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Till statsrådet MessingUlrica

Den april biträdande24 1997 bemyndigade regeringen arbetsmarknads-
ministem, statsrådet tillkalla särskildMessing, utredare med uppdragatt en

lämna förslag förstärkt förlikningsmarmainstitut. I uppdragetatt ettom
ingår förturmed lämna förslag förstärkt förlikningsmannainstitutsatt ettom
organisation, och arbetsfonner, eventuellt andra frågorsamtresurser som
utredningen funnit lämpliga, förslag förbättrad lönestatistik.t.ex. om en
Övriga uppgifter enligt skall utredningen redovisadirektiven den 30senast
november 1998.

förordnadesMed stöd bemyndigandet den april general-24 1997av
Öbergdirektören Svante särskild utredare till utredningen för-ettsom om

stärkt förlikningsmannainstitut A 1997:04. Från och med den junil
förordnades f.d. statsrådet Roine Carlsson, f.d.utredningens expertersom
statsrådet Mundebo, verkställande direktören Nilsson,Ingemar Lennart
professorn Per-Anders Birgitta och hovrättsasse-Edin, docenten Nyström

Dirke.Larssom
Utredaren har inbjudit till referensgrupp med företrädare fören

arbetsgivarorganisationema Svenska arbetsgivareföreningen SAF, Sven-
ska LandstingsförbundetKommunförbundet, och Arbetsgivarverket desamt
fackliga Sverige LO,organisationerna Landsorganisationen i Tjänste-

Centralorganisation TCO och Sveriges Akademikers Central-männens
organisation SACO. Organisationerna har själva sinautsett representanter.

har Gustafsson, Ulf Perbeck,Dessa varit Anders Sandgren, Markus Nils
Henrik Schager, Ohlsson och Anders Lönnberg.Hans Karlsson, Inger

Carlssonjuni anställdes förhandlingsdirektören Iréne NilssonDen l 1997
sekreterare Frånhuvudsekreterare och Kjell Nyman i utredningen.som som

datum har utredningen anlitat utredningschefen OlssonHanssamma som
sekreterare Sörensen utredningensi utredningen och Ulla assistent.som

Utredningen Utredningen förstärkt förliknings-ettantog namnet om
mannainstitut. överlämnar härmed delbetänkandet Medlings-Utredaren
institut och lönestatistik SOU 1997:164. För utredningens förslag svarar
den respektive författare försärskilde utredaren medan de separatasvarar
bilagoma till utredningen.

Stockholm i november 1997

Svante Oberg
/Iréne Nilsson Carlsson
Kjell Nyman
Hans Olsson
Ulla Sörensen
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Sammanfattning

Bakgrund

regeringensI direktiv till utredningen den särskilde utredaren skallattanges
lämna förslag förstärkt forlikningsmannainstitut. Institutet skall enligtettom
direktiven ökade främja övergripandemöjligheter deattges
samhällsintressena arbetsmarknadensi avtalsförhandlingama mellan parter
och förbättra förutsättningarna lönebildning.för väl fungerande För-en
slagen skall främja lönebildning möjliggör rejäl sänkningen som en av
arbetslösheten påmed bevarad låg inflation. Utredningen inriktar sitt arbete

utarbeta förslag, påtagligde genomförs, skulle innebäraatt som om en
förbättring lönebildningen.av

finnsDet enligt starka motiv för förbättrautredningens bedömning att
lönebildningen. har lönebildningen högreUnder decennier genererat
löneökningar i Sverige i våra viktigaste konkurrentländer. Detta tillän trots
har de reallöneökningar desvenska löntagarna inte fått några nämnvärda

tjugo åren, arbetslösheten har stigit till rekordhöga nivåer.medansenaste
samverkandeFörklaringen till de rådande problemen får sökas i antalett

faktorer. Avtalsförhandlingama central kan intehar spelat roll,en men
förklara också bidragit,ekonomiska politiken harproblemen. Denensamma

bland perioder överhettning ochoförmåga undvika medannat attgenom en
serie devalvenngar. Arbetsmarknadens regelverk och företagensen

sårbarhet verksamheten också haftför begränsade delar harstörningar i av
betydelse.

Förlikningsmannaexpeditionens sköta sitt uppdrag inte hellerärsätt att
förklaringen till problemen. Medlama har lyckats ochatt parternaena
antalet konflikter anmärkningsvärtoch konfliktdagar har inte varit högt.
Företagens sårbarhet normalt har hañi kombination med medlarnaatt som
sin enda uppgift avtal, avtalsinne-få oavsettatt parterna att ettenas om
hållet, har emellertid avtalsförhandlingar under medling resulteratlett till att
i för höga avtalskostnader.

gUnder 1990-talet förutsättningarna för lönebildningen förändrats ihar
väsentliga internationellt låga inflationstakten ställer kravavseenden. Den
på lönebildningen på betydligt lägre nominella nivåerkan klaras änatt
tidigare, för konkurrenskraft skall försvagas.inte svenskt näringslivsatt
Penningpolitiken inflationsmål på vilket innebärutgår från 2 procent,ett ca
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ochför höga nominella löneökningar kommer leda till höjda påräntoratt att
nivåersysselsättning. stigit till sådanasikt minskad Arbetslösheten har att

traditionell arbetsmarknadspolitik för komma tillrättainte räcker medatt
starkare finansiella restriktionema i offentliga sektornproblemen. De den

inte heller offentlig sysselsättning kaninnebär vidare expansionatt en av
arbetslösheten påtagligt. lönebildning, påminska En väl fungerande som

nivå anpassadtotal nivå förenlig med inflationsmålet och på lokal tillär är
olika verksamheters förutsättningar, skulle emellertid kunna förbättra
förutsättningarna för ökad och bidra tilltillväxt och sysselsättning en
sänkning arbetslösheten.av

Inriktning förslagenav

vilketUtredningen har dragit slutsatsen medlingsinstitut bör inrättas,att ett
kan spela aktiv roll för och avtalsforhandlingamalönebildningen änen mer

ha tvåden nuvarande Förlikningsmarmaexpeditionen. Medlingsinstitutet bör
ochuppgifter, nämligen verka för fungerande lönebildningvälatt atten

för medling i arbetstvister. skillnad från den nuvarandetillDettasvara
InstitutetFörlikningsmarmaexpeditionen den uppgiñen.bara harsom senare

Samtidigt börbör liksom andra länders medlingsorgan ha anställda medlare.
finnas förberedda fördet ärexternaen grupp sompersoner

medlingsuppdrag.
Utredningen har vidare dragit medlingsinstitutet börslutsatsen att vara

blandstatistikansvarig myndighet för officiell lönestatistik. Direktiven anger
institutet skall följa lönebildningen ochoch analyseraattannat

utredningen skalllöneutvecklingen i både Sverige och länder ochandra att
förslag tillförsäkra god tillgång tilllämna vad krävs för att enom som

fårkontinuerlig lönestatistik. Detta uppnås bäst institutetatt ansvaretgenom
för beställa den fortsättningen förutsättslönestatistik, iatt ävensom
produceras främst Statistiska centralbyrån SCB. Institutet börav sam-
verka med arbetsmarknadens statistikens uppläggningdet gällernärparter
och publicering.

andraslutbetänkandet kommer befogenheter och eventuellaI medlamas
förslag ocksåförbättra lönebildningen behandlas. kommerDär att tasatt att

relationen för medling.till kollektivavtal, vilka reglerar former Iupp
direktiven medlare skallutredningen bör behandla möjlighetennämns att att
kunna gå tidigt förhandlingarna, tidsmässig samordningi verka för av
avtalsforhandlingama, skjuta konfliktåtgärd och beslutapå varsladpartav

sammanläggning förslag tillavtalsområden i medling. Bland övrigaom av
vidgade befogenheter, kanhar framförts till regeringen, nämnassom
möjligheterna begränsa omfattningen verkningarnaatt av enav
konfliktåtgärd. slutbetänkandet.Dessa förslag kommer ianalyserasatt
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ochmedlingsinstitutet skall hauppgifterantalDirektiven attett somanger
på vilketOberorendebefogenheter.ökademedlingsinstitutet skall sättavges

fordras starkareske,befogenheter kommermedlamasutvidgningen ettattav
medlingsinstitut.

Medlingsinstitut

januariinrättas denMedlingsinstitutet bör lmyndighet medEn namnet
förlikningsmarmaexpedition awecklas.därmed bör Statenssamband1999. I

verka forhuvuduppgiñer. förstatvå DenMedlingsinstitutet bör ha är att en
arbetstvister.medla ioch den andrafungerande lönebildningväl är att

deinnebördenslutbetänkandet till denåterkommer iUtredningen närmare av
uppgiftenunderstrykasbör emellertidbåda huvuduppgiñema. Redan attnu

skall tolkas institutetlönebilning inteväl fungerandeverka för attatt somen
fåbörinkomstpolitik, institutetför statligskall attett menorganvara

Förlikningsmannaexpeditionennuvarandegår vad denuppgifter utöversom
har.

ingåstyrelse. I styrelsen börMedlingsinstitutet bör ledas sam-av en
riksmedlare ochchef bör kallasfem ledamöter. Institutetsmanlagt vara

chefinklusive institutets börSamtliga ledamöterordförande styrelsen.i
normaltför myndighetsstyrelseStyrelsen bör ha allaregeringen.utses enav

årsredovisning ochbland beslutaförekommande uppgifter och annat om
ochför verksamhetenchef bör ansvarigbudgetunderlag Institutets vara

medlare imedlare ochför anlita särskildabland utseexternaattannat svara
förhandlingar.enskilda

chef.institutetsha två medlare anställdaMedlingsinstitutet bör utöver
inomsju med kompetensfinnas tio anställdaDärutöver bör varav personer

lönestatistikarbetsrätt,lönebildning, avtalsförhandlingar,Samhällsekonomi,
för administration Det böroch avtalstolkning tresamt personer m.m.

kort varselvidtalade, vilka meddessutom finnas externa personeren grupp
ha möjlighet anlitamedlare. Institutet börkan åta sig uppdrag även attsom

forskningsuppdrag.utrednings-, analys- ochexpertis förextern
arbetsmark-råd med frånbör inrättaMedlingsinstitutet expertertre

lönestatistik och avtals-samhällsekonomi,områdenanadens inomparter
iexpertråd samverka medförhandlingar. Institutet bör dessa paitemagenom

förberedelsernalönebildningen och iarbetet med analyser avav
börför Samhällsekonomiavtalsrörelse. Expertrådetinförmedlingsarbetet en

omvärlden.Sverige ochlönebildningen imedverka till årlig rapport omen
publiceringuppläggning ochlönestatistik bör medverka vidExportrådet för

ochlönestatistiklönestatistiken och vid tolkningofficielladen avav
förforumavtalsförhandlingar bör fungeraExpertrådet förlöneavtal. ettsom

på arbetsmarknaden.utvecklingenlöpande dialog omen
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Införandet Medlingsinstitutet förutsätter vissa ändringar lagenav av om
medbestämmande i arbetslivet MBL, vilka huvudsakligen tekniskär av

Materiella ändringar Medlingsinstitutet skall ha två uppgifternatur. är att
och på kopiorbegäran skall tillställa institutet träffadeatt parterna av
kollektivavtal och tillgänglig lönestatistik avseende det avtalsområdet.egna

Medlingsinstitutet på miljonerbör tilldelas ramanslag 44 kr.,ett ca varav
15 miljoner kr. ochsjälva Medlingsinstitutet 29 miljoner kr.ca avser ca

lönestatistik. Ramen för anslagssparande och anslagskredit bör uppgåavser
till tio avgiftsbeläggaanslaget. Institutet bör ha aktiviteterrättprocent attav

så bedöms lämpligt. Kostnaden bör delvis finansieras anslagetattom genom
till Förlilmingsmarmaexpeditionen avvecklas och anslaget SCBtillatt
minskas med belopp motsvarande kostnaderna för nuvarandeett
lönestatistik. kosmadsöknjngar på föreslåsDe därutöver 18 miljonerca som
bör omprioriteringar för utgiftsområdetinom budgetramamarymmas genom
arbetsmarknad och arbetsliv.

Lönestatistik

Medlingsinstitutet statistikansvaring myndighet för officiellbör vara
lönestatistik. Statistiken bör finansieras anslag till Medlingsinstitutet,genom

i sin bör upphandla statistiken efter samråd med Statistiskatursom
centralbyrån efteroch Konjunkturinstitutet behandling i expertrådet församt
lönestatistik. Huvuddelen den officiella lönestatistiken förutsätts liksomav
idag komma produceras Statistiska centralbyrån. Ställningenatt av som
statistikansvarig myndighet möjlighetinstitutet tiden påverkaöverattger
lönestatistikens utforrrming. förbättringarDe enligt utredningenssom
uppfattning bör ske initialt redovisas i det följ ande.

Den månadsvisa lönestatistiken bör förbättras i några avseenden. En
månadsvis införaslönestatistik bör för och bättre och snabbarestaten en
redovisning bör retroaktiva löneutbetalningar. Lönestatistiken förgöras av
den kommunala bör utvidgas till omfatta samtliga kommunersektorn ochatt
landsting och fortsättningsvis produceras Svenska kommun-även av
förbundet respektive Landstingsförbundet. samlad månadsvis löne-En
statistik arbetsmarknadenför hela bör publiceras Medlingsinstitutet.av
Expertrådet medverkaför lönestatistik bör vid uppläggning och publicering

statistiken.av
årliga förbättras.Den lönestatistiken bör också Utredningen föreslår att

precisionen i den årsvisa lönestatistiken förbättras och statistikenatt
utvidgas så redovisas för 50-tal områden eller branscher,den ettatt som

ansluter avtalsområden och med fördelning på kön ochtill inära
förekommande fall Statistikenarbetare och tjänstemän. bör vidare snabbas
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så den publiceras så tidigtatt året eftermöjligt det årupp som som
statistiken En samlad årsvis löneglidning ochavser. rapport om
löneutveckling i Sverige och omvärlden bör publiceras Medlingsinstitutetav
med medverkan från berörda expertråd.

Medlingsinstitutets behov statistik enskilda avtalsområden böröverav
klaras institutet i enskilda fall begär få delattgenom att ta parternasav

eller statistik. I samband med medling iparts enskildgemensamma egen en
konflikt har detta fungerat väl tidigare. Utredningen efteratt parternamenar
begäran bör skyldiga tillställa institutet tillgänglig lönestatistik,attvara

det fordrasäven för analysändamål.när Utredningen vidare detattanser
värde fler träffade statistikavtal.stort partervore av om

Forskningens behov lönestatistik bör förbättras kompletteraattav genom
individdatabasen LINDA med löneuppgifter. Det föreslås göras attgenom
uppgifter tillförs från den årliga lönestatistiken. Därigenom förbättras
underlaget för forskningen vad lönebildningen.styrom som

För jämställdhetsändamål ställs särskilda krav på lönestatistik. För att
följa jämställdhetslagen fordras statistik beskriver jämställdheten påsom
enskilda arbetsplatser. För driva rättsliga otillåten löne-att processer om
diskriminering fordras löneuppgifter för enskilda individer. Dessa båda
statistikbehov ligger inte inom utredningens uppdrag. De utredningenav
föreslagna förbättringarna den årliga lönestatistiken och komplettering-av

individdatabasen LINDA bör emellertid förbättra möjligheternaarna av att
följa och analysera löneutvecklingen för kvinnor och Avtalmän. om

lönestatistik på fler delarpartsgemensam arbetsmarknaden skulle ocksåav
förbättra dessa möjligheter.
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örfattningsförslagF

Förslag till lag ändring i lagen 1976:580om

medbestämmande i arbetslivetom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46§

medlingFör i arbetstvister mellan å För medling i arbetstvister mellan å
sidan arbetsgivare eller arbets- sidan arbetsgivare eller arbets-ena ena

givarorganisation och å andra sidan givarorganisation och å andra sidan
arbetstagare eller arbetstagarorga- arbetstagare eller arbetstagarorga-

finnsnisation förlikning- nisation för främjastatens välen samt att en
smannaexpedition. fungerande lönebildning finns Med-

lingsinstitutet.
Expeditionen skall följa förhållan-
dena på arbetsmarknaden. denHar Medlingsinstitutet skall följa för-
fått kännedom arbetstvist hållandena på arbetsmarknaden. Harom som
hotar medföra eller redan har Medlingsinstirutetatt fått käimedom om
medfört stridsåtgärd, skall den arbetstvist hotar medförautse attsom
förlikningsman medla i tvisten, eller redan har medförtatt stridsåtgärd,

medverkan förlikningsmannär skall det eller flera medlareutseav en
kan ägnad främja medla i tvisten, medverkanatt attanses nären av
lösning demia. Förliknings- medlare kan ägnad främjaav attanses

skall kalla till lösning denna. Medlaren skallparternamannen en av
förhandling eller vidtaga kalla till förhandling ellerparternaannan
lämplig åtgärd verka för vidtaga lämplig åtgärdsamt att samtannan

uppskjuter eller inställer strids- verka förpart uppskjuter elleratt part
åtgärd. inställer stridsåtgärd.

Enligt Medlingsinstitutets bestäm-Enligt expeditionens bestämmande
mande skall medlare på begäran gåskall förlikningsman på begäran gå

på arbetsmarknaden till handaparterpå arbetsmarknaden till handaparter
med råd och upplysningar rörande
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kollektivavtalochförhandlingar samtrörandeupplysningarochrådmed
mellanförhandlingarledakollektivavtal parterna.ochförhandlingar samt

mellanförhandlingarleda parterna.

46a§

skallarbetsmarknadenpåParterna
Medlings-tillställabegäranpå

kollek-träffadekopiorinstitutet av
lönestatistiktillgängligochtivavtal

avtalsområdet.detavseende egna

47§

skyldigenligt 45 §Är attskyldig Den ärenligt 45 §någon att som
tid ochdeninomskallvarsel,och lämnatidhan inomvarsel, skalllämna

detdärpå det göradetta sägsdär sättpå görasätt somangessom
DenMedlingsinstitutet.tillförlikningsmannaexpedi-till även somäven
tilldömsdettabryterhäremotbryterDen mot pen-tionen. som

ningböter.penningböter.tilldöms

48§

skall46 §enligtförhandlingVidskallenligt 46 §förhandlingVid
ståndtillfåsökamedlarenståndtillsöka fåforlikningsman en

påmellanöverenskommelsepå parternaöverenskommelse mellan parterna
kommerförslaggrundvalkommerförslaggrundval somavsomav

dockMedlarensjälva.från dem ärFörlikningsmannensjälva.från dem
jämkningarföreslåoforhindradföreslåoforhindraddock attattär

främjaförmedgivandenochförmedgivanden attochjämkningar att en
tvisten.lösninggodtvisten.god lösningfrämja avaven
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49§

Har enligt 10 för-§ Harpart enligtär l0 § för-partsom ärsom
handlingsskyldig kallats till för- handlingsskyldig kallats till för-
handling inför förlikningsman och handling inför medlare och för-
försummar inställa sigparten inställaatt sig ellerparten attsummar
eller underlåter han full- underlåter fullgöraattarmars part attannars

vad åligger honom enligtgöra vad åligger enligt kan15som partsom
kan15 förlikningsmannen på be- Medlingsinstitutet på begäran av

anmäla för-gäran anmäla förhållandetmotpart hosav motparten
hållandet hos arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen. Denna kan

kan föreläggaDenna vid vite förelägga vid vite fullgöraparten parten att
fullgöra sin förhandlingsskyl- sin förhandlingsskyldighetatt och kan

dighet och kan på anmälan på anmälan Medlingsinstitutetav av
färlikningsman utdöma vitet. utdöma vitet.

50§

skyldighetParts enligt 18 § vid Parts skyldighet enligt 18att § vidatt
förhandling hålla skriftlig handling förhandling hålla skriftlig handling
tillgänglig för gäller i tillgänglig förmotparten även gäller imotparten även
förhållande till förlikningsman förhållande till medlare med-som som
medverkar vid förhandlingen. verkar vid förhandlingen.

51 §

Uppnås icke enighet mellan Uppnås enighetparterna mellaninte
förhandlingvid inför förliknings- vid förhandling införparterna

kan han föreslå dem låtaatt medlare, kan medlaren föreslåman, dem
tvisten skiljemän. Hanavgöras låta tvisten skiljemän.av att avgöras av
kan också medverka vid utseende Medlaren kan också medverkaav vid
skiljemän. utseende skiljemän.av

Förlikningsman får åtaga sig Medlaren får åta sig skil-inteskiljemannauppdrag i arbetstvist, om jemarmauppdrag i arbetstvist, omicke förlikningsmannaeexpeditionen Medlingsinstitutet iinte särskilt fall
i särskilt fall medger det. medger det.
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52§

betydenhet kankan arbetstvistbetydenhet I störrearbetstvistI större avav
medlingskommis-förlikningskommi- regeringenregeringen utseutse en

ÄvenÄven tvisten.enskild medla ii tvisten.medla sion att ension att
regeringenkanregeringen enskildkan attutses avpersonavperson
medlareimedla särskildförlikningsmansärskild attutses somsom

tvist.sådantvist.sådan medla i en

och 50 §§Föreskriftema i 49 äger och 5049i ägerFöreskriftema
medlingvidtillämpningmotsvarande medlingvidtillämpningmotsvarande

ellerförlikningskommission ellerav medling/Commissionav
särskild förlikningsman. medlareSärskild

1999.januarikraft den lträder ilagDenna

sekretesslageniändringtill lagFörslag om

1980:100

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 kap.

§

uppgiñförgäller partSekretessuppgiftforgäller somSekretess partsom
tilllämnathararbetsmarknadenför- påtilllämnatarbetstvist hari

§46enligtMedlingsinstitutetförliknings-särskild alikningsman,
med-1976:580lagenförlikningskommission,eller omman

ellerarbetslivetbestämmandeför- igjorthar somuppgiftslämnarenom
tilllämnathararbetstvistibehåll därom. part

ellermedlaresärskildmedlare,
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frågaI uppgift i allmän handling medlingskommission,om uppgifts-om
gäller sekretessen i högst tjugo år. lämnaren har gjort förbehåll därom.

I fråga uppgift i allmän handlingom
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Förslag till förordning med instruktion för
Medlingsinstitutet

Uppgifter

1 §
Medlingsinstitutet har till uppgift i enlighet medatt 46-52
lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet tillhandahållaom
medling i arbetstvister och främja väl fungerande lönebildning.en

2 §
Medlingsinstitutet skall aktivt medverka till lösa arbetstvister,att
särskilt attgenom

ställa medlare till förfogande,parternas
ställa opartisk ordförande till förfogande,parternas
kalla till medlingsförhandling,parterna eller

skjutapart att elleruppmana ställa förestående ellerupp
pågående stridsåtgärd.

3 §
Medlingsinstitutet skall

ha god överblick förhållandenaöver på arbetsmarknaden,
sammanställa och tolka statistik betydelse förärsom av

lönebildningen,
sammanställa och analysera träffade kollektivavtal, samt
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arbetsmarknadeneuropeiskadenpåutvecklingenfölja
avtalskonstruktionerlönekostnader,utvecklingenbeträffande av

forhandlingsformer.och

4 §
offentliggöraregelbundetskall rapporterMedlingsinstitutet om

löneutveckling.ochlönebildning

tillämpningVerksförordningens

5 §
Medlings-påtillämpasskall13221995:Verksförordningen

och 34 §§.2019,med undantaginstitutet av

ledningMyndighetens

6 §
myndigheten.chef förRiksmedlaren är

Styrelsen

7 §
ledamöter.andrafyraoch högstriksmedlarenbestårStyrelsen av

8 §
frågorbeslut i rörfattachef harMyndighetens rätt att somensam

skallbeslutsådantEttarbetsmarknadensmellanmedling parter.
styrelsen.medsammanträdevidanmälas nästa

Överklagande

9 §
arbetsmarknadensmellan partermedlingfrågorBeslut i rörsom

överklagas.får inte

januari 1999.kraft den liträderförordningDenna
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1 Bakgrund

Inledning1.1

Lönebildningen i Sverige

Den svenska lönebildningen har inte fungerat tillfredsställande sedan början
1970-talet. Trots höga nominella löneökningar har reallönema underav

perioden 1970 1996 i genomsnitt endast stigit med 0,7 år.procent per-
Kontrasten blir speciellt jämförelse medstor 1960-talet då degörsom en
årliga reallöneökningama i genomsnitt uppgick till 4 Real-procent.ca
löneutvecklingen speciellt dålig under l980-talet. I nominellavar termer
ökade visserligen lönerna i genomsnitt med åtta år.nästan procent per
Samtidigt dock konsumentprisema likasteg mycket vilket fick till följd att
den genomsnittliga reallönen före skatt hela perioden förblev iöversett stort

oförändrad jfr diagram 1.1.sett

Diagram Genomsnittlig1.1 löneutveckling i hela ekonomin
Logaritmisk skala
Index 1970100

an
700-
600 Mmmm
500-

400-

300-

200-

lm | I l I I I I I I I I I I l | l l I r l I I I I I |
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deturholkningtillbidroglöneökningarnanominellahögaDe aven
år deRäknatkonkurrenskrañ.internationella stegnäringslivetssvenska per

genomsnitt 2,5i1980-taletunder procentindustriarbetarlönernasvenska
konkurrentländerl 1.2. Denjfr diagramvåra viktigasteisnabbare än

någotdessutomtenderadeproduktivitetsutvecklingen attsvenska vara
kronanshardevalveringarserieGenomtidsperiod.under ensammasvagare

jfrkonkurrentländemajämfört med1970sedanhalveratsvärde nästan
internationellaindustrinssvenskadenUrholkningen1.3.diagram av

andraunderkreditexpansionkraftigmedkombinationkonkurrenskrañ i en
internationellbankkrisochfastighets-l980-talet, samthälften enenav
krisen underekonomiskdentillbidrog1990-talet,börjanlågkonjunktur i av

vårt landallvarligastebli denkom1990-ta1et. Denhälften attforsta somav
l930-talet.sedangenornlevt

inomtimmelönekostnadsförändringGenomsnittlig1.2Diagram per
industrin
Procent

25

20

15

10

Konkurrentländema

i-5 IllIl
959085807570

sammanhängerår 1993i SvergelönekostnadsutvecklingennegativaAnm: Den
från januari 1993den larbetsgivaravgiñemasänkningenmed av

1
svenskaden vägsförkonkurrentländerna exporten sammanviktigasteelvaDe

till denkonkurrenterbetydelseinbördesderasåterspeglarmed vikter somsom
svenska exporten.
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Diagram Svenska1.3 kronan konkurrentvägd
Index 1970100

110

100

90

80

70

60 "

50

4°70""75""s0&#39;""85""&#39;90""35&#39;

Från år 1990 till år 1993 sjönk det samlade värdet alla och tjänsterav varor
produceras BNP i reala med fem Reallönematermer nästan procent.som

sjönk samtidigt med fyra och den reguljära sysselsättningenöver procent
minskade med halv miljon Arbetslösheten kom dännedänmer en personer.

öka till nivåer tidigare under efterkrigstiden hadeatt ansettssom som
otänkbara för Sverige. Den arbetslösheten, år låg1990 under tvåöppna som

till cirka åtta år 1993 jfr diagram 1.4. Till dettaprocent, komsteg procent

Diagram Arbetslöshet1.4
Procent

70""75""80""&#39;85&#39;""90""&#39;95&#39;

ökning andelen i olika fonner arbetsmarknadspolitiskaen av personer av
åtgärder från drygt till drygt femprocent procent.en

Under krisåren i början 1990-talet minskade den nominella löneök-av
ningstakten i betydande Utvecklingengrad. påskyndades de s.k. stabili-av
seringsavtalen träffades i början år 1991 och kom påverka iatt stortsom av
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Även 1993 årsvåren 1993.ochmellan år 1991arbetsmarknadenhelasett
1970- ochunderlöneökningarlägreresulterade i betydligt änavtalsrörelse

l980-talen.
återigenlöneökningstaktendockavtalsrörelse harårsmed 1995ochI
fortsattmedkombinationilöneökningar,avtalsenligaHögabörjat stiga. en

långsiktigtnivådenlöneökningar ärresulterat iharlöneglidning, över som
bevarasamtidigtocharbetslöshetenminskamålsättningenmedförenlig att

inflationsmål harmed deti enligtprisstabiliteten satts upp.som
drastisktillledde1990-taleti börjanekonomiska krisen ävenDen enav

Överskottet sektorn,offentligadenifinanserna.offentligadeförsämring av
underskottövergick tillBNP,uppgick till 4,2 ettår 1990 procent avsom

BNP.till 12,3uppgickår 1993, procentdet störst avnär somvarsom,
svenskaför denförtroendetförsämringkraftigledde tillUtvecklingen aven

förochbetalningsförrnåga,långsiktigaSveriges attOronekonomin. över
skulden,ökandesnabbtden"inflatera bortförsökaskulleåterigenstaten

tillväxtförutsättningamasåvälförsämraderealräntortill höjdaledde som
finansema.offentligaför deförutsättningama att sanerasom

avtalsrörelseutvärdering 1995 årsEdin-gruppens av

s.k. Edin-denåtog sigtillfrån statsministernförfråganEfter parternaen
arbetstagarorgani-ocharbetsgivar-frånbestår ekonomeravgruppen, som

avtalsrörelse. Iårs1995 rapportenutfalletgranskasationema, att av
fastslog1997februarifrån attsysselsättningenotakt med gruppen

avtal lågårsför 1995tillämpningsperiodenår underlöneutvecklingen per
konstateradeGruppeneuropeiska. ävenovanför denprocentenhetdrygt en

inflationstaktochlöneöknings-OECD-ländemasvästeuropeiskade olikaatt
hälftenmedjämfört1990-taletpåtagligt underhade konvergerat avsenare

åren hadeundertycktesLöneökningstakten i Västeuropa senaste1980-talet.
inteGenomår.under 3,5 attnivåpåstabiliserat sig procentstrax peren

genomsnitteteuropeiskadettilllönekostnadsutvecklingenfullt ut anpassa
itempoförlustgjortbedömning,enligtSverige,hade processenengruppens

sysselsättning.ökadekonomisk tillväxt ochnå högreatt

avtalsrörelseinför 1998 årsförutsättningarFörändrade

avtalsrörelse harårs1998införförutsättningarnasamhällsekonomiskaDe
våren 1995.underråddeförhållandenjämfört med deförändrats som

utprägladelikaarbetsmarknaden intedelarmellan olika ärSpänningarna av
mätningardeEnligtfallit.ochhar stigitväxelkursensedan räntorna som

inflationsförväntningarchefsförhandlamaslåtit liggerRiksbanken har göra
cirka tvåpånärvarandeförarbetsgivarsidanarbetstagar-på såväl som

1995.vårenunderlägreprocentenhetercirka 1,5 ändvs.procent,
dentaktsnabbaöka ividare inteförväntassysselsättningen somsamma
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gjorde första halvåret 1995. Insikten bland arbetsmarknadens parter om
vikten väl fungerande lönebildning förefaller dessutom ha ökat,av en att
vilket bl.a. inom vissa sektorer har tagit sig uttryck i samarbetsavtal där

förutom förhandlingsordningarparterna redovisarävennya gemensamma
ståndpunkter i vissa för avtalsförhandlingarna centrala samhällsekonomiska
frågeställningar. Det dock fortfarandeär fråga i vad månöppen deen
förändrade förhållandena i praktiken kommeräven bidra till föratt ett
sysselsättningen tillräckligt utfall 1998 års avtalsrörelse.gott av

Förutsättningarna för sysselsättningens tillväxt på längre sikt

Den sysselsättningsökning krävs för åstadkomma påtagligattsom en
minskning arbetslösheten förutsätter efterfrågan i ekonomin kanav att
tillåtas öka under flera år inflationen samtidigt fart.utan att Detta ställertar

krav på lönebildningenstora efter 1998 årsäven avtalsrörelse.

