå denna diskussion presenteras 

tidigare forskning om koordinering. Utgångspunkten är att parterna koordinerar lönen för att 

åstadkomma reallöneutveckling och låg arbetslöshet. Lönekoordinering är i grund och botten 

ett beteendekoncept som mäter i vilken grad löneförhandlingar i olika sektorer i ekonomin är 

synkroniserade, dvs. organiserade mot samma mål. Det finns emellertid stora skillnader i hur 

lönekoordinering kan åstadkommas (Kenworthy 2001). Den kvantitativa forskningen har 

sedan länge gjort en distinktion mellan koordinering och centralisering, dessvärre har 

koordinering ofta operationaliserats till en endimensionell företeelse. I kvalitativ forskning 
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har emellertid en rad olika former av koordineringsstrukturer identifierats. Dessa skiljer sig 

exempelvis mellan förhandlingsnivåer och aktörer etc. Strukturer och praktiker är sannolika 

att innehålla både formella och informella dimensioner, som vilken annan form av social 

institution. Detta innebär att makroekonomisk koordinering kan vila på en mer deliberativ 

grund än vad forskningen tidigare räknat med. Fem olika typer av koordineringsregimer, som 

skiljer sig åt mellan aktörers makt och interaktion, har identifierats: State-imposed 

coordination, state sponsored coordination, inter-associational coordination, intra-

associanal coordination och  pattern bargaining. Den svenska lönebildningsregimen 

klassificeras lämpligast som pattern bargaining, på svenska normsättande lönebildning, vilket 

är det som arbetsmarknadens parter kallar för samordningen kring märket (Traxler, 2003a: 

196). Normsättande lönebildning innebär att en specifik förhandlingsenhet eller avgränsad 

kartellenhet under centralnivå är löneledande och sätter normen för löneökningar för hela 

ekonomin. Normsättning skiljer sig från andra former av frivillig koordinering genom att den 

centrala nivån spelar mycket liten, ibland ingen, roll i koordineringsprocessen (Traxler, 

2003a: 199). 

 

Eftersom normsättande lönebildning implicerar en specifik förhandlingsenhets löneledande 

roll så bemyndigas enheten till att styra lönesättningen för hela ekonomin. Trots detta finns 

lite forskning om de ekonomiska utfallen av detta system. Wallerstein (1990) visar att 

lönenormsättning resulterar i högre aggregerade löneökningar än helt centraliserade och 

decentraliserade system, men det skall nämnas att hans antaganden bakom hans resultat har 

kritiserats. Det är viktigt att betona att export- och importsektorns förhandlingsmål ofta skiljer 

sig åt. De makroekonomiska effekterna kan således vara stora beroende på vilken 

förhandlingsenhet som är löneledande. Det är alltså ett rimligt antagande att målrationaliteten 

hos både arbetstagar- och arbetsgivarpart kommer skilja sig åt beroende på ifall dessa 

företräder en export- eller importorienterad sektor. I Sverige är det den exportorienterade 

sektorn, närmare bestämt den konkurrensutsatta industrin, vars förhandlingsresultat är 

lönenormerande. Internationellt sett är denna ordning den absolut vanligaste. Den rationella 

grunden för detta kan summeras i två huvudpunkter. (1) Den exportorienterade 

tillverkningsindustrin kan inte endast anpassa sina lönekrav till produktivitetsutvecklingen 

utan måste ta den internationella konkurrenskraften i beaktande för att undvika den så kallade 

Balassa-Samuelson-effekten (Lee 2001), dvs. att löneutvecklingen (och implicit 

produktionskostnaden) bör följa den i andra länder för att inte tappa konkurrenskraft genom 

för höga produktpriser. Den normsättande industrin bär i ett sådant system alltså ett stort 
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ansvar för den aggregerade löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden. (2) Den normsättande 

industrin måste försvara existerade lönestruktur med branschbaserad lönespridning för att 

säkerställa den exportorienterade sektorns tillgång på arbetskraft.  En utjämning av lönenivåer 

mellan exportsektorn och den skyddade sektorn gör det svårare för exportsektorn att attrahera 

bra arbetskraft. Detta kan på lite längre sikt skada landets konkurrenskraft. Den rationella 

grunden för att industrin löneökning skall vara normsättande är följaktligen både att moderera 

den aggregerade löneökningstakten och bevara branschbaserad lönespridning, för att 

upprätthålla internationell konkurrenskraft. 

 

Ett system med normsättande löneförhandlingar, tillika pattern bargaining, argumenteras 

baseras på social kontroll genom mellanklassallianser i tillverkningsindustrin. Resultatet av en 

komparativ studie mellan Danmark och Sverige visar att den sociala kontrollen tycks vara 

institutionaliserad genom medlingsinstitutioner. Både i Sverige och i Danmark har 

obligatorisk medling försvårat den skyddade sektorns avvikelse från industrinormen genom 

att medlingsinstitutionerna har i uppdrag att främja den rådande ordningen. Den danska 

medlingsinstitutionen har starkare formell makt som kan manifesteras genom att de tvingar in 

parterna i avtal. Det svenska Medlingsinstitutet har ingen sådan makt. Medlingsinstitutets 

medel för att förhindra avvikelse är istället övertalning och skambeläggning. Koordinering är 

således inte garanterad inom nuvarande maktkonstellation mellan arbete och kapital på svensk 

arbetsmarknad. Motiv bakom avvikelse från koordineringen grundas i att det enskilda 

specifika förbundet ser att vinsterna med avvikelse från koordinering är större än förlusterna. 

Konkret kan det exempelvis handla om att vissa grupper på arbetsmarknaden kan få ut väldigt 

mycket mer än det som märket innebär. Utifrån hypotesen om att i en låginflationsekonomi 

med koordinerat lönebildningssystem på industrinivå och företagsnivå för högkvalificerad 

arbetskraft så kan avvikelse från koordineringen främja mer jämlika löner – inte löneinflation 

(Ibsen, 2016: 305-307). Traxler med flera visar, i likhet med denna uppsats, att olika aktörers 

tolkning skiljer sig i olika grader från observerat utfall. Vilket de menar indikerar att 

normsättning är en latent och implicit process. Normsättningsenheten kan inte påverka andra 

förhandlingsenheters lönepolitik. Inte heller behöver de representera störst antal arbetstagar- 

och givare. Normsättningsenhetens legitimitet och normsättningskraft beror helt enkelt på 

andra premisser, t.ex. makroekonomisk betydelse (Traxler, 2008: 53)  
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2.2.3. Tillitens roll i lönekoordineringen 

Lönekoordinering argumenteras vara beroende och påverkas av makt, marknaden och tillit 

(Korczynski 2003:3). Hall & Soskice argumenterar att institutionella strukturer som formar 

skapandet av trovärdiga åtaganden är viktigt när politiska ekonomier står inför externa 

chocker (Hall & Soskice 2001: 9-11). Andra har dragit slutsatsen att lönemoderationspolitik 

baseras på tillit (Rueda & Pontusson, 2002: 351). Därtill lyfter flera forskare att tillit mellan 

aktörer på arbetsmarknaden är essentiellt för att förstå utfallet av den ekonomiska politiken 

(Visser & Hemericjk, 1997)(Rothstein, 2000, 2001).  

 

PerOla Öberg och Torsten Svensson analyserar vilken roll makt och tillit har på den svenska 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsdomstolen har det högsta förtroendet på arbetsmarknaden 

och fungerar som en medlare. Även ifall parterna misstror varandra så fungerar 

koordineringen eftersom parterna har tillit till arbetsmarknadsdomstolen. Även 

paraplyorganisationerna fungerar som medlare då de styr aktörerna på lägre nivå att hålla sig 

till koordinering. Detta görs genom stöd och policylösningar för framgångsrik förhandling. 

Vidare är tillit mellan klasser ovanligt och arbetsgivare litar mindre på fackförbund än 

fackförbund litar på arbetsgivare. Forskarna hävdar att ifall staten är oförmögen att behålla sin 

starka position och om arbetsmarknadsdomstolen skulle misslyckas att skapa tillit så riskeras 

systemet (Öberg & Svensson, 2005:1092). Kåre Vernby har analyserat 

arbetsmarknadsorganisationernas policypreferenser. Föga förvånande är skillnaden i 

policypreferenser stor mellan fackförbund arbetsgivarorganisationer, likaså preferenserna 

mellan konkurrensutsatt och skyddad sektor. Vernbys huvudförklaring till skillnaden 

beträffande policypreferenser är emellertid organisationens medlemskårs klasstillhörighet 

(Vernby, 2005: 121-122). 
 

2.2.4. Makroforskning om utfall 

Det finns en rik tradition av makroforskning om sambandet mellan förhandlingsinstitutioner i 

olika länder och exempelvis lönekostnadsandel, löneskillnader, arbetslöshet, inflation etc. 

(eg., Baccaro & Simoni, 2010; Brandl, 2012; Calmfors & Driffill, 1988; Iversen 1998; 

Johnston, 2016; Kenworthy, 2006; Soskice, 1990; Traxler 2003; Traxel & Brandl 2012a, 

Wallerstein 1999). Forskning om interaktionen mellan penningpolitisk institutionell tradition 

(exempelvis om centralbanker är oberoende eller icke-oberoende) och förhandlingssystem är 

också tämligen utforskat (eg., Robert, Franzese & Hall, Franzese 2001; 2000; Soskice & 
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Iversen, 2000; Iversen 1998, 1999, Skott 1997). Forskningen om institutionell struktur och 

ekonomiska utfall saknar ofta regeringen och statens roll (Flanagan 1999: 1157).  

 

Det vore orimligt att i en forskningsöversikt om lönebildning inte nämna Lars Calmfors och 

John Driffills studie om graden av centralisering och makroekonomiskt utfall, även ifall deras 

studie numera är tämligen obsolet. Deras slutsats var att extremt centraliserade system och 

helt decentraliserade system fungerade bäst. De värsta utfallen, i form av arbetslöshet, hade 

medium-centraliserade system. Vilket gav ett puckelformat samband mellan reallön och 

centralisering. I centraliserade system med heltäckande fackförbund med mycket 

marknadsmakt kommer fackförbunden beakta både inflations- och arbetslöshetseffekterna av 

löneökningar. Fackförbund i decentraliserade system kommer ha väldigt begränsad makt. I 

medium-centraliserade system har förbunden marknadsmakt, men dock inte lika stor som i 

centraliserade system, och är således tvungna att ignorera makroekonomiska effekter av deras 

handlande (Calmfors & Driffil 1988: 13-15). Senare forskning kom att göra en distinktion 

mellan centralisering och koordinering där fokus föll på det sistnämnda. Soskice presenterade 

då ett negativt monotont samband mellan koordination och arbetslöshet (Soskice 1990: 41). 

Sedan dess, som tidigare exemplifierats, har ett nästintill oöverskådligt antal 

forskningsartiklar på ämnet publicerats. 

 

I en ambitiös och omfattande forskningsöversyn analyseras resultaten av forskningen. Vad vet 

vi egentligen empiriskt om effekter av arbetsmarknadens institutionella förhållande? Jo, 

skillnader i organisationsgrad mellan olika länder ser ut att ha väldigt liten påverkan på 

ekonomiska utfall medan hög kollektivavtalstäckning tenderar att vara associerat med relativt 

svaga ekonomiska utfall. Däremot presterar länder med koordinerad lönebildning (formell 

som informell) bättre ekonomiska utfall och har mer flexibel arbetsmarknad än länder med 

mindre koordinerade system. Calmfors och Driffills puckelhypotes har tunt empiriskt stöd då 

flera resultat antingen inte är signifikanta eller pekar åt ett motsatt håll. Koordineringens 

positiva effekter ser även ut att vara som störst under snabb ekonomisk förändring än under 

mer stabila förhållanden. Koordinerade system möjliggör helt enkelt att 

arbetsmarknadsorganisationerna kan koordinera lösningar på chocker och då reducera 

negativa effekter mer effektivt. Konsekvenserna av koordinering eller avsaknad av detsamma 

beror också på en interaktion med vilken typ av penningpolitisk institutionell tradition landet 

har, där oberoende centralbanker sköter penningpolitiken ser ut att eliminera negativa 
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arbetslöshetseffekter som annars är associerat med förhandling på företagsnivå (Aidt & 

Tzannatos 2008). 

 

2.2. Ekonomisk-teoretiska grundantaganden 
I detta teoriavsnitt presenteras teorier om sambandet mellan löneutrymme, inflation och 

arbetslöshet; teoretiska modeller av arbetsmarknadsorganisationers valmöjligheter gällande 

koordinering; 

 

Det är viktigt att poängtera att förbunden företräder en specifik intressegrupp och inte är några 

altruistiska organisationer som strävar efter hela samhällsekonomins bästa. Men som förklaras 

i detta avsnitt och i avsnittet om tidigare forskning så kan förbundets bästa gå hand i hand 

med hela ekonomins bästa, åtminstone långsiktigt. Teorierna om inflation, arbetslöshet och 

löneutrymme ger en grundläggande förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och hur den 

samspelar med samhällsekonomin i stort, vilket är helt nödvändigt för att förstå hur 

arbetsmarknadsorganisationernas beteende påverkar de själva och samhällsekonomin. 

Ambitionen är att ge förståelse för vilka omständigheter arbetsmarknadsorganisationerna 

opererar i och vilka målkonflikter de ställs inför. Det är förbundens ekonomiska analys, 

föreställningar om omvärlden och andra aktörers beteende som ligger till grund för deras 

målrationalitet.  

