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En årlig löneökning runt 2 procent är vad den kommande avtalsrörelsen bör resultera i. 
Det anser professorn i nationalekonomi och ordförande i det Finanspolitiska rådet Lars 
Calmfors. 
 
Avtalsrörelsen närmar sig. Med start den 31 mars löper merparten av arbetsmarknadens 
avtal ut. Runt 550 av totalt 600 avtal ska omförhandlas och det kommer påverka villkor och 
löner för cirka 3,3 miljoner anställda. 
 
Men än så länge är parterna långt ifrån överens. Arbetsgivarorganisationen Svenskt 
Näringsliv med Almega i spetsen har redan indikerat en önskan om stopp om centrala 
löneökningar, som de inte anser förenliga med lågkonjunkturen. Det är ett krav som LO 
fullständigt avvisar. 
 
Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och ordförande i det Finanspolitiska rådet 
varnar både för höga löneökningar och nollavtal. 
 
"Konjunkturinstitutet gjorde en bra analys av situationen. Höga löneökningar kan leda till 
räntehöjningar om inflationen blir högre än inflationsmålet. Samtidigt kan nollavtal bidra till 
för låg inflation och för hög realränta när Riksbankens styrränta inte kan sänkas under noll", 
säger han. 
 
"En hög realränta i nuvarande läge har i sig negativa efterfrågeeffekter och kan dessutom 
leda till att kronan stärks vilket försämrar företagens konkurrenskraft", fortsätter han. 
 
Vad är då en rimlig löneökning? 
"Jag skulle gissa att en årlig löneökning någonstans runt 2 procent är en rimlig nivå. Det var 
också den bedömningen Konjunkturinstitutet gjorde." 
 
Och vad är bäst i valet mellan centrala och lokala löneförhandlingar? 
"Forskningen talar för att både samordnade avtal och decentraliserade avtal kan ge 
återhållsamhet på företagsnivå. Med samordnade avtal kan parterna ta samhällsekonomiska 
hänsyn. Med decentraliserade avtal kan löneökningarna hållas tillbaka av konkurrenstrycket. 
Men det mesta tala för att de genomsnittliga löneökningarna blir allra lägst med samordning. 
Samtidigt tycks samordning också innebära en mindre differentiering av löneökningarna 
mellan olika områden", säger Calmfors. 
 



Tror du att fackföreningarna kommer gå med på Svenskt Näringslivs önskan om 
decentralisering? 
"Det tror jag inte. Från fackföreningarnas sida har man nog sträckt sig så långt man kan, efter 
att på många håll ha accepterat lokala arbetsdelningsavtal med kortare arbetstid och 
motsvarande sänkningar av månadslönen."  
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FAKTA 
Lars Calmfors 
•  Lars Calmfors är nationalekonom och professor i 
internationell ekonomi vid Institutet för internationell 
ekonomi vid Stockholms universitet. 

•  Han är känd för att ha suttit som ordförande för 
den utredning (SOU 1996:158, som benämnts 
alternativt Calmforsutredningen, Calmforsrapporten 
eller EMU-utredningen) som 1996 rekommenderade 
att Sverige då skulle avvakta med att införa euron. 

•  I samband med folkomröstningen om införande av 
euron i Sverige 2003 förespråkade Lars Calmfors ett 
inträde. 

•  Calmfors är sedan 2007 ordförande i 
Finanspolitiska rådet, en expertmyndighet med 
uppgift att utvärdera den ekonomiska politiken. 
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