Regeringens på betydelsen bättre fungerandesyn av en
lönebildning

denI ekonomisk-politiska propositionen hösten 1994 prop. 1994/95:25 där
första i den pågåendesteget saneringen statsñnansema presenterades,av
betonade den nytillträdda regeringen Arbetsmarknadspolitiken liksomatt:
den ekonomiska politiken i övrigt bör utformas så arbetslösheten kanatt
reduceras löner och priser återigenutan börjaratt öka påtagligt. kräverDet

politik främjar rörlighet och övergång till reguljärten arbete.som
Arbetslinjen måste stärkas. Stora krav måste ställas på arbetsmarknadens
funktionssätt vad gäller lönebildning och arbetskraftens rörlighet. Genom en
ökad flexibilitet underlättas överföringen arbetskraft till expansiva yrken,av
branscher och regioner de nominella löneökningamautan att i ekonomin

helhet tilltar. Dessutom framhölls En väl fungerande lönebildningsom att:
betydelse förär hög ochstor stabil tillväxtatt skall kunna uppnåsav en utan

inflationen ökar.att
Regeringen vidare i kompletteringspropositionen våren 1995 prop.gav

1994/95:l50 uttryck för åsikten det värdefullt arbets-att ytterstvore om
marknadens fönnådde etablera ochparter upprätthålla den lönenonn som
den s.k. Edin-gruppen föreslog innan det års1995 avtalsrörelsestrax att
inleddes. Normen innebar de svenska lönerna högst kanatt tillåtas öka i takt
med lönerna i övriga västeuropeiska länder, vilket under de följandenärmast
åren 3,5antogs år. Ommotsvara denna etablerades ochprocentca per norm
upprätthölls skulle, enligt regeringen, förutsättningarna för stark ochen
uthållig ökning sysselsättningen kunna förbättras. Regeringen fastslogav
samtidigt i propositionen för lönebildningenatt ligger påansvaret
arbetsmarknadens parter.
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Redan under hösten 1995 stod det dock klart de genomsnittliga tim-att
löneökningama under treårsperioden 1995-1997 i betydande grad skulle
komma överstiga den i övriga OECD-länder.att västeuropeiska Regeringen
framhöll därför i den s.k. tillväxtpropositionen hösten 1995 prop.
1995/96:25 om lönebildningen fortsättningsvisatt: skulleäven fungera på
detta skulle det kommasätt bli mycket svårt väsentligtatt nedatt pressa
arbetslösheten. Detta eftersom alltför nominella löneökningar riskerarstora

bromsa den ekonomiskaatt tillväxten i förtid och att permanenta
arbetslösheten på hög nivå. Regeringen aviserade därför den underen att
1996 skulle komma kontakt med arbetsmarknadensatt ta för fåparter att
deras på den framtida lönebildningen och de bordesyn att gemensamt
redovisa hur lönebildningen i Sverige skulle kunna lönekostnadsut-ge en
veckling på god europeisk nivå vid låg arbetslöshet.

I den ekonomiska vårpropositionen 1996 prop. l995/96:l50 konkreti-
serade regeringen sina tidigare uttalade ambitioner väsentligt nedatt pressa
arbetslösheten. I propositionen fastslog regeringen denatt öppna
arbetslösheten skulle halveras från 8 år 1994 till 4 årprocent 2000.procent
Det samtidigt samverkan behövs inom flera områdenatt förangavs såatt
snabbt möjligt Sverige massarbetslösheten.ta Lönebildningenutsom ur
utpekades de viktigaste dessa områden.ettsom av av

Vid de kontakter regeringen hade med arbetsmarknadens underparter
våren 1996 överenskoms de inför regeringen skulle redovisaatt sin påsyn
lönebildningen och möjligheterna formulera nödvändigaatt gemensamt
förändringar förhandlings- och lönebildningssystem. I den därefterav
framlagda sysselsåttningspropositionen prop. l995/96:207 attangavs
regeringens fortsatta agerande i frågan skulle komma beroendeatt vara av
de lämnade.parternasvar

Arbetsmarknadens redovisade under vårenparter 1997 sin på löne-syn
bildningen och föreslag till förändringar för förbättra lönebildningen.att
Regeringen beslutade därefter tillkalla särskild utredare föratt kommaatten
med förslag förstärkt förlikningsmannainstitutett Partemasom m.m.
förslag, utredningsdirektiven och arbetets organisation och uppläggning
redovisas återståendei delar kapitelav

budgetpropositionenI hösten 1997 betonades återigen betydelsen av en
förbättrad lönebildning. Regeringen framhöll bland Utan välannat att: en
fungerande lönebildning kan målet 4 arbetslöshet åröppenprocentsom
2000 nås. För det skall möjligt nå måletatt måste den kommandeattvara
avtalsrörelsen betydligt lägre nominella löneökningar den föregående.ge än
Regeringen lyfte fram betydelsenäven den tillsatta utredningen ochav att
den förväntas förslag till effektiva åtgärderpresentera så denatt
nödvändiga förbättringen lönebildningen kommer till stånd".av
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arbetsmarknadensfrånFörslag1.2 parter

synpunkter ochdesammanställningkortdetta avsnittI presenteras aven
till regeringen iframfördearbetsmarknadenpåförslag parternasom

överenskommelsen mellananledningmedmånadsskiftet mars/april 1997 av
skulle sökavåren 1996underregeringen och parternaattparterna enasom

förlönebildningssystemetochförhandlings-förändringarnödvändiga avom
och förslagSynpunkterlönebildning.fungerandebättresäkerställaatt en

arbetsmarknadenpåhuvudorganisationerfrån samtliga samtframfördes
och förslagsynpunkterSeparataPTK.Privattjänstemannakartellenfrån

ArbetsgivareföreningenSvenskaLO,Landsorganisationeninkom från
AkademikersSverigesoch PTK.ArbetsgivarverketSAF,

Centralorganisationoch TjänstemärmensSACOCentralorganisation
Likasåoch förslag.synpunkterformuleradeTCO inkom med gemensamt

Svenska KyrkansochLandstingsförbundetKommunförbundet,Svenska
synpunkter och förslagformulerade sinaPastoratsförbundochFörsamlings-

gemensamt.
gällerbåde vadsigskildeinkomoch förslagsynpunkterDe som

vadframträdde emellertidsamförståndinnehåll. brettomfattning och Ett
svarandeSamtligalönebildning.fungerandebättregäller betydelsen av en

fortsattbidra tillaktivtpå olikabereddadeframhöll sättattatt envar
medframfördes,intill allalönebildningssystemen. Iförbättring näst svarav

behövakundestyrka, synpunkten görasvarierande översynatt aven
verksamhet.förlikningsmannainstitutionens

industrinsektominomorganisationeroch arbetstagarnasArbetsgivamas
områdeinom sittpå hur devårenpresenterade under gemensam synen

årseptember ilönebildningen. Iförförändra formernakommer att
förhandlingsordning för tjänste-avtalpresenterades dessutom ett nyom en

industrinSamarbetsavtalet inomserviceområdet.ochinom handels-männen
serviceområdetochhandels-inomförhandlingsordningenoch den nya

i avsnittsammanfattas 1.3.

låginflationsamhälleiLönebildning ett

diskuteradesregeringentilllämnadefleraI de parternasvar somav
övergångutifrån densamhällsekonominbetydelse förlönebildningens som

låginflationsamhälle.tillfrån hög-har skett ett ett
absolutapolitiskaoch detmarknadensslutsatsen systemetsLO drog att

omvärlden.i takt medlöneökningarpåkravinnebärtak för inflationen ett
ochkostsamtgjort detharvalutamarknademakapital- ochavregleradeDe

avvikerpåtagligtinflationhaomöjligt,svårt, kanske till och med att somen
hand-nationellaomvärlden. Detfrån i deninflationen närmaste

denstarkt begränsatdärförpolitikenekonomiskai denlingsutryrnmet är av
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inflationsrestriktion det europeiska samfundet har Detenatssom om.
innebär skillnaderna mellan olika länder inte längre uppståratt som
skillnader ochi löne- prisökningar. LO framhävde nivåndet istället påäratt
arbetslösheten kommer variera. Syftet förslagmed de tillattsom
förändringar i lönebildningen organisationen framförde i sitt tillsom svar
regeringen enligt organisationen möjliggöra expansivattvar en mer
ekonomisk politik kan bekämpa arbetslösheten inflationen återutan attsom
börjar stiga.

TCO och SACO framhöll i sitt lönebildningens rollattgemensamma svar
med nödvändighet blir annorlunda Sverige har flytande växelkurs inär
kombination med penningpolitik drivs utifrån fast inflationsmål.etten som
Den ekonomiska politiken och löne- och prisbildningen måste samspela så

dessa inte påverkar varandra inflationsspiral med åtföljandeatt mot en
försämrad växelkurs och stigande förklaradeDe sig bereddaräntor. att ta
sin del för lönebildning bidrar till minskad arbetslöshet,ansvaretav en som
högre tillväxt och låg inflation. Organisationerna ställde sig bakom det i
många sammanhang framförda kravet den svenska kostnadsutvecklingenatt
i längre perspektiv måste i takt dockmed omvärldens. Deett attvara menar
lönebildningen inte den avgörande faktorn för få arbetslösheten.är att ner
Än central den ekonomiska politiken i vid mening inklusiveärmer
konkurrens-, social-, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.
Lönebildningen bör enligt de båda organisationerna stimulera utvecklingen

kompetens, arbetsorganisation och produktivitet företag,i kommuner ochav
myndigheter. sådanEn lönebildning minskar för inflationrisken och
arbetslöshet.

framhöllPTK i sitt tvâ viktigastede lönebildande faktoremaattsvar av
inflationen och inflationsförväntningar. har löne-är De central roll ien

bildningsprocessen eftersom de alltid finns med i någon form när man
fastställer avtalskraven.

SAF framhöll i sitt lönebildningen flera struktur-att är ettsvar av
problem, det nödvändigt komma tillrätta för åstadkommamed,är att attsom
den tillväxt och de jobb i företagen, måste till, för måletatt attnya som
halvera den arbetslösheten skall kunna uppnås. Utvecklingen gåröppna mot

löner och anställningsvillkor i allt utsträckning bestäms lokalt.att större
Föreningen sådan utveckling måste bejakas med insiktenatt attanser en om
det inte förenligt med målsättningen låg inflation och starkär om
konkurrenskraft därutöver förhandla kostnadsökningar på centralatt om
mva.

offentligaDe arbetsgivarna betonade i sina betydelsen snabbsvar av en
anpassning löneökningstakten till de förutsättningar gäller.av nya som nu
Den s.k. Europanonnen enligt Arbetsgivarverket relevant och robustär en

för den svenska lönebildningen. Verket påpekade samtidigt i sittnorm svar
de avtalsslutande under års avtalsrörelse1995 rimligenatt parterna var

medvetna de avtal de träffade inte stod i överensstämmelse medattom
högaDe avtalsnivåerna kan enligt verkets mening i huvudsaknormen.

förklaras utifrån de vid denna tidpunkt rådande makroekonorniska för-
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exportindustrin driven starkthållandena med stark högkonjunktur ien av en
undervärderad krona. Verket ställer sig därför bakom Edin-gruppens

hur känsligt för-slutsats utvecklingen under våren 1995 visaratt
kortsiktiga ekonomiska förutsättningarna vid dehandlingssystemet för deär

Svensk lönebildning måste såkritiska tidpunktema då avtalen sluts. vara
de kortsiktigarobust klarar löneökningar i takt med Europaden även näratt

ekonomiska förutsättningarna mindreär gynnsamma.
Svenska Kyrkansoch landstingsfärbunden Försam-Kommun- samt

detPastoratsförbund framhöll i sittIings- och ärattgemensamma svar
lönejusteringar för arbetsmarknaden totaltviktigt förhandlingarnaatt om

samhällsekonomisktacceptabeltsker med koppling till vad årsett ettsom ur
nivå och konstruktion måsteperspektiv. inbegriper varje avtalsDetta att

betalningsförmåga,till respektive sektors läge vad gällerkunna anpassas
på den s.k.rekryteringsbehov Edin-gruppens bedömningar tyder attetc.

bidra tilltillfyllest lönebildningen skall kunnaEuropanorrnen inte är attom
framhåller kommunalaFörbunden samtidigt denstärka sysselsättningen. att

anknöt bäst tillsektor där löneutfallet för 1995-1996sektorn denvar
Europanonnen.

politikens betydelseekonomiskaDen

denflera framhölls vidare de förutsättningarI att som ges avsvarenav
för lönebildningen skall kunnaekonomiska politiken måste kända attvara

fungera på bra sätt.ett
LOpolitik framförde ipå expansiv ekonomiskFörutom kravet en mer

arbetsmarknadspolitikenönskemål borde uppgraderasitt att statenomsvar
arbetsmarknaden. Organis-befrämjar rörligheten påmed åtgärder som

präglaperspektiv börframhöll nationellt och regionaltationen ettatt ar-
på bristyrkesut-satsningar börbetsmarknadspolitiken och större göras

risken för flaskhalsarbildning flyttbidrag. skulle, enligt LO, minskaoch Det
och därmed öka stabiliteten i lönebildningen.

utformaC0 framhöll förutsättning för kunnaSACO och T attatt enen
och samhällsekonomiskt sund lönebildningväl fungerande är parternaatt

politikregeringensinför har kännedom inriktningenförhandlingarna om av
denområden. menade vidarepå för lönebildningen centrala De att

framtidasocialförsäkringssystemetsnuvarande osäkerhetenstora om
meningförsvårar lönebildningen. också enligt derasutfomming Det är

målen blandskattereglema så långt möjligt understödjerviktigt att omsom
internationellekonomisk låg arbetslöshet och inflation,tillväxt,annat

kompetensutveckling.stimulerar till utbildning ochkonkurrenskraft och
penning-skatte-, arbetsmarknads-, ñnans- ochskrev i sittPTK attsvar

måstepolitiken i allmän bemärkelsepolitiken den ekonomiskasamt varamer
möjligt för avtalsslutandeför det skall deklarlagda attparternaatt vara

långsiktiga och ansvarsfulla.träffa överenskommelser stabila,ärsom
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Även från arbetsgivarhåll framfördes liknande synpunkter. SAF iangav
sitt utfommingen den ekonomiska politiken och reglernaatt vadsvar av
gäller skatter, arbetsgivaravgifter och socialförsäkringar centralär av
betydelse för incitamenten i ekonomin och därmed påverkar lönebildningen.
Kommun- och landstingsförbunden Svenska Kyrkans Församlings-samt
och Pastoratsfärbund framhöll vikten klara och tydliga besked frånav
statsmaktemas sida kommunernas och landstingens ekonomiskaom
förutsättningar inför avtalsförhandlingama. Arbetsgivarverket detser som
angeläget fortsättningsvis inte löneledande. Verketatt ävenstaten är anser

den nuvarande ramanslagstekniken väl awägd.att är

Medlamas befogenheter och resurser

De långtgående förslagen till förändring medlamas befogenhetermest av
framfördes SAF. De hänvisar till skriften Från krig till fred arbets-av
marknaden, presenterades hösten 1996. De har där föreslagit för detsom
första medlemsinflytande beslut stridsåtgärder på såvälatt över om
arbetstagar- arbetsgivarsidan bör öka ornröstningsförfarande.ettsom genom
För det andra bör medlingen förstärkas. Så varslarsnart parten om en
stridsåtgärd skall förslagetenligt överläggning ske med riksför-en
likningsman. Denne skall kunna besluta tvångsmedling och skjutaom upp
eller avbryta stridsåtgärder så länge medling pågår. Medlaren skall även
kunna använda tvångsskiljedom eller slutbud för lösa tvisten. För detatt
tredje bör förbud införas sympatiåtgärder. SAF och deras förbundmot
framhåller de kommer verka för dessa förändringar kommeratt tillatt att
stånd i lag eller avtal. I sitt till regeringen gjorde föreningen dessutomsvar

hemställan det i konfliktsituationer måste råda rimligaatten om
proportioner mellan stridsåtgärd och såväl dess syfte dess skade-en som
verkningar. En sådan proportionalitetsprincip spelar viktig roll mångaien
andra västeuropeiska länders och Europadomstolens rättstillämpning.

Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn framförde inte lika långt-
gående krav på förändringar medlamas befogenheter. Inom den statligaav
såväl den kommunala sektorn hänvisade arbetsgivarna till de relativtsom
nyligen träffade huvudavtalen där förhandlingsordningen regleras. Kommun-
och landstingsförbunden Svenska Kyrkans Färsamlings- ochsamt
Pastoratsförbund framförde dock önskemål medbestämmande-ett attom
lagen förändras så ingå i medling. Dessutom skrevatt ärpart tvungen atten
de varseltiderna före stridsåtgärd borde förlängas tillatt 14 dagar. Medlaren
borde vidare möjlighet skjuta varslade stridsåtgärder.attges upp
Arbetsgivarverket skrev förhandlingssystemet måste fåsatt att reagera

olika dämpande mekanismer,trögare förstärktt.ex.genom genom en
medlarroll. Verket påpekade den roll medlingsinstitutet tillåts spela iatt som
huvudavtalet inom den statliga sektorn från och1993 ansluter tillnärasom
de förslag, år 1991 presenterades i den s.k. Nicklassonska utredningen,som
skulle kunna lämplig metod utveckla.utgöra atten
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På arbetstagarsidan framfördes och konkreta tör-de långtgåendemest
slagen till förändring medlingsinstitutionen LO. institut bör enligtEttav av
organisationen skapas befogenheter dock skall avgränsade till attvars vara
endast gälla förhandlingar mellan arbetsgivarorganisation och centralen en
arbetstagarorganisation förriksavtal. Institutet bör attom nya ges resurser
följa och analysera hautvecklingen lönebildningen särskildsamtav
kompetens ekonomi, förhandlingsteknik,inom juridik, avtals- och lönesta-
tistik metoder för förlikning. skall också följa utvecklingen påInstitutetsamt
den europeiska arbetsmarknaden årligen upprätta översamt rapporten
utvecklingen. till institutet skall, enligtEn kommitté knutenpartsamrnansatt
det förslag framfördes, utarbetaföre varje avtalsrörelse rapportsom en om
de ekonomiska förutsättningarna för löneutrymmet. En annan

i enskildakommitté skall lönekostnadsökningamautvärderapartsammansatt
avtal, har betydelse för delar arbetsmarknaden.andrasom av

Enligt den föreslagna ordningen skall varje ha avvisarättpart attnya
medling och därmed hindra lägger fram förslag tillmedlaren ettatt
förlikningsbud. upphöjaFörlikningsmannen skall heller inte ha självrätt att

förlikningsbud till avtal eller hänskjuta beslut till tredjeett partatt ett genom
slutbudsmetod, LO börskiljedom beslut riksdagen. Enligt deteller till i

förlikningsmarmen skall begäraäven övervägas rätt att att parternaom ges
fattar awisa förslag till avtal,beslut elleraccepteraattgemensamma om
s.k. föregås grundligsammanläggning. Detta bör dock av en
konsekvensanalys. mellan två bör inte kunnaEn slutlig uppgörelse parter

har förhindrat medlingläggas med andra avtalsförslag. Om partsamman en
bör medlaren, LO, begränsat förlik-enligt möjlighet lägga ettattges
ningsbud. sådant bör få innehålla förändringar principerEtt dock inte av
eller allmänna villkor.

råderi många traditioner och problemDe avseenden helt skilda som
SACO och TCO,inom olika delar arbetsmarknaden enligtgör, attav

på förhandlingsordningar ochhand bör träffa huvudavtalparterna egen om
konfliktregler. Påtvingade konstruerade samverkanslösningar mellaneller
sektorer, helt olikartade partsrela-förbundsområden eller branscher med
tioner försvårar långsiktiga konstruktivaenligt dessa båda organisationer
lösningar mellan avtalspartema. i vidare ordningarDe menade svaret att

och avtalsfrågorförutsätter intervenerar iatt staten parts-ytterstsom rena
acceptabla. dock i det kaninte båda organisationerna instämmerDeär att

finnas förikningsmannainstitutionen.behov överattav se
framhöll det idag finns brister iPTK i sitt de medvetnaär attattsvar om

hur förhandlingsinstrumentet Umgängesreglema mellanhanteras. parterna
uppfattningbehöver därför enligt derasoch förändras. Det äröverses av

spelregler för hela denavgörande betydelse det finnsatt gemensamma
privata den offentliga sektorn.arbetsmarknaden liksom det idag finns inom
Enligt för mellanPTK:s uppfattning skall spelreglerna umgänget parterna
utformas lösningar och fastställasså de underlättar förhandlingsmässigaatt

nivå skall godasjälva på nivå. På övergripandenationellparternaav
förutsättningar Sedan det, enligt PTK:sför lönebildningen skapas. är
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uppfattning, till de avtalsslutande i fria förhandlingarparterna attupp
bestämma hur lönebildningen skall ske på de avtalsområdena.gemensamma

de flestaI inkom till regeringen framhålls dessutom betydelsensvar som
förlikningsmannainstitutet fungerar på bra och finnsdetatt sättett attav

skickliga medlare står till förfogande.parternassom

Behovet ökad samordningav

LO betonade i sitt det viktigt få till stånd samordningatt är attsvar en av
avtalsperiodernas längd alla riksavtal bör löpasamt att utnya samma
datum. Förlikningsmannainstitutet bör därför i god tid före varje avtals-
rörelses början, i samråd med tids- och aktivitetsplanupprättaparterna, en
för den kommande avtalsrörelsen kartlägga kravde problem och påsamt
förändringar kan förutse. LO framhöll dock samtidigt detparterna attsom

viktigt behålla och utveckla förhandlingsmodell där det möjligtär att ären
för olika lösningar i avtalen kring uppdelningenparterna att enas om
centrala/lokala förhandlingar, lönesystem, löneprinciper och speciella regler
i allmänna villkor. LO i sitt frånorganisationen utgåratt attangav svar
förhandlingar riksavtal löner och allmänna villkor kommer attom nya om
ske branschvis och det föreliggerinte några förutsättningar återgåföratt att
till centralt samordnade förhandlingar.

Även SACO och C0T framhöll i sitt återgång till centralaattsvar en
och samordnade avtalslösningar hela arbetsmarknaden inte aktuellöver år
eftersom sådana lösningar inte hänsyn till varje branschs specifikatar
förhållanden och förutsättningar.
SAF anförde färdriktningen måste gå i riktning löner ochatt mot att
anställningsvillkor i möjliga utsträckning hanteras lokalt mellanstörsta

i företagen.parterna
Kommun och landstingsförbunden Svenska Kyrkans Försam-samt

lings- och Pastoratsförbund, betonade betydelsen nivåavtalens ochattav
konstruktion till de specifika förhållanden inområderanpassas som
respektive sektor. Förbunden mekanisk följsamhet riskeraratt attmenar en
leda till onödig utslagning arbetstillfällen, med de konsekvenser detta kanav
få för den strukturella arbetslösheten. Förbunden framhöll deäven att
många arbetstagarorganisationema på den kommunala sidan, med
sinsemellan stridande intressen, upphov till arbets-problem. Varjeger
tagarorganisation har, får eller tilltvingar sig för sin" delgarantier av

Fördelningen riskerar därför facklig tillhörighetutrymmet. att styras mer av
åstadkomna arbetsresultat. Jämställdhetslagen kravställer dessutomän av

på arbetsgivaren, inte på arbetstagarorganisationen, detrots attmen senare
har full konflikträtt driva igenom krav.sinaatt
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för agerandepåPartemas gränsen statenssyn

förställde i sina tydligafackliga organisationernaDe gränsersvar upp
LO anförde deagerande i lönebildningsprocessen. vägrar attattstatens

Misslyckasinskränkning i strejkrätten.godta varje parterna, trots en
konflikt-förstärkt förlikningsfunktion, avtal, skall varsladeatt omenas

SACO TCOåtgärder några begränsningar. och menadekunna utlösas utan
Danmark och innebärordning, likt den i Norge, staten ytterstatt attsomen

Ävenoch avtalsfrågor inte acceptabel. PTKintervenerar i ärparts-rena
inskränker fria förhandlings- ochsig i lagstiftning densittmotsatte somsvar

konflikträtten.

Behovet förbättrad lönestatistikav

förbättrad lönestatistik lyftes fram mångaBetydelsen iav en av svaren,
särskilt från arbetstagarsidan. LO anförde likartad, snabb ochatt en
heltäckande lönestatistik och samlad kompetens analyserar statis-en som
tiken nödvändig för kunna utvärdera lönekostnadsökningama ochär att
förändringarna i lönerelationema mellan olika yrken, män/kvinnor samt

Organisationen genomskinligheten iavtalsornråden. menade dessutom att
maktelitens löneutveckling och anställningsvillkor måste öka och att
skatternässiga lösningar måste för motverka löneutvecklingprövas att en
bland taktmakteliten inte i med övriga löntagares.ärsom

SACO och TCO framhöll tillgången till lönestatistik till-att en som
pågodoser kraven på jämförbarhet, kvalitet och öppenhet, både arbets-

platsnivå på övergripande nivåer, förutsättningoch grundläggandeärmer en
för väl fungerande lönebildning. båda organisationernaDe atten anser en

fråga,rättvisande lönestatistik för den framtida lönebildningen centralär en
måste få lösning.snarastsom en

Arbetsgivarverket sade sig också fästa vikt vid harstor att parterna en
därföruppfattning den faktiska löneutvecklingen. Verket hargemensam om

tecknat särskilda statistikavtal med samtliga centrala Därigenommotparter.
utgångspunkthar enligt verketparterna en gemensam gagnar ensom

på fakta osäkerheten vidlönebildning grundad och reducerarsom
förhandlingar.

Kompetensutveckling

LO menade stabil lönebildning förutsätter möjlighet avsättaatt atten en
till branschens företagets långsiktiga utveckling. börmedel eller Parterna

tillgång för medel fördärför till avsättningett permanent system avges
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kompetensutveckling. för arbets-Avsättningar bör mer gynnsammavara
givaren lönekostnadsökningar.än

SACO TCO skrivelse lönen haroch skrev i sin attgemensamma en
skapande såsom på arbetsplatserna. Löne-roll drivkraft till förändringar
bildningen stimulera utvecklingenskall, enligt organisationerna, av
kompetens, produktivitet i företag, kommunerarbetsorganisation och och

SACO/T regeringen i olika sammanhang,myndigheter. CO hänvisade till att
En arbetsrätt föri regeringens proposition 1996/97:16, ökadsenast

kompetensutvecklingtillväxt, har pekat på betydelsen i arbetslivet samtav
på arbetsmarknadenbehovet dialog statsmakterna ochmellan parternaav en

i denna fråga. SACO/T CO skrev sitt de det hög tidi att attanser varasvar
regeringen sådant initiativ.tar ett

Behovet bred folkbildningav en

satsning bör komma till ståndLO framhöll i sitt attsvar en gemensam
kring bred folkbildningmellan samhället och arbetsmarknadens parter en om

välfärd.sambandet lönebildning ekonomi arbetslöshet -- -

förhandlingsordningar1.3 Avtal om nya

de avtal förhand-I detta avsnitt kort sammanfattning av nya omges en
lingsordningar under mellan inomhar tecknats 1997 parterna ettmm., som
antal områden. första avtal 800 000 arbetare ochDet dessa rör caav

andra,tjänstemän inom industrin och slöts i 1997. Det 100rörmars som ca
träffadeshandels- tjänstesektom, i augusti000 tjänstemän inom och 1997.

På offentliga sektorn, finns sedan tidigareflera områden, inom dent.ex.
ochavtal förhandlingsordningar Diskussioner förhandlingarom m.m. om

utveckling dessa avtal pågår.av

Sarnarbetsavtalet inom industrin

består dels allmän delsamarbetsavtalet industrinDet inom av ennya om
lönebildning därsamarbete för industriell utveckling och ävenparterna

uppfattningar i rad frågor,redovisar bedömningar och delsengemensamma
avtalsförhandlingama inomförhandlingsordning för de framtidaen

del i krañ den majindustrins område. Avtalet trädde till sin allmänna 1997l
och förhandlingsordningen den oktober 1997. Vid ändradvad gäller l
lagstiftning konfliktregler kan begära detmedling eller part attom om

förhandlingar.ingångna avtalet blir föremål för nya
undertecknats ALMEGA IndustriPå arbetsgivarsidan har avtalet ochav

Arbetsgivareförbund,Kemiförbundet, Byggnadsämnestörbundet, Gruvomas
Arbetsgivareförbund, Skogs- ochLivsmedelbranschens Lant-
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arbetsgivareförbundet, Metallförbundet,Stoppmöbelförbundet, Stål- och
Sveriges Skogsindustriförbund, SvetsMe-Verkstadsförening,Sveriges
kaniska Arbetsgivareförbund, TEKOindustriema.Träindustriförbundet och

Civilingenjörs-De löntagarorganisationer undertecknat avtalet ärsom
Industrifacket, Svenskaförbundet, Svenska Industritjänstemannaförbundet,

Metallindustriarbetareförbundet,Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska
SkogsarbetareförbundetSvenska Pappersindustriarbetareförbundet, Svenska

och Svenska Träindustriarbetareförbundet.
Industriavtalet innebär har industrikommitté.inrättatatt parterna en

Kommitténs uppgift följa avtalet och ioch främja tillämpningenär att av
övrigt behandla frågor syftar förutsättningar fortill skapa godaattsom

frånindustrin och dess består många ledamöteranställda. Den likaav
berörda arbetsgivarorganisationer och skallcentrala arbetstagar- respektive

två gånger kan därutöversammanträda minst år. Kommitténper
påsammanträda endera begäran.partens

har Råd, beståendeIndustrikommittén i sin Ekonomiskttur utsett ett av
fyra ekonomer, rekommenda-oberoende skall lämna utlåtanden ellersom
tioner och tillgodosesomvärldsanalyser. Oberoendet skallpresentera genom

ekonomema inte får eller arbets-anställda i arbetsgivar-att vara
tagarorganisationerna.

bedömningarI samarbetsavtalet redovisar ocksåparterna gemensamma
och uppfattningar det interna-i rad frågor. Parterna är överens atten om

ochtionella perspektivet betydelsefullt för svensk industrimycketär
ekonomi, förändrats ochden ekonomiska politikens förutsättningar haratt
skärpt kravet på förenlig med godlönebildningen i Sverige skallatt vara
konkurrenskraft, prisstabilitetskravet har fått höjd politisk prioritet,att att
förekomsten deindustriell tillväxt och utslagning i hög grad avgörs avav
långsiktiga förutsättningarna Sveriges industrielladet viktigtärsamt att att
konkurrensförmåga anställda ochbaseras på hög kompetens hos industrins
på produktionsprocesser inomoch produkter tillhör de ypperstasom
respektive områden.