 

3.1.1. Löneutrymme, löner och arbetslöshet 

Om arbetslöshet och sysselsättning skall vara konstant över en tillväxtbana postuleras att 

lönenivån växer i takt med det som kallas den Harrod-neutrala teknologiska utvecklingen. 

Vilket bestämmer löneutrymmet. Den Harrod-neutrala teknologiska utvecklingen innebär att 

arbetskraften blir mer produktiv över tid. Om den framförhandlade lönen ökar snabbare än 

löneutrymmet så kommer jämviktsarbetslösheten stiga och vice versa. Löneutveckling i både 

över- och underkant den Harrod-neutrala teknologiska utvecklingen är alltså inte önskvärd i 

ett makroperspektiv. Grundantagandet om den Harrod-neutrala teknologiska utvecklingen 

dominerar dagens moderna ny-keynesianska makroekonomiska tillväxtmodeller och kan 

förklara varför den långsiktiga arbetslösheten varierar över tid. Olivier Blanchard menar att 

sambandet mellan löneutrymme och arbetslöshet inte bör definieras som produktionen per 

arbetad timma som den svenska diskussionen historiskt centrerats kring. Det verkliga 
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löneutrymmet bestäms av den teknologiska utvecklingen och Blanchard definierar således 

utrymmet som totalfaktorproduktiviteten dividerat med arbetskostnadernas andel av 

produktionsresultatet. Totalfaktorproduktiviteten är alltså samma sak som den Harrod-

neutrala teknologiska utvecklingen (Blanchard, 2006: 13-14; Harrod, 1951: 274; Harrod, 

1973: 54). Sambandet presenteras grafisk i figur 7. 

 
Figur 7. Löneutrymme genom Harrod-neutral teknologisk utveckling.  

 
Källa: Molinder (2013) s. 45. 

 

3.1.2. Inflation och arbetslöshet 

Grundvalen i arbetsmarknadsorganisationernas strategier kan sägas utgå ifrån sambandet 

mellan inflation och arbetslöshet och jag kommer därför redovisa ett förenklat teoretiskt 

ramverk för detta. 1958 visade William Phillip ett negativt samband mellan inflation 

(prisnivåförändringar) och arbetslöshet – låg arbetslöshetsnivå åtföljs av hög inflation och 

vice versa.  Det föreligger följaktligen ett bytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet 

(Philips, 1958: 285). Teorin har sedan dess kontinuerligt blivit mer sofistikerad från det att 

flera länder hade stagflation (vilket motbevisade teorin) under 1970-talet. Detta ledde till att 

man började bygga in förväntningar i modellen, exempelvis att arbetstagare med rationella 

förväntningar kommer inkorporera den förväntade ökningen av inflationen i 

löneförhandlingar etc. felaktiga prisförväntningar, via effekter på arbetsutbud, kan följaktligen 

påverka arbetsmarknadsläget (Forslund, 2008:6-7). 
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På lång sikt finns det dock en gräns för bytesförhållandet och hur lågt ner arbetslösheten kan 

pressas tillbaka. Jämviktsarbetslösheten är inte vid noll, utan jämviktslösheten är den 

arbetslöshetsnivå som följer med en konstant inflationsnivå, NAIRU (Non Accelerating 

Inflation Rate of Unemployment). NAIRU beskriver helt enkelt gränsen. Att försöka pressa 

ned arbetslösheten under NAIRO är sagt att leda till kraftigt ökad inflation och sålunda 

dessutom ökad arbetslöshet. Kortfattat, på kort sikt innebär sjunkande arbetslöshet att bristen 

på arbetskraft ökar och sätter press på högre löner. Detta leder till att prissättningen på 

företagens produkter stiger för att täcka ökade kostnader, vilket slutligen leder till krav om 

kompenserade löneökningar, resultatet är således en stegrande inflations- och lönespiral 

(liksom i Phillips originalartikel). Den långsiktiga Phillipskurvan anger den arbetslöshet som 

på långsikt är förenlig med stabila pris-och löneökningar. För att nå arbetslösheten på lång 

sikt postuleras en förbättring av utbudssidan på arbetsmarknaden, förändringar måste ske som 

gör att löner och priser börjar stiga först vid en lägre arbetslöshetsnivå. På lång sikt är alltså 

kurvan vertikal med NAIRU (Carlin & Soskice, 2006: 75-76; Forslund, 2008: 8) Figur 8 

illustrerar den kort- och långsiktiga Phillipskurvan och vad en förskjutning av den kortsiktiga 

kurvan kan innebära för NAIRU.  

 
Figur 8. Kort- och långsiktig Phillipskurva. 

 
Källa: Egen figur utifrån Phillips (1958) och Forslund (2008). 

 

 

3.1.3. Modell för jämviktsarbetslösheten - Löne- och prissättning (inflation)  

Layard-Nickell-modellen innebär att arbetslöshetens nivå i jämvikt anpassar sig så att 

prissättarnas beslut om påslag på lönekostnader blir konsistenta med lönesättarnas beslut om 

reallön. Lönesambandet implicerar att reallönerna stiger vid lägre arbetslöshet. Vid låg 

arbetslöshet är risken lägre att fackföreningsmedlemmar fastnar i arbetslöshet som ett resultat 

av höga löner. Låg arbetslöshetsnivå stärker även arbetstagarnas hävstång i form av att deras 
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hot om att byta jobb blir mer trovärdiga. Låg arbetslöshetsnivå kan även medföra att 

företagens konkurrens om arbetskraft driver upp lönerna. Prissättningssambandet innebär att 

prispåslaget på förväntade lönekostnader beror negativt på arbetslösheten Vid en stigande 

sysselsättningsnivå (som kan ske samtidigt som en stigande arbetslöshetsnivå) faller den 

marginella arbetsproduktiviteten – marginalkostnaderna stiger. I kompensation kräver 

arbetsgivaren ett högre prispåslag för lönekostnaderna vid ökad sysselsättning. Prispåslaget 

faller vid ökad arbetslöshet (minskad sysselsättning). Fallande prispåslag är lika med en 

stigande reallön (Forslund, 2008: 9-11; Björklund, m.fl., 2014: 306-307; Layard, m.fl., 2005) 

Sambandet illustreras grafiskt i figur 9. 

 
Figur 9. Layard-Nickell-modellen 

 
Källa: Forslund (2008) s. 11 
 

Jämvikt vid full sysselsättning råder vid en reallön som ger likhet mellan det aggregerade 

arbetskraftsutbudet och den aggregerade arbetskraftsefterfrågan. I grova drag är det samma 

princip som i en traditionell modell med fullständig konkurrens där jämvikten bestäms av 

aggregerade utbud- och efterfrågekurvor för arbetskraft (tänk enkel tillgång-och efterfrågan-

modell).  

 

3.1.4. Målkonflikt med makroekonomiska implikationer 

Utifrån antagandet att lönekoordinering inte är juridiskt framtvingad, vilken den heller inte är 

i Sverige och de flesta andra länder, så riskerar den institutionella problemlösningen bli objekt 

för det incitamentsproblem den är tänkt att lösa. Etablering och upprätthållandet av 

lönekoordinering konstituerar följaktligen ett kollektivt dilemma. Dilemmat är lika 
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överhängande för arbetsgivarorganisationer som fackförbund. Återhållsam löneutveckling, 

tillika lönemoderation, är ett komplext kollektivhandlingsproblem (collective action problem). 

Individuella kapitalister behöver förebygga avhopp från lönemoderationsavtal och utveckla 

effektivitetslöner för att attrahera arbetskraft i ett läge med arbetskraftsbrist och riskera att 

löneandelen äter upp produktivitetsvinsten. Fackförbund, och individuella arbetare, måste 

förebygga avhopp från lönemoderationsavtal och försök att maximera löner under pressade 

arbetsmarknadsförhållande för att undvika arbetslöshet (Wright, 2000: 980). Eftersom att 

lönekoordinering och följaktligen lönemoderation utgör det allmänna bästa så antas 

situationens logik likna den spelteoretiska idén om fångarnas dilemma (Golden, 1993; 

Swenson, 2002). Fackförbundens målkonflikt kan följaktligen illustreras genom figur 10. 

 
Figur 10. Målkonflikt - Fackförbundens preferenser 

Reallön 

 

 

 

 

 

 

 

    Sysselsättning 
Källa: Egen figur utifrån Wright (2000). 

 

3.1.5. Holden-Rauummodellen 

Dilemmat, tillika spelet som illustreras i Figur 2.2 börjar med en överenskommelse om 

lönekoordinering och där varje fackförbund och arbetsgivarförbund har valt att respektera 

villkoren i överenskommelsen (C) eller att fuska (D). Förutsättningen för att 

koordineringsöverenskommelsen skall vara stabil är att den är baseras på en jämvikt i spelet. 

Om så inte vore fallet så hade fackförbund eller arbetsgivarförbund aldrig samtyckt till 

villkoren i överenskommelsen i första läget.  
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Figur 11. Lönekoordineringsspelet 

 
Källa: Lindgren (2005) s. 20 

 

Antagandet är att löner sätts samtidigt i alla sektorer i ekonomin, dvs. att avvikelser från 

tidigare koordineringsavtal inte kommer upptäckas för än alla sektorer har beslutat om sin 

lönepolitik, tillika målrationalitet. Följaktligen implicerar detta att varje enskilt fack- och 

arbetsgivarförbund antas fatta sitt beslut exogent, utan input från andra förbunds beslut. Detta 

innebär en situation som liknar fångarnas dilemma. Det kommer alltid finnas incitament och 

frestelse att avvika från koordineringsavtalet för att extrahera kortsiktiga vinster. 

 

Holden och Rauum argumenterar att situationen bör betraktas som ett upprepande spel där 

aktörerna antas följa följande strategier: (i) Att hålla kvar vid koordineringsavtalet tills någon 

aktör avviker från avtalet; (ii) i ett läge där någon aktör har avvikit, välja icke-koordinerade 

förhandlingar tills en exogen händelse (något bättre tar form) äger rum. 

 

När strategier väljs i ett upprepande spel kommer aktörernas huvudsakliga bekymmer vara 

summan av diskonterade framtida vinster. Eftersom alla aktörer tror att andra aktörer kommer 

delta i koordinering så länge som de inte bryter avtalet, så kan de säkra 

koordineringsvinsterna (Uvc) i alla framtida omgångar av spelet genom att hålla sig till 

avtalet. De kan emellertid bestämma sig för att inte respektera avtalet och hoppas kunna 

uppnå vinster som fripassagerare (Ud) under den första tiden, men efter det kommer det 

antingen att uppnå icke-koordineringsvinst (Unc) – om deras avvikelse resulterar i 

bestraffning- eller koordineringsutdelning ifall avvikelse är ursäktad av de andra aktörerna 

och koordineringen återupptas. Koordinering är sålunda endast hållbart ifall de förväntade 

vinsterna vid koordinering överstiger vinsterna vid avvikelse (Holden & Rauum, 1991: 414-

418; Lindgren 2005: 20-22). I efterföljande avsnitt presenteras ett ramverk för att kunna 
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analysera kostnader. I den här uppsatsen är alltså utgångspunkten att alla förbund beaktar 

koordineringsspelet (samordningen) när de beslutar om KUCAL. Vilket det empiriskt visat 

sig att de gör (manifest och/eller latent).  

 

3. Teori – Antaganden, modeller & operationalisering 
 

I detta teoriavsnitt presenteras det teoretiska ramverk som används för att svara på studiens 

forskningsfråga. Alla perspektiv emanerar från rationalistiska grundantaganden, dvs. att 

aktören agerar utifrån att maximera sin egennytta (i detta fall arbetsmarknadsorganisationer). I 

början av varje underavsnitt presenteras en kort förklaring till vilken nytta den specifika teorin 

har för min uppsats.   

 

3.1. Perspektiv på arbetsmarknadsaktörernas beteende: Konsensus vs. 

Konflikt 
 

För att kunna svara på min frågeställning är det viktigt att analysera huruvida KUCAL är 

framtvingat av arbetsgivare eller om det är en produkt sprungen ur gemensamma intressen. 

Motståndare till KUCAL argumenterar att denna typ avtal är en produkt av fackförbundens 

kapitulation, alltså att fackförbunden blivit överkörda av starka arbetsgivare. Detta argument 

kommer att testas empiriskt genom en maktresursanalys som utgår från Walter Korpis 

maktresursteori. Korpis maktresursteori kommer att operationaliseras och härledas till en 

hypotes. Utifrån maktresursteorin kan vi helt enkelt förvänta oss att det är mindre resursstarka 

fackförbund som har KUCAL. Följaktligen har de resursstarka förbunden inte KUCAL. 

