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Den framtida lönebildningen i
Sverige är för närvarande föremål för
granskning och diskussion. Rege-
ringen är angelägen om att lönerna i
landet utvecklas på ett sätt som inte
hotar inflationsmålet och den ekono-
miska stabiliteten. Arbetsmarkna-
dens parter har därför ombetts att re-
dovisa sin syn på lönebildningsfrå-
gorna.

Centralorganisationerna Saco och
TCO har lämnat regeringen ett ge-
mensamt svar, något som kan noteras
som en väsentlig och positiv utveck-
ling av relationerna mellan akademi-
ker- och tjänstemannafacken. En
samsyn i dessa väsentliga frågor bör
dessutom stärka de båda organisatio-
nernas inflytande i samhället.

Utgångspunkten i Sacos och
TCOs resonemang är att lönebild-
ningen måste ske i direkta och fria
förhandlingar mellan parterna på ar-
betsmarknaden och utan inblandning
av statsmakterna. Avtalsparterna
måste kunna ta det fulla ansvaret för
förhandlingarna och arbetsfreden.

Man avvisar påtvingade centrala
samverkanslösningar som inte tar
hänsyn till de olika förhållanden som
råder inom skilda sektorer och bran-
scher. Den ordning som tillämpas i
Norge och Danmark där medlarna
har långtgående befogenheter att in-
tervenera är inte acceptabel.

Även om lönebildningen är en
viktig faktor för samhällets ekono-
miska utveckling kan man inte se
isolerat på detta element. Den höga
inflationen under 1970- och 1980-ta-
len berodde t ex inte enbart på löner-
na utan påverkades även av den in-
hemska ekonomiska politiken och
störningar från omvärlden.

Den ekonomiska politiken i vid

mening – inklusive konkurrens-, so-
cial-, närings-, utbildnings- och ar-
betsmarknadspolitik – måste sam-
spela med pris- och lönebildningen,
om vi skall klara att vända ekonomin
uppåt och minska arbetslösheten.
Riksdag och regering måste t ex ta
sitt ansvar för att inte höja skatter och
priser.

Det behövs också en nyanserad
syn på lönernas roll inom produktio-
nen. Många arbetsgivare ser lönen
enbart som en kostnad som bör mini-
meras. Men lönerna kan även bidra
till positiva förändringar på arbets-
platserna, om lönebildningen an-
vänds för att stimulera utvecklingen
av kompetens, arbetsorganisation
och produktivitet.

Även regeringen har t ex i den s k
tillväxtpropositionen pekat på bety-
delsen av kompetensutveckling som
ett medel att öka företagens tillväxt.
Det är hög tid att regeringen åter-
kommer till sitt löfte att föreslå en
samlad lösning på detta viktiga fält.

Skatter och socialförsäkringar
är några av de väsentligaste kompo-
nenterna för den framtida lönebild-
ningen. Dessa system utgör ju den
miljö i vilken arbetsmarknadens par-
ter skall bedriva avtalsförhandlingar-
na. Ett grundkrav är att systemen
skall vara samhällsekonomiskt ro-
busta och långsiktigt hållbara.

Socialförsäkringssystemen – pen-
sionerna, sjuk- och arbetsskadeför-
säkringen och förtidspensionerna –
ses för närvarande över. Reformerna
bör ske med beaktande av vissa
grundläggande krav:

– den generella utformningen och
inkomstbortfallsprincipen måste
förbli hörnstenarna,

– försäkringen måste underlätta
för den enskilde att återgå i arbete,

– försäkringarna måste kunna an-
passas till olika slag av anställnings-
förhållanden,

– sambandet mellan avgifter och
förmåner måste förstärkas.

På skatteområdet såg både TCO
och Saco den skattereform som ge-
nomfördes 1990 som ett viktigt steg
för att stimulera en sysselsättnings-
baserad tillväxt och för att främja ut-
bildning och kompetensutveckling.
Denna reform har därefter successivt
urholkats. 

Det är framför allt två viktiga
principer i skattereformen som bör
återställas. För det första måste den
högsta marginalskattesatsen åter bli
50 procent, vilket bl a innebär att
värnskatten slopas helt. För det and-
ra bör brytpunkten återställas i enlig-
het med skatteöverenskommelsen.

Rent generellt finns det anledning
att diskutera om skatterna tas ut på
lämpliga skattebaser med tanke på
sysselsättningen. Idag när det råder
ett överskott på arbetskraft borde
man överväga strategiska sänkning-
ar av skatten på arbete, t ex minska-
de arbetsgivaravgifter.

Sacos och TCOs yttrande tar upp
fler punkter av vikt för lönebildning-
en, vilka av utrymmesskäl inte tas
upp här: behovet av relevant lönesta-
tistik, förbudet att träffa avtal om
sjukförmåner över en viss nivå, det
framtida pensionssystemet etc.

Avslutningsvis kan det emellertid
vara av intresse att påpeka att de båda
centralorganisationerna idag till-
sammans svarar för mer än hälften av
landets totala lönesumma. Det är så-
ledes inte oväsentligt hur regeringen
hanterar synpunkterna i det gemen-
samma dokumentet i fortsättning-
en. •

ENIGHET OM LÖNER
Saco och TCO i gemensamt yttrande
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