Parterna tillsatte dessutom två arbetsgrupper. De igavsgemensamma
uppgiñ delsinom sitt område, dels forskning och utveckling FoU,att var
utbildning kompetensutveckling, mån samhällets insatseroch belysa i vad
uppfyller industrins behov. båda har fått iDe derapporter som grupperna
uppgift lämna till industrikommittén till grund förliggaatt avses gemen-

uppfattningar frågor.emellan i dessaparternasamma
Inom för har förhandlingsordning for desamarbetsavtaletramen en ny

framtida avtalsförhandlingama område arbetats fram.inom industrins De
viktigaste förändringarna förhandlingsordningen följande.i den ärnya

En ordföranden biträdamed uppgift opartiskaattgrupp personer som
avtalspartema i förhandlingar kollektivavtal industri-utses avom nya
kommittén inför de kommande förhandlingsprocessema. Bland dem utses en
verkställande ledamot med uppgift bland bestämma inomatt annat vem

på minst fem och högt verka opartisktio skallgruppen personer, somsom
ordförande inom visst avtalsområde. opartiske ordföranden kan åläggaDen
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begäraförhandlingsfrågor,enskildapreciserautreda ellerattparterna
med förbundspartemasRådet,Ekonomiskafrånellerutlåtanden svar

skiljenämnd, läggaförhandlingarenskildaförordna avgörssamtycke att av
varsladeskjutaförhandlingsfrågornalösningartill samtförslag uppavegna
tillsattsharindustrikommittédagar. Denmaximalt 14istridsåtgärder som

konflikten.iavbrottframtvinga temporärtkan därutöver ett
mistestridsåtgärd gårvarsladutlöserorganisationfackligEn omensom

olovligOmersättning.ellerretroaktiv lönpåanspråkalla enannan
förhandlingarlokalapågåendeeventuelltskall allastridsåtgärd bryter ut

frågadenförhandlingarOmupphöra.omedelbartföretagetinom somom
förhand-slutforts enligthartidigarestridsåtgärden intebakomhar legat

behandling.den tillförbundspartemakanlingsordningen, ta upp
förhandlingarskallinteförbundspartemaOm annat, om nyaomenas

ställavillalla krav presenterasoch skallinledaskollektivavtal parternasom
detmånad innanEnavtalet löpergällandedetinnanmånader ut.senast tre

ordföranden påopartiskeutseddai förvägskall denlöperavtaletgällande ut
vidta degottñnnandeoch efterförhandlingarnainträda iinitiativ egeteget

förhandlingama.slutföraförbehövsåtgärder attsom

änstesektomochhandels-förhandlingsavtal förNytt

avtaletdetbestårindustrin,sarnarbetsavtalet inom ävenmedlikhetI nya
deöverenskommelsetvå delar:tjänstesektomochhandels-inom omenav

avtalochavtalsförhandlingamaförutgångspunkterna ettallmärma om nya
kollektivavtalcentralaförhandlingarvidtillämpasskallregler omomsom

anställningsvillkor.och allmännalöner
Ar-FlygbranschensundertecknatsarbetsgivarsidanpåAvtalet har av

organisationer,ideellaförArbetsgivarförbundetbetsgivarförbund, IDEA -
TjänsteföretagensHandelsarbetsgivareSveriges samtMediearbetsgivama,
undertecknatsavtalethararbetstagarsidanArbetsgivarförbund. På av

m.fl.CFCivilingenjörsförbundoch SverigesHTFTjänstemarmaförbundet
ömsesidigmed uppsäg-september 1997från den 16gällerAvtalet en

ändraruppstårsituationsärskildOmmånader.påningstid somensex
beslut, kanpolitiskaavtalsförhandlingama,förförutsättningarna t.ex.

ellertidsplaneröverenskomnaändrakomma attöverensparterna om
avtalskrav

utgångspunkter att ettallmänna överensde ärdet gäller parternaNär om
ochhandels-, tjänste-fungerandevälnäringsliv förutsätterframgångsrikt

oñaförändringstrycketoch ärförändringshastighetenindustrisektorer, att
förut-industriföretagen,itjänsteföretagen attochhandels- änihögre

avgifterskatter,avtalsregler,lagstiftning,gällerdetsättningarna m.m.när
detutvecklingenhämma ärskull attför den samtstabilitetmåste utan attge

inomkompetensutvecklingenintresseför attgemensamtparternaett
bra.fungeraränstesektomochhandels-
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Enligt det förhandlingsavtalet för handels- och tjänstesektom skallnya
förhandlingar inledas månader före det gällandesenast tre avtal löperatt ut.
Parterna skall då redovisa sina krav tillsätta förlikningsnämnd.samt en
Parterna sin medlem i nämndenutser och dessavar utser gemensamt en
tredje opartisk ordförande. Nämnden hålls fortlöpande informerad om
förhandlingarna. Parterna förhandlar längst i åtta veckor. Om avtal då inte
har träffats inkallas förlikningsnämnden på begäran. Förhandlingarparts
under nämndens ledning kan pågå längst fram till sju dagar innan gällande
avtal löper Om inte avtal då har träffats läggerut. nämnden på endera

begäran slutbud inompartens dagar. Parternaett har sedantre två dagar på
sig eller förkasta slutbudet.att Omanta budet inte begärsaccepteras
medling hos Statens förlikningsmarmaexpedition den dag avtalet löpersenast

Om enbart arbetstagarpartenut. nej till slutbudsäger från medlaren och
varslar konflikt utlöses, upphör till retroaktivarätten löneökningar.om som

1.4 Utredningens direktiv

I detta avsnitt kort sammanfattningpresenteras och tolkning innehålleten av
i det direktiv utredningen har arbeta efter. Endast deatt delarsom av
direktivet områden där förslagrör lämnas i detta delbetänkandesom
behandlas. Kommittédirektiven återges i sin helhet i bilaga.

Bakgrund

Av direktiven framgår det viktigaste bakomliggandeatt skälet till att
utredningen tillsattes den höga prioritetär regeringen har det målgettsom
den har halvera densatt arbetslösheten.att öppna Det framhållsupp att en
väl fungerande lönebildning förutsättning förär arbetslösheten skallatten
kunna halveras. Om lönekostnadema stiger i Sverige i omvärldenänmer
medför det stigande och ekonomisk åtstramning.räntor Högre löneökningar

i omvärlden lederän till massarbetslösheten biteratt sig fast, anger
direktiven.

En viktig utgångspunkt för utredningens arbete skall arbets-attvara
marknadens i fortsättningenäven måsteparter bära huvudansvaret för
lönebildningen. I direktiven framhålls viktiga förutsättningar föratt
lönebildningen bestäms regeringens och riksdagens beslut denav om
samlade ekonomiska politiken, det helt avgörande direktaatt inflytandetmen

lönebildningenöver ligger hos arbetsmarknadens Utredningen skallparter.
bedrivas i samråd med arbetsmarknadensnära parter.

I direktiven framhålls särskilt det samarbetsavtal har ingåtts mellansom
inom industrin och det förslagparterna har arbetats fram inom LO:ssom

LISA-projekt. LISA står för lönebildning, inflation, sysselsättning och
arbetsmarknad och LO:s projekt förär fram och förankraatt förslagta ett
till lönebildningsmodell. En påtaglig ochen minskningny permanent av
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förbättraslönebildningenförformernadockförutsätterarbetslösheten att
förstärkningframhållsdirektivenarbetsmarknaden. I atthela avenöver

förbättring.sådantillkan bidraförlikningsmannainstitutet en

förlikningsmarmainstitutionenförstärkningEn av

skallutredningenförutgångspunktframhållsdirektiven vara enI att en
förstärkningenmedSyftetförlikningsmarmainstitutionen.förstärkning av

förförutsättningarnaförbättrarlönebildningfrämjaskall att somenvara
ökningfördärmedochprisstabilitet, ävenochsysselsättning avökad en

ikonstaterarRegeringeninkomster.disponiblarealalöntagarkollektivets
med-framhållithararbetsmarknadspartema attflertaletdirektiven att av

förstärkas.behövakanlingsfunktionen
aktiv rolldirektivenenligtbörFörlikningsmannainstitutet merenges

avtalsförhand-enskildadeoch iilönebildningengällerdet stortbåde när
för-effekternasamladedensåutfonnasskallFörslagen att avlingama.

lönebildningen.stabiliseringtillbidragväsentligtslagen avett enger
lönebildningtillkomstenfrämjaskall somInriktningen att av envara

inflation.bevarad lågmedarbetslöshetensänkningrejälmöjliggör aven
frågorbehandlaförturmeddirektivenenligtskall omUtredningen
frågorandraarbetsformeroch samtorganisation, sominstitutets resurser

lönestatistik.förbättradförslaglämpligafunnitutredningen t.ex. enom
blikommerförlikningmannainstitutet attförstärktai det merVerksamheten

bedriver.förlikningsmannnaexpeditiondagensdenomfattande än som
förlik-förstärktadetpå hurförslaglämnadärförskallUtredningen även

verksamhethur dessledasochorganiseras samtskallningsmarmainstitutet
finansieras.skall

direktiven.givnainstitutetför det äruppgifterantalEtt avstort nya
påregelverketöverblickgodha överskallFörlikningsmannainstitutet en

böruppgifterinstitutetsIkollektivavtalen.olikaoch dearbetsmarknaden
lokaltdessaoch huravtal omsättsträffaderedansammanställaligga att
gällervadarbetsmarknadeneuropeiskapå denutvecklingenföljasamt att

skallInstitutetförhandlingsformer.ochavtalskonstruktionerlönekostnader,
kompetensochutredningar attekonomiskakvalificeradetilltillgånghaäven

lönebildningen.förrelevantstatistikoch tolka ärsammanställa som
samråd medibefogenhet parterna,slutligenbör att,Förlikningsmannen ges

tvistelösningochförhandlingförordningartidsplanersäkerställa samtatt
stånd.tillkommer

avtalsförhandlingamaförochLönestatistik annan
statistikrelevant

tillförsäkraförkrävsåtgärder attvilkaskall enUtredningen även somange
förrelevantstatistik ärochlöne-kontinuerligtillgång tillgod somannan



SOU 1997: 164 Bakgrund 37

avtalsförhandlingama och uppdelad på bl.a. avtalsområden och kön.ärsom
det sammanhanget skallI utredaren hur förlikningsmannainstitutet kanange

samverka med myndigheter, såsom Statistiska centralbyrån, och med
parterna.

Generella direktiv skall beaktassom

Utredningen skall beakta innehållet följande utgivnai regeringenäven av
kommittédirektiv till samtliga kommittéer direktivoch särskilda utredare:

redovisning regionalpolitiska konsekvenser, direktiv prövaattom av om
offentliga åtaganden, direktiv redovisa de jämställdhetspolitiskaattom
konsekvenserna förslagen direktiv konsekvensernaredovisasamt attav om
för det brottsförebyggande arbetet.

Redovisning utredningsuppdragetav

Utredningens arbete skall redovisas november När detden 30 1998.senast
gäller frågorna det förlikningsmannainstitutets organisation,om nya resurser
och arbetsformer funniteventuellt andra frågor utredningensamt som
lämpliga, förslag förbättrad förslagen redovisaslönestatistik, skallt.ex. om

möjligt.snarast

Arbetets1.5 uppläggning

Utredningen förstärkt förlikningsmannainstitut leds särskildettom av en
Öberg.utredare, generaldirektör Svante särskilde utredaren skallDen

bedriva arbetet i samråd området och arbets-med sakkunskap inomnära
marknadens ansvarig för förslag läggs fram.departer, ärmen ensam som

sitt förfogandeTill har påden särskilde utredaren experter somen grupp
förslag utredaren har finnsregeringen. Blandutsetts experternaav av

med lång erfarenhet från för områden. F.d.utredningen relevantapersoner
statsrådet Ingemar Mundebo, f.d. statsrådet Roine Carlsson och verkstäl-
lande direktören Lennart Nilsson har alla erfarenheter från förhandlings-tre
och medlingsarbete. Professor Per-Anders Edin bidrar med kunskap om
forskningen inom lönebildningsområdet. juridiskaForskningen inom det
området företräds docent Birgitta Slutligen biträds utredningenNyström.av

hovrättsassessom Lars Dirke på lagstiftning inomär expertav som
arbetsmarknadsområdet.

Enligt direktiven skall utredningen bedrivas i samråd med arbets-nära
marknadens Utredaren har referensgrupp medvalt inbjuda tillparter. att en
företrädare för arbetsgivarorganisationema arbetsgivareföreningenSvenska
SAF, Svenska Kommunförbundet, och Ar-Landstingsförbundet
betsgivarverket fackligade organisationerna Landsorganisationen isamt
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SverigesochTCOCentralorganisationTjänstemännensLO,Sverige
självaharOrganisationernaSACO. ut-CentralorganisationAkademikers

MarkusSandgren,AndersvaritharDessasina representanter.sett
IngerKarlsson,Schager, HansHenrikNilsPerbeck,UlfGustafsson,

Lönnberg.AndersochOhlsson
för-fyranärvarandebestår försekretariatUtredningens personer,av

utred-huvudsekreterare,CarlssonNilssonIréne ärhandlingsdirektören
frågorförhuvudsakligadetharOlsson ansvaretningschefen Hans om
frågorförfrämstharKjell Nymankanslirådetlönestatistik och omansvar

utredningensSörensenperspektiv. Ullaekonomiskt ärlönebildningen ettur
TejningMariannerådmankommerarbetefortsattautredningensIassistent.
frågor.juridiskaförhuvudsakligadetoch hasekretariatetingå i ansvaretatt

utred-förunderlagallsidigtprofessionellt ochsäkerställaFör ettatt
anlitats. Enkonsulterochforskareharövervägandenningens externa
forskningennationalekonomiskapå deninriktningmedforskningsöversikt
SamuelssonGunnarForslund.Andersutarbetatsharlönebildningen avom

ochorganisationerfackligaarbetsgivare,medintervjuergenomförthar
översiktnuvarande Enerfarenheterkartläggaför system.medlare avatt av

lämnatshargrarmländemanordiskai deförlikningsmarmaorganisationema
huvudavtal ochiförhandlingsordningarkartläggningDahlén. EnPer avav

StatistiskaStare.genomförts Peterharkollektivavtalcentralaandra av
förslag tillmedutredningentillutarbetatharcentralbyrån SCB rapporten

häftenredovisas ilönestatistiken. Dessa separatautveckling rapporterav
betänkande.föreliggandetillbilagorsom

ochreferensgruppmedsammanträdenfemhaftUtredningen har experter,
heldags-sammanträdendessaEttsekretariat tillsammans. var enav

ochutredarenharmedling. Därutöverochlönebildningdiskussion om
radlångdiskussioner medhañgång experterarbetetsundersekretariatet en

partsföreträdare.och

arbeteutredningensDisposition av

slutredovisasskalloch förslaganalyser senastkartläggningar,Utredningens
förlik-detgäller frågornadetNärnovember 1998.den 30 nyaom

förslagarbetsformerochorganisation, samtningsmaimainstitutets resurser
delbetänkande.i dettaförslagenredovisaslönestatistikförbättradom en

befogenhetervilkaförslagåterstår utredningensslutbetänkandetTill om
förbättringtillförslageventuella andrahamedlingsinstitutet bör samt av
lönebildningenkommerförslagför utredningensgrundSomlönebildningen.

förslag,dekommeruppmärksamhetSärskild ägnasanalyseras. att somatt
utredningenVidare attarbetsmarknadenshar lämnats parter. avserav

mellansambandeterfarenheterpraktiskaochteorieranalysera avom
och analyskartläggninglönebildningen. Enochförhållandeninstitutionella

och vilkaländerandraiharmedlarnabefogenhetervilkaplaneras av
lönebildningen.kan habefogenhetemaeffekter
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1.6 Avgränsning betänkandemot nästa

Utredningen har i uppdrag med förtur utreda fråganatt organisationenom
förlikningsmannainstitutet. Utredaren har valtav behandla fråganatt även
lönestatistik i detta delbetänkande. Därmed bör detom möjligt, attvara om

statsmaktema så önskar, inrätta medlingsorganisation den januarilen ny
1999 och samtidigt påbörja arbetetatt med förbättra lönestatistiken.att

Förlikningsmannainstitutet

I detta betänkande behandlas frågor förstärkt förliknings-rör ettsom
marmainstitut organisation. Medlamas befogenheter kommer docksom att
behandlas först i slutbetänkandet. I vilken mån de nuvarande förslagen
behöver justeras eller kompletteras med hänsyn till förslag i slutbetänkandet
blir fråga för detta betänkande. Utredningensen utgångspunktsenare är
dock, utvecklas i kapitelnärmare det nödvändigtsom är förstärkaatt att
förlikningsmarmainstitutet vilka befogenheter medlarnaoavsett bör ha.

Som underlag för utredningens överväganden har utredningen gjort ett
antal kartläggningar och analyser. I betänkandet redovisas statistik över
konflikter på arbetsmarknaden de decennierna, erfarenhetersenaste av
konflikter och medling bland och medlare, vilkaparter metoder för
konfliktlösning tillämpas enligt lagar och avtal, hur förliknings-som
mannaexpeditionen organiseradär och bedriver sin verksamhet samt en
översikt förlikningsinstituten i de nordiska länderna och någraav andra
länder. I delbetänkandet behandlas vissa formella frågor inrättandetrörsom

myndighet. Vidare lämnas förslag hurav förstärkten förlik-ettom
ningsmannainstitut bör organiseras och vilken verksamhet bör bedrivassom

bedömningar kostnadersamt och förslag till finansiering.av
Instruktion: förslagEtt till instruktion ingår i delbetänkandet. Instruk-

tionen innehåller bestämmelser förlikningsmannainstitutetsom namn,
uppgifter och ledning. Medlamas befogenheter kommer behandlas iatt
slutbetänkandet och kan antingen preciseras i instruktionen ellersenare
regleras i ordning.annan

Medbestämmandelagen: Bestämmelser medling finns intagna i lagenom
medbestämmande i arbetslivet 1976:580. I delbetänkandetom behandlas i

vad mån förstärkt förlikningsmannainstitutett motiverar justeringar i
medbestämmandelagen. Behovet ändringar i medbestämrnandelagen tillav
följd eventuella förslag ändrade befogenheter för medlarnaav kommerom

i slutbetänkandet.att prövas
Organisation och kompetens: Som framgår direktiven skall det skeav en

förstärkning och breddning förlikningsmarmaorganisationens kompetensav
jämfört med den nuvarande Förlikningsmannaexpeditionen, oberoende av
utvidgningen de formella befogenhetema. Med den utgångspunktenav
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redan ipersonalbehovochkompetensbehandlas organisationens
tillgång pågodhurfrågasärskilddelbetänkande. Enföreliggande är en

råd börtillgodoses, partssammansattalämpligenkompetenta medlare om
sammansättningochställningvilkenså falluppgifter och iför vissainrättas

förlikningsmarma-månvadibehandlarha. Utredningende bör även
organi-ochtjänsterköpamöjlighetbehöverorganisationen att omges

tilldelasdärmedochmyndighetstatistikansvarigsationen bör resurservara
beställa statistik.för att

Lönestatistiken

förbättringarförslagdelbetänkandei dettaUtredningen redovisar avom
utgår frånlönestatistikenövervägandenUtredningenslönestatistiken. om

förkrävsåtgärdervilka attlämnasskallförslagdirektiven somatt om
statistikoch ärlöne-kontinuerligtillgång tilltillförsäkra god somannanen

avtalsområdenpåuppdeladochavtalsförhandlingamaför ärrelevant som
hurutifrånlönestatistikbehovet görsBedömningenoch kön. enavav

påKravenlönebildningen.förbättrabidra tillstatstik kanförbättrad att
ochMedlingsinstitutetsspecificeras.ändamålrespektivestatistiken för
förkostnadernalönestatistikenframtagande samtvidrollparternas av

statistiken anges.

kommittéersamtligatilldirektivRegeringens

medövervägandenredovisasdelbetänkandetiförslagensamband medI
redovisningkommittéersamtligatilldirektivenanledning avomav

åtaganden,offentliga attkonsekvenser,regionalpolitiska prövaatt omom
förkonsekvensernakonsekvensernajämställdhetspolitiska samtderedovisa

arbetet.brottsförebyggandedet
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Lönebildning2 och arbetslöshet- en

probleminventering

2.1 Löneutvecklingen i Sverige och
omvärlden under årsenare

Löneutvecklingen i Sverige har under de åren, arbetslöshetsenaste trots en
på i storleksordningen 8 varit snabbare i omvärlden.procent, Timlönemaän
har ökat med 4/z år under treårsperiodenprocent 1994 1997ca per att-jämföra med 3/2 år för EU-ländema iprocent genomsnitt. I dettaca per
avsnitt redovisas i detalj löneutvecklingen i Sverige och omvärldenmer
under år.senare

I Edin-gruppens har påpekats den svenskarapporter ekonomiskaatt
utvecklingen hade starkt dualistisk prägel under den tid års1995en när
avtalsförhandlingar pågick. Industrins efterfrågan stadd i snabb tillväxt,var
särskilt på exportmarknadema, och lönsamheten hög i historisktvar pers-
pektiv. Kronan hade fallit kraftigt under vintern 1994/95 och den kraftiga
appreciering sedan skulle följa hade bara och jämnt påbörjats.nätt Densom
hemmamarknadsinriktade delen ekonomin, inte minst den offentligaav
sektorn, hade däremot ekonomiska problem. Det högastora ränteläget var
tyngande i finansiellt hänseende och hämmade också efterfrågan inom den
inhemska privata sektorn.

Vid bedömning löneutvecklingen 1994 1997, tabell 2.1, bören av ettse-
faktorer särskilt beaktas. För det första bör ökningstalen förpar 1995 och

1996 i sammanhang. I flera fall komett nämligen resultatenses av
avtalsrörelsen påverka lönehöjningama förstatt under 1996. För det andra
ökade arbetsgivarnas lönekostnader 1995 och 1996 något deänmer
anställdas genomsnittslöner Årtill följd vissa höjda s.k. lönebikostnader.av
1995 infördes allmän löneavgift för finansiera Sveriges medlemsskapatt ien

Ården Europeiska Unionen, "EU-avgiften". 1996 höjdes avgifterna till vissa
avtalsenliga pensionsförsäkringar.

Den europeiska lönekostnadsutvecklingen under de åren har,senaste som
visas i tabell 2.2 stabiliserats vid knappt 3/z år. Tyskland ochprocent per
Frankrike redovisar löneökningstal på 21/2 år de tvåprocentca senasteper
aren.



Lönebildning SOU42 och arbets 1997:164
.... ..

Tabell 2.1 Löneutvecklingen i olika sektorer 1994-1997
Årliga förändringarprocentuella

1994-1994- 1995- 1996-
1997 19971995 1996

Industrin 5,54,7 7,4 4,5

Övriga näringslivet 4,53,8 5,3 4,4

Staten 2,5 7,3 4,2 4,7

Kommuner och landsting 1,5 5,9 4,9 4,1

Hela ekonomin 4,5 4,63,3 6,1
inkl. lönebikostnader 4,5 5,14,3 6,5-

Tabell 2.2 Löneutvecklingen i Europa 1994-1997
förändringarProcentuella

1994- 1995- 1996- 1994-
1995 1996 1997 1997

Tyskland 3,2 2,52,4 2,7

Frankrike 2,8 2,8 2,4 2,7

Italien 5,9 4,9 4,8 5,2

Storbritannien 3,1 3,4 4,2 3,6

OECDI 3:5 3a4 3s4 3a4Europeiska

1 exkl. Turkiet, Tjeckien, Polen och Ungern.
BådeAnm. I tabell anställd näringslivet. OECD2.2 redovisas lönen i och EU-per

kommissionen redovisar regelbundet statistik och for ökningarna iprognoser
mått"compensation employee in the business sector". Detta beräk-termer av per

lönesumman, inklusive arbetsgivarna betalda socialforsäkringsav-nas som av
gifter, dividerad med internationellaantalet anställda. I sammanhang detär
ganska ovanligt redovisar uppgiñer de oifentliganställdas löneutveck-att man om
ling och det saknas oftast uppgifter den totala löneutvecklingen inklusiveom
oñentliganställda. kan delvis bero den oifentliga sektorn andraDetta iatt

påtagligt frånländer har lönebildningssystem awiker den privataett som
mångasektorns. omfattande.Inslaget oifentlig reglering i länder blirDetärav

därigenom varken internationellalätt eller särskilt intressant i sammanhang,att
totalnivå.inom OECD, redovisa löneökningstalt.ex.
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Detta kan särskild betydelse infor kommande år eftersom dessa tvåvara av
länder torde komma bilda kärnan i EMU. Bland de övrigaatt större
länderna kan Italien och Storbritannien fortfarande harnotera attman
jämförelsevis lönekostnadsökningar.stora

1990-talets första hälft har vidare präglats mycket tydlig konver-av en
ifråga pris- och löneökningstakter i Europas länder. framgårDettagens om

diagram 2.1, visar timlöneutvecklingen for industriarbetare underav som
olika femårsperioder sedan år 1975. Bakom denna konvergens ligger i hög
grad länderna i Europa har fort alltmer likartad politik, med likartadeatt en
centralbanksmål för inflationen, i syñe uppnå konvergenskraven for denatt

unionen. När löne- och prisökningama dessutommonetära har kommit ned i
låga procenttal uppkommer viktig effekt: eller två procentenhetersen en
awikelse från det internationella genomsnittet framstår medanstor,nu som

awikelse i värld med 10-15-procentiga ökningstal, undersamma en som
1970-talet, knappast märktes. Detta inte enbart optisk effekt. Medär en
allmänt höga internationella ökningstal för löner och priser det lättarevar
för land haft awikande utvecklingett anpassningatt görasom en senare en
till omvärlden.
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industrininomårlig löneökning timmeGenomsnittligDiagram 2.1 per
Procent

År 1975-198025

ÖsterrikeTysklandSlorbril.SverigeNederl.NorgeSchweizFrankrikeInand ItalienFinlandBelgienDanmark

År 1980-198525 i

20

ÖsterrikeTysklandSchweizStorbril.SverigeItalien Nedan.NorgeFinlandFrankrikeIrlandBelgienDanmark
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År25 1985-1990

20

15

ÖsterrikeBelgienDanmarkFinlandFrankrikeMaud Italien Nederi. SchweizSlurbril,Norge SverigeTyskland

År1990199s25

15

10

üçmtkrmkñiadñaküeldadlämhbülhhpâhrázâtwtâaiwTydbdäñle

SvenskaKälla: Arbetsgivarföreningen. Diagrammet citerat Edin-gruppensur
februari 1997.rapport,
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förutsättningarNya2.2

historisk bakgrundKort

kollektivavtalensframväxtArbetsmarknadsorganisationernas och

mycket lång tradition.svenska arbetsmarknadsorganisationema harDe en
andrafackliga fram under 1800-taletsDe organisationerna började växa

fackliga organiseringenhälft. Det bland industrins arbetare densomvar
facklig centralorganisationbörjade form. Beslutet bilda nationellta att en -

Svenska Arbetsgivare-Landsorganisationen LO fattades år 1898.-
på arbetarnas organisa-föreningen SAF bildades reaktion1902 som en

tilltionssträvanden. fackliga organiseringen bland tjänstemänDen växte stor
innan Tjänstemännensdel fram betydligt dröjde ända till 1944Detsenare.
huvudorganisation förCentralorganisation TCO bildades nationellsom en

Sveriges Akademikersbåde offentliganställda tjänstemän.privat och
Centralorganisation SACO bildades 1947.

konflikterfor lösaPrincipen kollektivavtal, instrument attettom som
både LO och SAFgodtogs imellan olika intressen på arbetsmarknaden, av

samband Kompromissen innebarårs s.k. decemberkompromiss.med 1906
sig samtidigtarbetsgivarna erkände organiseraarbetarnas rättatt att som

och fördelaledafackföreningsrörelsen erkände arbetsgivamas rätt att
Kollektivavtalensarbetet fritt avskeda arbetare.ochsamt att antaga

års lagrättsverkningar kom kodifieras i lag 1928att omgenom
Årförhandlingsrätt.förenings- ochkollektivavtal i års lag1936samt om

syfte tvisterinrättades Arbetsdomstolen,1928 är avgöraäven att omvars
anställningsförhållandet.kollektivavtal andra tvister rörsamt som
betydelse för hur denArbetsdomstolens har kommit fåbeslut storatt

frågangäller blandarbetsrättsliga regleringen utformats i praxis. Det annat
fastslagitdomstolen harkollektivavtalens räckvidd, där att enom

skyldighetkollektivavtal hararbetsgivare skrivit under gentemotett ensom
i avtalet till denfackliga de villkorsin erbjudaävenmotpart att som ges

arbetskraften.oorganiserade
år Såväl lagenlag tillkom redan 1906.En medling i arbetstvister omom

och deraskollektivavtal medling harlagen ersattsnumera av,som om
Medbestämmandelageninnehåll har oförändrat skick upptagitsi tämligen

också till viss delfrån årMBL 1976. Denna lag begränsar numera
anställningsskyddarbetet.arbetsgivamas leda och fördela Lagenrätt att om

arbetsgivamasLAS från år begränsar dessutom1974 rättäven attnumera
fritt och avskeda arbetare.antaga
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förviktiga arbetsrättsliga förändringar deUnder 1960-talet genomfördes
Åroffentligt de offentligt anställda tjänstemännenanställda. 1965 fick även

anställningsfönnåner. Samtidigt blev detlönersluta avtal ochrätt att om
konflikter i frågor där hartillåtet vidta strejk och lockout i rättparternaatt

träffa förhandlingsrättsreformen genomfördes hadeavtal. Innan parternaatt
träffat förhandlingsordningar och i syfte förebyggahuvudavtal attom
samhällsfarliga konflikter.

modellen och 1960-taIetDen svenska på 1950-

tillväxt förenas med låg inflation.Under 1950- och 1960-talen kunde hög
ökade under dessa bådasvenska ekonomin mycket snabbt. BNPDen växte

året lågkonjunkturer och med femdecennier med två i åå procent sexomen
årliga reallönetillväxtenhögkonjunktur. Den genomsnittligavidprocent var

arbetslösheten i1960-talet Trots denunder 4 öppnaprocent. attca
farms påtagliga tecken på ökadundersteg ingagenomsnitt 2 procent

inflationstakt. genomsnitt ökade konsumentprisema med 4I procent perca
ar.

utvecklingen, tillväxttakt och låg arbetslöshetmed högDen gynnsamma
densamtidigt fart, kopplades många medinflationenutan togatt sammanav

med varierandes.k. modellen". kom användas"svenska Begreppet att
avsågs politik karakteriseradesinnebörd olika sammanhang. Iblandi somen

avsågsoch mild korporativism. Andra gångerkonsensus, demokrati enav
sjuk- ochdär marknadsbaserad produktion förenades medblandekonomi
omfattandeoffentlig ochhälsovård, social service och utbildning i regi

offentliga omfördelningssystem.
begreppetlönebildningsynpunkt intressanta innebördenDen mest avur

mellansamförståndsanda till präglade relationernaden delstorvar som
förbättrades redanRelationema emellanarbetsmarknadens parter. parterna

bekräftades det s.k.hälften 1930-talet ochunder andra avav
SAF årSaltsjöbadsavtalet mellan och LO 1938.

arbete"lönepolitik, enligt principen "lika lön för likaSolidarisk oavsett
betydelsefulltföretag bransch, inslag i lönebildningen. Etteller ett annatvar

strukturomvandlingenmotiv till denna politik snabbasträvan attvar en upp
med lågkraftig uppkom på och branscheri ekonomin. En företagpress

päskyndades.och utslagningen företag med lägre lönsamhetproduktivitet av
upphov tillSamtidigt återhållsamheten inom de expansiva branschernagav

investeringar.högre vilket i sin skapade för ökadevinster, tur utrymme
lönepolitiken tillUnder och l970-talen bidrog den solidariska1960- även en

LO-kollektivet.påtaglig minskning löneskillnadema, speciellt inomav
till ökadaktiv arbetsmarknadspolitik motverkades de tendenserMed en

följer snabb strukturomvandling.arbetslöshet, nomialt i spårensom enav
arbetsmarknadspolitikenViktiga ingredienser i den aktiva storavar
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på arbetsförmedling offentlig försatsningar i regi bland öka såvälatt annat
geografiska arbetskrañsrörligheten.den yrkesmässiga den Andra inslagsom

arbetsmarknadsutbildning för stärka arbetslösas konkurrenskraftdeattvar
på arbetsmarknaden och korta ersättningsperioder i arbetslöshetskassan.