 

För att testa huruvida det kan finnas rationella argument för både arbetstagarpart och 

arbetsgivarpart att träffa KUCAL så kommer delar av Peter Swenssons 

mellanklassalliansteori att användas. Peter Swenson har formulerat tre olika sätt att organisera 

arbets- och produktmarknaden som både fack och arbetsgivare tjänar på. Swenson 

tillhandahåller med andra ord tre olika rationella grunder för en allians mellan fack och 

arbetsgivare. Dessa tre strategier operationaliseras för att bättre kunna tillämpas i en situation 

med KUCAL 
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3.2.1. Maktresursperspektivet – Uppskattning av resurser och kostnader 

Maktresursperspektivets, eller på engelska power resource theory, grundantagande är en 

ojämlik men varierande maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare med fördel för 

arbetsgivarsidan. Intressekonflikten i anställningsrelationen indikerar att båda sidor har 

intresse att utvidga sin andel, där fördelningen är sannolik att bli konfliktfylld. Arbetslöshet, 

fördelningen av resultat av produktionen, samt produktionsförhållanden analyseras som 

produkter ur konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ytterligare utfall kan vara, 

inflation och industriella konflikter (strejker och utelåsningar). Perspektivet tillhandahåller ett 

verktyg att analysera variationer i maktbalanser mellan olika aktörer, samt dessa aktörers 

målrationalitet. Intresset i den här studien är följaktligen ifall KUCAL kan förklaras som ett 

utfall i en konflikt där fackförbunden inte varit tillräckligt resursstarka för att kunna motverka 

avtal utan siffror. Utgångspunkten är alltså att arbetsgivare vill ha sifferlösa avtal för att helt 

enkelt kunna få mer frihet och autonomi att sätta lönen på det sätt som de själva önskar. 

KUCAL-motståndarna menar att arbetsgivaren vill ha sifferlösa avtal på grund av att de kan 

sätta en lägre lön (speciellt ifall företagets lönsamhet är dålig). För att problematisera 

motståndarargumentet så menar jag att det, liksom Swensons argumentation, kan finnas 

rationella grunder för att företaget vill sätta högre lön. Ifall en inkorporerar Swensons 

antagande, att företag ibland kan vilja sätta högre lön, i maktresursperspektivet så kommer 

endast uppsåtet bakom hypotesen att ändras. Med andra ord, hypotesen kvarstår (mindre 

starka fackförbund är de som har KUCAL), men anledningen ändras till att de har KUCAL 

för att företaget vill ha möjlighet att sätta högre lön – inte lägre (Korpi, 2002: 369-370). 

 

Med maktresursers avses aktörers (individer eller kollektiv) egenskaper (kapacitet eller 

medel) som möjliggör dem att belöna eller bestraffa andra aktörer. I verkligheten så kommer 

en varierande grad av osäkerhet omge aktörernas uppskattningar av fördelningen av 

maktresurser, och sålunda även osäkerhet kring utfall vid en eventuell maktkamp. Relationen 

mellan maktresursfördelningen bör därför betraktas som probabilistiskt, dvs. det är den 

upplevda skillnad som kommer påverka aktörerna. Upplevd skillnad i maktresurser antas 

påverka svagare aktörers motivation att nå sitt mål. Denna effekt genereras genom två olika 

spår (i) kostnaden associerad med att uppnå målet kommer vara beroende av skillnaden i 

maktresurser. Större skillnad som är till den lilla aktörens A:s nackdel, desto större 

sannolikhet att motparten B kommer motarbeta A:s mål. Detta medför att A:s uppskattning av 

kostnaderna för att uppnå sitt mål kommer öka och följaktligen också minska de upplevde 

nettovinsterna. (ii) Långsiktigt kommer maktresursfördelningen att påverka nivån av en aktörs 
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intentioner och där också graden av den relativa förlusten i aktörens förhållande till andra 

aktörer. Desto större skillnad i maktresurser mellan två aktörer, desto lägre är svagare aktörers 

motivation att utöva påtryckningar genom sina resurser gentemot en starkare aktör (Korpi, 

1985: 33-34). I fallet KUCAL betyder det här helt enkelt att desto mer resurssvaga 

fackförbund (i relation till arbetsgivarparten), desto mer sannolik är det att arbetsgivaren 

kommer motverka det resurssvaga förbundets mål. Utifrån motståndarargumentet så betyder 

det att en mäktig arbetsgivarpart i förhållande till fackförbundet är sannolik att motverka det 

svaga förbundets mål att ha siffror – en garanti för löneökning. 

 

Metodologiskt är det svårt att utvärdera relativa maktpositioner mellan olika aktörer eftersom 

deras maktresurser kan skilja sig, inte bara kvantitativt, utan även kvalitativt. Till exempel, 

hur skall man värdera ett förbund med många medlemmar gentemot ett förbund vars 

medlemmar är väldigt resursstarka? Vem har då mest makt? Jag kommer operationalisera en 

aktörs maktresurs utifrån två variabler. (1) En variabel avser den maktposition som 

fackförbundet respektive arbetsgivarparten har på marknaden, dvs. om det råder överskott 

eller underskott på arbetskraften som fackförbundet organiserar och som arbetsgivaren skall 

anställa. I sin enkelhet innebär det en tillgång- och efterfrågansmodell på arbetskraften. Jag 

mäter alltså denna variabel genom en uppskattning av tillgång och efterfrågan på en specifik 

facklig medlemsgrupp på arbetsmarknaden (utifrån arbetsmarknadsprognoser). Med andra 

ord, ett resursstarkt fackförbund är således ett fackförbund som har marknadskrafterna i 

ryggen, dvs. det finns en stor efterfrågan på arbetskraften. Detta gör givetvis förbundets 

ställning gentemot arbetsgivaren starkare, vilket med andra ord kan formuleras att 

fackförbundens makt stiger i takt med högre efterfrågan på fackförbundens medlemmar. Vi 

kan då förvänta oss att det är fackförbund vars medlemmar inte är efterfrågade och det finns 

en stor tillgång av som kommer att ha träffat KUCAL. 

 

(2) Eftersom KUCAL innebär en maktdelegering till den individuella löntagaren, samt 

närmaste chef, så menar jag att en variabel som avser fackmedlemsgruppens humankapital 

också är en indikator för vad som är en maktresurs i det här fallet. Jag kommer uppskatta 

humankapitalet bland olika fackliga medlemsgrupper genom en kategorisering utifrån 

utbildningens längd i kombination med hur kunskapsintensiv sektor medlemmarna verkar i 

och medlemmarnas exklusivitet. Med arbetskraftens exklusivitet menar jag att den specifika 

löntagaren har ett så högt värde för arbetsgivaren att det skulle innebära stora kostnader att 

byta ut denne. Exklusiviteten är alltså en annan benämning på utbytbarhet/oumbärlighet, men 
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en utbytbarhet som delvis är oberoende tillgången, dvs. även fast det finns ett överskott på 

exempelvis ekonomer inom Finansförbundet så kan det innebära väldigt stora kostnader att 

förlora den specifika ekonomen på företaget X. Dessa typer av uppskattningar är långt ifrån 

problemfria. Hur ska en skatta lärarnas riksförbunds medlemmar i jämförelse med Juseks och 

Finansförbundets? Trots att många lärare har en längre utbildning än en genomsnittsekonom 

så skattar jag ekonomernas humankapital som högre eftersom de i ett scenario där tillgången 

på lärare och ekonomer är densamma, så är det sannolikt att ekonomen är dyrare att byta ut. 

Detta eftersom en har möjlighet att göra sig mer oumbärlig i mindre standardiserade yrken. 

Utgår en från maktresursteorin och aggregerar båda dessa variabler kan följande hypotes 

formuleras ur motståndarargumentet: 

 

H1: Det är de resurssvaga fackförbunden som har KUCAL.  

 

3.2.2. Mellanklassalliansteorin 

Peter A. Swensons teorier om mellanklassallianser har fått stort genomslag inom flertalet 

olika discipliner. Teorins grundantagande är att arbetsgivare har incitament och intresse att 

delta i marknadsstyrningen och försöka påverka marknaden till sin egen fördel. Teorin 

centrerar kring vilka mål, dvs. vad arbetsgivarna vill åstadkomma på arbetsmarknaden, och 

medel olika arbetsgivare har till sitt förfogande för att uppnå önskade fördelar. Teorierna är 

grundade i empirisk analys av hur kapitalister (arbetsgivare) på den svenska och amerikanska 

arbetsmarknaden agerat för att på olika sätt försökt kontrollera arbetsmarknaden. 

Arbetsgivarnas strategier för att säkra sina intressen och kontrollen över arbetsmarknaden och 

deras produktmarknader sägs bero på organisatoriska praktiker och ekonomiska, kulturella, 

politiska och juridiska omständigheter. Generellt grundar sig analysen i att arbetsgivares 

direkta intresse att styra arbetsmarknaden är att uppnå större mål i marknadskonkurrensen. I 

jakten på att säkra höga och stabila vinster, skapa incitament för produktivitet och säkra 

tillgången på arbetskraft med rätt kompetensprofil, är det rationellt för arbetsgivare att vilja 

påverka priset på arbete. Stabila löner är också en källa till stabil efterfrågan på varor och 

tjänster (Swenson, 2002: 21-22). Denna teori hjälper oss alltså att kunna identifiera rationella 

grunder för samarbete och gemensamma lösningar på hur lönebildningen skall organiseras 

mellan fackförbund och arbetsgivarparter. De tre olika strategierna behöver operationaliseras 

för att anpassas till fallet KUCAL. Följande tre samarbetsstrategier för att uppnå 

arbetsmarknads (-och produktmarknads) kontroll har identifierats:  
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(1) Kartellism är en kollektiv multi-arbetsgivarstrategi för att framtvinga golv för löner och 

allmänna villkor. Arbetsgivare kan komma att konspirera med varandra för att sätta högre 

löner för att hindra att konkurrenter att slå sig in på deras marknad. Företag eftersträvar 

oberoende monopolstrategier för att maximera och stabilisera vinster i 

produktmarknadskonkurrensen. Monopol eftersträvas traditionellt genom strategisk 

lokalisering, teknik, produktpatent eller konsumentlojalitet, men vissa sektorer saknar dessa 

möjligheter. Arbetsintensiva sektorer där arbetskraften är enkel och billig att lära upp, och 

således mer utbytbar, tillåter enkelt inträde på marknaden, vilket leder till intensiv 

produktpriskonkurrens, vilket minskar vinstmarginalen. Arbetsgivare kan i en sådan kontext 

vända sig till fackförbund som en upprätthållande mekanism mot nya marknadsinträden. 

Facket stabiliserar konkurrensen genom lönegolv. Minimumstandarder kan således förhindra 

destabilisering av produktmarknadskonkurrens orsakad av lönedumpning. Marknadsinträden 

baserade på låg lön är således blockerade. Arbetsgivarens önskan att reglera konkurrensen på 

produktmarknaden är en av de mest erkända arbetsgivarincitament till att organisera sig och 

ingå i kollektivförhandlingar med fackförbund (starka nog att övervaka konkurrens effektivt). 

Förhandlad kartellism, tillika bilateralt monpol, fungerar som ett substitut för unilateral 

kartellism och tar lönen ur konkurrensen, vilket enligt Swenson utgör en mellanklassallians 

(Swenson, 2002: 22-24). För oss betyder det helt enkelt att denna strategi innebär siffor i 

avtalet. Den logiska följden av att säga sig vilja skapa ett lönegolv är att sätta en faktisk siffra 

i avtalet för att undvika lönedumpning av nya företag. Utifrån denna strategi kan vi alltså 

förvänta oss att det är sektorer med utbytbar arbetskraft med intensiv produktpriskonkurrens 

som kommer ha KMCL. Utifrån de förbund som finns med i denna studie kan vi förvänta oss 

att det är LO-förbunden som har KMCL, eventuellt tillsammans med vissa avtal av Unionen, 

Vision och Vårdförbundet. Det är dessa parter som har mest att förlora på KUCAL. Resten av 

förbunden har alltså inte lika mycket att förlora för att deras medlemmar inte är verksamma 

under samma villkor (mer resistenta mot utbytbarhet etc.). Följande hypotes kan formuleras 

 

H2: Fackförbund som organiserar medlemmar i sektorer med mer utbytbar arbetskraft och 

hög prisprodukt- (eller tjänste-)konkurrens kommer i samarbete med arbetsgivarparten att ha 

träffat KMCL. 

 

(2) Segmentalism är en strategi på företagsnivå i en kontext med decentralisering för att 

tillhandahålla högre löner och allmänna villkor än konkurrenter. Företag som opererar på 
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mindre konkurrensutsatta marknader är sannolika att föredra att förhandla om lön och andra 

villkor med fackförbund på företagsnivå, inte som bransch. Utgångpunkten i strategin är 

effektivitetslöneidén – dvs. arbetarens lön kan vara en positiv funktion av deras lön i relation 

till utbetalda löner i alternativa anställningar, eller alternativt, relativt till andra inkomstkällor 

knutna till arbetslöshet. Centralt är att företagen frivilligt betalar högre löner. Teorin emanerar 

från tidigare teorier som fokuserat på informationsasymmetrier som genererat i selektions- 

och sorteringseffekter. Konkurrenskraftiga löner tenderar att attrahera bättre (mer produktiv) 

arbetskraft. Effektivitetslöneteorin vilar på en empirisk grund om ett positivt samband mellan 

högre lön och högre produktivitet. När lönen är hög har arbetaren mer att förlora och är 

mindre villig att göra ett sämre jobb, dvs. lönen har positiv påverkan på arbetsmoralen, 

samtidigt som arbetsgivaren inte behöver ha kostsamma kontrollfunktioner. Kontentan är att 

överlägsna löner genererar i normativa skyldigheter. Effektivitetslöner kan i teorin även leda 

till en viss typ av arbetslöshet. Om tillräckligt många arbetsgivare frivilligt betalar väldigt 

konkurrenskraftiga löner så kan det orsaka ofrivillig jämviktsarbetslöshet. När arbetsgivare 

inte ägnar sig åt löneåterhållsamhet i en kontext med överskott av tillgången på arbetskraft 

kan detta orsaka frivilliga köer. I teorin skulle då lägre löner orsaka att arbetssökande väljer 

andra och får kön att försvinna. Det är viktigt att poängtera att arbetsgivare som använder sig 

av effektivitetspremier i vinstmaximeringsyfte inte behöver lägga allt kapital på lön, utan det 

kan exempelvis även handla om bättre allmänna villkor eller kompetensutveckling etc. 

Arbetsgivaren kan dessutom investera i tjänster associerade med välfärdskapitalism, dvs. 

alltifrån hälso- och sjukvård, pensionsförsäkringar, olika typer av försäkringar till kultur- och 

friskvårdsaktiviteter etc. Segmentaliststrategier kan användas för att avvärja fackanslutning 

men kan också ske i samverkan med fack. Fackförbundens medlemmar har följaktligen en 

möjlighet till högre lön. När fack och arbetsgivare tillsammans engagerar sig i 

segmentalistiska praktiker så kan det benämnas som förhandlad (alt. bilateral) segmentalism. 

(Swenson, 2002: 24-28). För oss innebär det att arbetsgivare vars verksamhet är beroende av 

högproduktiva löntagare, dvs. där arbetet inte är lika standardiserat, utan mer personberoende, 

ofta mer kunskapsintensivt och det är svårt att ersätta personal, inte vill vara bundna till ett tak 

genom en satt siffra. De vill ha möjlighet att konkurrera om den främsta arbetskraften. Vi kan 

alltså förvänta oss att förbund som organiserar medlemmar i sektorer som kännetecknas som 

kunskapsintensiva och autonoma vill ha och kommer ha KUCAL. Följande hypotes kan 

formuleras:  

 

H3: Förbund som organiserar medlemmar i kunskapsintensiva och autonoma yrken kommer 
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att ha KUCAL. 

 

(3) Solidarism är en kollektiv strategi som syftar till att sätta och konsolidera lönetak. Det 

svenska lönesystemet präglades av denna strategi under Rehn-Meidnermodellens inflytande. 

Strategin emanerar från problemen med segmentalism- och effektivitetslöneparadigmet, dvs. 

att sysselsättningen hade varit högre om den aggregerade lönenivån varit lägre. Centraliserad 

lönebildning genom en samordnad organisation av arbetsgivare, med eller utan 

fackförbundssamarbete, kommer leda till att löner kommer sättas lägre än i ett decentraliserat 

effektivitetslönesystem. Vilket är förenligt med standardmodellen för monopson, dvs. en 

kartell av arbetsgivare. Men i kontrast med monopsonmodellen så skulle sysselsättningen bli 

högre, vilket förklarar varför fack har incitament att samarbeta. I enlighet med 

effektivitetslönemodellen så kommer vinsten av lägre total lönenivå uppväga förlusten av 

minskad arbetsansträngning associerad med lägre arbetslöshet. Den totala vinsten kommer 

följaktligen överstiga den som åstadkoms i en decentraliserad jämviktsmodell. För många 

arbetsgivare skapar alltså centralisering och lönemoderation ett arbetskraftunderskott. Det 

kommer vara brist på arbetare som är villiga att ta arbete under sådana omständigheter. 

Många företag hade velat höja löner för att undvika nedläggning.  

 

Centralt administrerad prissättning på arbete kan vara kollektivt rationellt för arbetsgivare, 

men deras individuella beteende på arbetsmarknaden riskerar att underminera det. 

Lönestandardiserade system reducerar enskilda företags förmåga att höja löner för att 

attrahera arbetskraft från andra företag. Många företag är sannolika att betrakta solidarisk 

lönepolitik som fördelaktig om det reducerar deras arbetskrafts motiv till att byta jobb. 

Solidarisk standardisering tjänar med andra ord det centrala syftet med segmentalism. 

Kontroll över omsättningen. Solidarisk standardisering tenderar att eliminera 

relativlöneskillnaden mellan företag som betalar höga löner och de som inte gör det. Det är 

därför sannolikt att arbetsgivarorganisationer försöker bibehålla centralisering för att främja 

policys som reducerar individuella företags incitament att fuska genom att höja löner för ökad 

produktivitet. Mellanklassallianser med organiserad arbetskraft som vilar på solidariska 

grunder möjliggörs teoretiskt genom att högre sysselsättningsnivåer och mer jämlika löner 

attraherar arbetstagarsidan. Jämlika löner och högre sysselsättning (fler fackliga medlemmar) 

kan alltså köpas för priset av löneåterhållsamhet. Fackföreningsledare kan komma att försöka 

ta på sig äran för högre sysselsättning (Swenson, 2002: 29-35). 

 



	 41	

Först, solidarism behöver inte innebära centraliserad lönebildning i den form som existerade i 

Sverige under Rehn-Meidnerperioden. Solidarism kan innebära decentraliserad lönebildning, 

men samtidigt mer eller mindre centralt administrerad genom samordning via en siffra. Vissa 

fackförbund torde vara mer sannolika att vara villiga att byta högre sysselsättning mot mer 

löneåterhållsamhet. Den logiska följden är att det är de förbund som organiserar medlemmar 

som det finns ett överskott på som är villiga att högre sysselsättning mot mer 

löneåterhållsamhet. Arbetsgivarna skulle givetvis inte ha något problem med lägre 

arbetsgivarkostnader. Exempel kan vara DIK och Finansförbundet, vissa statliga avtal för 

Jusek, SSR och ST. Ur detta kan en härleda en hypotes att: 

 

H4: Förbund som organiserar medlemmar som det finns ett överskott av på arbetsmarknaden 

är de som skulle föredra ett lönetak (KMCL). 

 

Det finns alltså bara en rationell grund för samarbete om KUCAL mellan parterna – 

segmentaliststrategin. Vissa rationella grunder (strategier) för samarbete mellan parterna är 

sannolika att ha samma empiriska utfall som det utfall man kan förvänta sig utifrån 

maktresursperspektivet, dvs. att det är svaga fackförbund och starka arbetsgivarparter som 

träffar KUCAL. Detta gör att hypoteserna i sig inte är tillräckliga utan tvingar oss att titta på 

intentionerna och resonemangen som leder till utfallen. Praktiskt betyder det att vi undersöker 

huruvida det empiriska materialet stämmer överens med de formulerade motiven i Peter 

Swensons olika samarbetsstrategier för parterna. Analysen får helt enkelt göras mer eller 

mindre i två steg. Den första hypotesen är det första steget, dvs. finns det stöd för att det är 

dem svaga förbunden (i relation till arbetsgivaren) som är de som har träffat KUCAL? Det 

skulle innebära att det är framförallt LO-förbunden och vissa TCO-förbund som skulle ha 

KUCAL. Antingen hittar vi stöd för hypotesen ”motståndarargumentet” eller så kan vi mer 

eller mindre falsifiera denna förklaring. Med hjälp av mellanklassteorin kan vi sedan försöka 

identifiera andra tänkbara förklaringar genom att titta om det finns saker i det empiriska 

materialet som är kommensurabelt med segmentalist-, kartellism- eller solidarismstrategierna.  

 

3.2. Lönebildningens maktdynamik  
 

För att kunna svara på min forskningsfråga om varför KUCAL träffas på svensk 

arbetsmarknad behövs enligt mig en ytterligare dimension. Kollektivavtal träffas under 
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kontinuerliga avtalsrörelser, vilket innebär att förbund som redan har KUCAL kontinuerligt 

omprövar beslutet, dvs. om de skall fortsätta träffa KUCAL eller inte. De flesta KUCAL-avtal 

som träffades i den senaste avtalsrörelsen har föregåtts av KUCAL-avtal. Så för att kunna 

svara på varför KUCAL träffas på svensk arbetsmarknad så krävs ett processperspektiv på 

avtal. Processperspektivet illustreras i Figur 12 nedan. 

 
Figur 12. Processperspektiv på avtal 

 

 
 

Genom att ha detta perspektiv på varför avtal träffas så krävs en analys av de förutsättningar 

som förbund som redan har KUCAL påverkar ifall det blir en fortsättning med KUCAL eller 

inte.  Förändrade förutsättningar orsakad av KUCAL kan antingen göra att förbunden blir mer 

eller minde benägna att träffa KUCAL vid nästa avtalsrörelse. Därför blir det viktigt att 

analysera hur KUCAL påverkar förutsättningarna för förbundens beslut om KUCAL vid nästa 

avtalsrörelse. För att göra det behövs en analys av vad KUCAL innebär för 

lönebildningsinstitutionen.  

 

För att analysera processen så har jag valt ett teoretiskt ramverk för att analysera 

maktförändringen som KUCAL innebär. Ramverket bistår med en struktur för att analysera 

de förändringar som följer med KUCAL. Teorin hjälper oss att analysera institutionell 

förändring och förändrade maktrelationer, vilket utgör förändrade förutsättningar för beslut 

om KUCAL vid nästa avtalsrörelse. Traxler och Brandl (2012) argumenterar att det föreligger 

tre stycken maktrelationer mellan olika aktörer på olika arenor och nivåer i förhållanden 

mellan arbetsmarknadens parter. (i) Det föreligger en maktrelation mellan de två sidorna av 

anställningsrelationen, dvs. mellan arbetsgivare och fack inom varje förhandlingsenhet. (ii) 

Det föreligger en andra maktrelation horisontellt, över förhandlingsenheter på samma nivå. 

Exempelvis kan institutionell instabilitet i ljuset av den horisontella dimensionen (över 

Strategi	

Förhandling	Outcome/
implementering	
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industrier) orsaka splittring i den skyddande sektorn som då misslyckas med att åstadkomma 

lönemoderation i enlighet med den konkurrensutsatta sektorn. (iii) En sista maktrelation 

föreligger vertikalt mellan förhandlingsenheter på olika nivåer som sträcker sig från företags-, 

bransch-, centralnivå (över branscher). Det kan uppstå tvetydigheter kring förväntningar på 

olika nivåer. Utifrån det teoretiska resonemanget kan tre olika frågor härledas för att hjälpa 

oss i vår maktanalys. 

1. Har KUCAL påverkat maktrelationen mellan arbetsgivare och fack inom varje 

förhandlingsenhet? Dvs. om KUCAL inneburit en förändring av maktrelationen 

mellan de som faktiskt förhandlar om lönen. 

2. Har KUCAL påverkat maktrelationer mellan olika horisontella 

förhandlingsenheter? Dvs. om KUCAL inneburit en förändrad maktrelation mellan 

förhandlingsenheter på samma nivå, exempelvis mellan olika fackliga 

förhandlingsorganisationer i förhandlingar med samma arbetsgivare. 

3. Har KUCAL påverkat maktrelationen mellan centralnivå och gräsrotsnivå? Dvs. om 

KUCAL inneburit en förändring i relationen mellan exempelvis fackförbundets 

centrala förhandlingsenhet och den lokala förhandlingsenheten som faktiskt 

förhandlar om lönen. Har man samma syn på KUCAL? Är KUCAL förankrat på 

lokalnivå? 

 

4. Resultat och analys 
 
I det här avsnittet redovisas och testas det empiriska resultatet för att se om det finns stöd i 

någon av teorierna som presenterades i tidigare avsnitt. Detta avsnitt redovisas i tre olika 

underavsnitt. Jag börjar med att redovisa en tematisk översikt av förbundens skäl till att träffa, 

alternativt att inte träffa, KUCAL. Jag kommer sedan att göra en systematisk analys av det 

empiriska materialet i förhållande till de teorier som skall testas för att finna om det finns stöd 

för någon av teorierna. Jag kommer sedan att redovisa en tematisk analys av hur träffandet av 

KUCAL ser ut att påverka framtida beslut om att träffa KUCAL vid nästa avtalsrörelse.  
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4.1. För- och nackdelar med KUCAL – En tematisk empirisk översikt  
 

Utifrån intervjumaterialet kan vissa tematiska för- och nackdelar med KUCAL urskönjas. 

För- och nackdelarna är egentligen det samma som skäl till att träffa eller inte träffa KUCAL 

och återspeglas följaktligen förbundens målrationalitet. En synops illustreras i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. För- och nackdelar med KUCAL 

Fördelar med KUCAL (+) - Nackdelar med KUCAL (-) 

 (1) Verksamhetsnära lönebildning med 

lönedifferentiering utifrån prestation. 

(Ideologiorienterad) 

(! Ökad egenmakt) 
 

(3) Försvårar samordning/undergräver 

märkets legitimitet 

(2) I större mån möjliggör relativlöneökning 

(Instrumentell karaktär) 

(4) Ingen garanti för löneökning 

 

 

(1) Alla som träffar KUCAL vill åstadkomma en mer verksamhetsnära lönebildning (VL). 

För vissa förbund (Ledarna, Jusek, Finansförbundet etc.) existerar emellertid ett större 

egenvärde med en verksamhetsnära lönebildning där lönen sätts genom lönesamtal där lönen 

sätts utifrån prestation och verksamhetsbidrag. Målet är en en ökad lönespridning som 

möjliggör individuell lönekarriär. Denna betraktade fördel har en mer ideologisk karaktär än 

fördel (2). 