1970-talet och överhettningen under delenKrisen på 1980-senare av
talet

påfrestningarna på såväl Sveriges mångaUnder l970-talet ökade andrasom
OECD-länders ekonomier. Det internationella valutasamarbetet inom ramen
för Bretton-Woodssystemet bröt och OPEC-ländemassamman
kartellbildning ledde till chockhöjningar världsmarknadspriset på olja.av
Produktivitetstillväxten sjönk i delar den industrialiserade världen.stora av

löneökningstakten förblev dock ungefär densamma.Den nominella Bristen
på löneökningama till det minskadeanpassning bidrog till attutrymmetav
inflationen till tvåsiffriga många lades dendrevs tal. I europeiska länderupp

början kraftfullt påekonomiska politiken i 1980-talet. Den inriktadesom av
få vilket samtidigt drev arbetslösheten.inflationen,att ner upp
Sverige dock hålla arbetslösheten på jämförelsevis låglyckades nere en

nivå och 1980-talen. for den s.k. överbrygg-under 1970- Inom ramen
ningspolitiken mitten l970-talet stimulerades den inhemska efterfrågan.i av
Arbetsmarknadspolitiken expanderade och omfattande stödprogram till
krisdrabbade infördes hälften Andelenbranscher under andra 1970-talet.av
offentligt anställda ökade, framför allt till följd kraftigav en
sysselsättningsexpansion inom den kommunala sektom. Transfereringarna

hushållen Förändringarna ledde kraftiga ökningartill bland tillväxte. annat
de totala arbetskraftskostnadema speciellt i mitten 1970-talen till följdav av
både höga löneökningar och ungefärökade arbetsgivaravgifter. Vidav

tidpunkt genomfördes, tidigare omfattandenämnts, ävensamma som
förändringar arbetsrättsliga lagstiftningen. ochi den I slutet l970-taletav

försämradesbörjan 1980-talet de offentliga finanserna i snabb takt.av
motverka försvagningen konkur-För industrins internationellaatt av

renskrañ och samtidigt stärka den konkurrensutsatta sektorns roll svenski
ekonomi genomfördes fem devalveringar under perioden 1976 1982. Den-

dessa på 16 och kom hösten Devalveringama1982.största procentav var
effekter på deninledningsvis önskade tillväxt och sysselsättning igav

sektorn. ökande eñerfrågetrycket höjdakonkurrensutsatta Det och de
importprisema innebar dock inflationstakten på återökade, vilket siktatt

urholkade konkurrenskraften. Devalveringarnaigen innebar dessutom att
omvandlingstrycket i ekonomin minskade. Produktivitetstillväxten tenderade

lägre samtidigt de nominella löneökningama underbli blev högreatt som
Sverige i våra viktigaste konkurrentländer.hela 1980-talet i Utvecklingenän
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perioden,helaochojänm,samtidigt tillledde överunder 1980-talet setten
reallöneutveckling.stagnerande

den svenskaöverhettningpåtecknen1980-talet blevslutetMot avav
i kombinationränteavdragförreglertydligare. Gynnsammaekonomin allt

krañig kreditexpansion.bidrog tillkreditmarknadenmed avreglering enav
och inflationenflerfaldigadesaktierfastigheter ochpåTillgångsprisema

Svårighetemaomvärlden.prisstegringarna iårvarje attöversteg
bytesbalansentakt mediväxelkursenupprätthålla fastaden växte att

försärnrades.

1990-taletbörjanKrisen i av

lågkonjunkturen sedanså den djupasteinträffade1990-taletbörjanI av
mellan5sjönk medBruttonationalprodukten1930-talet. nästan procent

period medminskade undersysselsattaAntalet över1990 och 1993. samma
tillfrån under 2arbetslöshetenoch den500 000 procentöppna stegpersoner

europeiska valutaorondensamband medkulminerade iKrisen8 procent.ca
växelkurspolitiken och kronanfastadennovemberhösten 1992. I övergavs

sjönk medvalutans värderesulterade ivilketflyta fritt,lämnades attatt ca
procentenheterdock 10två åren harUnder de30 överstraxsenasteprocent.

Övergången växelkursregimtillvärdeminskning återhämtats.denna en nyav
har ändratpåtagligt1990-taletunderförändringar,fleraär somen av

systematiskavsnittlönebildningen. Iförutsättningarna för nästa merges en
förkonsekvenseroch dessförutsättningarnaförändradegenomgång deav

lönebildningen.

förändratsförutsättningarnavad harPå sätt

för löne-förutsättningarnatillhar lettunder 1990-taletUtvecklingen att
alltförsta denför detgällerförändrats. Detbildningen påtagligt mer
ändradeför det andra denomvärld,i vårinflationstaktenenhetligt låga

pårestriktionema detredjeför detregimen,valutapolitiskapenning- och
ocharbetslösheten.höga Varfjärde denför detoffentliga ñnansema och en

såväl desamhällsekonomiskainneburit deförändringar hardessa att somav
påtagligt.löneökningstakt ökatnominellför högkostnadernasociala av en
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Internationellt låg inflation och låga nominella löneökningar

En snabb teknisk utveckling och ökad internationell konkurrens har
efterhand kommit ställa allt krav på den svenska ekonominsatt större
anpassningsförmåga. Den internationella handeln med och tjänster harvaror
i ökad utsträckning liberaliserats. Ny teknik sprider sig allt snabbare och
forskning, utveckling marknadsföring spelar allt förrollsamt störreen

Ägandetnäringslivet. präglas fortgående snabb internationaliseringav en
samtidigt IT-utvecklingen i kombination med avregleringarsom av
finansmarknadema har skapat förutsättningar för global kapitalmarknaden
och höjda avkastningskrav. Produktionen har dessutom ökadi utsträckning
blivit internationellt integrerad. Inom Europa har etableringen inredenav

Ökadmarknaden påskyndat utvecklingen. importkonkurrens har bidragit till
på såväl vinstmarginaler konsumentpriser.större Företagensen press som

möjligheter kompensera kostnadsökningar med högre produktpriser haratt
därmed samtidigt minskat.

Såväl inflationstakten den nominella löneökningstakten har undersom
1990-talet konvergerat låg nivå i hela OECD-området jfr diagrammot en
2.1. I Europa har påskyndats konvergenskraven forprocessen av
medlemskap i SomEMU. framgått tidigare nivån på den nominellavar
löneökningstakten hög och skillnaden i ökningstakt mellan olika länder stor
under 1970- och 1980-talen. Bilden har under 1990-talet förändrats på ett
drastiskt Den internationella enhetlighet finns vad pris-sätt. gällersom nu
och löneutveckling har fått till följd de negativa effektema nominellatt av en
löneutveckling, påtagligt högre i omvärlden, blir allvarligareär än änsom
under 1970- och 1980-talen. Det allmänt ökade förförtroendet
prisstabiliteten har samtidigt skapat förutsättningar för godgynnsammare en

ireallöneutveckling.

Den och valutapolitiskapenning- regimen

Övergången från fast till flytande växelkurs och preciserat inflationsmålett
har förändrat karaktären på de penning- och valutapolitiska restriktionema
på lönebildningen. Fast växelkurs innebär krav på den nominellaett att
löneökningstakten inom den konkurrensutsatta delen ekonomin långsiktigtav
inte awiker från ökningstakten hos viktigastede konkurrentländema, såvida

högredet inte kan motiveras med långsiktigt produktivitetsutveckling i
ÄvenSverige i konkurrentländema. for snabb löneökningstaktän inomen

den inhemskt orienterade delen ekonomin kan på sikt försvaga industrinsav
internationella konkurrenskraft. förstaDetta i hand eftersom för snabben
löneökningstakt tenderar sprida sig till den konkurrensutsatta delenatt även
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ländernaekonomin. minska denna risker har i de nordiskaFör att typ avav
den konkurrensutsatta industrins löneledande roll.starkt betonats

med infla-Vid flytande växelkurs och penningpolitik styrs etten som av
Ävenpå lönebildningen kraftigare. detta falltionsmål restriktionerna iär än

vikt industrins internationella konkurrenskraft upprätthålls.detär stor attav
konkurrenskraft, på för snabbEn försvagad grundt.ex. av en

sänka valutans vilket höjer priset pålöneökningstakt, tenderar värde,att
inflationstakten. inflationsmålimportvaroma och ökar Ett explicit uttalat

löneökningstaktendärutöver direkt restriktion finns forinnebär att en mer
inhemskt orienterade delen ekonomin. Om deinom denäven av genom-

lönekostnadsökningama för höga finnssnittliga nominella tenderar bliatt en
framtida inflationen detuppenbar risk för den kan komma överstigaatt att

mål Riksbanken kommer i sådant läge att stramasatts ettsom upp.
syfte förbättra förutsättningarna för långsiktigtpenningpolitiken i att en

uppgiftuthållig tillväxt. På motsvarande har Riksbanken tillstabil och sätt
korträntor stimulera efterfrågan åter-via sänkta den inhemskaatt om en

hållsam skulle leda efterfrågan ilönebildning visa sig till fören svag
ekonomin inflation på sikt inflations-och tenderar understigaatten som
målet.

svenska praktiken deUnderlaget för den penningpolitiken iär prognoser
för på till två års sikt löpande ochinflationen Riksbanken gör,ett somsom
regelbundet publiceras i Riksbankens inflationsrapport. allmänhet dröjerI

full effekt påtill två år innan höjning den korta fårräntanett en av
efterfrågan varför på grundvali ekonomin, besluten måste fattas av

för inflationsutvecklingen. komponentEn viktig i prognosernaprognoser
inhemsktför den framtida inflationen löneökningstakten inom denär

ekonomin. Andra förutomorienterade delen viktiga komponenter är,av
ekonomin,valutakursen, förhållandet mellan efterfrågan och utbudet i

och graden på produktmarknadema.produktivitetstillväxten konkurrensav
inflationsmål finns såledesMed penningpolitik styrs ett enen som av

ochsnabbare och direkt negativ koppling mellan löneökningarmer
växelkurs. åstadkomma snabbaresysselsättning med fast Förän atten en

iförbättring skulle de genomsnittliga löneökningarnasysselsättningenav
ekonomin våra konkurrentländerunder följd år behöva lägre iänen av vara
och förenligt medsamtidigt understiga den nivå på lång sikt ärsom
inflationsmålet. skulle skapa förutsättningar för RiksbankenDet större att

efterfrågan,föra expansiv penningpolitik stimulerar den inhemsken som
inklusive de för sysselsättningsutvecklingen viktiga investeringarna.

Om Sverige på sikt skulle ansluta sig till den europeiska monetära
inflationsrestriktionen möjligtunionen kommer bliEMU ännuatt om

medstarkare. i sådant läge inte teoretiskt möjligtDet är ett att enens
inflationen iändring den svenska penning- och valutapolitiken påverkaav

Sverige. bestäms då i stället i utsträckning den för EUDen stor gemen-av
dramatiskpenningpolitiken. innebär praktiken ingenDet dock isamma
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konkur-i våra viktigasteinriktasekonomiska politikenskillnad. Den även
två Vidareinflationstaktgenomsnittlig ärrentländer runt procent.mot en

produktivitetsförbättringar i desammamöjligheter tilldessa länders stort sett
påmåste ställaskravdevårt land. Därmed kommeri somsom

ansluta tillväljerbli i desammalönebildningen attoavsettstortatt ossom
EMU eller

offentliga sektorndenFinansiella restriktioner inom

genomförts, vilkainstitutionella förändringarantalUnder år har ettsenare
denpå lönebildningen inomdeekonomiska restriktionemainnebär att

de omfattande bespa-Vid sidanoffentliga sektorn har blivit tydligare. av
har förändringar ioffentliga sektorninom denringsprogrammen även

genomförts.budgetprocessen
tak för utgiftema inomförändrats.statligabudgetprocessen har EttDen

ståtliga vår fattarsocialförsäkringssektom har införts. Varjeochden sektorn
utgiñema detde nominella underdels tak förRiksdagen beslut ettom

två årutgiñstak för ytterligarebudgetåret, dels preliminärtkommande ett
utgiftsområden.för 26 olikafastställs budgetramarframåt i tiden. Dessutom

Även deförvaltningskostnader inkl. löner inomför ökningar iutrymmet
förrambudgetprocess. Utrymmetmyndigheterna viastatliga styrs en

utifrån löneutvecklingen inomblandkosmadsökningar fastställs annat
påde besparingskrav och kravmed avräkning förtillverkningsindustrin

verksam-ställer på den statligastatsmakternaproduktivitetstillväxt som
anslagsök-statsanställdas löner blir högreheten. Om utgifterna för de än

handomprioriteringar påenskild myndighet vianingen måste varje egen
mellanskillnaden.finansiera

kommunalagenomförts denförändringar har inomInstitutionella även
kommunalaför löneökningama inom densektorn. påverkarDe utrymmet

Riksdagen har beslutatverksamheten.och landstingskommunala att ett
från årinföras för kommuner och landstingbalanskrav skalllagreglerat

Även förpensionssystemövergången till fonderatden successiva2000. ett
balanskravet.avtalspensionema skall inomde kommunala rymmas

arbetslöshetenDen höga

arbetslösheten demycket höga underför svenska förhållandenDen senaste
lönebildningen. högaförutsättningarna för Denfem åren har också förändrat

utsträckningåterhållande på löneökningama. I vilkenarbetslösheten verkar
forskningen. Vidarei den empiriskaemellertid inte utldaratdet sker är

arbetslösheten ipå lönebildningenstarka krav ställaskommer särskilt att om
Dåkraftigt och snabbt.statsmaktemas mål reducerasenlighet med
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tillkommer frågan sysselsättningenhur snabbt kan öka utan att
löneökningama fart.tar

högaDen arbetslösheten på de offentligainnebär påfrestningarstora
finansema. Statens totala utgifter för utbetalningar från a-kassoma beräknas
uppgå till miljarder41 kr. under budgetåret arbetsmarknads-1997. För
politiska åtgärder beräknas utgiftema uppgå till miljarder kr.23 Därtill
kommer kommunernas sociala utgifter för arbetslösa kommunmedborgare.
Vidare innebär arbetslösheten den offentliga sektorns skatteinkomsteratt
urholkas. återhållsamEn nominell löneutveckling, skapar förutsätt-som
ningar för reducering arbetslösheten, kan därför förväntas ha storen av
betydelse, inte enbart för den framtida ekonomiska ställningen bland dem

idag arbetslösa för den allmärma utvecklingenär ävenutan,som av
löntagarnas disponibla inkomster.

Kraven på återhållsam lönebildning påtaglig inom de sektorerär mesten
och branscher där antalet arbetssökande i förhållande tillär störst
efterfrågan. Fram till 1990-talet fönnådde arbetsmarknadspolitiken mildra
konsekvenserna bristande överensstämmelse mellan arbetsgivamas kravav
på arbetskraften och de arbetslösas kompetens såväl geografiskasom
hemvist. Förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken har emellertid
drastiskt förändrats följdtill den kraftiga ökningen antalet arbetslösa.av av
Konsekvenserna lönebildning påskyndar strukturomvandlingen iav en som
ekonomin har därför blivit betydligt svårhanterliga tidigare.änmer

Förbättringar lönebildningen2.3 av

Den ekonomiska forskningen sambandet mellanom
lönebildning och arbetslöshet

I detta delbetänkande genomgångendast resultaten från dengörs en av
makroekonomiskt orienterade forskningen. forskning harDenna till delstor
handlat sambanden mellan arbetslöshet, inflation och lönebildning påom
aggregerad nivå.

Arbetsmarknaden mångaliknar i avseenden andra marknader. Den
ekonomiska forskningen sambandet lönebildning och arbetslöshet harom
därför till del analysverktygsig vid studier huranvänten av samma som av
priser och kvantiteter bestäms på olika varumarknader. Men det ñnns också
väsentliga skillnader mellan arbetsmarknaden och övriga marknader.
Arbetskraften till skillnad från andra insatser utvecklingsbar.är
Arbetsorganisation, utbildning, samarbete påverkaretc.management,
arbetsproduktiviteten och därmed förutsättningarna för lönesättningen.även
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Det därför inte heller enbart lönen betydelse för arbetstagarna.är är avsom
Arbetsuppgiñema i sig, utvecklingsmöjligheter, ocharbetskamrater trivsel

också viktiga faktorer för den enskilde.är
Arbetskraften heller inte homogen. Genom efterfrågan på arbets-är att

kraft olikautvecklas sker justeringar relativa löner inom och mellanav
arbetsplatser. Detta kan leda fordelningskonfliktertill inte enbart mellan

ocharbetsgivare arbetstagare mellan olika arbets-ävenutan grupper av
Institutioner och organisationer spelar roll på arbetsmark-tagare. storen

naden. Flera analysverktyg bättre anpassade till de speciellaärnya som
förhållanden gäller på arbetsmarknaden har därför utvecklats inomsom

Ävensåväl den mikro- makroekonomiskt orienterade forskningen. inomsom
många andra vetenskapliga discipliner har forskning bedrivits om
arbetslöshet och lönebildning. inom Statskunskap, sociologiDet gäller t.ex.
och juridik. Dessutom har omfattande forskning bedrivits inom denen
tvärvetenskapligt orienterade forskningsdisciplinen "industrial relations".

frågeställningarDe har analyserats disciplinerinom övriga och inomsom
den mikroekonomiskt orienterade forskningen har i huvudsak aspekterrört
på lönebildningen i utsträckning anknyter till de frågeställningar,störresom

utredningen kommer behandla i det fortsatta utredningsarbetet.attsom
Utredningen återkommer därför i betänkande till redogörelse denästa en av

forskningsresultatenväsentligaste lönebildning och arbetslöshet inomom
denna delen forskningen. Slutsatser från den mikroekonomiskt inriktadeav
forskningen berörs dock till viss del det avsnitt där olika internationellai
organisationers på lönebildningen behandlas.syn

Phi llipskurvan

Den traditionella bilden under sextiotalet bland såväl politiker forskaresom
det både på kort och lång sikt fanns stabilt negativt sambandatt ettvar

mellan inflation och arbetslöshet. s.k.Sambandet beskrevs med hjälp av en
Phillipskurva. Mekanismen bakom samband lågdetta antogs attvara
arbetslöshet speglade eñerfrågeöverskott på arbetsmarknaden, vilken iett
sin upphov till minskatlöne- och prisstegringar i ekonomin. Vidtur gav
överskott löne- och prisstegringstakten sjunka och arbetslöshetenantogs
stiga. Genom förändringar finans- och penningpolitiken kunde enligtav
detta optimal awägning uppnås mellan arbetslöshet och inflationsynsätt en
utifrån de rådande preferensema.

Det stabila sambandet mellan inflation och arbetslöshet bröts dock i
början 1970-talet. Inflationen började stiga i snabb takt i delstorav en av
västvärlden samtidigt arbetslösheten visade tecken på stigaattsom snarare

sjunka. Utifrån den traditionella föreföll Phillipskurvanteorin detän att som
hade förskjutits utåt. Att försöka förklara denna förskjutning av
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Phillipskurvan och det fenomenet "stagflation" blev viktig forsk-nya en
ningsuppgiñ bland makroekonomer i början l970-talet.av

Förväntningarnas betydelse

försökenI på teoretiskt plan söka förstå de fenomenen kom deatt ett nya
ekonomiska aktörernas förväntningar och tydligare distinktion mellanen
real- och nominallöner spela viktig roll. Enligt detatt synsätten nya som
introducerades redan i slutet 1960-talet Phelps 1967 och Friedmanav av
1968 inte inflationstaktendet i sig istället den faktiska infla-utanvar
tionstakten minskad med förväntad inflationstakt samvarierade medsom
arbetslösheten. En expansiv finans- och/eller penningpolitik kan enligt
Phelps och Friedmans hypotes upphov till minskad arbetslöshet endastge
under förutsättning expansionen resulterar i oförutsedd inflationsim-att en

inflationsökningharpuls. Oförväntade leder på kort sikt till reallönemaatt
sänks, vilket får till följd sysselsättningen ökar. När de ekonomiskaatt
aktörerna har justerat sina inflationsförväntningar, och sittanpassat
beteende till den situationen, tenderar dock reallönema återigen ökaattnya
och sysselsättningen minska varvid arbetslösheten återgår tillatt en
"naturlig" jämviktsnivå. Andra ekonomer har föredragit använda sigatt av
mindre värdeladdade begrepp, jämviktsarbetslöshet, för betecknat.ex. att
den nivå för arbetslösheten vid vilken långsiktig stabil jämvikt anses
föreligga.

Om det bland de ekonomiska aktörerna skapas förväntningaräven om
fortsatta pris- och lönestegringar kommer deras beteende att anpassas
därtill. Detta resulterar i så fall inte enbart till högre pris- och lönelägeett

till högre inflationstakt etableras. sådanäven Enutan att en process
beskrevs Modigliani 1977 i variant hypotesent.ex.av en av om en
naturlig arbetslöshetsnivå, där den ledande tanken det endast ärattvar
jämviktsarbetslöshet, förenlig med stabil inflationstakt. Arbetslöshetärsom
under jämviktsnivå kommer enligt detta resultera i ständigtsynsätt att
ökande inflationstakt. Jämviktsarbetslöshet har därvid kommitäven att ges
benämningen NAIRU N on-Accelerating Inflation Rate of Unemployment.

Bakåt- eller framåtblickande förväntningar

börjanI 1970-talet i allmänhet inom forskningen de eko-antogs attav
nomiska aktörernas förväntningar "bakåtblickande" till sin natur.var
Löntagamas och de fackliga organisationemas förväntningar denom
framtida inflationstakten därför enbart baserad på tidigareantogs vara
inflationserfarenheter. Av särskilt betydelse inflationstaktenstor antogs
under de föregående åren Enligt detta gicknärmast detsynsätt attvara.
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ekonomiskjämviktsnivån viaunderunder tid hålla kvar arbetslösheten enen
inflationstakt. Antagandetökandetill tidenpolitik ledde över omsom en

å andra sidaninnebarbakåtblickande förväntningar även att
kontraktivsänkasendast kundeinflationsförvänmingama attgenom en

inflation förväntati lägrepolitik fördes, vilken resulteradeekonomisk änen
Arbetslösheten kominflationsförväntningama.dämpadeoch med tiden även

övergångsperiod.jämviktsnivån under"naturliga"då ligga denöveratt en
ekonomiskföra expansivkonsekvensernalångsiktigt negativaDe att enav

därför betydande.politik förutsågs var
utvecklade emellertid efter tid19751973 och SargentsLucas en

kunnaförväntningarnamakroekonomiska modeller där även antogs var
ekonomiska aktöremadär de"framårblickande". de modellerI antogs

"rationellaanvändes istället begreppettillgänglig informationutnyttja all
antagandenekonomisk politik har enligt dessaförväntningar". expansivEn

sysselsättningen. enda händernågon effekt på Detinte alls är attsom
Arbetslösheten skulle därför endast kunnainflationsförväntningama ökar.

förutsättning det kan förasjämviktsnivân underhållas kvar under att en
ekonomiska aktörerna kan förutse.ekonomisk politik, deexpansiv som

förväntningar" följde å andra sidan"rationellaAv hypotesen även attom
nöd-arbetslösheten samtidigtgick sänkainflationstakten att utan att

eftersom regering, annonseradevändigtvis behövde öka. Detta som enen
påverka inflationsför-anti-inflationspolitik, direkt skulle kunnatrovärdig

optimistiska möjligheternadock inte likaväntningama. Alla attomvar
forskare betonade den rollsmärtfritt sänka inflationstakten. Flera som

följd blandprisbildningen spelade tilltrögheter i såväl löne- annatavsom
Ävenkontrakt". förväntningar"överlappandeolika former äromav

nödvändigt för regering, ville dämparationella kunde därfördet somvara en
trovärdighet i handling"investera" iinflationsutvecklingen, attatt genom

arbetslöshet.högreberedd under tidvisa den är att accepteraatt en

för jämviktsarbetslöshetModern teori

OECD-länder under börjani mångaanti-inflationspolitik bedrevsDen som
faktiska inflations-framgångsrik i bemärkelsen den1980-talet attav var

dock påtagligt i många länder ochArbetslöshetentakten pressades stegner.
ochfrån slutet 1970-taletlång tid. Erfarenheternaförblev hög under av

många forskare frångick uppfattningen1980-talet gjordebörjan attattav
nivå järnviktsarbetslösheten.oförändrad förskulle finnas tidendet överen

i stället till delforskningen under 1980-talet harmakroekonomiskaDen stor
många länder har legatförklara varför arbetslösheten isökahandlat attom

länder sänkts.på hög nivå medan den i andrakvar en
jämviktsarbetslöshetvid analyserteoriram hardenI använts avsom

"irnperfektioner"allmänhet hänsyn till dedecenniet iunder det tassenaste



arbetsl.... 57ochLönebildningSOU 1997:164

Vidvarumarknader.mångaarbetsmarknadenkännetecknar såväl somsom
ochpris-arbetsmarknadenpå såväl attperfekt konkurrens antassomvaru-

alltid kommerutbudet överens-säkerställa attkanlönemekanismema att
därför inteexisterarförhållandendessaeñerfrågan. Undermedstämma

medharfriktionsarbetslöshet göraarbetslöshet den attnågon utöver som
anställningsförfarandet.ochuppsägnings-i självatrögheter

arbetsmarknadenpå såvälkonkurrensenBegränsningar somvaru-av
förmarknadenpåkonkurrensimperfektVidarbetslösheten.pressar upp

margi-prishögremöjlighet änföretagenharoch tjänster ettatt ta utvaror
arbetskraft. Påoch påpåefterfråganDärmed reducerasnalkostnaden. varan

löneröverstiger denivåkan lönernamotsvarande sättas somsätt somen
arbetsmarknaden.påkonkurrensvid perfektuppkommaskulle

arbets-medsammanhängadettaförhandlingsmodell atts.k.l antasen
tillräckligtblirochorganisera sig gemensamtatttagarna ageragenom

jämviktsskapandetilltillbaksfallerreallönemaförhindrastarka för attatt en
idemedsammanhänga ävenkanviker. attefterfrågan Detnivå ävennär

denivådenreallönemaförmår ökasituationer överandra avgessom
utbudsförhållandena.eñerfråge- ochrådande

sammanhängakan deteffektivitetslönemodellema ävensk.Enligt de
på grundhögre lönanställdadeväljerföretagenmed avatt enatt egnage

deellerproduktivitetarbetskrañens attinformationofullständig avt.ex. om
Möjlighetenden lönpåverkas attsätts.arbetsinsatseranställdas somav

någotliggerlönenökadessutomarbetskraftoch rekryterabehålla antas om
konkurrens.perfektlönen vidöver

ocksåteoriramdärför i dennaJämviktsarbetslösheten kan ses som
fackföreningar.ocharbetsgivaremellandragkampresultatet enav

iprisernahöjavinstmarginalerhöja sinaförsöker attArbetsgivama genom
sin sidaåförsökerFackföreningamalönerna.nominellatill deförhållande

tillförhållandeinominella lönernahöja dehöja reallönema attatt genom
pris-aktörernasmellankonsistensskaparJämviktsarbetslöshetenpriserna.

lönesättningsbeslut.respektive

jämviktsarbetsläshetenförändringarHypoteser avom

tillolika hypoteserfleraillustreraförteoriram harOvanstående använts att
dessatiden. Enförändratsharjämviktsarbetslösheten översk.varför den av
Ökadekonomin.iproduktivitetstillväxteniutgångspunktsinhypoteser tar

dåkanFlersänkas.kanproduktprisemaproduktivitet innebär varoratt
såväl ökadeiresulterakanarbetskraft öka. Detefterfrågan påochsäljas

ökademellanfördelningenarbetslöshet. Hurminskadreallöner som
denviktutifrån denbestämsarbetslöshetminskadochreallöner ut somser

lönernaarbetslöshetsnivån tillmäts sätts.aktuella när
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Sett längre tidsperiodöver har produktiviteten ökat mycket kraftigt.en
Enligt ovanstående hypotes borde det ha lett till jämviktsarbetslöshetenatt
på sikt skulle ha försvumiit. Att så inte har skett allmänt haantas göraatt
med löntagarnas krav på reallönatt vid given arbetslöshetsnivå har ökat.
Om reallönema ökar snabbare produktivitetstillväxten såän ökar jäm-
viktsarbetslösheten.

Flera studier tyder på detta kan förklaringenatt till den ökadevara
jämviktsarbetslösheten vid mitten l970-talet. Produktivitetstillväxtenav
sjönk då i många västländer. Ett antal studier, vilka Grubb, Layard ochav
Jackman 1983 kom bli den inflytelserika, visadeatt någonmest att
motsvarande sänkning reallöneökningama kom till stånd. Förav att

reallönema till den minskade produktivitetstillväxten krävdes därföranpassa
ökning arbetslösheten, sedan kom bli bestående.en av attsom
Även andra hypoteser till den bestående höga arbetslösheten har fram-

förts. En de inflytelserika dessa hypotesenmest "insiders" ochärav av om
"outsiders" på arbetsmarknaden. Nästan alla sysselsatta enligt dennaantas
hypotes "insiders" medan många arbetslösa "outsiders".vara antas vara
Hypotesen betonar det maktövertag insiders har i förhållande tillsom
"outsiders vid lönesättningen. Insiders" därför bestämma lönerna förantas
såväl sig själva för eventuellt nyanställda "outsiders". Om störning isom en
efterfrågan uppkommer ökar arbetslösheten. En del de har blivitav som
arbetslösa övergår då olika skäl till bli "outsiders". Eftersomattav
"insiders" ha företräde till existerandeantas arbeten det minskade antaletger
"insiders" upphov till lägre arbetslöshetsrisk för de enskildaen
medlemmarna inom arbetskraftsefterfrågan återgårnär till singruppen
ursprungliga nivå. I awägningen mellan risken för arbetslöshet och ökad
reallön kommer de därför i utsträckning välja ökadstörre reallön, vilketatt
resulterar i högre strukturell arbetslöshet.en

Empirisk forskning lönebildning och arbetslöshetom

Ett viktigt kännetecken hos väl fungerande lönebildning aktöremaären att
fastställer lönerna känsliga för variationerär i arbetsmarknadsläget.som

Om löneökningstakten i hög grad påverkas arbetslösheten, d.v.s.av om
reallöneflexibiliteten hög, förutsättningarär förär varaktig låg arbets-en
löshet goda. I den empiriskt inriktade forskningen har därför intressestort
riktats skattningar reallöneflexibiliteten.mot Ett skattningarantalstortav

vid handen de svenska lönesättama haratt varit känsliga för variationerger
i den arbetslösheten.öppna

Det emellertid inte självklartär vilket värde dessa resultat har för be-
dömningen den svenska lönebildningen under kommande år. Detav
grundläggande problemet de studier,är har gjorts, använderatt som
datamaterial där överväldigande majoritet observationemaen av avser
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periodenmycket högre idag underperioden före 1990. Arbetslösheten är än
vilken utsträckning detta har ändrat ellerföre Vi inte i1990. ännuvet

funktionssättkommer arbetsmarknadens och lönebildningensändraatt
mekanismer. Vidare inflationen betydligt lägre tidigare. Enär ännumera

skattade reallöneflexibiliteten den svenskavanlig uppfattning den iär att
i ekonomins inflationstakt, blandekonomin återspeglar variationer annat

i nominal-följd upprepade devalveringar, variationeränsnararesom av
lönemas ökningstakt.

Om inflationstakten och dess variabilitet kommer bliatt permanent
lägre, kommer reallöneanpassningar via inflation inte längre att vara
möjliga. Skattningar reallönemodeller har litet eller ingenting sägaattav om
källorna reallöneflexibilitet. studier nominell lönebildning ochtill Nya av
prisbildning kasta ljus frågan historiskt högaskulle kunna denöver om

reallöneflexibiliteten första hand återspeglarsvenska i därprocessen
för arbetsmarknadslägetnominallönema okänsliga där variationer iär men

inflationstakten ändå fått framståreallönema flexibla.att som
forskningenDen empiriskt inriktade redovisar också vissa andra resultat.

påDen tyder bland arbetsmarknadspolitik har tendens drivaannat att atten
lönekostnadema. Detsamma gäller, i synnerhet på kort sikt, skattema.upp

Skattesystemets progressivitet tycks å effektandra sidan ha återhållandeen
på lönema. gäller empiriskaNår det studier de institutionellaav
förhållandenas effekter på lönebildningen framkommer två huvudresultat.
För det första tycks koordination centralisering iänsnarare
löneförhandlingar till högbidra reallöneflexibilitet. det andra berorFören
reallöneflexibiliteten på utformningen arbetslöshetsförsäkringen. högreJuav
ersätmingsnivå långvarigoch ersättning, desto lägre reallö-mer
neflexibilitet.

Internationella organisationers på lönebildningensyn

Uxs sysselsättningsinitiativE

Under de åren har sysselsättningsfrågan fått framskjutenalltmersenaste en
position i EU:s arbete. Frågan har behandlats vid dealla toppmötenasenaste
och flera finans-olika mellan de olika medlemsländemasmötenav
respektive arbetsmarknadsministrar. Vid ministerrådsmötena har man
kommit det krävs och tillvägagångssättsamlat konsekventöverens att ettom
för skapa arbetstillfällen i Särskilt stabilEuropa. betonas viktenatt av en
makroekonornisk politik, arbetet med den slutförs,inre marknadenatt en
aktiv sysselsättningspolitik modernisering arbetsmarknadema.samt en av

En grundlig genomgång sysselsättningsfrågan skall enligt överens-av
kommelsema rådet gång året. skallRådets övervägandengöras av en om
därvid på frånbaseras rådet och kommissionenrapporten gemensam om
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sysselsättningsläget i gemenskapen. Rådet skall enligt det s.k. Amster-
damsfordraget, årligen utarbeta riktlinjer för sysselsättningspolitiken. De
skall med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiskastämma överens
politiken.

I de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken,senaste som
fastslogs rådet den 7 juli 1997, framhålls bland de nominellaannat attav
löneökningama bör förenliga med prisstabilitetsmålet. Samtidigt bör,vara
enligt riktlinjerna, reallöneökningama lägre produktivitetsökningenänvara
så lönsamheten för sysselsättningsskapande investeringaratt stärks. l
riktlinjerna fastslås väl fungerande lönebildningsprocessäven att ären en
nödvändig förutsättning för hög ekonomisk tillväxt och minskad arbets-
löshet.

Vid tidpunkten för slutjustering detta betänkande samlas medlems-av
ländernas eller regeringschefer utrikesministrama tillstats- samt ett

sysselsättningen i Luxemburg. Vid diskuterastoppmöte rikt-mötetom
linjerna för medlemsländernas sysselsättningspolitik. Till förgrund
diskussionerna ligger bland den sysselsättningsrap-annat gemensamma

från kommissionen och rådet, i detta fallporten arbets-representerat av
marknads- och ñnansministrama.

OECDss rekommendationer

OECD har länge arbetat med projekt för ökad sysselsättning ochett
minskad arbetslöshet. Detta projekt "Jobs Study" har tagit sin utgångs-
punkt i vad sig faktorer,olika inverkar på arbets-tror vetaman om som
lösheten. OECD förändringar lönebildningen måsteatt storamenar av
till för sänka arbetslösheten. Med hänvisning till de allmännaatt re-
kommendationer, OECD har utformat i detta projekt, lyftes isom or-
ganisationens granskning den svenska ekonomin, publi-senaste av som
cerades i december 1996, följande punkter fram speciellt viktigasex som

beakta for vårt land:att

Reallönemas känslighet för arbetslöshetens nivå bör öka.

II. Den relativa löneflexibiliteten bör öka. Löneskillnadema bör i större
utsträckning till de skillnader finns i produktivitet ochanpassas som
yrkeskunnande. sådan förändringEn skulle innebära skillnaderdeatt som
finns mellan olika vad gäller risken för arbetslöshet skulle kommagrupper

minska och incitamenten for utbildning och kunskapsutveckling skulleatt
öka.
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III. Skatte- i riktningoch transfereringssystemen reformerasbör somen
innebär arbetslösas sökintensitetden s.k. reservationslönen och desänksatt

arbetskraftens ansträngningar i övrigt uppmuntras.samt

arbetsmarknadspolitikIV De spenderas på böraktivresurser ges ensom. långtidsarbetslösheten sänks.inriktning kan bidra till Deattsom resurser
tillförs effektivt så övergångenundervisningen bör användas attsom mer

från utbildning till arbete underlättas.

nuvarandeV. Arbetsrätten och arbetstidslagstiñningen bör mjukas Deupp.
och sänkerreglerna bidrar till "insider-outsider"-mekanismema

kapitalutnyttjandet och flexibiliteten.

förbättras. specielltpå produktmarknaden gällerVI. Konkurrensen bör Det
friare tjänsteområdet.möjligheterna till konkurrens inomen

traditionelltOECD framhåller i Sverigeden höga reallöneflexibilitetenatt
visat sigharuppstått via förändrade priser löner. Detta mönsteränsnarare

följsamhet mellandeflationsklimat. starkadåligt in i 1990-talets Denpassa
förbundsvisa förhand-lönerna olika branscher, har kännetecknat dei som

tillräckliglöneökningstakten från ilingama, har förhindrat den nominella att
decennietspå arbetslöshetsnivån.utsträckning den höga Det senastereagera
påbjudnaerfarenheter på underordna sig centralttyder vidare viljanatt att

minskamycket begränsad i Sverige. Förlönetak attär
decentrali-följsamhetssträvandena kan därför ytterligare ettsteg mot mer
nuvarandebehöva OECD dock delönesystem ävenattserat tas. menar

ökatill utfall kanförbundsvisa förhandlingarna skulle kunna upphov somge
och denarbetslöshetsersättningensysselsättningen, finansieringenom av

från till arbets-aktiva arbetsmarknadspolitiken flyttades över staten
kostnader för ökad arbets-löshetsfonder branschnivå. Deorganiserade på

sådantskulle medlöshet för höga löneavtal upphov till systemettsom ger
förhandlingsprocessen.komma beaktas iatt

begränsade löneskill-OECD framhåller de förhållandevisvidare att
haroch rättviseambitioner. Denadema i Sverige speglar höga jämlikhets-

uppstått mellanarbetslöshetsriskerdock fått till följd skillnader iatt stora
förhållandevisolika på lågavlönade löperarbetsmarknaden. De engrupper

decentralisering lönebildningenhög risk för ytterligarearbetslöshet. En av
på skillnader iskulle skapa möjligheter for lönesättningenstörre att reagera

pålönsamhet och balansenproduktivitet och yrkesskicklighet, företagens
arbetslösa möjligheterden lokala arbetsmarknaden. skulle deDet störrege

på arbetsmarknaden.högre utsträckning kommai lönevägenatt
Outlook, juli harStudier OECD Employment 1996,har ipresenteratsom

nedre delenvisat befinner sig i densannolikheten för anställdatt att en som
uppåt hög. Ca delöneskalan tiden skall sig 75över röra är procent avav
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och 40 de kvinnor, tillhör den fjärdedel, harmän procentca av som som
lägst lön, har, de fortsätter heltid,arbeta lämnat denna efter 5attom grupp
år. OECD framhåller dels dessa studier understryker betydelsenatt attav
arbetslösa och fårungdomar fotfäste på arbetsmarknaden, delsett att
lönefördelningen hela livscykeln kan betydligt jämnareöversett änvara
fördelningen under enskilt år. Eftersom ökad inkomstspridning stärkerett en
incitamenten för utbildning och kompetensutveckling det enligtär
organisationens uppfattning rimligt tänka sig ökningatt att en av
inkomstspridningen i Sverige skulle öka lönemobiliteten ytterligare.

Det samtidigt många olika faktorer i lands ekonomi påverkarär ett som
lönemobiliteten. enkelEn korrelationsanalys lönespridning och löne-av
mobilitet i OECD-länder,7 i Employment Outlook, tyderst presenterassom
på förutsättningarna för låginkomsttagare klättra uppåt på lönestegenatt att
tenderar högre i länder med låg inkomstspridning. Resultatetatt vara
påverkas dock i hög grad av.de värden för USA däruppmättssom
lönespridningen och lönemobiliteten låg. I publikationär stor samma

länderjämförelser tyder på länder där kollektivav-ävenpresenteras attsom
talen har hög täckningsgrad tenderar ha andel lågavlönade.lägre Iatten
analysen, baseras på förhållandena i relativt få skill-länder och därsom
nader i andra potentiellt betydelsefulla faktorer har beaktats, har dockdet

gått urskilja signifikanta skillnader i sysselsättningsgrad bland denatt
lågkvalificierade delen arbetskraften i länder med liten andel låglönejobbav
jämfört med länder där andelen låglönejobb hög. De resultatär som

i Employrnent Outlook har föranlett OECD förändra depresenterats att
allmämia rekommendationerna i Jobs Study.

UWFSS rekommendationer

Även harIMF i samband med sina konsultationer med Sverige framhållit att
bättre fungerande lönebildning avgörande för den ekonomiskaären

utvecklingen. Fonden påpekar den tidigare för justeringaratt vägen av
reallönema återkommandevia devalveringar och åtföljande hög inflation
längre står Eftersom huvuddelen måstesysselsättningsökningenöppen. av
komma i den privata tjänstesektom ökar dessutom behovet flexiblaav
belöningssystem, beaktar skillnader i yrkesskicklighet och produktivitetsom
och därutöver skapar incitament för humankapitaltillväxt. IMF intetror att
de satsningar på utbildning och kompetensutveckling på handgörssom egen

Åtgärderkommer räcka förtill sänka arbetslösheten. bör in iatt att sätta
syfte säkerställa den nyutbildade högkvaliñcerade arbetskraften hittaratt att
produktiv sysselsättning. IMF pekar speciellt på behovet åtgärderav som
ökar arbetskraftsutbudet och sökintensiteten ökar lönespridningen isamt
syfte befrämja vidareutveckling yrkeskunnandet. förordar blandIMFatt av
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lägre ersättningsnivåer och kortare ersättningsperioder i a-kassanannat samt
lättnader i skattebördan.

Enligt IMF:s uppfattning finns det inom sysselsättningsområdet för
Sveriges del intressanta förebilder hämta i Nederländerna och tillatt även
viss del i Danmark. Båda dessa länder har genomfört framgångsrika
reformer inom arbetsmarknadspolitiken. refonnerDessa har innefattat
förändringar arbetslöshetsförsäkringen med kortare ersättningsperioderav
och i Nederländerna lägre ersättningsgrad. I Nederländerna haräven
dessutom inkomstskatten och arbetsgivaravgiftema sänkts, vilket även
bidragit till minimilönema sänkts. Ett betydelsefullt trendbrott haratt även
uppnåtts vad gäller de fackliga organisationemas på behovet modestasyn av
löneökningar.
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Konflikter3 och medling

Kartläggning3.1 konflikter påav

arbetsmarknaden

kartläggningEn arbetsmarknadskonflikter under åren harde 25senasteav
genomförts på uppdrag utredningen. för kartläggningenUnderlagetav

huvudsakligenkommer från Statens forlikningsmannaexpedition och en
sammanställning, har gjorts och tidigare kanslichefen vidmedlarensom av
Förlikningsmarmaexpeditionen Gunnar Samuelsson. Förlikningsmannaex-
peditionen får kännedom konfliktvarsel, eftersom det finns lagstadgadom en
skyldighet informera expeditionen samtidigt varsel lämnas tillatt som

kan kontaktaParterna Förlikningsmarmaexpeditionenävenmotparten. utan
varsel stridsåtgärd föreligger. konflikt har SamuelssonBegreppetatt om

definierat ärenden hos Statens förlikningsmarmaexpedition, oavsettsom om
ärendet på konflikt stridsåtgärdberor brutit varslatöppenatt ut, att part om

inte brutit eller medverkan från förlikningsman aktualiseratsut attsom av
förelegat.varselpart utan att

Förlikningsmannaexpeditionen indelar konflikter i lokala respektive
centrala ärenden. De lokala ärendena huvudsakligen konflikterrör rättenom
för facklig organisation få träffa kollektivavtal. tio årenDeatt senasteen
har antalet ärenden år.varierat mellan 100 och drygt 200 ärenden Iper
samtliga fall kontaktar förlikningsmannen I 85-90 procentparterna. av
fallen träffas överenskommelse mellan medlare har funnitattparterna utan
anledning kalla till förlikningssarnmanträde. del ärenden utvecklasEnatt
dock långvarigatill konflikter låsningar principfrågordär i detgör utom-
ordentligt svårt nå överenskommelse. fall kan det finnasI delatt en en
motsättningar fackligamellan organisationer.

De ärenden inte lokala klassificeras centrala. Bland centralaärsom som
ärenden ingår alla förhandlingar avtal på förbunds- ellerrörsom
branschnivå också ärenden med internationell anknytning, t.ex.men
konflikter inom flyget och sympatiåtgärder avseende utländska fartyg.
Antalet centrala ärenden de tio åren har varierat från nio till 34senaste
ärenden år.per

Det finns generellt svårigheter felkällor vid insamling ochochsett stora
sammanställning uppgifter förlikningsverksamheten. Ibland detärav om
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konfliktersamband medvarsel och imånga berörsoklart hur störresom av
och föremål föri strejksamtidigtinträffar det är uttagnaatt personersamma

råderför detreservationerdärförvillUtredningenlockout. göra att en
sammanställning.sifferuppgifter i dennabeträffande vissaosäkerhetallmän

helhetsbilden.påverkatorde dock inteDet

årende 25Storkonflikter senaste

redovisasutsträckningi kraft istridsåtgärder harKonflikter där störreträtt
redovisaanledning 18har funnitSamuelssonstorkonflikter. attsom

har hälftenAv dessatill 1996.under perioden 1971 ägtstorkonflikter rum
områdetprivatainom detFlertalet konfliktersektorn.offentligainom den

haroffentliga sektornkonflikter inom denFlerahar tjänstemän. öppnarört
förloradeantaletSett tilllandsting.ochbåde kommunerberört stat,

omfattandeförhållandevisförekom detstrejkertill följdarbetsdagar av
de1990-talet harUndertill 1989.under åren 1985 öppnakonflikter

landstingskommunalaprimärkommunala ochpåfortsatt denkonflikterna
området årkommunalastrejker på detomfattandegenomfördessektom. Det

1995.
arbetsgivarnaoffentligatillfällen deförekommit vid någraharDet att

År gåttarbetsdagarår då flestdet enskildalockout. 1971tillgripavalt äratt
dockgenomfördeslockouterOmfattandeföljd lockout. ävenförlorade till av

kommunalaberört denenbartde konflikteroch 1985. Iåren 1980 som
tillgripitshar endastförekommit. Lockoutlockouthar intesektorn som en

organisationer.från fackligapå konfliktåtgärderreaktion
mellan SAFkonfliktenframstårsektornpå den privatakonflikternaAv

antaletomfattningdet gällerundantag bådeåroch LO 1980 närett avsom
förlorade arbets-totala antaletAv detförlorade arbetsdagar.anställda och

till 6periodenunderstrejk eller lockoutföljddagar till uppmätts casomav
årstorkonflikten 1980.miljoner dagarorsakades drygt 4dagarmiljoner av

svårrespektive lockoutstrejkomfattningen göraFördelningen är attavav
arbetstagareantal deberoende påkonfliktför denna att ett stort som varav

såledestabellen redovisasför lockout. Iocksåstrejki utsattauttagna envar
dubbelräkning.viss

har varitarbetsdagarförloradedär antaletnågra konflikterfinnsDet
exempelberörda. Ettvarit direktförhållande till antalethögt i sompersoner

och 580 000berördesanställdaår där 40 000verkstadskonflikten 1981är
dåår 1993elektrikerkonfliktenexempelförlorades. Ettarbetsdagar ärannat

strejk.ideltogförlorades 000arbetsdagar 9126 000 när enpersoner
margi-tämligenkonfliktertill följdförlorade arbetsdagarAntalet ärav

år. Mångaunderdagarantalet arbetaderelation till det totalanellt ställt i ett
väsentligtinnebärsjukfrånvaronfrånvaroorsaker såsom störreandra t.ex.

arbetsdagarmiljoneruppskattas 30kanbortfall arbetsdagar. Det attav
dock inteinnebärårföljd sjukfrånvaron 1996. Dettaförlorades till attav
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bortfallet arbetsdagar till följd konflikter oproblematiskt. Tvärtomärav av
ofta för företagarna arbetsmarknadskonflikterrepresentanter attanger

ställer till svårigheter för de enskilda företagen. En konflikt innebärstora
oña betydande produktionsboitfall och hindrar företagen klara sinaett att
åtaganden kunder.till Vid frånvaro finns andra möjligheter förannan
företagen såsom anlita tillfällig personal eller övertid föratt att ta ut att
klara brådskande uppgift.en

harDet varit vanligare med lockouter inom den privata sektorn inomån
den offentliga. Av det totala antalet förlorade arbetsdagar inom den privata

Ävensektom orsakades drygt 80 lockout. bortser frånprocent av om man
storkonflikten 1980 har lockout ändå inneburit något fler förlorade arbets-
dagar strejker under perioden. Ett motiv till lockout kanän dock ha varit att
verksamheten hindrats strejker. omfattandeDe lockoutema har eftermestav
år 1980 inom tjänstenäringar såsom bank, försäkringägt och handel.rum

Centrala förhandlingsärenden under 1995

Vid sidan strejker och lockouter förekommer andra stridsåtgärder såsomom
övertidsblockad och nyanställningsblockad.t.ex. För översiktsbildatt ge en

förekomsten samtliga stridsåtgärder har sammanställning gjortsav av en av
konflikterna under år med hjälp material frånett av
Förlikningsmannaexpeditionen, tabell 3.5 och 3.6. Redovisningense avser
år 1995, det året då det förekomär centrala löneförhandlingarsenastesom
inom antal avtalsområden.ett stort

Under år 1995 inkom 30 ärenden till Förlikningsmannaexpeditionen till
följd varsel stridsåtgärder. I hälften fallen kon-av rapporteras attom av
fliktvarslen utlöstes. I tolv fallen genomfördes strejker. Ofta varsladesav om
flera stridsåtgärder i förhandling. Varsel lockout lämnades i femsamma om
fall. Två konflikter i form sympatiåtgärder.var av

Av de konflikter där de varslade åtgärderna utlöstes förekom strejk i
samtliga fall två. Ibland strejk den enda åtgärden från arbets-utom var

sida, i flera fall kombinerades strejkentagarnas med blockad, företrä-men
desvis övertid eller nyanställningar. En konflikt intemot innebaröppen som
strejk konflikten på verkstadsindustrins område, där Metall-var
arbetarförbundet, Industritjänstemannaförbundet och Civilingenjörsför-
bundet tillgrep övertidsblockad och blockad visstidsarbete.mot
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konflikter de 10 årenOlovliga senaste

och förloradedefärre arbetstagarestrejkema berör väsentligtolovligaDe
lovliga konflikter.orsakasvadendast bråkdelarbetsdagama är avsomen av

olovliga konflikterforförlorade arbetsdagaråren har antaletDe 10senaste
knapptoch 100arbetsdagar600varierat mellan 24mest somsom

mycketåren redovisas fåkalenderår. dearbetsdagar under För senasteett
antalet strejkerrelativttill detolovliga konflikter. förklaringEn stora som

olovliga konflikter,100då det inträffadeåren till 1990,redovisas 1988 över
varje företagtillfälle räknasaktion vidsker samladdet ettär ävenatt enom
fall. harstrejk Detolovligförekommereller förvaltning där det ettsomen

vid flera företag ellersittstrejkergenomförtsförekommit detatttex.
avtalsförhandlingar förpåverka centralaför sökaförvaltningar samtidigt att

konflikter.flera olovligaredovisasbranschen, vilket i statistiken som
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Tabell 3.1 Strejker inom den sektornoffentliga

År Avtalsomrâde FörloradeBerörda
arbetstagare arbetsdagar

1971 Samtliga SACO-organisationer 12 900 158 000/
Statens avtalsverk,
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet

1980 Statsanställdas förbund, TCO-S, 14 000 141 300
Kommunalarbetareförbundet,
Kommunaltjänstemannakartellen
/Statens arbetsgivarverk,
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet
TCO-S/ Statens 318 0001985 arbetsgivarverk 19 800

1986 Läkarförbundet 162 0009 000/
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet

1986 TCO-S, 36 300 448 000
Kommunaltjänsterrtannakartellen

Statens arbetsgivarverk,/
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet

1989 riksförbund/ 373 000Statens 17 000Lärarnas
arbetsgivarverk

0001994 Läkarförbundet/ 9 100 28
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet

1995 Kommunalarbetareförbundet, 45 000 317 000
TCO-förbund inom allmän
kommunal verksamhet/
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet,
Pastoratsförbundet

1995 Vårdförbundet 178 000SHSTF/ 11 000
-96 Kommunförbundet,

Landstingsförbundet
Totalt: 2 123 300174 100
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3.2Tabell Lockout i offentlig sektor

AvtalsorrtrádeAr Berörda Förlorade
arbetstagare arbetsdagar

1971 Samtliga SACO-organisationer 33 800 553 000/
Statens avtalsverk,
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet

1980 Statsanställdas förbund, TCO-S, 00012 000 120
Kommunalarbetareförbundet,
Kommunaltjänsterrtannakartellen /
Statens arbetsgivarverk,
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet

1985 TCO-S Statens arbetsgivarverk 85 200 158 000/

1986 TCO-S, 2 600 13 800
Kommunaltjänstemannakartellen /
Statens arbetsgivarverk,
Kommunförbundet,
Landstingsförbundet
Totalt: 600 800133 844
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sektornprivataden3.3 Strejker inomTabell

T FörloradeBerördaAvtalsomrâdeAr
arbetsdagararbetstagare

000108210 700LO SAF1980 /

00011438 000Bankmannaförbundet /Svenska1981
Bankinstitutens
arbetsgivarorganisation

58 00060011Privattjänstemannakartellen/SAF1981

00058040 000Industritjänsterrlannaförbundet /1988
Verkstadsföreningen

22 5005001Bankmannaförbundet /Svenska1990
Bankinstitutens
arbetsgivarorganisation

10 000500Försäkringstjänstemannaförbundet1990
Försäkringsbranschens/

arbetsgivarorganisation
0001260009ElektriskaElektrikerförbundet /1993

arbetsgivarföreningen
000424 000förbund /Handelsanställdas1995

arbetsgivarorganisationHandelns
6 0000003arbetsgivarförbund /Biltrañkens1996

Transportarbetarförbundet
066300 1318Totalt:
500
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3.4Tabell Lockouter inom den privata sektorn

År Avtalsområde Berörda Förlorade
arbetstagare

arbetsdagar
1980 LO/ SAF 672 700 3 976

000
1981 Privattjänsterrlannakartellen SAF/ 1005 25 500

1988 Industritjänstemannaförbundet 40/ 000 200 000
Verkstadsföreningen

1990 Svenska Bankmannaförbundet / 45 000 675 000
Bankinstitutens
arbetsgivarorganisation

1990 Försäkringstjänstemannaförbundet 1 500 66 000
/ Försäkringsbranschens
arbetsgivarorganisation

1993 Elektrikerförbundet Elektriska/ 000 56 0007
arbetsgivarfören.

1995 Handelsanställdas förbund / 60 000 165 000
Handelns arbetsgivarorganisation

1996 Transportarbetarförbundet/ 6 500 17 500
Biltrañkens arbetsgivarförbund

Totalt: 837 800 1815
000
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Öppna år 1995Tabell 3.5 konflikter

konfliktâtgärderVarsladeParter

pilotföreningarna SAS Strejk, lockoutNorska och Danska /

Övertidsblockad,Metallarbetareförbundet,
blockadIndustritjänstemannaförbundet, mot
visstidsarbeteCivilingenjörsförbundet /

Verkstadsföreningen
blockad ochdansk pilotförening/ Strejk,Norsk, svensk och

lockoutarbetsgivarorganisationHandelns
och lockoutförbund Handelns StrejkHandelsanställdas

arbetsgivarorganisation
lockoutRedareföreningen Strejk ochSjöfolksförbundet /

MLivsmedelsarbetareförbundet Strejk och lockout/ Bageri- och
konditoriarbetsgivarna
Kommunalarbetareförbundet Strejk/

lokaltrafikStorstockholms AB
blockadförbund Fastigo Strejk ochFastighetsanställdas /

Övertidsblockad, strejk,Tjänsternannaförbundet HTF,
personalbiljetterCivilekonomernaCivilingenjörsförbundet, indragna/

arbetsgivarorganisation,Handelns
arbetsgivarförbundFlygbranschens

Övertidsblockad,Kommunalarbetareförbundet, TCO-förbund Strejk,
mertidsblockadinom kommunal verksamhetallmän /

Landstingsförbundet,Kommunförbundet,
Pastoratsförbundet

StrejkTjänstemannaförbundet HTF, Norsk
kabinförening / Handelns
arbetsgivarorganisation flygbranschen

Strejk och blockadVårdförbundet SHSTF Kommunförbundet,/ mot
nyanställningLandstingsförbundet, Pastoratsförbundet
Övertidsblockad, strejk,Elektrikerförbundet Elektriska/

inkasseringarbetsgivarföreningen Sympatiâtgärd av
fackföreningsavgift

och blockadSjukgynmasternas Riksförbund Strejk/
Kommunförbundet, Landstingsförbundet,
Pastoratsförbundet

utföra vissaElektrikerförbundet/ Elektriska Vägran att
arbetsuppgifter ocharbetsgivarföreningen
blockad dessamot
arbetsuppgifter
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år 1995varslades inte utlöstes3.6 KonfliktåtgärderTabell mensom

VarsladeParter
konfliktåtgärder
Strejk och blockadMaskinbefálsförbundetLedarna, /

Redareföreningen
StrejkHandelns och blockadTjänstemannaförbundet HTF /

arbetsgivarorganisation
Strejk och blockadIndustritjänstemannaförbundet,

Civilingenjörsförbundet /
Skogsindustriförbundet

StrejkLivsmedelsarbetareförbundet och blockad
arbetsgivarförbund/Livsmedelsbranschens

mejeriindustrin
Alliansen Strejk och blockadLivsmedelsarbetareförbundet /

vin- och spritindustrin
Skomakarmästareförbundet Strejk blockadIndustrifacket/ och

Strejk och blockadKommunalarbetareförbundet /
Byggförbundet
Musikerförbundet Handelns Strejk/
arbetsgivarorganisation medieföretagen

ÖvertidsblockadHarrmarbetareförbundet Hamn- och/
stuveriförbundet

Övenids-,Facket för service och kommunikation mertids- och
SEKO Arbetsgivarverket nyanställningsblockad/
Transportarbetarförbundet Handelns Blockad/
arbetsgivarorganisation,

arbetsgivarförbundPetroleumbranschens
sympatiåtgärd
Transportarbetareförbundet och Blockad/ Hamn-
stuveriförbundet
sympatiåtgärd
Lantarbetareförbundet Skogs- och Blockad/
lantarbetsgivarförbundet
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medlingsverksamheten i3.2 Erfarenheter av