 

(2) Vissa av dessa förbund vill framförallt åstadkomma relativlöneökningar för sina 

medlemmar. Det går i sin tur att urskönja två olika skäl till varför förbund vill åstadkomma 

relativlöneökningar. Det finns tre förbund (Vårdförbundet, Akademikerförbundet och Vision) 

som menar att deras medlemsgrupp är underbetalda för att de arbetar i kvinnodominerade 

yrken som är felaktigt värderade. Det finns dessutom ett förbund (Lärarförbundet) som önskar 

relativlöneökningar för att främja professionens attraktivitet och således attrahera fler till 

yrket. Notera att skillnaden mellan (1) och (2) handlar just om relativlöneökningar. I de 

förbund där fördel (1) är styrande bryr de sig inte om relativa löneökningar utan endast om 

absoluta löneökningar. Fördel (2) är mer instrumentell i sin karaktär.  
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(3) Bland nackdelarna, som används som argument av de förbund (Unionen och ST) som valt 

att inte träffa KUCAL, finns ett argument som implicerar att sifferlösheten inte är bra för 

samordningen (som de menar tjänar dem väl). Hur förbunden betraktar kopplingen (och 

huruvida det ens finns en koppling) mellan sifferförekomst/avsaknad och 

samordningssvårigheter är grundläggande för valet. Denna analys görs utifrån en 

samhällsekonomisk omvärldsanalys och en analys vilken roll det egna förbundet spelar i 

samhällsekonomin. 

 

(4) En annan angiven nackdel med KUCAL är att avtalskonstruktionen inte lämnar några 

garantier för löneökning. Huruvida detta betraktas som en nackdel grundar sig i en mer 

kortsiktig ekonomisk analys om marknadskrafter och till syvende och sist en uppskattning av 

framtida löneutrymme för medlemsgruppen. 

 

I Tabell 2 presenteras för och nackdelarna med KUCAL uppdelat per förbund i 

undersökningen. Med andra ord så redovisas samtliga förbunds huvudanledningar till deras 

val av avtalskonstruktioner. 

 

 
Tabell 2. Orsaker till avtalskonstruktioner per förbund 

KMCL KUCAL 
(3) Försvårar 
samordning/undergr
äver märkets 
legitimitet 

(4) Ingen 
garanti 

(1) 
Verksamhetsnä
ra lönebildning 
med 
lönedifferentier
ing utifrån 
prestation  

(2) I större mån möjliggör 
relativlöneökning 

Unionen, ST, LO Teaterförbundet
, 
Journalistförbun
det 
Läkarförbundet 

Jusek 
Ledarna, 
Finansförbunde
t, Naturvetarna, 
Sveriges 
ingenjörer, 
SRAT, 
Arbetsterapeute
rna, 
Fysioterapeuter
na 

Feminism Bristyrke 

Vision, 
Vårdförbundet, 
Akademikerförb
undet SSR 

Lärarförbundet 

. 
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Det finns alltså ett motiv till KUCAL som är gemensamt för alla förbund som träffat KUCAL, 

nämligen att KUCAL är ett steg i att åstadkomma en än mer verksamhetsnäranära 

lönebildning. Den verksamhetsnära lönebildningen implicerar lönebildning genom lönesamtal 

som helt enkelt är fri från siffror, och således golv och tak. Flera förbund menar att även ifall 

det förekommer löneglidning från ett siffersatt avtal så skapar en föreskriven siffra en norm, 

antingen ett tak eller ett golv. Genom att ha lönesamtal utan siffror är ambitionen att frigöra 

sig från normer kring vad löneökningen bör vara. Istället skall lönen vara en funktion av 

medarbetarens resultat och bidrag till verksamheten, vilket ger större möjlighet till 

individbaserad lönekarriär. Den andra sidan av detta mynt är följaktligen att chefer kan 

använda lönen som ett instrument för att utveckla och styra verksamheten. Löneökningar på 

aggregerad nivå förhåller sig givetvis fortfarande till löneutrymmet och lönesamtalet innebär 

sålunda en ökad lönespridning, både på arbetsplatsen och mellan arbetsplatser. KUCAL är 

alltså ett medel för att åstadkomma större lönespridning och lönedifferentiering, men för 

privat sektor föreligger även en möjlighet till en mer ”volatil” löneökning som är knuten till 

verksamhetens resultat. Flera förbund har även uppgett att de tror på effekten av ”löneharar”, 

dvs. drar några enskilda produktiva medarbetares löner iväg så är det sannolikt att lönen även 

höjs för andra. Vårdförbundet har haft ett något annorlunda perspektiv på den 

verksamhetsnära lönebildningen. I grund och botten är deras mål med KUCAL att 

åstadkomma lönespridning och möjliggöra lönekarriär men för Vårdförbundet är det en del av 

att ge deras medlemmar större egenmakt. Egenmakten menar dem är en del av att stärka 

omvårdnadsprofessionen. KUCAL har för dem varit ett medel för professionsutveckling 

genom att se till att tvinga fram ett synliggörande av varje enskild medarbetares självständiga 

kunskapsbidrag, med målet att göra medarbetarna mer autonoma. De menar att 

avtalskonstruktionen möjliggör professionen att växa och att deras ”expansiva” lönepolitik 

gått hand i hand med utvecklingen av professionen genom akademisering och att göra 

professionen till ett legitimationsyrke. 

 

Det finns emellertid ett flertal förbund (Akademikerförbundet SSR, Vision, Vårdförbundet, 

Lärarförbundet) som använder KUCAL som ett medel för att generera relativlöneökningar för 

vissa eller alla av deras medlemsgrupper. Det går att urskönja två olika underliggande motiv 

till viljan att åstadkomma relativlöneökningar. Först finns Lärarförbundet som organiserar 

medlemmar inom ett bristyrke och således har marknadskrafterna i ryggen. Deras ambition är 

att höja sina medlemmars löner i syfte att attrahera fler att utbilda sig till lärare. 
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Lärarförbundet resonerar i termer av att en välfungerande högkvalitativ skola är fundamentet 

för Sveriges konkurrenskraft och att industrinormen måste kringgås av den anledningen. De 

uppger även att de upplever att det finns en viss förståelse för detta resonemang från andra 

arbetsmarknadsorganisationer. För det andra finns de förbund som organiserar medlemmar i 

kvinnodominerade sektorer. Vision, Akademikerförbundet och Vårdförbundet menar att 

industrin cementerar löneskillnader mellan män och kvinnor och vill, med hjälp av KUCAL, 

åstadkomma relativlöneökning för sina medlemsgrupper i syfte att utjämna dessa 

löneskillnader. Även dessa förbund uppger att det finns en viss acceptans för deras 

relativlöneökningar bland andra arbetsmarknadsorganisationer. Valet att träffa KUCAL 

utifrån nämnda fördelar kan sammanfattas illustrativt i figur 13 nedan. 

 

 
Figur 13. Målrationalitet - KUCAL 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Att arbetsgivare skulle föredra avtal utan siffror är tämligen oomtvistat i den 

arbetsmarknadspolitiska och akademiska debatten och kommer därför inte analyseras 

närmare. Kort kan sägas att oavsett ifall arbetsgivaren vill betala höga löner för att attrahera 

nyckelpersoner eller låga löner för att få ner produktionskostnaden så är den gemensamma 

nämnaren att de föredrar autonomi. Tabell 4 sammanfattar arbetsgivarens huvudsakliga skäl 

till att träffa KUCAL. 
 

 

 
 

KUCAL 
Verksamhetsnära 

lönebildning 
(samtliga 

organisationer) 

 
Relativ-

löneökning 

 

 
Bristyrke 

 

Feminism 

KMCAL 
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Tabell 4. Arbetsgivarnas mål med KUCAL. 

Vinster (med KUCAL) för arbetsgivaren 

Lönebildning för styrning och 

verksamhetsutveckling 

Mer ”volatil” lönebildning 

= Autonomi 

 

4.2. Framtvingat eller produkt ur gemensamma intressen?   
 

I det här avsnittet presenteras en systematisk analys som syftar till att testa teoriernas 

giltighet. Jag redovisar helt enkelt om det finns stöd för maktresursteorin och 

mellanklassteorin i mitt empiriska material. Är KUCAL framtvingat av starka arbetsgivare 

eller är avtalet en produkt som är sprungen ur gemensamma intressen? Avsnittet och analysen 

bygger på innehållet som redovisades i föregående avsnitt. 

 

Det finns inget stöd i empirin för det så kallade motståndarargumentet, tillika den hypotes 

som formulerats utifrån maktresursteorin – att det skulle vara de svaga förbunden som blivit 

tvingade till KUCAL av starka arbetsgivarparter. Det finns flera saker som talar emot detta. 

En systematisk översyn av vilka som har KUCAL och vilka som har KMCL visar att det är de 

svagaste förbunden som har KMCL, tvärtemot vad maktresursteorin förutspår. 

Teaterförbundet och Journalistförbundet är två stycken förbund som organiserar medlemmar 

som är verksamma i två sektorer med mycket hög jobbkonkurrens, dvs. det råder ett rejält 

överskott av arbetskraft på marknaden. Det är också två branscher som kännetecknas med 

låga löner för det stora flertalet, osäkra tidsbegränsade anställningsförhållanden och relativt få 

starka arbetsgivare. Branscherna kan kategoriseras som del av det som ofta kallas 

gigekonomin. Det är med andra ord de förbund som skulle tjäna absolut minst på KUCAL. 

Båda förbunden uppger att de vid avtalsrörelserna nästan alltid stöter på yrkanden om att 

träffa sifferlösa avtal. Dessa förbund vill absolut inte träffa KUCAL, och gör heller inte så. 

Känt sedan länge är att LO-förbunden inte träffar KUCAL, och inte heller deras medlemmar 

kan argumenteras ha ett starkt marknadsvärde. KUCAL omfattar väldigt stor del av statlig 

sektor och där förhandlar primärt två stora fackliga parter – ST och Akademikeralliansen. 

Akademikeralliansens medlemmar har i genomsnitt högre marknadsvärde än ST:s och utifrån 



	 49	

maktresursteorin hade en kunnat förvänta sig att det skulle vara ST som hade KUCAL och 

Akademikerallianser KMCL. Det är tvärtom även i det här fallet. Att Läkarförbundet 

motiverar sitt val av KMCL i termer av en oro för att inte få några garantier är dock lite 

märkligt då det råder läkarbrist och medlemskåren har hög status och högt humankapital.  

 

Empirin visar dessutom att alla de som träffat KUCAL har kunnat välja läge, det är inget 

förbund som valt träffa KUCAL i ett läge där arbetsmarknaden för medlemsgruppen varit 

tuff.  Lärarförbundet är ett förbund som gått med på arbetsgivaren yrkande om KUCAL när 

deras marknadsläge varit tillräckligt bra. Även Vision och Akademikerförbundet SSR säger 

sig träffa avtalet när de vill. Deras strategi är som tidigare nämnt att ha den avtalskonstruktion 

som ger deras medlemmar den absolut bästa löneökningen som kollektiv. När de inte är nöjda 

med utfallet med KUCAL så är de snabba att byta till KMCL. I intervjuerna framgår att även 

sådana förbund som organiserar medlemmar med svagare marknadsvärde kan få ut högre 

löneökningar med KUCAL eftersom att de får ett maktmedel genom att hota om att sluta 

träffa KUCAL. Enligt förbunden kan arbetsgivaren vara redo att betala lite mer för att slippa 

KMCL. Huvudargumenten mot maktresurshypotesen sammanfattas i tabell 5 nedan. 

 
Tabell 5. Det empiriska stödet för maktresursteorin 

Maktresursteori 

Det som talar för Det som talar emot 

 • Det är de svaga fackförbunden (i termer av de som har mest att 

förlora på KUCAL) som har avtal med siffror.  

• Förbunden som har KUCAL har träffat det under för dem goda 

omständigheter.  

• Det är förbunden som kan hämmas av siffror, eftersom siffran 

inte kan avvika alltför mycket från märket (som tjänar på 

sifferlösa avtal) – som faktiskt har sifferlösa avtal. 

 

 

Som presenterades i föregående avsnitt så ger intervjuerna empiriskt stöd för att både 

arbetsgivare och fackförbund kan ha incitament och rationella motiv till att träffa KUCAL. 

Mellanklassteorin förespråkar att det även kan finnas rationella grunder för fackförbund och 

arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer som är verksamma i mer arbetsintensiva sektorer 

med mer utbytbar att träffa KMCL, dvs. avtal med siffror med syfte att framtvinga lönegolv. 
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De som har siffror i avtalen tillhör förbund som hade kunnat indelas i denna kategori. I 

intervjuerna framgår dock att flertalet fackförbund som träffar KMCL, har vid i princip varje 

avtalsrörelse fått höra yrkanden om att träffa KUCAL. Arbetsgivarna i dessa branscher tycks 

inte vara lika intresserade av lönegolv som kartellism-hypotesen gör gällande. En förklaring 

till detta kan vara att medlemmarna i LO-förbunden, ST och Union etc. Inte alls är särskilt 

utbytbara. Även de arbeten i det minst ”kvalificerade” segmentet på svensk arbetsmarknad 

kräver hög kompetens och i ett internationellt perspektiv så har den svenska arbetsmarknaden 

väldigt liten andel av det som i dagens politiska landskap benämns som enkla jobb. Eftersom 

marknadsinträdet inte alls är enkelt behövs därför inga mekanismer mot nya 

marknadsinträden. 

 

Intervjuerna ger stöd för att förbund som organiserar medlemmar i kunskapsintensiva och 

autonoma yrken har KUCAL. Som tidigare diskuterat så är det svårt att definiera vad 

kunskapsintensiva och autonoma yrken är och att även många i jämförelse mindre 

kvalificerade jobb faktiskt är tämligen kunskapsintensiva. Det som kan konstateras är att de 

förbund vars medlemmar verkligen verkar i kunskapsintensiva autonoma yrken, t.ex. Sveriges 

ingenjörer, Jusek, Naturvetarna och Finansförbundet har KUCAL. I tidigare avsnitt 

redovisades att huvudskälet för de flesta förbund att träffa KUCAL är en ökad lönespridning. 

Både arbetsgivare och fackförbundens medlemmar kan sålunda ha incitament och rationella 

motiv till ökad lönespridning. I teoretiska termer handlar det om att försöka åstadkomma 

liknande effekter som genereras av effektivitetslöner. Ambitionen är, precis som 

utgångspunkten i effektivitetslöneteorin, en ökad produktivitet genom att skapa incitament att 

leverera resultat och verksamhetsbidrag och att behålla och attrahera bättre (mer produktiv) 

arbetskraft. Det finns dock en fundamentalt viktig skillnad i orsaksordningen. 

Effektivitetslöner implicerar att höga löner frivilligt utbetalas och på sikt skapar 

sorteringseffekter. Hög lön föregår alltså hög produktivitet. När lönen istället är knuten till 

prestation så föregår prestationen hög lön.  Så istället för ökad produktivitet genom normativa 

skyldigheter så är ambitionen att åstadkomma ökad produktivitet genom incitament att bidra 

mer till verksamheten. Det är viktigt att poängtera att högre löner framförallt genereras genom 

en ökad lönespridning, men för de förbund som eftersträvar relativlöneförflyttningar är 

ambitionen att förlita sig på marknadskrafterna och att arbetsgivare känner sig tvungna att 

betala högre löner. Fackförbundet kan genom ett sådant arrangemang ge deras medlemmar 

förutsättningar och möjligheter att göra lönekarriär. Arbetsgivaren kan använda lönen som 

kompetensförsörjningsverktyg i likhet med effektivitetslönen. För de förbund som endast 
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anger en verksamhetsnära lönebildning utifrån prestation så har denna möjlighet ett 

egenvärde. För de förbund som också anger att de vill åstadkomma relativlöneökningar 

handlar det mest om den absoluta lönen, vilket är mindre kommensurabelt med den teoretiska 

förklaringen av segmentaliststrategin. Dessa förbund säger sig inte ha något emot att byta 

tillbaka KMCL ifall det skulle generera i högre löner för medlemsgruppen som kollektiv än 

KUCAL. Att säga att KUCAL är segementaliststrategi eller att det är ett verktyg för att 

åstadkomma en segmentalistisk ordning är en alltför djärv (och felaktig) slutsats. Däremot 

finns det tämligen starkt stöd för att säga att KUCAL är ett avtal som sluts för att åstadkomma 

liknande segmentalitiska effekter. 

 

I viss mån är samordningen en solidarisk praktik. Solidarism innebär en mera komprimerad 

lönestruktur, särskilt inom samma typ av yrke och bransch. Det är detta som förbunden som 

slutit KUCAL vänder sig emot och försöker undvika genom KUCAL. Syftet med KUCAL är 

som tidigare nämnts en ökad lönespridning, framförallt inom yrken och branscher, där 

medarbetaren ges möjlighet att påverka sin egen lön. Utifrån Swensons solidarismstrategi 

formulerade jag en hypotes om att de förbund som organiserar medlemmar som det finns ett 

överskott av på arbetsmarknaden är de som skulle föredra ett lönetak. Finansförbundet som 

organiserar medlemmar i en bransch där det råder väldigt hög konkurrens (överskott), även 

Jusek, är exempel som talar emot denna hypotes. Det förbund som anger att de träffar KMCL 

för att bidra till samordningen, försöker i teoretiska termer försvara en mer solidarisk ordning 

i och med att de försöker försvara märket (lönetak/golv). 

 
Tabell 6. Det empiriska stödet för och emot mellanklassteorin 

Mellanklassteorin 

Det som talar för Det som talar emot 

KUCAL och segmentaliststrategin: 

• Empirin talar för att parterna har samma 

ideologiska syn på hur lönebildningen skall 

gå till, dvs. att den ska vara verksamhetsnära 

och prestationsbaserad. 

• Empirin talar för att parterna har gemensam 

syn på mobilitet och kompetensförsörjning. 

Det skall vara möjligt för arbetsgivare att 

• Finns inget i empirin som 

talar för att vilja åstadkomma 

marknadsstyrning genom 

kartellism. 

• Finns lite i empirin som 

stödjer att de förbund som 

träffar KMCL har medhåll 

från deras arbetsgivarpart (en 
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kunna konkurrera om högproduktiv 

arbetskraft genom lön. 

• Empirin talar för att parterna har gemensam 

syn på löneökningvolatilitet. Fackförbunden 

vill ge medlemmarna möjlighet till att få 

utdelning när det går bra för företaget, och att 

löneökningen blir mer blygsam vid 

lönerevision när det går dåligt för företaget. 

Vilket även kan ha positiv effekt på 

medlemmarnas sysselsättning i och med att 

det kan minimera risken för arbetslöshet. 

KMCL och solidarismstrategin 

• Förbunden som försvarar samordningen och 

märket har KMCL.  

 

allians).  

• Även om parterna som sluter 

KUCAL står på liknande 

ideologisk grund om hur 

lönebildning bör gå till så är 

det mycket som skiljer från 

Peter Swensons ursprungliga 

teori om segmentalism. 

 

 

Vad kan vi egentligen dra för slutsatser av analyserna som presenterats i detta avsnitt? Det 

finns inget stöd och inga indikationer på att maktresursteorins förklaring till varför det 

KUCAL sluts på svensk arbetsmarknad. Sanningen ligger närmast segmentalisthypotesen ur 

mellanklassteorins förklaring till varför KUCAL träffas på svensk arbetsmarknad. Av 

förbunden som ligger till grund för mitt empiriska underlag syns en tendens av två olika läger. 

De som vill försvara det solidariska arrangemanget med samordningen och märket och de 

som inte är nöjda med den lönekompression och de ”cementerade” löneskillnader den innebär 

och därför försöker få till ett mer segmentalistiskt arrangemang inom det solidariska 

arrangemanget. Hur mycket segmentalism det solidariska arrangemanget tål är en annan 

forskningsfråga men den här studien visar att de båda systemen tycks samexistera, om än med 

vissa problem (problem redovisas i diskussionsavsnittet).  

 

I forskningsöversikten presenterades forskning som tyder på att statliga institutioner har en 

betydande roll på arbetsmarknaden. I intervjun med Medlingsinstitutet framgick tydligt att 

Medlingsinstitutet inte lägger någon som helst värdering i vilken avtalskonstruktion parterna 

träffar och har således inte någon inverkan på vilken typ av avtal parterna träffar. 
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Avtalskonstruktioner är helt enkelt helt upp till parterna och denna studie av deras 

målrationalitet och maktförhållanden störs helt enkelt inte av statligt institutionella faktorer.   

	

4.3. Hur KUCAL påverkar KUCAL-beslut vid nästa avtalsrörelse 
 

I det här avsnittet presenteras diskussion och analys av hur träffandet av KUCAL påverkar 

framtida beslut om att träffa KUCAL vid nästa avtalsrörelse. I intervjuerna med de 

fackförbund som träffat KUCAL framgick att avtalen påverkat lönebildningens institution och 

praktik. Ur intervjuerna kunde jag urskönja en betydande maktförändring föranledd av det 

sifferlösa avtalet. Det nya maktförhållandet tycks ha inneburit andra förutsättningar för beslut 

om KUCAL vid nästa avtalsrörelse. För att systematiskt analysera vad KUCAL inneburit för 

lönebildningens maktförhållande så har jag använt mig av Traxler och Brandls (2012) 

teoribildning om lönebildningens olika maktdimensioner och den operationalisering i form av 

formulerade frågor jag presenterade i teoriavsnittet. Genom frågorna har jag kunnat identifiera 

förändrade förutsättningar. I tabell 5 nedan så sammanfattas resultatet av analysen. Den 

uppmärksamma läsaren ser att jag adderat en dimension som inte finns med i Traxler och 

Brandls teoretiska förklaring av lönebildningens maktdimensioner, nämligen 

maktförhållandet mellan parternas centralnivå. Intervjuerna gav tydliga indikationer att det 

hade skett ett betydande förändring i denna relation, vilket föranledde mig att addera detta till 

Traxler och Brandls modell.  

 
Tabell 7. Maktanalys utifrån Traxler och Brandl (2012) 

Typ av maktrelation KUCAL:s betydelse 

Maktrelationen mellan 

löneförhandlande parter 

Än mer makt har delegerats ner till individen. Det innebär att 

individen har än större ansvar för sin lönesättning i och med 

KUCAL. För majoriteten av löntagare och arbetsgivare har detta 

betytt en förstärkt relation. Individer får och kräver mer feedback 

och arbetsgivare tvingas i större utsträckning till att följa upp och 

informera medarbetaren. Medarbetaren känner att hen kan påverka 

sin egen lön. 

Maktrelationer mellan 

parallellt förhandlande 

parter 

En ny typ av konkurrensproblematik uppstår i och med KUCAL. 

När fackförbund med KUCAL och fackförbund utan KUCAL 

träffar avtal med samma arbetsgivare kan den framförhandlade 
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siffran med det ena förbundet bli styrande även för dem som har 

KUCAL (fortsättning på nästa punkt). 

Maktrelation på 

centralnivå. 

Relationen mellan parterna på central nivå stärks eftersom de 

strävar mot ett gemensamt mål och de är tvungna att samarbeta för 

att uppnå det målet. Båda parter arbetar exempelvis tillsammans 

med problemet med att sifferavtal ofta blir styrande för KUCAL.  

Maktrelation inom 

fackförbund 

Relationen mellan enskilda medlemmar och central nivå kan både 

försvagas och förstärkas beroende på hur medlemmarna uppfattar 

det nya arbetssättet som KUCAL innebär. I vissa förbund finns ett 

större missnöje med att förhandlingsansvar ålagts individen och att 

man som löneförhandlare känner sig utelämnad av sitt egna 

förbund. Även i dessa förbund är majoriteten nöjda, men graden av 

missnöje/nöjdhet skiljer sig mellan olika förbund. De som är minst 

nöjda är de som mest nyligen skaffat KUCAL. Men KUCAL har i 

det allra flesta fall stärkt relationen mellan förbundsmedlemmar 

och förbundsledning.  

Summerad slutsats KUCAL och den förändrade institution som avtalet innebär bidrar 

till omständigheter som gör det svårare att lämna KUCAL vid 

nästa avtalsrörelse. KUCAL tycks för de allra flesta förstärka 

relationen mellan parterna, åtminstone förändra relationen till att 

handla om kooperation istället för konfrontation. Fackförbunden 

vill ge sina medlemmar ansvar (och möjlighet) att påverka sin egen 

lön och arbetsgivarförbund vill att deras medlemsföretag ska 

kunna använda lönen som en del i ekonomistyrningen = ett avtal 

som kräver samarbete. De flesta medlemmar är nöjda med 

upplägget, dels att de är nöjda med löneutfallet men också nöjda 

över att ges möjligheten att påverka sin egen lön. Tilliten parterna 

emellan har stärkts. 

 

I princip samtliga förbund och arbetsgivarparter som träffat KUCAL, ofta i form av 

tillsvidareavtal, menar att det processorienterade avtalet förstärkt relationen mellan fack och 

den centrala arbetsgivarparten. Relationen har stärkts genom att parterna har ett gemensamt 

mål, och att de för en kontinuerlig dialog för att lösa gemensamma implementeringsproblem. 

Tillsvidareavtalen innebär att förbunden inte bara möts var annat år i en uppblåst 
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konfliktorienterad avtalsrörelse utan möjliggör en mer dynamisk relation. Det ska dock 

nämnas att vissa förbund uppger att gamla traditioner är starka och att parterna träffas i tider 

av avtalsrörelser ändå. 

 

Förändringarna i maktrelationernas betydelse varierar för olika fackförbund. När det kommer 

till maktrelationen mellan löneförhandlande parter, dvs. medarbetare och chef uppger alla 

förbund i studien att det finns olika typer av problem med lönebildningsprocessen. Det går 

dock att urskönja vissa mönster beträffande vilka medlemsgrupper som är mest sannolika att 

stöta på problem i lönesamtalet. Förbundsmedlemmarnas resurser är av stor betydelse och 

som förklarat i teoriavsnittet finner att det finns två huvudsakliga faktorer som konstituerar 

den individuella medlemmens resurskapital: humankapital och marknadskrafter. 

 

Missnöje bland medarbetare som inte känner sig rustade att möta arbetsgivarens argument om 

att det inte finns något löneutrymme för en viss höjning återfinns i alla förbund. Men det 

tycks emellertid fungera bättre i kunskapsintensiva verksamheter där medarbetaren är 

specialist och där det kanske råder en informationsasymmetri mellan chef och 

specialistmedarbetare till den sistnämndes fördel. Ifall medarbetaren jobbar inom ett bristyrke 

och således har marknadskrafterna i ryggen hjälper det givetvis vederbörande att kräva en 

högre lön i förhandlingen. Det stora flertalet är självfallet nöjda. Men graden missnöje 

tenderar att vara sannolikt att öka när fackförbundets medlemmar är mindre resursstarka.   