Sverige

arbetsmarknadens deEn analys de motsättningar mellan parter, somav
genomförts på utredningenshar ocksåtio åren har föranlett medling,senaste

få belysningGunnar Syñet har varituppdrag Samuelsson. att en avav
överväganden detför utredningenskonfliktemas underlagart omsom
också avseddaAnalysemaförstärkta förlikningsmannainstitutet. är att vara

förlikningsmännensövervägandenaför de kommandeunderlagett om
intervjuer med fem medlarebefogenheter. grundar sigAnalysema samt

arbetsmarknadsorganisationer.företrädare för drygt tjugo
motsättningar föranlettorsakat deEn huvudfråga har varit vad somsom

inte kunnat lösafå kunskap varförmedling. Syftet har varit parternaatt om
uppgift har varithand.sina intressekonflikter på En attegen annan

och vilkentagit initiativ till medlinganalysera partparterna somvem av
få till stånd.haft intresse medlingstarkast attsom av

vanligtvis gäller flerarbetstvistvisar ochKartläggningen att sammaen
medling emellertidföranledertvistefråga. Motsättningar utgörsån somen

andra omständigheterfrågorinte enbart oenighet i materiella ärävenutanav
ofta betydelse.av

frågorOenighet materiellai

frågan i det heltden viktigasteStorleken har varitlöneutrymmetpå
hänförs ocksåTill denna tvisterdominerande arbetstvister.antalet avgrupp

tidpunkter för lönerevision, eventuellalängd,oenighet avtalsperiodensom
tvist, utåtMånga gånger finns iengångsbelopp och liknande. ärsomen

olösta frågor,andra för viktigafokuserad på löneutrymmet, även parterna
ofta rörande arbetstider.

mellanhar också orsakat tvisterförhandlingsordningarLönesystem och
djupgående. harvarit Närfall motsättningarnaI vissa har parternaparterna.

lokal nivåbåde på central ochskall skevarit oeniga ifall lönebildningenom
Frågorkonflikt.det föranletteller på lokal nivå harenbart öppen om

flera tillfällen lett tillhar vidlokala lönebildningenfackligt inflytande på den
nå. har gällt vilkasvåra Detlösningar varitmeningsmotsättningar där att

skall tillämpas, dvs.stupstocksreglerförhandlingsordningar och s.k. som
inte kanvad skall gälla parterna enas.som om

till lönefrågoma.kopplademånga gånger varitArbetstidsjiågør har nära
beroende påsärskilda ersättningarfrågorgäller inteDet minst om
betalning försådana ersättningarExempel påarbetstidens förläggning. är

Även frågorberedskap.jour ochövertidsarbete,obekvämt arbete, om
orsakat betydandeolika yrkesgrupper harförarbetstidens förläggning

arbetstidsför-med speciellablandmotsättningar. gällerDet annat grupper
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längd ocharbetstidenshållanden lärare och läkare. Frågor rörsom som
försådan viktförläggning inflytandet arbetstiden parternaäröversamt av

oenighet ofta har föranlett medling.att
flera tvister.anledning tilloch utgjortArbetsrätt sociala förmåner har

huruvida skallfunnitshar motsättningar mellanDet parternat.ex. manom
anställningskyddmöjligheten frånutnyttja awika lagen attatt genomom

provanställningarvisstidsanställningar,särskilda kollektivavtalträffa om
bibehålla, ipåkälla varit kravtill motsättningar harEn störreattetc. annan

har reduceratsutsträckning, sådana förmånereller mindre genomsom
socialforsäkrings-inomsemesterlagstiñning lagstiftningändringar i och

området.
oenighetofta föranlettavtalsområden harföljsamhet till andraKrav på

följsamhet harpåorsakas kravmellan Motsättningarparterna. avsom
denavtalsområden inommellanförekommit både till följd jämförelserav

Oenighetoffentlig sektor.ochsektorn och jämförelser mellan privatprivata
har funnitsdet intepå följsamhet har uppkommitkrav även omom

framförs iblandsektornoffentligaföljsarnhetsklausuler i avtalen. denInom
privatautveckling med denlikvärdigmotiveras med brister iyrkanden, som

också skett ochavtalsområden harsektorn. Kopplingar mellan när en
arbetsgivaror-med olikaavtalarbetstagarorganisation slutersamma

avtal påkategori arbetstagare. Närganisationer för ettett av-samma
uppståravtalsornrådehelttalsområde åberopas i förhandling på annatetten

accepterad iavtalsområdenatvist, såvida inte följsamhet mellanlätt ären
arbetsgivarorganisationPå motsvarande kan tvist uppståpraxis. närsätt en

kategori arbetstagare.forflera fackliga organisationerhar avtal med samma

medlingorsakat behovAndra omständigheter avsom

på visstavtalsrättenmellan arbetstagarorganisationerT ettvister om
stridsåtgärderomfattandefall till varselområde har i flera lett motom

möjlighethaftde har inteMedlare har förordnats,arbetsgivaren. attmen
huvud-de fackligaorganisationstvister det främsttvistema. Vidlösa är

kan få lösning till stånd.organisationerna, ensom
försvårat förfallsamhällsutvecklingen har i vissaDen allmänna parter-

svårare klaradetnå uppgörelser. bedömningEn är attär attatt enna
Tidigarelitet.förhandlaavtalsrörelse konflikter ärnär utrymmet attutan om

iblandanställda, medan detinnehöll ofta förbättringar för deavtalen ärnu
försvåra uppgörelse,kanfråga försämringar. faktor,En ärensomom annan

måste öka, vilketlöneskillnademadet i den politiska debatten hävdas attatt
med mångaorganisationerpåverkar allmänna inställning imedlemmarnas

lågavlönade.
fallverksamhet har i flerahuvudmannaskap för vissFörändringar enav
harhuvudmannaskapsförändringarnalett till svårlösta arbetstvister. Genom

också skapatsoch det harförutsättningen för verksamheten förändrats



och medling 77Konflikter1997: 164SOU

främst gälltMotsättningama harorganisationer.fackligamellanspänningar
vård,sektor inomoffentlig till privatverksamhet frånvid överföring av

och service.transporter
nåförutsättningarnaminskarmellanDåliga relationer attparterna

mellanförtroendefinnsOm det intedirektförhandlingar.iuppgörelser
ideologiskLåsningarundvikasvårare tvister.det naturattärparterna av

harkonstruktiva lösningar. Detförsvårarprestigegrundade påeller
förföremålhar blivitarbetstvisthuvudskälet förförekommit attatt en

fall blirdessamed varandra. lsvårt talaharmedling attär att parterna
konflikt.leda tillskullemedling sätt att stoppaett armarsen process som

dealltför begränsadevaritförhandlingsmandat har ibland närParternas
bundnaalltförförhandlingsledama harOmförhandlingsbordet.kommit till

iförhandlingslösningnåsvårtdetmandat kan att gemensamenvara
kompro-för legitimerainistället kallas medlareochintressefrågoma att

frångås harfårinteheliga punkterförekommermisser. Det attt.ex. som
organisationensbindermotsvarande, vilketlönekonferenser ochbeslutats vid

på hårt.förhandlingsdelegationernaIbland driverföreträdare.
ändratharoffentliga sidanförhandlingskarteller på denUpplösning av

kommunalakonflikter. På detochfråga arbetstvisteriförutsättningarna om
aktuelltavtalsornråden vadflerbetydligtfinns det idagområdet än som var

offentliganställdagenomfördes för deförhandlingsrättsreformennär
tjänstemärmen.

ibland motiveratbeslut harför obehagligaOvilja parternaatt ta ansvar
andra kanpålyftsfall delarOm imedling.begära överansvaretvartatt av

skuldensöka läggaopinionenoch den allmännamedlemmarnainförparten
tillgodosetts.krav inteför allaförlikningsmännenochpå attmotparten

någonOmsjälvgenererande.medling har blivitFörväntan avom
uppgörelse iträffas någonkommerdet interäknar med attattparterna

förhand-botten. Närförhandla iinteväljerdirektförhandlingar attman
med-tilllederregelmässigtavtalsområde tämligeninomlingarna ett en

inteDärmedinstitution.utvecklats tillmedlingen ärlingsfas har parternaen
Snararedirektförhandlingama.eftergiñer itänkbaraallaberedda göraatt

förutgångsyrkandenhåller fast vid sinadärutvecklas mönster parternaett
möjligt.kravenursprungligaså demedlingsbudet skall ligga näraatt som
orsakatiblandharmedlemsgruppendenlyfta framVilja enatt egna

och denyrkesidentitetmarkeraönskanBakgrunden kantvist. attvara en
konkretposition,allmännaställning och än ettsnarareegna gruppens

dessablir iKonfliktenyrket.nå uppvärderingMåletavtalskrav. är att aven
sammanhangdettasamlat missnöje. Iurladdningsituationer avsnarare en

mellankampofta har varitavtalsrörelsemapåpekas att en
kan hävda sig bäst.löntagarorganisationema somom vem

tvister. Dennauppkomstenbidra tilli sig kanKonjliktreglema upp-av
arbetsgivare och arbetstagare,bådedelasfattning parterna argu-menav

ochinförarbetsgivarpartenarbetsgivarsynpunktolika. En är attmenterar
vilket inteekonomiskt hot,underavtalsförhandling leverunder ett storten

li
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gäller och konfliktregler förvärrarnuvarande den ekonomiskamotparten att
obalansen. Den bristande proportionaliteten arbetstagarparten kangör att ta

litet antal i nyckelgrupp i strejk, medan arbetsgivarna iut ett personer en
realiteten inte kan med omfattande lockout. arbetstagarsynpunktEnsvara en

arbetsgivarparten ibland tillnej allt försär fram denatt säger som av
fackliga organisationen och förhandla.inte vill I dessa fall önskar
arbetsgivarna få in medlare så tidigt möjligt för slippa något iattsom ge
direktförhandlingama. förhalasDärmed förhandlingarna till dess varsel om
stridsåtgärder läggs. Det önskemål hittaär ett att ett system gör attsom
förhandlingar kommer till stånd innan det läggs varsel konfliktåtgärder.om

Initiativ för få till stånd medlingatt

Förlikningsmannaexpeditionens förordnanden medlare grundas iav
åtskilliga fall på begäran medling någonpartsgemensam utan att parten om
har varslat stridsåtgärder. fallI de då varsel har lagts det såär gottom som
undantagslöst arbetstagarsidan har varslat. I normalfallet detärsom
följdriktigt arbetsgivaren, begär medling for få på konflikten.att stoppsom

förekommerDet dock i dessa falläven äratt parterna överens attom
medling bästa konflikten. Detta meddelasär dock inte utåt,vägen ut ur
eftersom det skulle kunna den varslat stridsåtgärden. Istöra part som om
vilken utsträckning det sker under hand hjälpatt parterna att taenas om av
medlare har inte kunnat klaras ut.

Kartläggningen visar vidare det ibland har skett elleratt att part parter
begärt medling mycketi tidigt skede förhandlingarna,ett de harutan attav

alla möjligheter i direktförhandling. I andra fall harprövat främstparter,en
arbetstagarorganisationer, ingripanden från Förliknings-trots
mannaexpeditionen medling.vägrat att acceptera

3.3 Metoder för konfliktlösning

Detta avsnitt innehåller kortfattad redovisning olika metoder fören av
konfliktlösning kan tillämpas for lösa tvister mellan arbetsmark-attsom
nadens Metoderna kan filmas reglerade i kollektivavtal mellanparter.

lagstiftning.och i Några konfliktlösningsmetoder påbyggerparterna att
själva hur problem skall lösas. Andra metoderavgörparterna ytterst ett

innebär frågan någon instans. Metoder innebäravgörsatt extern attav som
inte har det slutgiltiga avgörandet grundfrågans lösningparterna över

i förekommer både i lagstiftning och i kollektivavtal.
Det finns två huvudtyper tvister mellan arbetsmarknadens parter,av

intressetvister och rättstvister. kännetecknarDet intressetvister deär attsom
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författning ellerimellanregleradefrågor inte parternarör ärsom
kanintressetvistyrkanden ibakom sinakraftkollektivavtal. För sättaatt en

kollektivavtal tillgripaelleri lagangivnainom vissa gränserparterna
med metoderlösesintressetvisterSverigestridsåtgärder. vanliga iDet är att

Intressefrågoravgörandet.slutgiltigahar detinnebär att parternasom
oenighet mellanRättstvisterdomstolar.svenskabehandlas inte i avser

författningar skallellerkollektivavtalregel ifråga hur någoniparterna om
stridsåtgärder medanvändaintehartolkas eller tillämpas. Parterna rätt att

domstolrättstvister iregelrättstvist. Ianledning parternaavgörs omav en
skiljenärnnderOlika formernågotöverenskommitinte har annat. avom

också.förekommer

hosAvgörandet ligger parterna

direktförsförhandlingarkonfliktlösningförtraditionella formenDen är att
reglerad i lagenfinnsFörhandlingsrättenarbetsmarknadensmellan parter.

intressefrågaförhandling iMBL. Enarbetslivetmedbestämmande i enom
ställskollektivavtalskallför detavtal,kan resultera i ettattett varamen

skallkollektivavtaliavtalsslutandevissa formkrav. De ettparterna vara
kan antingenArbetsgivarpartenrespektive arbetstagare.arbetsgivare vara

medanarbetsgivarorganisation,ellerarbetsgivareenskild enen
fackföreningorganisation,företrädasmåstealltidarbetstagarparten enav en
förhållandetmåste gällakollektivavtalInnehållet ieller fackförbund. ettett

skriftligt.kollektivavtal skallarbetstagare. Ettarbetsgivare ochmellan vara
kollektivavtalethar slutitföreningfrån avtalskillnad andra ärTill som en

avtaletsinomföreningenimedlemmarför samtligabindande
föreningeninträtt imedlemmentillämpningsområde. gällerDetta oavsett om
viktigastekollektivavtaletsEntillkomst.före eller efter avtalets av

enligt MBL. Parternaavtaletföljerfredsplikträttsverkningar denär avsom
kan dedäremotfredsplikten,lagstadgadehar begränsa deninte rätt att men

fredsplikt.gåendeavtala längreom en
opartisk ord-skall ledasförhandlingkanParterna att av enenenas om

överenskommitharkollektivavtaliförande. förekommerDet parternaatt om
underskall skeförhandlingarvissainnebärförhandlingsordning, attsomen

förhandlingsavtaldetexempelordförande. Ettopartiskledning är somav en
industrin.sarnarbetsavtalet inomträffadeunder våren 1997knutet till detär

skjutabefogenheterordförande haropartiskbland attDär attannat enanges
möjligheter tilltänkbaraallatill dessstridsåtgärdervarslade enpartupp av

kalenderdagar. Dennafjortondock längstuttömda,slutgiltigtlösning är
frågor, haravgörandet i deordförande innebäropartiskordning med att som

Med förbundspartemashosliggerfortfarandeorsakat tvisten, parterna.
enskildaförordnamöjlighetordförandenopartiskesamtycke har den attatt

skiljenärnnd.skallförhandlingsfrågor avgöras enav
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MBL.angivna i Harmedling i intressetvister finnsBestämmelser om
hotararbetstvist,Förlikningsmarmaexpeditionen fått kännedom somom en

skall expeditionenhar stridsåtgärder,medföra eller redan medfört utseatt
tvisten.lösningmedla, kan främjaförlikningsman dettaatt en avom

förlikningsman medFörlikningsmannaexpeditionen endastTidigare utsåg
årske. Sedan 1995medling skulleförhandlingspartemas samtycke till att

tillämpningenpraxis vidhar dock Förlikningsmannaexpeditionen ändrat av
båda villinteoch medlare i situationerMBL när parterävenutser numera

utsågregeringenpå förekom det dockha medling. Redan 1980-talet att
detmedling. Närfackliga önskademedlare de organisationerna intetrots att

konflikt sökeri vissgäller skall utföra förlikningsuppdragett envem som
önskemål. PartFörlikningsmannaexpeditionen tillmötesgå ärparternasatt

övrigt harkallar. Iförhandling förlikningsmanskyldig komma tillatt om
förmåga fåtill sinhar litaförlikningsmännen inga maktmedel attutan att

kan delyckasOm förlikningsmännen inte parternaparterna att enaenas.
avgå.väljaföreslå frågan överlämnas till skiljeman eller attatt
medlingsbudförkastarminska risken förEtt är attsätt ettatt att parterna

medlings-skall gälla föri författning skriva vilka fomrkrav att etten som
medlingsför-föreskrivetbud inte skall Danmark detI är att ettt.ex.antas.

avsnitt 3.6slag skall bli föremål för medlemsomröstning, närmarese

Avgörandet ligger utanför parterna

slutbuds-tillämpapå tviståstadkomma avgörandeEtt ärsätt attatt ett en
lösningsitt förslag tillmetoden. innebär läggerMetoden att parterna avvar

faller avgörandetutseddtvisten, och att parterna gemensamt personen av
förslagen iväljaförslagen. måstevälja Denna ettatt ett avgenom av person

förslagmodifieringar. Detsin helhet några tillägg ellergörautan att som
fördel medEnväljs skall gälla kollektivavtal mellan parterna.som

sig tilllockasslutbudsmetoden attatt parterna anpassaanses vara
och därmedkrav de fonnulerar sina förslag, parternanär attmotpartens

slutbuds-svårighet medsjälva medverkar till hitta kompromisser. Enatt
problem, medpå komplexametoden få fungerande lösningarattanses vara

kravockså speciellaställermånga vitt skilda frågor eller flera Detparter.
ovanlig iMetodenförslag.den skall välja mellan ärparternasperson som

för lösabankområdetSverige förekommer kollektivavtal påi attmen
intressetvister lönehöjningamas storlek.om

i vissaförhandlingsordningarmetod tillämpas enligtEn annan som
innebärkollektivavtal skiljeman skiljenämnd.eller Det närär att parterna,

överlåta tillde inte kan hur fråga skall lösa, väljer att enenas om en
skilje-benämnsskiljeman avgörandet. Iblandeller skiljenämnd fällaatt

såledesordförande kanordförande. opartiskopartisk Begreppetmannen
såbåde ordförandeordförande med utslagsröst och rösträtt,utanavse en en

hosavgörandet liggerbland metoderna för konfliktlösning därnämntssom
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Skiljemarmaförfarande tillämpas både i ochrättstvisterparterna.
intressetvister. Ibland har överenskommit rättstvister skallparterna att

skiljeman föristället i Arbetsdomstolen AD. Det förekommeravgöras av
föreskrifter i förhandlingsordningar skiljemannaförfarande skalläven attom

tillämpas i lokala förhandlingar under fredsplikt inte kanparternaom enas
löneökningar. förekommerI andra länder intressetvist kanäven attom en

komma skiljenänmd.i I Norge inträffar i regel regeringen,avgörasatt att
efter tids konflikt, föreslår tvist skallöppen avgörasatten en av en
skiljenämnd.

finnsDet vidare möjligheter för riksdagen ingripa lagstiftningmed föratt
lösa enskild arbetsmarknadskonflikt. harDet endast inträffat vidatt etten

tillfälle, nämligen år Då1971. stoppades konflikt mellan de offentligaen
arbetsgivarna och Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO samt
Statstjänstemännens Riksförbund SR lag förnyade degenom en som
uppsagda kollektivavtalen i högst veckor. Regeringen har försöktävensex
ingripa i löneförhandlingama föreslå lönestopp. Iatt ett temporärtgenom
februari lämnade1990 regeringen förslag till riksdagen beslutaett att om
lönestopp i form förbud eller högre ochlönett att utge ta emotav annan
ersättning för eller jämförbara arbetsuppgifter före lagenssamma som
ikraftträdande. Lagförslaget avsågs gälla fram till och med utgångenatt av
år Riksdagen1991. röstade regeringens förslag, vilket fick till följdemot att
regeringen avgick.

I vissa europeiska länder tillåter lagstiftningen kollektivavtal all-att
mängiltigförklaras till gälla alla inom område, dvs. organisa-att ett även
tioner och medlemmar i organisationer inte i avtalet. Detär ärpartersom
inte konfliktlösningsmetod i egentlig bemärkelse tekniklikvälären men en
för uppnå fredsplikt och fastställa anställningsvillkor. Allmän-att
giltigförklaring kollektivavtal strida den svenska rättstradi-motav anses
tionen och förekommer Sverige.inte i TysklandI allmängiltigförklaringär

medel skydda kollektivavtalets ställning i branscher där organisa-ett att
tionsgraden på endera sidan så låg avtalet löper risk undergrävas.är att att
Samtidigt säkras viss minirnistandard för alla anställda i dessa branscher.en

länderI Frankrike, Belgien och Spanien allrnängiltigförklaringenär ettsom
medel för lägga fast minimivillkor i princip i alla branscher ochatt sättett

utjämna konkurrensvillkor mellan olika företag.att

3.4 Förlikningsmannaexpeditionen

Inledning

Det finns omfattande rättslig reglering Förlilmingsmarmaexpeditionensen av
verksamhet. Bestämmelser finns i lagen medbestämmande arbetslivetiom
1976:580, förordningeni medling i arbetstvister och i1976:826om
förordningen med instruktion för Statens förlikningsmarmaexpedition
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skall finnasMBL detmedbestämmandelagen1988:653. I attanges en
skalluppgifter förlikningsmärmen ha.och vilkaFörlikningsmannaexpedition

vid medling. Förordningenockså skyldigheterMBL parternas omanger
ochförlikningsmärmen derasarbetstvister hurmedling i utsesanger

och uppgifter framgårFörlikningsmannaexpeditionens ledningarbetsfonner.
förlikningsmarmaexpedition. framgårDärinstruktionen för Statens ävenav

gäller förverksförordningen 1995:1322bestämmelser ivissaatt
fall skall de bestämmelserFörlikningsmarmaexpeditionen. någraI som

styrelse.gälla expeditionensmyndighetschefen iställetnormalt gäller för

Medling

hanteraförlikningsmarmaexpedition finns förStatensI MBL attattanges
förhållandenaskall följa påarbetstvister. Expeditionenfrågor medling iom

kännedom arbetstvist,expeditionen fårarbetsmarknaden. Om om en som
stridsåtgärd, skall expeditionenhar medförthotar medföra eller redanatt en

främja lösning tvisten.detta kanförlikningsman för medla,utse att en avom
någon inte villmedlareExpeditionen har således ävenrätt partatt utse om

medlare.å sidan inte alltidha medlare, andra att utseär tvungenmen
enligt MBL, söka fåmedlingsförhandlingen skall förlikningsmannen,Vid

förslagpå grundvalöverenskommelse mellantill stånd parterna av somen
dock oförhindradFörlikningsmarmenkommer från själva. är attparterna

främja lösning tvisten.medgivanden förföreslå järnkningar och att en av
inför förlikningsmarmen, intetill förhandlingOm har kallatspart menen

påförlikningsmannen begäranfullgör förhandlingsskyldighet, kansin av
Arbetsdomstolen, kan föreläggaanmäla förhållandet hos partenmotpart som

skriftlig handling iåberoparvid vite förhandla. Denatt enensom
för så begärs.handlingen tillgängligförhandling skall hålla motparten om

förhållande tillgäller iSkyldigheten hålla handlingar tillgängliga ävenatt
medlaren.

ifinns bestämmelser MBLmedlingsförhandlingenUppnås inte enighet i
skiljeman.föreslå tvistenkanförlikningsmannen avgörsattatt avom

han fårutseende skiljemankan medverka vidFörlikningsmannen menav
örlikningsmannaexpeditionen i detskiljemarmauppdrag inte Finte åta sig om

bestämmelse i MBLdock oklart dennadet.enskilda fallet medger Det är om
praktiken.tillämpats iöverhuvudtaget har

förlikningsmanarbetstvister skiljer mellanmedling iFörordningen om
och förlikningsmanförlikningsmarmauppdragpå fastförordnas ett somsom

fastauppkommen arbetstvist. Deför medling i vissförordnas särskilt en
arbetstvister påförsta hand medling iuppdrag iförlikningsmännens avser

fastställtFörlikningsmannaexpeditionenföretagsnivå inom ett av
har sin grund idessa lokala ärendenverksamhetsområde. De flesta att enav

varslarmedverkan förlikningsman ellerbegärfacklig organisation omav en
kollektivavtal. Oftainte vill tecknaarbetsgivarestridsåtgärder mot somen



SOU 1997: 164 ochKonflikter medling 83

handlar det arbetsgivare med få Endastanställda. i 10 15 deprocentom av-
lokala ärendena har förlikningsmäxmen funnit anledning kalla till förlik-att
ningssammanträde. De särskilt förordnade förlikningsmärmens uppdrag

i de allra flesta fall arbetstvister på nivå och gäller icentral regel attavser
kollektivavtal har löpt och inte har kunnat vilkaett ut parterna enas om

villkor skall gälla framöver. Därtill kommer frågor sympatiåtgärdersom om
och internationella konflikter inom flyget.t.ex.

Organisation

Förlikningsmarmaexpeditionens instruktion expeditionen skallattanger
ledas styrelse består högst ledamöter. Styrelsens ledamötertreav en som av

regeringen for bestämd tid. Regeringen ledamöternautses utserav en en av
ordförande. Nuvarande ordförande f.d. landshövdingen Lennartatt ärvara

ÖvrigaSandgren. ledamöter f.d. förste ombudsmannen Rune ochLarsonär
docent Birgitta Nyström.

Ärenden enligt instruktionen styrelsen. Exempelvis iavgörs av anges
instruktionen anställningar vid expeditionens kansli beslutas styrelsen.att av
Sådana ärenden inte behöver styrelsen får dockprövas avgörassom av av
styrelsens ordförande eller någon tjänstemännen vid expeditionen. Hurav
detta får ske skall i arbetsordningen särskildaeller i beslut. Normalanges
beslutsordning i den dagliga verksamheten besluten, med stödär att av
arbetsordningen, fattas administrative chefen eller ordföranden. Beslutav

tillsättning förlikningsman fattas alltid ordföranden. Styrelsen ärom av av
beslutsför två ledamöter närvarande. Om ärende så brådskandenär är ärett

styrelsen inte hinner försammanträda behandla det, får styrelsensatt att
ordförande eller efter ordförandens bestämmande styrelseledamoten annan

ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vidavgöra nästaensam
sammanträde med styrelsen.

Kansliet leds styrelsens ordförande. Vid expeditionen tvåärav personer
anställda, administrativ chef och assistent. Administrativa chefenen en
arbetar och50 assistenten heltid. Båda75 dessaprocent av en personer
kompletterar sina anställningar hos expeditionen med anställningar hos
Länsstyrelsen i Stockholms län. Eftersom expeditionen alltid måste vara
bemannad eller nåbar utanför ordinarie arbetstid och vidäven semestrar
förekommer det vikarier förordnas.att

Under budgetåret 1995/96 anlitade Förlikningsmarmaexpeditionen elva
särskilda förlikningsmän för medlingsuppdrag. Av dessa medlare tvåvar
kvinnor. För närvarande finns fasta förlikningsmän förordnade för attsex
handlägga lokala ärenden och dessa kvinna. Alla medlingsuppdragärav en
sker i form tidsbegränsade uppdrag. Flera de särskilda förlik-av av
ningsmännen har tidigare erfarenhet förhandlare inom någonsom
arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation. Några eller har varit lands-är
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statliga anställningar. Bland dehövdingar eller innehavare andra högaav
forlikningsmännen finns flera tjänstgör vid domstolar.fasta som

samlokaliserad medFörlikningsmannaexpeditionen sedan 1987är
har förhandlings-Länsstyrelsen i Stockholms lån. Expeditionen inga egna

arbetsgivarnalokalerlokaler förhandlingar i regel iägerutan rum som
ställer till förfogande.

anslag påFörlikningsmarmaexpeditionen finansieras stats-genom
år uppgår anslaget till miljoner kr. Anslagetbudgeten. För 1997 2,3 är ett

fastaLänsstyrelsen i Stockholms län. Deramanslag disponerassom av
med uppskattning derasförlikningsmännen arvoderas i enlighet en av

arvoderaderespektive arbetsbörda. särskilda forlikningsmännenDe är per
uppgick år 1995 tillden totala volymen arbetstimmartimme och ersatta

500 timmar.2

Verksamhet

medlare iviktigaste uppgiftFörlikningsmarmaexpeditionens är att utse
uppgifter från Förlik-nivå. normala enligtarbetstvister på central Det är,

stridsåtgärderexpeditionen sedan varselningsmannaexpeditionen, att om
sigfor informeraomedelbart kontakt medhar inkommit parterna atttar om

medling.för 1bakgrunden till konflikten och diskutera förutsättningarna
i vissachefen for dessa kontakterflertalet fall administrative mensvarar

ordföranden. I dettapå kontaktenfall, beroende konfliktens art, tas av
på de medlaresammanhang tillfälle ha synpunkterattparterna somges

kan mycketöverläggningarexpeditionen del dessaEnatt utse. varaavavser
tidsödande.

det, enligt1990-talet förekomUnder slutet 1980-talet och början avav
på olikaarbetstagarparten,någon i första handexpeditionen, att parterna,av

ocksåförekomkomma till stånd. Detsig medling skulle attsätt motsatte att
varseltidenlagstadgadeagerade så endast mindre del denpart att omen av

demedlingsförhandlingar. Med anledningsju dagar kunde utnyttjas för av
Förliknings-beslutadesvårigheterna få stånd medlingökade tillatt

tidigare,striktmannaexpeditionens tillämpa i MBLstyrelse § 46 änatt mer
Därmed harmedling.medlare någon sigdvs. även part motsatteatt utse om

Expeditionenvilja.medlare kunnat snabbare och ibland mot partsutses
med anledninginga negativa erfarenheter har kunnat noteratsatt avmenar

detta ändrade handlingssätt.
sökamedkontinuerligtStatens förlikningsmannaexpedition arbetar att

medlarepå sig uppdragfinna lämpliga bereddaär att ta somsompersoner
och erfa-kompetensskaffa sigsådana möjlighetsamt att attge personer

praxistillämpadeår tillbakarenhet medling. Expeditionens sedan fleraav
tillblandsyftarförordna två medlare i flertalet tvister annat attatt
erfarnadet mindreintroducera medlare for samtidigtparterna gersomnya

antalmöjlighet på uppgiften medlare. Ettmedlare prövaatt personeren som
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Förlikningsmannaexpeditionens styrelse tänkbara tillär attsom utseanser
förlikningsmän inbjuds ungefär gång år till Vid dessamöte.ett mötenen per
ingår vissa utbildningsmoment. Det har förekommit övningar ochäven
förhandlingsspel.

Förlikningsmannaexpeditionens förberedelser inför avtalsrörelseen
består kartlägger avtalen inom viktigare avtalsområdenatt när löperav man

och försöker bedömning medlingsbehovet.ut göra Kansliet ochen av
styrelsen följer de pågående förhandlingarna bevaka massmediaattgenom
och ha informella kontakter. Förlikningsverksamhetensatt omfattningen
framgår redovisningen olika tvister i avsnitt 3.1. Dettyper ärav av av
emellertid variationer i vilken arbetsinsats enskilda ärenden kräverstora av
medlarna.