 

Konkret innebär den vertikala institutionella förändringen orsakad av KUCAL att 

förhandlingsorganisationen centralt inte längre har någon styrförmåga beträffande 

löneökningsnivå. Förbundens ambition är just att styrkedjan skall vara kortare och att 

löneökningsnivåer skall styras lokalt och verksamhetsnära. En siffra är givetvis ett styrmedel 

med hög styrförmåga, utan siffra blir det således svårt, både centralt och lokalt, att kunna 

åtgärda problem i lönebildningsprocessen. Problemen innebär som tidigare nämnt uteblivna 

lönesamtal; att lönen sätts genom förhandling mellan HR-avdelning och lokalt förtroendevald; 

att arbetsgivaren sätter lönen utifrån märket; eller att det inte finns några tydliga lönekriterier 

och brist på feedback. Dessa problem är ovanliga men förekommer. Men detta skadar inte 

parternas samarbete – det stärks snarare. Samtliga arbetsgivarparter som varit med i studien 

uppger att de kontinuerligt jobbar för att stärka kvalitén i lönebildningsprocessen genom 

dialog mellan varandra centralt. Vision och SKL har exempelvis utarbetat ett tämligen 

omfattande informations-och utbildningsmaterial för att försöka styra hur lönebildningen skall 
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gå till på lägre nivåer. Styrning av den lokala lönebildningsprocessen görs givetvis även i 

form av skrivelser, följaktligen gemensamma, i avtalen. 

 

Det existerar en andra horisontell maktrelation, över förhandlingsenheter på samma nivå som 

påverkas genom KUCAL. Kollektivavtal utan siffror existerar med andra ord parallellt med 

kollektivavtal med centralt satta siffror som bestämmer löneökningstakten, vilket får 

implikationer. I princip alla förbund som träffat KUCAL lyfter att märket letar sig in i 

löneprocessen även där KUCAL träffats och skall gälla, dvs. att arbetsgivaren gör det enkelt 

för sig och låter märket styra löneökningen – inte bara på aggregerad nivå utan även för varje 

enskild medarbetare. I vissa branscher kan KUCAL vara i majoritet och den enda 

avtalskonstruktion på den enskilda arbetsplatsen, till exempel i bank- och finanssektorn och 

delar av statlig sektor. På vissa andra arbetsplatser kan det finnas både kollektivavtal med och 

utan siffror eftersom medarbetare tillhör olika förbund, tydliga sådana exempel är exempelvis 

på sjukhus (Vision, Vårdförbundet och Läkarförbundet) och statlig sektor (ST och 

Akademikeralliansen).  Det föreligger alltså en risk att gammal ”lönebildningspraxis” med 

utgångspunkt i märket kommer påverka utfallet för de som omfattas av KUCAL. Det är 

rimligt att anta att risken är högre ifall KUCAL och KMCL existerar på samma arbetsplats, 

vilket intervjumaterialet ger visst stöd för. Både fackförbund och centrala 

arbetsgivarorganisationer beklagar att vissa arbetsgivare inte ”arbetar med lönen” som 

utgiftspost i verksamheten. Och är det arbetsgivare som uppenbart inte sköter detta så kan 

båda parterna tillsammans kraftfullt tillrättavisa arbetsgivaren.  

5. Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuterar jag viktiga upptäckter som angränsat till min forskningsfråga och 

som jag inte haft tillräcklig empiri, tid och utrymme för att analysera mer ingående. 

 

5.1.1. Tillitens roll 

I förra avsnittet argumenterade jag för att KUCAL har inneburit en problemlösningsallians 

som alstrat tillit mellan parterna. En stor andel av intervjupersonerna har även betonat att tillit 

till motparten har haft stor betydelse för att KUCAL skall komma på tal och träffas för första 

gången. Förbunden diskuterar tillit till arbetsgivarförbundet i termer av dem kan lita på att 

arbetsgivarparten har en vilja och en styrförmåga, och att på ett trovärdigt sett kunna arbeta 
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för en högkvalitativ löneprocess lokalt. Flera förhandlingschefer för de förbund som ingår i 

Akademikeralliansen har betonat att denna tillit kanaliserats genom bra personrelationer och 

tillit mellan parternas förhandlingsordförande. Det skall dock nämnas att ett par 

förhandlingschefer uttryckt sig raljant om tillitens roll och menar att de andra förbunds tillit 

latent handlar om en förvissning att förbundets medlemmar tillräckliga resurser för att komma 

ur en löneförhandling på ett fruktbart sätt. Men även ifall det skulle finnas löneutrymme att 

kräva högre lön på aggregerad nivå så betyder inte det att löneprocessens tillvägagångssätt 

fungerar som önskat, dvs. genom lönesamtal där lönen är ett utfall av medarbetarens resultat 

och verksamhetsbidrag. Forskning om tillitens roll i avtalsprocessen är något som önskar och 

jag uppmanar till. 

 

Eftersom KUCAL i större utsträckning träffas i offentlig sektor så väcker det naturligt en 

fråga om förbundens tillit till den offentliga sektorn är högre än tilliten till den privata sektorn. 

Vissa förbund har lyft att dem faktiskt hyser större tilltro till att offentliga arbetsgivare är mer 

benägna att ”spela schysst” eftersom de inte ställs inför samma fördelningskonflikt mellan 

aktieägare och lönarbetare. Den teoretiska förklaringen till detta, som också fått stöd i det 

empiriska materialet, är att avtalsparterna på offentlig sektor är färre och därför enklare att 

bygga relation med och skapa tillit till. I privat sektor är avtalspartnerna många fler, och i 

vissa fall mycket mindre i termer av anställda, vilket innebär vissa svårigheter. Först och 

främst blir det en större utmaning att bygga en bra relation med ett större antal 

arbetsgivarparter. En bra relation är essentiellt för att skapa tillit, men också för att kunna föra 

en kontinuerlig dialog som behövs för att stärka kvalitén i löneprocessen. För det andra, 

innebär många utspridda avtalspartners större risk för att det inte finns samma fackliga 

närvaro lokalt på arbetsplatsen. Alla förbund är helt överens om att lokalt förtroendevalda är 

helt nödvändigt för att KUCAL skall vara framgångsrikt. Jag önskar och uppmanar dessutom 

till forskning om varför KUCAL finns i offentlig sektor.  

 

5.1.2. Ideologins roll 

Den här uppsatsen har en rationalistisk ansats men under intervjuerna har ideologi uppkommit 

i diskussionerna kring KUCAL. Fackförbund är idéstyrda organisationer och det kan bli 

problematiskt att inte inkorporera en ideologisk dimension. Olika förbund har i olika 

utsträckning accentuerat ideologins roll i valet att träffa KUCAL. Att diskutera i termer av 

ideologiska val i lönebildningen är emellertid mycket komplicerat då en kan argumentera att 
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all lönepolitik är ideologisk. Att ha en verksamhetsnära lönebildning är exempelvis i grund 

och botten en ideologisk ståndpunkt, även ifall det kan finnas rationella grunder för det. Det 

går dock att urskönja ett mönster i intervjusvaren om ideologiska övertygelser gällande valet 

av avtalskonstruktion. De förbund som träffade KUCAL tidigt ser ut ha varit mer ideologiskt 

drivna än de förbund som träffat avtalet senare. Med ideologisk driven menar jag att den 

verksamhetsnära lönebildningen har ett större egenvärde och varit ett mål i sig, att värderingar 

som att lönen skall vara knuten till prestation varit viktiga och att steget att avsluta KUCAL 

ser ut att vara större. De som mer nyligen träffat KUCAL tenderar ha en mer instrumentell 

syn på KUCAL, där en verksamhetsnära lönebildning betraktats som ett medel för att uppnå 

faktiska ekonomiska fördelar. Det är även dessa förbund som i större utsträckning uppger att 

de inte har något problem med att byta till KMCL om de inte är nöjda med utfallet. Det går 

även att sammanfatta de ideologiska variationerna i de som resonerar i termer av rättvis lön 

som kollektiv kontra de som resonerar i termer av rättvis lön som individ. Det är också viktigt 

att poängtera att KUCAL endast är ett steg i en större ideologisk förskjutning som skett under 

en längre tid, vilket inneburit en gradvis mer decentraliserad och individbaserad lönebildning. 

Jag menar dock att förbundens rationella analyser av verkligheten är det som styr vilken form 

av avtalskonstruktion som träffas. Ideologiska övertygelser, som grundar sig i individualism 

kontra kollektivism, gör emellertid förbunden mer eller mindre mottagliga för avtal som 

implicerar mer eller mindre decentraliserad lönebildning. Jag önskar och uppmanar även till 

forskning om ideologins roll i avtalsprocessen. 

	

5.1.3. Samordningen och märkets roll 

Som Tabell 1 redan presenterat så formuleras ett huvudargument för att inte träffa KUCAL 

till att det skulle undergräva märkets legitimitet och försvåra samordningen. Flera förbund 

som träffat KUCAL uppger emellertid att de respekterar märket och ser fördelarna med det 

för det egna förbundet och menar att KUCAL inte är något hinder för samordning. Det är 

alltså möjligt att värdera siffrans roll i samordningen på olika sätt. De förbund som anger 

nackdel som skäl att inte träffa KUCAL gör det på basis att de gör en bedömning att 

samordningens vinster är större än dess kostnader för det egna förbundet. Representanter från 

dessa förbund (speciellt Unionen) betonar att deras KMCL är ett medel för att åstadkomma en 

fortsättning med det samordningssystem som råder idag. Förbund som vill åstadkomma 

relativlöneökningar gör bedömningen att samordningens vinster inte överstiger dess kostnader 

för det egna förbundet. Dessa förbund ser vinsterna med samordningen på aggregerad nivå 
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men känner att de behöver avvika från den på grund av de orättvisor den cementerar, det 

betyder emellertid inte att de inte vill ha kvar samordningen. Situationen har stora likheter 

med Holden-Rauums fripassagerarproblem där det enskilda förbundet avviker från det 

kollektiva målet för att uppnå sitt individuella mål. De flesta förbund som önskar att endast 

åstadkomma en mer verksamhetsnära lönebildning bedömer att deras avtal utan siffror inte 

har någon inverkan på samordningen eller så är förbundet (t.ex. Finansförbundet) helt 

likgiltigt inför märket och samordning.  

 

Eftersom vissa förbund ser en väldigt stark koppling mellan KUCAL och att det skulle 

försvåra samordningen är det rimligt att anta att alla förbund någon gång i 

överläggningsprocessen har beaktat detta samband. Ibland har förbunden alltså sett sambandet 

men bedömt att kostnaderna för att träffa KMCL för att ”bidra” till samordningen varit för 

höga. Och i vissa fall har förbunden dragit slutsatsen att sambandet inte finns. Ledarna 

träffade KUCAL för 25 år sedan, dvs. innan industriavtalet, vilket innebär att deras beslut om 

KUCAL inte hade någon relation till samordningen. Det skall sägas att det kan finnas motiv 

för dessa förbund att säga att det inte ser något samband, men givet att de har koll på den 

aggregerade löneutvecklingen så går inte det med trovärdighet att styrkas. Jag efterfrågar mer 

forskning för att räta ut frågetecknen kring de sifferlösa avtalens roll på själva samordningen. 

Går det att kombinera KUCAL, och den segmentalistliknande lönebildning den innebär, med 

ett solidariskt arrangemang med lönesamordning. 

	

5.1.4. Kostnaderna och problems roll 

KUCAL kommer med vissa kostnader både inom förbundens organisationer samt vid dess 

interagerande med andra organisationer. Kostnader som uppstår inom organisationen till följd 

av KUCAL är att organisationen behöver anpassas. Organisationerna måste helt enkelt ställa 

om till nya förutsättningar till följd av KUCAL. Exempelvis bygga upp organisationer för 

informations- och utbildningsinsatser för medlemmar och arbetsgivare för att stärka kvalitén i 

löneprocessen. 

 

Det finns som tidigare nämn en rad implementeringsproblem med KUCAL, exempelvis 

uteblivna lönesamtal, att lönen sätts av HR-chef, brist på tydliga lönekriterier och feedback, 

och att lönen sätts utifrån märket. Förbunden inom Akademikeralliansen och Ledarna träffade 

KUCAL för sjutton respektive tjugofem år sedan och har sedan dess brottats med problem 
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dessa problem och det fungerar alltså fortfarande inte alltid som tänkt. Det finns alltså 

styrningssvårigheter men det är viktigt att betona att det fungerar bra för de allra flesta 

medlemmar och på de allra flesta arbetsplatser. Partiella implementeringsproblem ser ut att 

vara en kostnad som förbunden är villiga att ta eftersom de värderar vinsterna högre. Det kan 

tänkas finnas två skäl till problemet med att märkets intrång. Dels kan det tänkas bli enklare i 

termer av att en som arbetsgivare inte vill avsätta de resurser (eventuellt har brist på resurser) 

som krävs för att ordentligt kunna genomföra en kvalitativ lönesamtalsprocess där lönen i 

större utsträckning är knuten till resultat och verksamhetsbidrag. Men det kan också tänkas bli 

enklare i termer av konsekvenser och hantering av en annorlunda resursfördelning. Att märket 

blir styrande även för KUCAL, i en kontext då olika avtalskonstruktioner finns på samma 

arbetsplats, kan teoretiskt påverka (minimera) risken för större fördelningskonflikter. Märket i 

löneprocesser som ska vara frigjorda från märket är ett tecken på att gamla 

lönebildningspraktiker fortlever även under nya lönebildningsformer kan ses som ett tecken 

på en typ av, alternativt konsekvens av, spårbundenhet.  