Förlikningsmarmaexpeditionen får enligt förordningen medling iom
arbetstvister högst åtta verka fasta förlikningsmanutse attpersoner som
under viss period. Uppdragen skall gälla för år i fastaDeetten taget.
förlikningsmännen skall tilldelas geografiska verksamhetsområden. Förlik-
ningsmannaexpeditionen har i uppgift fördela medlingsuppdrag till deatt
fasta förlikningsmärmen. Uppdrag medla skall i första hand tilldelas denatt
förlikningsman ansvarig för det verksamhetsområde därär tvisten harsom
uppstått. Förlikningsmannaexpeditionen dock inte bunden detta,är utanav
den kan förordna fast förlikningsman eller särskild förlikningsmanannan en

medla i tvisten det framstår lämpligare.att om som
Förordningen det ingår i de fasta förlikningsmärmens uppdragattanger
utföra övriga uppgifter de tilldelas Förlikningsmannaexpedi-att som av

tionen. Särskilt det i uppdraget ingår följa förhållandena påatt attanges
arbetsmarknaden. Förlikningsmännen skall vidare föra dagbok över
handlagda tvister. fastEn förlikningsman skall dessutom årligen inlämna en
berättelse till Förlikningsmannaexpeditionen sin verksamhet under året.över

I förordningen förlikningsman inte haräven att rättanges att ta emoten
ersättning från eller deras organisationer för sin medverkan iparterna
arbetstvist eller annat.

Tillämpning bestämmelser i verksförordningenav

Delar verksförordningen gäller för Förlikningsmannaexpeditionen.av
Verksförordningen tillämpas på flertalet myndigheter under regeringen, i den
utsträckning framgår myndighetens instruktion. Förordningensom av
innehåller bland bestämmelser myndigheternas ledning ochannat om
arbetsformer. Styrelsen i Förlikningsmannaexpeditionen har det föransvar
verksamheten och de uppgifter i verksförordningen och6-9som anges

normalt gäller myndighetens chef. Följande bestämmelser skall gälla,som-
där det står myndighetens chef skall det gälla Förlikningsmannaex-men

peditionens styrelse:
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verksamhet. Styrelsen skall tillför myndighetensStyrelsen seansvarar
effektivt. Styrelsen skallochförfattningsenligtbedrivsverksamhetenatt

myndighetenverka förhushålla medväl attstatens genomresurser,
fördelartill deoch påmyndighetersamarbete andramed sättannat tar vara

på verk-krav ställsbeakta dehelhet,kan förvinnas staten somsomsom
miljöpolitiken,regionalpolitiken ochtotalförsvaret,samheten med hänsyn till

underlättasmyndighetenkontakter medandrasallmänhetens ochtill attse
ochinformationtillgänglighet,ochgod service ettgenomgenomgenom en

Styrelsenbeslut.skrivelser ochmyndighetensspråk iklart och begripligt
förmed målenförtrognaanställda väldeskall vidare till ärattse

utvecklaoch deoch tillvaraarbetsförhållandenverksamheten, skapa goda ta
också tillskallStyrelsenerfarenhet.kompetens ochanställdas attse

omfattningenställning tillförbehövsfår underlagregeringen det taattsom
verksamheten.och inriktningen av

styrelse detFörlikningsmarmaexpeditionensDärtill har ansvar som
bestämmelseroch 13 §§. Dessaframgår verksförordningen ll attangerav

och ibedrivs effektivtverksamhetmyndighetensstyrelsen skall pröva om
styrelsenverksamheten. Vidaremedmed syftetöverenstärnmelse attanges

delårs-årsredovisning,myndighetenssåsomantal frågorskall besluta i ett
Riksrevi-anledningåtgärder medanslagsframställning,ochrapporter av
myndig-redovisningoch densionsverkets RRV revisionsrapporter som

invändning,någoninnehållerrevisionsberättelsenskall lämnaheten om
förordningenenligtredovisninganledningåtgärder medrevisionsplan och av
till enskilda,riktar sigföreskriftersådanaintemrevision samt somom

kommuner eller landsting.
på Förlik-tillämpasverksförordningeni35Vidare skall 18, 26-31,

följandeinnehåller blandparagraferningsmarmaexpeditionen. Dessa annat
särskilda besluteller iarbetsordningskall iMyndighetenbestämmelser: en

ochorganisationmyndighetensbehövsmeddela de bestämmelser omsom
förklaringar,får begäraochverksamhetmyndighetens upp-somvem

före-beslutarmyndigheteni ärendena. Innaneller yttrandenlysningar om
dendettamyndighetenråd skall ärskrifter eller allmänna överväga omnoga

allmännaföreskriñemas eller deutredaändamålsenliga åtgärden,mest
utred-och dokumenterakonsekvenseroch andrakostnadsmässigarådens

ochkommunermyndigheter,statligakonsekvensutredning,iningen geen
på någotkostnadsmässigt ellerandraochlandsting, organisationer som

kon-frågan ochsig itillfälleRRVberörs att yttrasättannat samt om
beslutamedgivanderegeringensbegäraoch slutligensekvensutredningen att

för demkostnaderoväsentligt ökadeintede leder tillföreskriñema somom
Myndighetenibestämmelser 28undantag från dessaberörs. Vissa anges

den begärkonsekvenserna begränsaskostnadsmässigaskall till de närattse
skall årligen lämnaMyndighetentillsyn.uppgifter eller utövar en

ñnnasskall detvarje beslutFörJustitiekanslern.ärendeförteckning till en
innehåll,beslutetsför beslutet,dagensärskild beslutshandling angersom

föredragandehar varitfattat beslutet,har samt vem somsomvemsomvem
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har varit med den slutliga handläggningen delta i avgörandet.utan attom
Slutligen myndighetens beslut får överklagas hos regeringenattanges om
inget följer angivna lagar.annat av

De delar verksförordningen inte gäller för Förlikningsmanna-av som
expeditionen bestämmelser företrädare förär vid domstol,statenom myn-
dighetens ledning, för myndighetens chef hålla styrelsen elleransvaret att
insynsrådet informerade, styrelsens beslutsförhet, medverkan i EU-arbetet,
personalansvarsnämnden, flertalet bestämmelser ärendenas handlägg-om
ning bestämmelser anställningar,samt om m.m.

3.5 Några organisatoriska frågor

Ledning förvaltningsmyndigheterav

Hur förvaltningsmyndigheter skall ledas har behandlats regering ochav
riksdag vid flera tillfällen under l990-talet. I kompletteringspropositionen
våren 1995 prop. 1994/95: bil150 7 anförde regeringen några principer för
valet ledningsform. Regeringen framhöll verksamhetens ochattav art
regeringens behov myndigheten den viktigaste utgångs-att ärstyraav
punkten. En utgångspunkt det alltid bör stå klart detär attannan var
samlade för myndigheten inför regeringen ligger. Regeringenansvaret angav
följande principer för valet ledningsfonn:av

Modellen enrådighetsverk bör där finnsdet behovövervägas av en mer
direkt styrning myndigheten och där politiska beslut måste genomförasav

fördröjning. Detta bör särskilt beaktasutan bakgrund de ökade kravmot av
på styrning och samordning medlemskapet i EU ställer på regeringen.som
För del myndigheter med hög grad rutinärenden eller uppgifteren av av
servicekaraktär kan också enrådighetsmodellen komma ifråga. Ett enrå-
dighetsverk bör kompletteras med regeringen tillsatt insynsråd medett av
demokratisk insyn i de fall sådant råd bedöms allmänt intresse.ett vara av

Ledningsformen styrelse med fullt verksamhetsansvar bör främst
för myndigheterövervägas arbetar under affarsliknande förhållandensom

eller har verksamhet innebär finansiellt och självständigtstorten som
Modellen med delat mellan styrelse och myndi ghetschef böransvar. ansvar

för myndigheterövervägas där viss bredd och mångfald önskvärd iären
verksamheten och det därför inte finns skäl for regeringen närmareatt styra
den. Modellen kan väljas for myndigheter där rådinsyn, ochäven stöd har

betydelse.stor
Vid konstitutionsutskottets behandling regeringens förslagav

l995/96:KU0l uttalades absolut krav på styrelse bör gälla foratt ett
tillsynsmyndigheter utfärdar integritetskänsliga föreskrifter innebärandesom
ingrepp i medborgarnas frihet och ekonomiska situation, för myndigheter

arbetar under affärsmässiga förhållanden och har verksamhetsom en som
innebär ñnansiellt för myndigheter inom områdenaett stort ansvar,
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frånför fall tidigare undantag gjortsforskning och kultur de därsamt
stabsmyndigheter ochenrådighetsverk, delordningen om som en

sysslar medmyndigheter inom försvarsmakten. Smärre myndigheter som
uppfattning inrättasrutinärenden kan däremot enligt utskottets som
någon insynsorgan.enrådighetsverk under förutsättning det finnsatt typ av

Utskottetförutsättningar.Styrelsemodellen bör kunna till olikaanpassas
fullt för verksam-regeringens uppfattning styrelse meddelade att ansvar

affars-främst borde for myndigheter arbetar underheten övervägas som
finansielltförhållanden har verksamhet innebärliknande eller storten som

modellen mellan styrelsenoch självständigt När med delatansvar. ansvar
ansåg ansvarsfördelningen böroch myndighetschefen väljs utskottet att

enlighet medtydlig i myndighetens instruktion. Riksdagen beslutade igöras
konstitutionsutskottets betänkande.

Lokalfrågor

Förordningen lokalförsörjning 1993:528statliga myndighetersom
innehåller för hanteringen sinabestämmelser myndigheternas avom ansvar

myndighetlokalförsörjningsfrågor. förordningen framgår varjeAv att
for hur de lokaler den disponerar används. möjligheterDe somansvarar som

lokalförsörjningsplaneringenfinns samverka med andra myndigheter vidatt
beaktas syfte för såväl verksamhetskall i minska kostnaderatt statens som

förlokaler. Myndigheten får lokalförsörjning inombesluta sin ramenom
hyresavtal.sina ekonomiska myndighet har ingåEn rätt attt.ex.resurser.

lokaliseringRegeringen kan dock i särskilda fall ha beslutat vissom en av
myndighet. Bestämmelser samråd Lokalförsörjningsverket gällermeden om

teckna hyresavtalfor hyresavtal med löptid överstiger år, Förtre atten som
medgivande.längre år fordras myndighet har regeringens6är än attsom en

3.6 Förlikningsinstitut i ländernågra

syftar organiseradeDetta avsnitt till beskriva hur förlikningsinstituten äratt
några länder. Som bakgrund organisationernai till beskrivningen ges enav

fylligkort introduktion till förhandlingssystemen respektive land. Eni mer
genomgång forhandlingssystemen och medlamas befogenheter kommerav

deti slutbetänkandet. förtjänar dock påpekas redanDetgöras attatt att nu
inomskillnader i innehållen i kollektivavtalen. gällerDettaär ävenstora

avtalNorden. centrala avtalen i Danmark exempelvis i huvudsakDe är om
minimilöner, medan de omfattar generellacentrala avtalen i Norge
lönetillägg Endast Finland har deninte allmänna anställningsvillkor.men

heltäckande vid i Sverige. Enavtal på branschnivå ärtyp av vanasom
arbetsmark-fråga intresse i detta sammanhang ärannan av
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beträffande beslutsordningarnadsorganisationemas stadgar i olika länder
för godkänna avtalatt etc.

uppvisar i inter-i de nordiska ländernaFörlikningsorganisationema ett
omfatt-gäller verksamhetensperspektiv många likheter detnationellt när

länderna.befogenheter skiljer sig mellanning, förlikningsmännenstrots att
mångaväsentligt mindre i andranordiska förlikningsinstitutenDe änär

finns förlikninginstitut med 100-talsUSA och Storbritannienländer. I stora
för dock inte där iBefogenhetema medlarnamedlare anställda. är större än

många medlare antalSverige. ñnns dessa länder mediDäremot ett stort
arbetsbördan för förliknings-omfattningenavtalsområden styr avsom

delar påde nordiska länderna bygger tillinstituten. Beskrivningen storaav
denpå utredningens uppdraghar gjortskartläggning aven som

Förlikningsmannaexpeditionen Dahlén.administrative chefen vid Per

Danmark

Förhandlingssystemet

angående kollektivavtal löner ochförhandlingarnaI Danmark förs om
tidpunkt för delar den privataanställningsvillkor vid storasamma av

kollektivavtal löper den eller den 1sektom. Omkring 500 600 1ut mars-
förekommernormalt tvååriga, detapril. Avtalsperiodema ävenär men

sektorn tradition normgivandetreårsavtal. privataettårsavtal och Den är av
DanmarkOrganisationsgraden hög iför arbetsmarknaden.den övriga är

de anställdaländer och omkringjämfört många andra 80med ärprocent av
facklig organisation.medlemmar i en

mellanavtalsfrågor har reglerats i centrala förhandlingarVissa allmänna
LO. EnDA och LandsorganisationenDanska arbetsgivarföreningen

s.k. körplan. I körplaneni formförhandlingsordning har bestämts av en
avslutande,utväxlande bud, förhandlingamasfinns förangivet datum av

förhandlingar underoch regler fortsattahänvändelse till förlikningsman om
år har förhandlingarnaUnderförlikningsmans medverkan. senare

harmed körplanerutsträckning ochdecentraliserats i större systemet
ifrågasättas.kommit att

Förlikningsinstitutets organisation

förlikningsman.och ställföreträdandeförlikningsmänI Danmark finns tre en
Arbetsdomstolen.arbetsmarknadsministem på förslagDessa utses avav

Vidpartsföreträdare.danska Arbetsdomstoleni denDomarna är
för deskall det finnas stödförlikningsmänArbetsdomstolens nominering av

från arbetsgivare-från minst domare varderaföreslagna enpersonerna
på treårigaFörlikningsmärmenarbetstagarsidan.respektive utses
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årvarje förförlikningsmanförordnanden, på så detoch sätt att utses nyen
siginomFörlikningsmännentillförsäkra kontinuitet.institutionen utseratt

chef föradministrativsamtidigtordförande. Denne ären
ekonomiför personal, ochFörlikningsinstitutionen, vilket omfattar ansvar

bisyssla ochhar uppdragetlokaler. Samtliga förlikningsmän ärsom
domstolar.myndigheter ellersamtidigt anställda vid andra

näringsgrensig efter vilkenmellanFörlikningsmärmen delar ärendena
försektorn med undantagför privataOrdföranden denberörd.är svararsom
förtvå förlikningsmännenjordbrukssektom. Av de övriga ensvarar

offentliga sektorn. Denför denjordbruket livsmedelsindustrin ochsamt en
andra förlikningsmännen viddeställföreträdande förlikningsmannen biträder

skall förlikningsmanbehov. således inte påverkaParterna kan som varavem
i enskild konflikt.en

vilka vid behovmedlingsmän,åttaUtöver förlikningsmännen utses
förekommer intedessa. Detför biträdainkallas förlikningsmännen attattav

inte heller regionalafinnssärskilda medlare. Detdärutöver kallar inman
för visst område.medlare med ettansvar

anställda,tiohar omkringFörlikningsinstitutionen varavpersoner
sekreterare medförlikningsman harpå deltid. Varjeungefär hälften en

förstauppdraget iutförandetutbildning till hjälp vidakademisk somav
med medlings-uppgiñema i sambandhand för de administrativasvarar

huvudsekreterare vidsamtidigtsekreterareuppdragen. Ordförandens är
på viss tid ochhar uppdragetSekreteramaFörlikningsinstitutionen. som

domstolar.myndigheter ellervid andrabisyssla och samtidigt anställdaär
liksom de övrigaharanställd tills vidare,Huvudsekreteraren är men

och två vaktmästaretvå assistenterbisyssla.uppdraget Därutöver ärsom
anställda på deltid.receptionisteroch tvåanställda pâ heltid tills vidare

Arbetsdomstolen underarbete föruppdrag medSamtliga kombinerar sina
före-Förlikningsinstitutionen. Detbelastning förperioder med mindre

för biträda förliknings-kallas inutomståendekommer inte attexperteratt
Förlikningsinstitu-tilltillfälligt knyts andradetellermännen, att personer

tionen.
hus Arbets-lokaler ihar sinaFörlikningsinstitutionen samma som

Byggnaden användstillfälliga utredningar.nämnder ochdomstolen, antalett
ochför konferenserArbetsmarknadsdepartementetperiodvis också av

förhandlingarunder perioderFörlikningsinstitutionen harsammanträden. av
förhandlingslokaler i huset. Utöverskildatillgång till inte mindre 26än

lokaler tillhuvudorganisationema ställerdessa förekommer det att
disposition.Förlikningsmarmainstitutionens

påinformerade utvecklingenhälla sigFörlikningsmärmen skall om
Förlik-utvecklingen i landet.ekonomiskaarbetsmarknaden och denom

Danmarks statistikstatistikfår löpande denningsmännen upprättas avsom
centralbyrån. övrigt sker inteStatistiska Imotsvarighet tillDanmarks

någonekonomiska utvecklingen iarbetsmarknaden och denbevakningen av
går det till så den enskildepraktikenorganiserad eller planerad form. I att
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och delförlikningsmarmen informerar följa massmediasjälv sig taattgenom
ochutredningar liknande.av

Dkr.Förlikningsinstitutionen år anslag miljonerhar för 1997 5,7ett om
resterandedessa beräknas kr till lokalhyra medanAv 1,5 miljoner användas

ochmiljoner kr. och Förlikningsmännendrygt 4 används till löner expenser.
medsekreterare fast belopp. Medlingsmännenderas med ersättsersätts ett

avhängigtfast grundbelopp arvodeoch därutöver ärett ett avsom
medlingsverksamhetens omfattning.

Förlikningsinstitutets uppgifter

någonförhandlingar förnyelse kollektivavtal strandar ochNär partom av
underrättasamtidigtvarslar konfliktåtgärder, de skyldigaär attom

områden där det inteförlikningsinstitutionen. avtal påVid förhandlingar om
bådaför fåfinns kollektivavtal kontaktas parterutrettparterna att om

tecknaTvisterönskar medverkan från Förlikningsinstitutionen. rätten attom
lagstiftningen, praxiskollektivavtal omfattas inte är att parternamenav

båda så önskar.kallas till förlikningsförhandling parterom
biträde från För-eller begäranNär underrättelse varsel omen om en

denregel direkt tilllikningsinstitutionen inkommer, fördelas den i
avtalsområdet.aktuella Iförlikningsman handlägger frågor inom detsom

hurordföranden,särskilda fall kontaktar huvudsekreteraren avgörsom
Förlikningsinstitutionen skallärendet skall hanteras. Begär parterna att

fastställs tidoch därefterbiträda dem, kontaktar förlikningsmarmen parterna
hjälp kanför de fall inte begärsammanträde med Iparterna. parterna

förlikningsför-tillförlikningsmarmen på initiativ kalla parternaeget
oftaFörlikningsmannenhandlingar pâ Förlikningsinstitutionen. egettar

forhandlingsomgångamainitiativ till förlikningsförhandlingar vid de stora
på områden förlikningsmarmendet privata området. På övriga gör en

till förliknings-bedömning skall kallasi varje enskilt fall parternaom
till förhandlingarförhandlingar. skyldiga kommaParterna närär att

förlikningsmarmen kallar.
möjligheter för förlik-ñrms, från Sverige,I Danmark till skillnad i

stridsåtgärderningsmännen varsladeskjuta utan parternasatt upp
gångunder medlingensmedgivande. Förlikningsman kan helstnär som

två veckor.under högstbegära varslad konflikt skall skjutasatt uppen
efterfår genomföras på tredje dagenStridsåtgärder tidigast den upp-

konfliktåtgärderskjuta varsladeskovsfristens slut. Möjligheten att upp
möjlighet skjutadock ingenanvänds mycket ofta. finnsDet att upp

Strandakonfliktåtgärder krañ. Skulle förlikningsmarmenhar iträttsom
uppskovsfrist får stridåt-förlikningsförhandlingama utgångenföre av en

skulleefter strandning. Om tvistengärder vidtas tidigast tredje dagen röra
betydelse ellervidsträckt samhälleliglivsviktiga samhällsfunlctioner, ha en

dekonfliktsituation kanha inflytande allmänolyckligt över treett en
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förlikningsmannen tillsammans besluta uppskov med stridsåtgarderna iom
tvåytterligare veckor. Under denna uppskovsfrist förlikningsmannenär

skyldig återuppta medlingsförhandlingama och söka lösa konflikten. Omatt
detta inte lyckas, strandas medlingsförhandlingama definitivt och förklaras
avslutade. har därefter häntDet kollektivavtal förlängtsatt genom
lagstiftning till gälla ytterligare två år.att t.ex.

Danmark har förlikningsmannenI vissa befogenheter samordnaatt
förhandlingarna olikamellan avtalsområden. Förlikningsmannen medlar
årligen förhandlingari genomsnitt i 25 de 500 600 avtalsområdena påav -
den privata sektorn kan ändå påverka förhandlingarna inom delarstoramen

arbetsmarknaden. Om förlikningsman framlagt förslag till samladav en
lösning konfliktsituation kan han bestämma medlingsförslaget skallattav en
betraktas enhet och omfatta antal avtalsområden, sk.ett stortsom en
koppling, vilket innebär rösträkning efter omröstningatt ettom
medlingsförslag sker sammanläggning resultatet för de olikagenom av
berörda organisationerna. Det har inträffat förlikningsmannen vidäven att
koppling inkluderat avtalsområden där avtal redan träffats mellan parterna

medverkan förlikningsmannen, vilket dock har kritiserats ILO.utan av av
Syftet kopplingen småkonfliktermed inte skall förstöra påuppgörelserär att

hel arbetsmarknadssektor. Det finns dock möjligheter fören
huvudorganisationema förhindra förlikningsmannen beslutaratt att om
koppling mellan avtalsområden. kanDet ske huvud-attgenom

avtalarorganisationerna avtalsområdet skall områden,indelas i vilkaattom
för sig skall ställning till avtalsförslaget vid omröstning.tavar

Förlikningsmannen har befogenhet begära hans förslag går påatt att ut
hemlig omröstning organisationernai antingen medlemmarnabland eller i en
särskild församling beroende på organisationens stadgar. förslagetFör att
skall förkastas arbetstagarsidan förutsätts majoritet de röstandeattav en av
skall och i de fall mindre 40 de röstberättigaderösta änemot procent av
deltagit i omröstningen minst 25 de röstberättigade nej.att procent sägerav

Norge

Förhandlingssystemet

norska förhandlingssystemetDet förhållandevis centraliserat. Sedan årär
har det emellertid genomförts förbundsvisa1994 förhandlingar angående

löner för de anställda inom avtalsområdet för Landsorganisationen LO och
Näringslivets huvudorganisation NHO. Inom den del den privataav
sektorn inte ingår i NHO sker förhandlingarna förbundsvis. gällerDetsom

inom bank och försäkring, handel oljeindustri. Löneavtalen iärt.ex. samt
regel tvååriga, med förbundsvisa förhandlingar lönejusteringar eftermen om

år. Omkring 60 de anställda medlem i någon fackligärett procent av
Organisationsgradenorganisation. därmed lägre i övriga Norden.är än
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Förlikningsinstitutets organisation

Den centrala myndigheten för det norska förlikningsväsendet benämns
Riksmedlingsmarmen. Institutionen leds riksförlikningsman ärav en som
överordnad övriga medlare. Riksförlikningsmannen förordnas regeringenav
för treårsperiod efter hörande de centrala parternaen av ar-
betsmarknaden. Utöver Riksförlikningsmannen sju distriktsförlik-utses
ningsmän regeringen 10-12 särskilt förordnadesamtav en grupp om
förlikningsmän på förslag Riksforlikningsmarmen. För samtliga gäller attav
de i praktiken måste förekommerDet inteaccepteras parterna. attav
Riksförlikningsmarmen anlitar andra medlare de har förordnatsän som av
regeringen.

Att Riksrörlikningsman heltidsarbete, medan övriga förlik-är ettvara
ningsmän har sina uppdrag bisyssla. Flertalet förlikningsmån ärsom
domstolsjurister. Två sekreterare påtjänstgör heltid. finns ingaDet
formella hinder för Riksforlikningsmannens kansli anlita tillfälligatt
experthjälp för bistå förlikningsmännen, i praktiken det ovanligt.äratt men
I stället fördet i regel expertkunskapema.är parterna som svarar

Riksförlikningsmarmen skall hålla sig underrättad utvecklingen påom
arbetsmarknaden. viktigaste källan angåendeDen norsk lönestatistik denär
utredning årligen på uppdrag Tekniskeregeringengörssom av av
Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene och publiceras i seriensom
Norges offentliga N OU, vilkenutredningar den norska motsvarighetenär
till SOU. Tekniske Beregningsutvalget" ingår företrädare förI ar-
betsmarknadens föroch Utredningen förunderlagutgörparter staten. ett
avtalsförhandlingama. Utvalgef skall i anslutning till avtalsförhandling-

lägga fram bästa möjliga sifferunderlag for förhandlingarna ochama
sådet oenighet mellan de ekonomiska förhål-presentera att parterna om

landena så långt möjligt kan undvikas. skallBland prisprognoserannat
utarbetas. Utvalget har i uppdrag vid behov underlagäven att presentera
angående frågor.inkomstpolitiska

Förlikningsmännen har tillgång till den löpande lönestatistikäven som
Statistiskpubliceras sentralbyrå. statistik på denDenna grundasav

lönestatistik arbetsgivarföreningennorska producerar angåendesom
löneutvecklingen på privata området.det Vidare följer förlikningsmärmen
utvecklingen inom ekonomi och arbetsmarknad delatt tagenom av
massmedia och utredningar. Riksförlikningsmannen tillinbjuds en
inforrnationsdag Samhällsekonomi Bank årligenNorgesom som arrangerar.

Riksförlikningsmannen har lokaler, både kontorsrumegna som rymmer
och Lokalytanförhandlingslokaler. drygt kvadratmeter. Under vissa1000är
perioder kan lokalerna disponeras andra myndigheter saknarav som
sarmnanträdesrum.

Riksförlikningsmannens kansli har för närvarande anslag påstatligt 3ett
300 Nkr. Distriktsförlikningsmärmen har fast000 ersättning 6 000en caom
Nkr år arvode pågrundas arbetade tirmnar.ettsamtper som



SOU 1997:Konflikter och medling 16494

särskiltNkr timme. Deuppgår för närvarande till 240Timersättningen per
endastfast ersättningförordnade förlikningsmännen har ingen ersättsutan

näringsidkaresjälvständigademed timarvode på Nkr eller310 ärett om
360 Nkr timme.per

Förlikningsinstitutets uppgifter

Riksförliknings-tillSamtliga arbetskonflikter skall lämnasvarsel om
konflikterhandsjälvkansli. Riksförlikningsmarmen störretar ommannens

betydelse för landet.centralpå riksnivå och konflikter bedöms vara avsom
Övriga innebärdistriktsförlikningsmäimen. Detkonflikterlokala hanteras av

företagdet gäller medpå central nivådet kan bli medling näratt
oljeindustrinvarsel inomblirriksomfattande verksamhet. Sålunda t.ex.

Riks-ingripanden.alltid föremål för Riksförlikningsmannensnästan
förlikningsman, ellerlokalförlikningsmarmen har kalla inrätt att enen

konflikt. Besluthantera centralsärskilt förordnad forlikningsman, för att en
fattas Riksförlik-frågaskall medla i särskild avom vem som en

ningsmannen, kontakt medtas parterna.utan att
arbetstvistoförhindrad ingripa iRiksförlikningsmarmen formelltär att en
utvecklademellertid enligtIngripanden skerså han det lämpligt.snart anser

tvister på den privataBeträffandepraxis först sedan varsel har lagts.
varsladefår förbjudasektorn gäller Riksförlikningsmannen attatt

hanmedling har avslutats,stridsåtgärder kraft intill dessträder i att om
eller storlek kanverksamhetensbedömer stridsåtgärdema på grund artatt av

begäraNågon möjlighetkomma skada allmänria intressen. attatt
beslutet skall bliöverprövning sådant beslut finns inte. För attettav

Riksför-från dettvå dagarbindande krävs det expedierats inom attatt
påbörjats ellerförhandlingar intelikningsmannen fått underrättelse attom

skallstridsåtgärderhar fattats skjutastrandats. När beslut att uppom
medlingen skall avslutasfårmedling inledas omedelbart. begäraPart att

stridsåtgärder meddelades.först efter från förbudettio dagar det motatt
Därefteravsluta medlingen.Förlikningsmannen har då fyra på sigdagar att

deltanågra skyldighetergäller inte fredsplikt och har heller inte attparterna
i ytterligare medling.

skyldig ingripa ochRiksförlikningsmannenPå det statliga området attär
fåttså han harförlikningsförhandlingar,kalla till snartparterna

medlingenobligatoriskaförhandlingarna strandat. Denunderrättelse attom
Riksförlikningsmannendagar från detskall börja inom fjorton att

tidpunkthar från denunderrättats Förlikningsmannenstrandningen.om
förlikning. Därefter kanmedlingen på uppnåinleds fjorton dagar sig partatt

sådanhar efterFörlikningsmannenbegära medlingen skall avslutas.att en
förlikabegäran sedan ytterligare vecka på sig partema.atten
brukar skickas tillAlla förlikningsförslag betydelse parternasstörre utav

bestämmermedlemmar för dock självaomröstning. Det är parterna omsom
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omröstning skall ske. Vid medlemsomröstning kan forlikningsmarmen efter
samråd med de berörda huvudorganisationema koppla uppgörelser,samman
och därmed omröstning, for flera fackliga organisationer.

I de fall inte kan lösa konflikten kan de beslutaparterna hänskjutaatt
tvisten till Rikslønnsnemnda för bindande Rikslønnsnemnda" ära. en
fast nämnd består sju ledamöter några företrädersom av varav
partsintressen och några neutrala i förhållande tillär I tvisterparterna. som

kunna skada samhällsviktiga funktioner har det blivit praxisanses atten
regeringen framlägger lagförslag obligatorisk skiljedomett s.k. tvungenom
lønnsnemnd.