 

Ett mer specifikt exempel på styrproblem är att flera förbund har lyft problemen med 

utländska företags inträde på den svenska marknaden. Dessa aktörer känner inte till praxis 

gällande KUCAL och tror att de kan sätta noll eftersom det inte finns någon föreskrift om 

siffersats. Problemen illustrerar att KUCAL baseras på informella regler som är svåra att 

säkerställa och att förbunden egentligen inte har någon tillräckligt kraftig styrmekanism som 

förhindrar att ett företag sätter noll eller missbrukar avtalet på ett eller annat sätt. De enda 

styrningsmekanismer som fackförbunden uppger att dem har för att styra processen mot 

sina mål är dialog och hot om att säga upp KUCAL, och det sistnämnda uppges i princip 

aldrig tillämpas eftersom det stora flertalet kan vara nöjda. 

 

Jag efterfrågar mer forskning kring de styrningsproblem, tillika kostnader, som kommer till 

följd av KUCAL. Det är intressant att få reda på hur kostnaderna värderas och när det blir en 

avtagande marginalnytta med KUCAL.  
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6. Slutsats 
	
	
Målet med uppsatsen har varit att försöka förklara varför kollektivavtal utan centralt angivet 

löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad. Jag argumenterar att mitt resultat falsifierar 

den konventionella hypotesen om att KUCAL är ett resultat av fackförbundens kapitulation. 

Min huvudsakliga slutsats är istället att KUCAL är ett resultat av att båda 

arbetsmarknadsparterna delar samma mål - en verksamhetsnära lönebildning där lönen sätts 

genom lönesamtal. KUCAL är en produkt ur parternas gemensamma intresse att skapa en mer 

segmentalistisk ordning, åtminstone vill de åstadkomma effekterna av segmentalism.  

Förbunden träffar KUCAL med målet att åstadkomma en större lönespridning. 

Lönespridningen åstadkoms genom att lönen sätts utifrån prestation- och verksamhetsbidrag 

genom så kallade lönesamtal. Genom en sådan lönebildningsmodell finns det även rationella 

incitament för arbetsgivaren att anamma modellen. Arbetsgivaren kan nämligen använda 

lönen mer optimalt för att ge arbetarna ökade incitament för ökad produktivitet. Högre 

produktivitet för den enskilda anställda lönar sig helt enkelt mer med en sådan typ av 

lönebildning. Möjlighet till högre lön (utan att det finns någon begränsande siffra) tros alltså 

leda till att de anställda blir mer produktiva. Att lönen är knuten till verksamhetsbidrag 

kommer med en överenskommelse om att löneökningen kan vara mer volatil och följa 

verksamhetsresultatet, vilket också ligger i arbetsgivaren intresse. Andra förbund använder 

främst KUCAL som ett medel för att åstadkomma relativlöneökningar. Det finns två motiv 

bakom relativlöneökningar. Ett motiv handlar om att utjämna löneskillnaderna mellan män 

och kvinnor, och ett andra motiv handlar om att attrahera fler till ett samhällsbärande 

bristyrke. När KUCAL väl har träffats så har det visat sig förändra relationen mellan parterna. 

Parterna har behövt träffas för att försöka lösa gemensamma problem, för att uppnå sina 

gemensamma mål. Kooperationen ser ut att ha inneburit att tilliten och relationen mellan 

parterna har ökat. Genom KUCAL pågår ett samarbetsprojekt där parterna arbetar 

tillsammans mot samma mål. KUCAL påverkar maktrelationerna på alla nivåer i 

arbetsmarknadsorganisationernas enheter som interagerar med varandra. Detta skapar andra 

förutsättningar för beslut om KUCAL vid nästa avtalsrörelse då KUCAL är mer sannolikt att 

träffas, eller med andra ord svårare att lämna. Eftersom alltifrån medlemmar till 

förbundsledning har blivit mer nöjda med procedur och utfall och att relationen till 

arbetsgivarparten stärkts på alla nivåer. 
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6. Avslutande ord 
 

Kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme, tillika sifferlösa avtal, diskuteras ofta i 

ljuset av samordningen och om dessa avtal utgör ett hot mot märket. Kritikerna menar att 

KUCAL träffas för att runda märket, vilket resultatet av den här uppsatsen visar bara är en 

delsanning. KUCAL konstitueras till stor del av andra värden som är ett utfall av förbundens 

analyser och försök att utveckla löneprocessen. Den här uppsatsen syfte har endast varit att 

undersöka varför KUCAL träffas, så det är svårt att dra några definitiva slutsatser om märkets 

framtid. Uppsatsens resultat utgör emellertid en fingervisning om märkets nuvarande tillstånd 

och status.  

 

När det kommer till bidrag till det inomvetenskapliga fältet så aktualiserar uppsatsens resultat 

flera forskningsdiskussioner. Spårbundenhet är något som undersöks latent i denna uppsats - 

hur spårbundna är aktörernas beteende egentligen? Jag tolkar uppsatsens resultat som att det 

föreligger en viss spårbundenhet, men att aktörerna är tämligen autonoma i relation till 

tidigare institutionella arrangemang och har stort rörelseutrymme att fatta beslut. Gamla 

institutioner i form av procedurer som definierar lönebildningen ser emellertid ut att leva kvar 

trots att vissa aktörers beslut att välja en annan ordning (genom KUCAL). Uppsatsen resultat 

är även ett tillägg i forskningsdebatten om tillit mellan arbetsmarknadens aktörer. 

Uppsatsresultatet pekar på att avtalskonstruktioner, och följaktligen olika 

lönebildningsprocedurer, kan påverka tilliten mellan parterna. Det är mycket intressant att 

spekulera i vad ökad tillit kan innebära för framtiden, och vilka risker som det medför. Jag 

efterlyser mer kvalitativ forskning om tillitens roll och påverkan på 

arbetsmarknadsorganisationernas beslutsfattning i en forskningsgren som i stor utsträckning 

har en rationell ansats. Detsamma gäller ideologins roll. 

 

I år fyller industriavtalet, dvs. märket, tjugo år. Det har varit tjugo år med reallöneökningar. 

Den solidariska lönepolitiken argumenteras ha fallit på bristande flexibilitet för löntagarna, 

framtiden får utvisa hur mycket flexibilitet nuvarande lönesamordning klarar. Även fast 

industrimärket inte kan benämnas som något annat än en framgångssaga så finns det problem, 

och det är inte säkert att gamla institutioner alltid fungerar i en värld som ständigt förändras.  
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8. APPENDIX 
 
 
Intervjufrågor: Arbetsgivarsidan 
1. Vilka motiv ligger bakom kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme? Vad är det ni 
vill uppnå och varför?  
 
2. Vilka motiv ligger bakom tillsvidareavtal? 
 
3. Olika fackförbund trycker olika mycket på ideologiska/praktiska anledningar, hur 
diskuterar ni kring ideologins roll i avtalskonstruktioner??  
 
4. Vissa förbund menar att ni inte gått fram med krav om avtal utan centralt angivet 
löneutrymme. Är det vissa kriterier/egenskaper som måste uppfyllas från arbetstagarsidan 
som måste uppfyllas för att dessa avtal skall bli aktuella? 
 
5. Har relationen till arbetstagarsidan förändrats i och med avtal utan centralt angivet 
löneutrymme? Har relationen förändrats på grund av tillsvidareavtal? 
 
6. Hur tycker ni att lönebildningen lokalt sker i praktiken? Flera fackförbund har uppgett att 
de är missnöjda över hur lönebildning går till. Enligt dem fungerar lönebildningen inte som 
det verksamhetsutvecklingsverktyg som är deras tanke? 
 
7. Delar ni fackförbundens uppfattning om att avtalskonstruktionen och den lokala 
lönebildning som då möjliggörs kan bidra till verksamhetsutveckling? Går inte detta att uppnå 
även med siffror i avtalet? 
 
8. Hur förhåller ni er till industrinormen, dvs. märket? 
 
9. Hur förhåller ni er till en ökad regional lönespridning? I vissa regioner/kommuner är 
marknadsläget annorlunda och de kommer således få betala ut högra löner, hade det inte varit 
bättre för dem att ha ett siffersatt avtal? 
 
10. Vad får ni för gensvar från era medlemmar?  
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Intervjufrågor: Fackförbund 
1. Vilka motiv ligger bakom kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme? Vad är det ni 
vill uppnå och varför?  
 
2. Vilka motiv ligger bakom tillsvidareavtal? 
 
3. Olika fackförbund trycker olika mycket på ideologiska/praktiska anledningar, hur 
diskuterar ni kring ideologins roll i avtalskonstruktioner??  
 
4. Är det vissa kriterier/egenskaper som måste uppfyllas från arbetstagarsidan som måste 
uppfyllas för att dessa avtal skall bli aktuella? 
 
5. Har relationen till arbetsgivarsidan förändrats i och med avtal utan centralt angivet 
löneutrymme? Har relationen förändrats på grund av tillsvidareavtal? 
 
6. Hur tycker ni att lönebildningen lokalt sker i praktiken? Flera fackförbund har uppgett att 
de är missnöjda över hur lönebildning går till. Enligt dem fungerar lönebildningen inte som 
det verksamhetsutvecklingsverktyg som är deras tanke? 
 
7. Delar ni fackförbundens uppfattning om att avtalskonstruktionen och den lokala 
lönebildning som då möjliggörs kan bidra till verksamhetsutveckling? Går inte detta att uppnå 
även med siffror i avtalet? 
 
8. Hur förhåller ni er till industrinormen, dvs. märket? 
 
9. Hur förhåller ni er till en ökad regional lönespridning? I vissa regioner/kommuner är 
marknadsläget annorlunda och de kommer således få högra löner, hade det inte varit bättre för 
medlemmarna i t.ex. i Dorotea att ha ett siffersatt avtal? 
 
10. Vad får ni för gensvar från era medlemmar?  
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Frågor till Medlingsinstitutet 
 
Medlingsinstitutets syfte 

• Verka för en väl fungerande lönebildning 
• Medla i arbetstvister 

 
En väl fungerande lönebildning bygger på att den internationellt konkurrensutsatta sektorn 
är normerande, vilket betyder att löneökningstakten inom industrin ska vara en norm för den 
övriga arbetsmarknaden, och att löneökningstakten anpassas till våra viktigaste 
konkurrentländer. Detta ska kunna förenas med de förhandlingsformer som parterna själva 
väljer, det vill säga såväl avtal på förbundsnivå som decentraliserad och individuell 
lönebildning 
 
Medling 
Medlarnas uppgift är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna och bevara 
arbetsfreden. Med det kan inte ske till vilket pris som helst, medlarna ska också verka för 
avtal som är förenliga med en väl fungerande lönebildning. 
 
1. Hur arbetar Medlingsinstitutet för en väl fungerande lönebildning i praktiken? 
 
2. Vad har medlingsinstitutet för syn på olika avtalskonstruktion? Är inte en samordning 
enklare att få till stånd med siffror i avtalet? 
 
3. Har medlarna upplevt skillnader i att medla i tvister utan centralt angivet löneutrymme?  
 
4. Det är flera fackförbund som menar att industrinormen cementerar löneskillnader mellan 
män och kvinnor och säger uttryckligen att man väljer sifferlöshet för att man har 
marknadskrafterna i ryggen och då vill knappa igen på industrin på märkets bekostnad.  
- Hur ser ni på att löneskillnaderna mellan män och kvinnor cementeras genom märket? 
- Hur ser ni på att fackförbund har som strategi att kringgå märket? Hur förhåller ni er till det? 
 
5. Ni för ju statistik över avtalskonstruktioner och utfall, nu är det här en hypotetisk fråga, 
men säg att lönerna i de sifferlösa avtalen drar iväg från märket? Och att arbetsgivarna också 
gör en bedömning att det är nödvändigt (exempelvis för att attrahera rätt kompetens), vad gör 
ni då? Eller vid en situation som är helt tvärtom, det leder inte till reallöneutveckling, vad 
händer? 
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Resursstyrkematris	
 
Arbetsmarknadsorganisationer (som 
intervjuats) 
"= Resursstarkt 
(")= Ganska resursstarkt 
*Ingen märkning = resurssvagt. 

Tillgång och 
efterfrågan 
(marknadsmakt) 

Autonomi, 
utbytbarhet och 
humankapital 
(individens makt) 

Sveriges Ingenjörer 6p " 3 3 
Akademikerförbundet SSR 4(") 2 2 
Lärarförbundet 4p " 3 1 
Vision 4" 2 2 
Jusek, Offentlig 5p " 2 3 
Jusek, Privat 5p (") 2 3 
Journalistförbundet 2p 1 1 
Unionen 4p 2 2 
Finansförbundet 4p " 1 3 
Vårdförbundet 5p " 3 1 
Ledarna 5p " 2 3 
ST 4p 2 2 
SRAT 5p (") 2 3 
Läkarförbundet 6p 3 3 
Teaterförbundet 2p 1 1 
Naturvetarna 5p (")  2 3 
Sveriges arbetsterapeuter 4p (") 3 1 
LO 3p 2 1 
Fysioterapeuterna 3 2 
   
SKL (")   
Arbetsgivarverket (")   
Almega (")   
   
(Medlingsinstitutet)   
 
*Tillgång och efterfrågan på marknaden är klassificerat utifrån Sacos och 
Arbetsförmedlingens jobbprognoser. Autonomi klassificeras utifrån utifrån yrkets 
genomsnittliga utbildningslängd i kombination med hur kunskapsintensiv sektor 
medlemmarna verkar i och medlemmarnas exklusivitet (genom intervjusvaren). Autonomi ges 
en tregradig skala. 
	