Finland

Förhandlingssystemet

I Finland Överden fackligaär organisationsgraden hög. 80 deprocent av
anställda medlemmar i fackligaär organisationer. Det finns fyra cen-
tralorganisationer for fackförbund olika personalkate-representerarsom
gorier såsom arbetare, tjänstemän, ingenjörer och akademiker. Arbets-
givama inom den privata sektorn organiserade i två centralorgansationerär
där industrin och servicenäringama.representeraren en

Sedan slutet 1960-talet har regeringarna eñersträvat inkomstpolitiskaav
uppgörelser med Vilka sakfrågor harparterna. berörtssom av
uppgörelsema har varierat, några exempel löner, socialförsäkringar,ärmen
inkomster i jordbruket, priskontroll konjunkturfonder. Desamt
inkomstpolitiska uppgörelsema har ingen direkt rättsverkan ärutan att se

gentlemen°s agreements.som

Förlikningsinstitutets organisation

Riksforlikningsmannabyrån för det ñnska förlikningsväsendet. Byrånsvarar
har självständig beslutsrätt, den har sitt kansli i anslutning tillmen
Arbetsrninisteriet i Helsingfors. Vissa praktiska funktioner t.ex.som
ekonomiadministrationen sköts ministeriet.av

Riksförlikningsmarmen presidenten för fyraårsperiod.utses av en
Beslutet fattas efter framställning statsrådet i Arbetsministeriet.av
Arbetsmarknadens har avgörande inflytande på valetparter ett av
riksförlilcningsman. Det ñnns två tjänster för riksförlilcningsmän enligt
personalplanen, sedan år 1979 har endast den tjänsten varit tillsatt.men ena

För närvarande finns distriksförlilcningsmän, alla har sinasex som
uppdrag bisyssla. Distriktsförlikningsmärmen Arbetsmi-som utses av
nisteriet på förslag Riksförlilcningsmarmen och efter hörandeav av
arbetsmarknadens Mandatperioden år. Enparter. distriksförlilc-är tre av
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riksförlik-försuppleantstatsrådetförordnasningsmännen att varaav
Arbets-kanRiksförlikningsmannenframställningPåningsmannen. av

förliknings-tillfälligellerförlikningsmantillfälligministeriet utse enen
tillfälligaförordnaMöjlighetenförlikningsuppdrag.för visstnämnd attett

Under 1990-sällan.mycketanvändsförlikningsnämnderochförlikningsmän
tillfälle.vidsketttalet har det ett

Riksförlikningsmannabyrån.vidarbetarsekreterareheltidsanställdaTvå
personlig sekreterareochavdelningssekreteraredessaEn ärav

medbl.a. kontaktersköterAvdelningssekreterarenRiksförlikningsmarmen.
sekreterarenandraDenarbetsmarknadsorganisationema. ärmedia och

finnsavdelningssekreteraren. DetochRiksförlikningsmannenassistent
ochjuristlåna inRiksförlikningsmannenförmöjlighet att annanen

medling ilagengäller enligtministeriet. Därutöverfrånhjälpnödvändig om
denförlikningsmannenbehov skallvidmyndigheterarbetstvister att ge

förlikningsuppdrag,utföraförhan behöverhandräckning attsom
deninformeradsighållaFörlikningsmarmainstitutionens behov att omav

information ihandförstatäcks iutvecklingenekonomiska genom
omfattandefå delbehovNågotutredningar.ochmassmedia att merav enav

denfrågoriinformationlönestatistik eller rörfördjupadeller som
Behovetinte.föreliggerarbetsmarknadenellerutvecklingenekonomiska av

frånerhållesinformationlöpandedentäckslönestatistik somgenom
enskildaförs. Ilönestatistikenfinskacentralbyrån där denStatistiska

lönestatistik,framläggerförekommerförlikningsförhandlingar parternaatt
frågor ikontroversiellaellerregel inteistatistikfrågor är storamen

Finland.iförlikningsförhandlingama
kontorsrumbestårlokalerRiksförlikningsmannabyrån har avsomegna

finnsDetavdelat även ettkonferensrum. Ettoch är pressrum.somrum
kvadratmeter.lokalerna 420Totaltarkiv. utgör

uppgår tillanslagnärvarandehar förRiksförlikningsmannabyrån ett som
och 200till löneranvändsFiMOmkring 000 000år. lFiM200 000l per

KostnaderSkr.drygt 1,40markfinskentillFiM000 motsvararexpenser
fastharRiksförlikningsmannenanslaget.intelokaler belastarför en
fastharDistriktförlikningsmärmenövertidsersättning. ettmånadslön utan

förlik-förtimersättningdärutövergrundlönarvode samt ensom
ochföremål förnärvarandeforErsättningen översynningsverksamheten. är

ske.kommerhöjning atten

uppgifterFörlikningsorganisationens

förebyggaarbetsuppgifter:har attRiksförlikningsmannen tre typer av
vidförlikaarbetsmarknaden,påmellan parternakonflikter attparterna

uppgifteroperativadessautredningsuppdrag. Utöverutföraochtvister att
förlik-administrationenförRiksförlikningsmannenhar även avansvar

ningsverksamheten.
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förebyggandeDen verksamheten Riksförlikningsmanneninnebär skallatt
söka främja relationerna mellan och löntagarearbetsgivare och mellan deras
organisationer. I det förebyggande ingår hållaarbetet överläggningaratt
med och kartlägga vilka förändringar arbetsmarknadensparterna av
regelsystem kan önskvärda. Riksförlikningsmannen deltar iävensom vara

interna utbildningsverksamhet, vid gränsdragningskonflikter ochparternas
förhandlingsledare.som

Förlikningsarbetet kan ske på begäran de tvistande eller påparternaav
förlikningsmarmens initiativ. Förlikningsmannen har ingripa såeget rätt att
fort han får kännedom arbetstvist arbetsfreden. Detäventyrar ärom en som
dock ovanligt förlikningsmannen ingriper innan varsel har lagts, bådaatt om

förklarar inte önskar medling. Om varsel har lagtsparter att ärman
förlikningsman skyldig ingripa eller bäggeävenatt mot partersena
uttryckliga vilja. harPart skyldighet infinna sig förlikningsmannennäratt
kallar och skyldig ställa de uppgifter till förlikningsmannensär att
förfogande han begär.som

Varsel skall läggas fjorton dagar innan konfliktåtgärder får utlösas.
Förlikningsmarmen har inga befogenheter skjuta varsladeatt upp
stridsåtgärder de fjorton dagarna, och han utnyttjar sällan möjlig-utöver
heterna vädja till med varslade stridsåt-att parterna vänta sättaatt attom
gärder i verket. På framställning förlikningsmarmen har Arbetsministerietav
möjlighet förbjuda stridsåtgärder under högst fjorton dagar för skapaatt att
ytterligare tid för medlingsinsatser. En förutsättning arbetsinställelsenär att
berör sarnhällsviktiga områden eller kan komma skada allmänt intresse.att
På den offentliga sektorn finns möjlighet utsträcka förbudstiden medatt
ytterligare vecka.en

Distriktförlikningsmännen behandlar lokala arbetstvister inom sitt eget
distrikt. De med självständighet i förhållande till Riksför-storagerar
likningsmannen. Meddelanden lokala hot arbetsinställelser lämnasom om
direkt till berörd distriktsförlikningsman.

Riksförlikningsmannens utredningsuppdrag hänför sig i regel för-till
likningsverksamheten eller arbetsmarknadslagstiftningen. Riksförlik-
ningsmarmen har också deltagit i beredningen inkomstpolitiskaav upp-
görelser.

Storbritannien

Förhandlingssystemet

Förhandlingssystemet i Storbritannien har förändrats de decenni-senaste
Under delar 1900-talet har kollektivavtalet varit det naturligastoraerna. av

frågorreglera mellan arbetsgivare och arbetstagare.sättet Genom deatt
politiska arbetsmarknadsreformema på 1980-talet och tidigt 1990-tal och
det ökade inflytandet från EU-direktiv, har lagstiftningen ökat i betydelse för
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anställningsavtalindividuellaSamtidigt harmellanrelationerna parterna.
Trendenvanligare.blivit ärarbetstagare attarbetsgivare ochmellan

År 64omfattades1980kollektivavtal minskar. procentomfattningen avav
Delvisår 1996.med 37jämförakollektivavtalanställda procentde attav

förhand-sådecentraliseratsharlönesystemenpå attminskningberor att
vanliga.mindreblivitbranschnivå harnivå ellernationellpålingar

tidigare.mindreanställdadeorganiserade änfackligt ärAndelen av
till 31från 50minskatorganiseradeandelen procentår 1980 harSedan

anställdaantaletnedgångenförklaring tillviktigår 1996. En är attprocent
kol, stål,inomanslutnafackligtandelmedi branscherminskathar stor som

anställdaDetjänster.offentliga ärinomskeppsbyggnadochjärnvägar samt
imedlemmarfallmångasin ii ärfackförbundorganiserade i tursom

fackligaTUC ingår 71TUC. ICouncilUnionTradecentralorganisationen
fackligade80tillsammansorganisationer, procentrepresenterar avsom

medlemmarna.
Årarbetsgivarorganisation.någoniorganiseradeMånga arbetsgivare är

organisa-dessaMångaarbetsgivarorganisationer.det 220fanns1995 av
IndustryBritishofConfederation"Theimedlemmartioner somär

företag.250 000representerar ca

örlikningsorganisationenF

har deVerksamhetensedan år 1896.medlingsverksamhethar erbjuditStaten
ArbitrationandConciliationAdvisory,Theåren sköttstjugosenaste av

styrelsenOrdföranden istyrelse. ärACAS ledsService ACAS. enav
elvaövrigaACAS. Avförheltidarbetartreårsperiod ochutsedd för en

arbetsgivarorganisa-medöverläggningarefterutseddafyraledamöter är
Dearbetstagarorganisationer.medefter överläggningaroch fyrationer

vanligenoch haroberoendeledamöternaövriga parternaär entre av
ACASarbetslivsfrågor.iforskare ärellerarbetsrättsjuristerbakgrund som

skallintedetinstruktionenframgårdet attstatlig organisation, avmenen
sinaorganisationengäller utövardetpolitisk styrning sättetförekomma när

uppgifter.
femdepå någotarbetarde flestaanställdaACAS har 600 avvaravca

StoraACAS.anställdaFörlikningsmännenregionala kontoren. är av
huvudkontor,ACASvidförlikningsmänhanterasnationella tvister menav

kontoren.regionaladenågotfrågorna skötsflestade avav
finansierasÅrskostnaden ochpundmiljoneruppgår till 24ACASför ca

tjänsternadelenövervägande ärheltstatsbudgeten. Denpåanslag avgenom
och depublikationerför vissaavgifterutgårårsedan 1994avgiftsfria, men

seminarier.ochkonferenserflesta
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Förlikningsorganisationens uppgifter

ACAS har till uppdrag främja relationerna mellan arbetsmarknadensatt
Till uppgiftema hör förebygga och lösa arbetsmarknadskon-parter. att

flikter, medverka till förlikning i frågor eller kan komma bliär attsom
föremål för prövning i domstol, information och råd främja godasamtge

Årexempel. 1993 fonnulerades följande verksamhetsidé: The ACAS
mission improve the perfomrance and effectiveness of organisations byto
providing independent and irnpartial service and resolveto preventan
disputes and build harmonious relationships work.to at

ACAS medverkan i kollektivavtalsförhandlingar bygger på det äratt
frivilligt för anlita ACAS och detparterna att äratt parternas attansvar
komma fram till avtal. Kontaktema mellan ACAS och kanett parterna
etableras på olika ACAS sig inte i fråga förränsätt, bådamen engagerar en

så bör ske. örlikningsmärmenFår har inga maktmedel.parter att Deense om
metoder de använder och söka såär att argumentera övertyga parterna att en
överenskommelse kan nås. Förlikningsmärmen lämnar aldrig medlingsbud
eller rekommendationer till Medlama arbetar föraparterna. attgenom
informella samtal antingen med båda tillsammans eller medparterna

Årför sig. 1996 begärde ACAS medverkan iparterna l 306parternavar
fall, Hälften förhandlingarna rörde löner och anställningsvillkor, medanav

avsåg föreningsrättsfrågor, avveckling personal, disciplinfrågor,resten av
uppsägningar m.m.

Om inte kan lösa fråga kan de be ACAS denparterna avgöraen genom
skiljemarmaförfarande. Skiljemärmen ACASett inomutses av en grupp av

ledande forskare och praktiker inom arbetsmarknadsrelationer. De som
verkar skiljemän inte anställda ACAS.vid skiljedomEnär inteärsom
juridiskt bindande, skiljemarmaförfarande genomförs endast detettmen om
står klart kommer följa utslaget. praktikenI haratt parterna att parterna
följt och i enlighet med de domar skiljemännen har lämnat.agerat som

I enstaka fall tillämpas mellanting mellan förlikning och skilje-ett
marmaförfarande innebär kontakterna inleds med vanlig medling,attsom en

medlaren från början överenskommer med hanatt parterna attmen om
kommer lämna rekommendation till lösning konflikten. Tillatt en egen av
skillnad från skiljemannaförfarandeti har inte på förhand bunditparterna
sig för förslaget.att anta i

ACAS arbetar med förebygga konflikter hjälpaäven att attgenom ar-
betsgivare, anställda och fackliga organisationer lösa frågor,att som annars
skulle kunna leda till tvister. En sådan inleds vanligen medprocess en
work-shop där identifierar de problem skall lösas och vilkaparterna som
hinder finns för lösning överenskommer handlingsplansamtsom en om en
för det fortsatta arbetet. ACAS personal bidrar med idéer till lösningar och

Årförsöker föra framåt. 1996 arbetade ACAS med sådana540processen
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ocheffektiviseringgälldeärendenafjärdedelärenden. En orga-av
kollektivavtals-kanfrågorBland övriganisationsförändringar. nämnas

ärendeninflytandeochinformationoch lönesytem, samtlönerfrågor, som
anställda.enskildarör

Irland

örhandlingssystemetF

60någon deiÖver medlemmarIrlandarbetskraften i är50 caavprocent av
imedlemmarorganisationerfackligaDessa ärorganisationerna.fackliga

ArbetsgivareUnions.of TradeIrish CongressThecentralorganisationen
BusinessIrishTheorganisationnationellföreträddahuvudsakligenär av en

arbetsgivar-särskilddockfinnsConfederation. Detand Employers en
företrädsarbetsgivarnastatligabyggbranschen. Deförorganisation av

Finansdepartementet.
mellanträffatsflerpartsöverenskommelser sta-harSedan 1987

jord-ocharbetsgivarnaorganisationema,fackligadeten/regeringen,
förÅr organisationeromfattaavtalet tillutvidgades1996 ävenbrukarna. att

organisationeroch representerarutvecklingsgrupperlokalaarbetslösa, som
Överenskommelserna på basisträffasföretag.och medelstorasmå av en

Dennafrågor.och socialafrågormakroekonomiskarörandebred samsyn
och iNESCCouncil"SocialandEconomicNationalTheutvecklas i

frågor,socialalöner,frågorspecifika rörförhandlingar sommerom
tillbidragithaarbetslöshet. Detta attåtgärderochnäringslivet mot anses

snabbastdeoch skapaIrlandinedgångenekonomiskavända den en av
OECD.ochiekonomiema EUväxande

Underminskat.harkonfliktdagarocharbetsmarknadskonflikterAntalet
förlorades 5,54och totaltstrejker368förekom l1977-1986tioårsperioden

1987-tioårsperiodenföljandekonflikter. Denarbetsdagarmiljoner genom
arbetsdagar.miljonerförlorades 1,23och totaltstrejkerförekom 4741996

Förlikningsinstitutets organisation

LabourbenämnsorganisationskötsFörlikningsverksamheten somenav
leda-med sjustyrelseledsOrganisationenCommission.Relations av en

tvåordföranden,däribland ärregeringen,utseddaärmöter tre avvarav
organisationerna.fackligadeutseddaoch tvåarbetsgivarnautsedda är avav

månad.varjesammanträderStyrelsen
organi-chefen förunderfyra enheterorganiserad iVerksamheten är

förmedarbetaresjuttonmedenhetensationen. Den största ansvarar
uppgifttillharkonsultenhetfinns attövrigtmedlingsverksarnheten. I somen

erbjuderjärnställdhetsenhetmellanrelationerfrämja goda parterna, somen
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arbetsgivare och arbetstagare metoder för utreda och hanteraatt
diskrimieringsärenden administrativ enhet. Därtill finns särskildsamt en en
funktion utreder och råd i tvister enskilda anställda.rörsom ger som

Chefen för kommissionen utsedd regeringen för tidsbegränsadär av en
period. Den övriga personalen statstjänstemän, rekryterings-är men
förfarandet avviker något från vad gäller för andra statstjänstemän isom
Irland. Någon särskild ekonomisk, statistisk eller juridisk expertis finns inte
i kommissionen, flertalet anställda har universitetsutbildning. Imen
samband med de inkomstpolitiska uppgörelserna analyseras den ekonomiska
utvecklingen det ovannämnda NESC.av

Förlikningsinstitutets uppgifter

År 1990 fattades politiskt beslut förbättra relationerna påett attom
arbetsmarknaden. Syftet bättreskapa förutsättningar för kollek-attvar
tivavtalsförhandlingar och främja goda relationer mellanatt parterna genom

stimulera sysselsättningsskapande investeringar. I det sammanhangetatt
beslutades skärpa lagstiftningen konfliktåtgärder påattom om
arbetsmarknaden. Exempelvis infördes bestämmelse fackligadeatten om
organisationerna skall reglera i sina stadgar strejk måste föregåsatt en av
medlemsomröstning.

Beslutet 1990 innebar också Labour Relations Commission 1att
inrättades med uppgift främja relationerna mellanatt parterna.
Organisationens uppgifter bistå med medling och rådgivning tillär att

utreda fall diskriminering på grund kön, religionparterna, att etc,av av
utredningar anställdas rättigheter. Utredningama behandlar fall därsamt om
misstänker brott lagbestämmelser. Organisationen också förmotman svarar

följa utvecklingen på arbetsmarknaden och tillsammans medatt att parterna
utveckla god praxis för partsrelationer. Andra uppgifter forskningrören om
arbetsmarknadsrelationer. målEtt för organisationen flytta tillbakaär att

för konfliktlösning till själva och på olika sökaansvaret parterna att sätt
underlätta förebyggande arbete för undvika konflikter.ett att

Tyskland

Förhandlingssystemet

Organisationsgraden bland Tysklands cirka 30 miljoner arbetstagare är
väsentligt lägre i Norden och beräknas uppgå till omkring 35än procent.
Arbetsgivamas organisationsgrad betydligt högre arbetstagarnasär än men
varierar mellan olika branscher. Exempelvis organisationsgraden omkringär
80 för arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin och i bank- ochprocent
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branschericirka 80arbetaranställda procentdeförsäkringsbranschen. Av
kollektivavtal.finnsdetdär

detförbundsnivå,påkollektivavtalmeddet vanligastTyskland menI är
förbundsavtalnormalaföretagsavtal. Det är att ettockså oftaförekommer

Tyskland,ifinns inteminimilönerLagbestämmelserdelstat.förgäller omen
s.k.fastslå attlägstahar attdomstolarna gränssatt genomenmen

goda seder.striderhungerslöner mot
skyddad istridsåtgärdervidta ärarbetsmarknadensförRätten attparter

intressetviststridsåtgärd iavbrytaAttförfattningen.tyskaden genomenen
antaldockfinnsDetförfattningen. ettstridaskulletvångsskiljedom mot

innefattarkollektivavtalVarjekonflikträtten.inskränkningar itillåtnaandra
ändringståndfå tillsyfteistridsåtgärderinte vidtaförpliktelse att enatten

avtalamöjlighetocksåfinnsgiltighetstid. Det attunder dessavtalet omav
frånförsvarasskall kunnastridsåtgärdfredsplikt. Enabsoluten

prövninginnefattatkrav harsamhällssynpunkt. Detta om enaven
syfte.fackligtgodtagbartstridsåtgärd fullföljer ett

måstedetfastslagetpraxisdet i1970-talet attbörjanSedan ärav
syfte. Dettaoch dessstridsåtgärdenmellanproportionrimligföreligga en

ståndfå tillsyftar tilldentillåten attstridsåtgärd barainnebär äratt omen
strejkerpolitiskaochstrejkervildaföljerkollektivavtal. Häravgiltigt attett

allamåste uttömmaföljerVidareotillåtna. parternaattär
Ytterligarevidtas.kanstridsåtgärder ettinnanförhandlingsmöjligheter

vilketorimlig,fårverkningsgrad inte t.ex.stridsåtgärdensutflöde är varaatt
krävsDärtillekonomiskt.tillåtetdet inteinnebär motpartenär att utarmaatt

bemötaförvidtar motpartensstridsåtgärder attpartatt ensom
bryterDentill dessa.proportion motrimligstå istridsåtgärder skall som

otillåten,grundpå ärstridsåtgärd ärvidtarfredsplikten, eller annansomen
skadestånd.betalaskyldignormalt att

färlikningsväsendetOrganisation av

med denenlighetIförlikningsinstitutioner.flertalfinnsTysklandI ett
efterinfördesarbetstvister,ioch medlingförlikninglagstiftning somom

förlikningsnämnder.inrättaskyldigvärldskrigets slut,andra attär staten
ocharbetsgivareförföreträdaremångabestår likanämnderDessa av

ordförandepartsneutral utsesledningunderarbetstagare avsomenav
arbetsmarknadensmedöverenskommelseefterarbetsmarknadsministem

förutsättsbeslutbindandefatta attnämnd skall kunnaFör attparter. en
bindande. Dessaskallutslagetharfrån början accepterat att varaparterna

ochpåkonstruktion papperetfrämstförlikningsnämnder i dagstatliga är en
själva imedlingenhanterasIstället parternapraktisk betydelse.har liten av

branschspecifikafrivilliga organ.
respektiveiolikautformatsharförlikningsnämndemafrivilligaDe

Ettinstanser.fleramedstrukturerkompliceradeförekommerbransch. Det
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exempel livsmedelsbranschen därär har tvåinrättat närrmder,parterna en
forlikningsnämnd i första instans och högre instans kan överprövaen som
forlikningsnänmdens beslut. I första instans består nämnden endast likaav
många ledamöter från arbetsgivarna frånoch de fackliga organisationerna.
Nämnden leds två ordföranden, företrädare för arbetsgivarnaärav varav en
och for arbetstagarna. högstaI instans ingår partsneutral ordförande. Ien en
metallindustrin har valt utformningparterna en annan av
förlikningsnänmder. finnsHär allmän förlikningsnämnd och nämnd foren en
medling i särskilda fall. Med särskilda fall strejk och eller lockoutnäravses
pågår. I den allmänna förlikningsnämnden ingår två frånrepresentanter
vardera sidan, två ordföranden endast har Bådasamt rösträtt.varav en

måste stå bakom nomineringarna ordforandena.parterna Nämnden förav
särskilda fall på motsvarandeär med den skillnadensammansatt sätt attmen
det ingår för vardera sidan.tre partsrepresentanter

Förlikningsinstitutens uppgifter

Inom respektive bransch fastställs regler för hur gårdet till anmälaatt en
fråga till medling. livsmedelsindustrinI det tillräckligtär att parternaen av
anmäler fråga till förlikningsnämnden. Om förlikningen inte lyckas ien
första instans räcker det anmäler frågan för överprövning.att parternaen av
Avtalet inom metallindustrin medling inte kan komma i frågaattanger om
inte förhandlingar har genomförts och försökt nåparterna att en
förhandlingslösning. Parterna kan tillsammans initiera medling. finnsDet
möjlighet för ensidigt begära medling kanparterna att motpartenen av men
neka delta i medlingen. Principen medling frivilligatt gäller iäratt även
förlikningsnänmden för särskilda frågor, d.v.s. vid konflikt.

Varje bransch har sina beslutsregler i förlikningsnämndema. I livs-
medelsbranschen fattas beslut med enkel majoritet, endast beslutmen som
fattas med kvalificerad majoritet bindande. Inom metallindustrin fattasär
beslut med enkel majoritet de aldrig bindande för Inomär parterna.men
kemiindustrin gäller majoritetsbeslut i forlikningsnämndtvärtom alltidatt en

bindande.är

Nederländerna

örhandlingssystemetF

De direkta löneforhandlingama i Nederländerna sker på förbundsnivå eller
Överlägre nivå. 70 alla arbetstagare arbetar under kollektivavtalprocent av

organisationsnivån endast 25trots Detta möjligtatt är ärprocent. attgenom
regeringen kan allmängiltigförklara avtal gälla for hela den aktuellaett att
branschen. Kollektivavtalen innehåller förutom löner övrigaäven
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pensioner, utbildningledigheter,såsom arbetstider,anställningsvillkor m.m.
avtalen s.k. ramavtalallmänhettvå, eller treåriga. I ärkanAvtalen ett,vara

enskilda företaget.på detavtalindividuellamedkompletterassom
på centralpå samverkanbyggerförhandlingssystemetnederländskaDet

Samverkan sker inomocharbetsmarknadensnivå mellan staten.parter
ocharbetsgivare-centraladär destiftelsedelstvåför enorgan,ramen

ekonomiskaochråd för socialaingår, delsarbetstagarorganisationema ett
regeringenantalarbetsmarknadensbestårfrågor, ettparter samt avavsom

till derekommendationeri uppdragStiftelsen harutsedda attexperter. ge
stiftelseniMedlemmarnaarbetsmarknaden.påavtalsslutande parterna

två gångerrundabordssamtalinformellt iregeringsföreträdareträffar också
dragi allmännaregeringssidanvårmötenaår. Vid presenterarper
ochskatterekonomi,politikkommande åretsför dethuvudpunktema om

åtgärderochplaneri dessadetaljernadiskuterasVid höstmötenabudget.
kollektivavtalsförhandlingar. Detåretskommandedetbakgrundmot av

politiskavissaformuleratrådet harsocialaekonomiska och gemensamma
syssel-ökadekonomisk tillväxt,och hållbarbalanseradsåsomriktlinjer

prisstabilitet.ochinkomstfördelningskäligsättningsgrad,
lönerörelsema.i de olikainblandaddirektstiftelsenrådet ellerVarken är

ekonomisktNederländernaförnågravidbetydelsedock haftharDe stor
årochårvärldskriget, 1983andraefterbland senasttillfällen,kritiska annat

de centralamellankurs slötsEndå avtalet parterna.1993, ny
företagensmellanbalanspunkthittakursEnMålet för att en nyvarny

avtaletställning. Enligträttsligaoch arbetstagarnasekonomiska villkor
mellankollektivavtalenskillnader iåstadkommervillkor skapasmåste som

förgällervillkorekonomiskadeenlighet medoch företag ibranscher som
skalllönerörelsenUtgångspunkten förföretag.ochbranschrespektive vara

de fallkonkurrenskraft. Iochlönesamhetföretagetsbranschens eller
ökadtillindirekt lederdirekt elleralternativskallfinnsutrymme som

Ändring anställningsvillkorsysselsättning prövas. som enangesav
och allmäntpaketlösningarvälbalanseradefinnatillmöjlighet att

kompensationsforrner. Detvinstrelateradeinförandetrekommenderas av
fram iförförslag,alla deockså avtaleti parternaattsägs som

bidrag deeffekter ochvilkaskallkollektivavtalsförhandlingama, prövas mot
ökakonkurrenskraft,lönsamhet ochföretagensförstärkatill attger

Statistikarbetstillfällen.antalet överoch ökasysselsättningsgraden
förstyrandehög gradTyskland iutvecklingen iköpkraften och är

förhandlingarna.

förlikningsväsendetOrganisation av

Nederländerna.förlikningsorganisation ifastnågondet intefinnsNumera
söka lösauppgiftfår imedlaretillfälligamedlingVid behov attutses somav

lönebildningenstyrdes1950-taletUnderad hoc.aktuella tvistenden av
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Konflikter sällsynta. Iregeringen statlig medlingsnämnd. vargenom en
idockslutet 1950-talet förde arbetsgivarna ett nytt momentav

deltog iförhandlingarna fackliga organisationer,ställaatt somgenom
samförståndettidigarestrejker, inför domstol. Därmed bröts del detaven

mellan parterna.
åruppkom 1963,samförståndet i förhandlingarnaYtterligare hotett mot
frånflyttades denuppgiften konflikter mellanförebygganär parternaatt

med företrädarenärrmda stiftelsenstatliga medlingsnärrmden till den ovan
skulle leda tillbefarade detför arbetsmarknadens Regeringen attparter.

motverka dettakonflikter.snabbare löneökningar och fler För att gav
rådetoch sociala i uppdragregeringen det nämnda ekonomiska attovan

lönebildning och tvingandeutarbeta förslag ordning förtill en ny
regeringens föslag ochkonfliktlösning. Rådet med kritiserasvarade att

ordning för konfliktlösning.motförslag mindre reglerandelämnade tillett en
konfliktlösning och inte hellerlagstiftningFörslagen resulterade inte i ny om

någon förlikningsorganisation inrättades.i att

USA

ÖrhandlingssystemetF

någon facklig organisation iOmkring medlemmar i16 miljoner ärpersoner
vilketde anställda,USA. knapptDet 15 ärprocentmotsvarar enav

de anställda1980-talet dåminskning sedan början 20 procent av varav ca
högre inom offentlig sektorfackligt Organisationsgradenorganiserade. änär

offentlig sektorde anställda iinom den privata. 40Knappt ärprocent av
organiserade i denfackliga organisationer, medan andelenmedlemmar i

de anställdade anställda. Avprivata sektorn uppgår till cirka 10 procent av
kollektivavtal.miljoneri näringslivet omfattas 5,4 personer av

nivåi USA. På federal dominerarfinns flera medlingsorganisationerDet
FMCS. OrganisationenConciliation ServiceThe Federal Mediation and

På delstatsnivå varierar reglerbildades politiskt initiativ.år 1947 ettgenom
särskiltoch medling. gälleroch för kollektivavtalsförhandlingar Detpraxis

redovisning utgåroffentlig sektor. Följandehanteringen konflikter inomav
från FMCS verksamhet.

Förlikningsinstitutets organisation

finnspolitiskt utnämnd. Det 200FMCS leds direktör, är caav en som
något deFMCS. placerade vid 75anställda medlare Deinom är av

kontor.via fem regionaladistnktskontoren. Distrikten administreras
budgeten.finansierad med anslagVerksamheten överär
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Medlare rekryteras främst bland förhandlare hos arbetsmarknadens
samtliga erfarnaDet sker ingen specialisering medlama,parter. utanav

hanterar alla slags arbetsmarknadssektor.medlare tvister oberoende av
Personalomsattningen låg och det inte svårt klara behovetär är att av

bestårnyrekryteringar. Nyanställda medlare genomgår utbildning, somen
syftaromväxlande teori och praktik. praktiska utbildningen tillDen attav

medlarna skall lära sig hantera några medlingstekniker och bliatt mer
de arbetsmarknadsområden, inte har erfarenhetinsatta i de tidigaresom

från. så regionchefen det behövs.Praktiktiden länge attvarar som anser
sig oftast infonnation förMedlare vänder till för få relevantparterna att

finns sökahantera tvist. Det dock möjlighet för medlarenatt atten
förekommerinformation på hand inom FMCS eller på håll. Detannategen

dock endast i begränsad utsträckning.

Färlikningsorganisationens uppgifter

på den privata sektorn skyldiga månader innanParterna är tre ettatt senast
skall förnyasavtal löper anmäla till FMCS de avtal inteut ettattom anser
kontaktareller villkoren i avtal skall omförhandlas. Därefteratt ett en

förlikningsman och Medlingen ierbjuder medlingshjälp. regelärparterna
frivillg. vissa delstater förekommer tvingande bestämmelserI dock om

påmedling i konflikter den offentliga sektorn.
hanteras konflikt MedlingskommissionerI regel medlare.en av en ensam

sällsynta. förekommer dock två medlare har hand ärende iDetär ettatt om
medlarenutbildningssyñe och i svårlösta fall den ursprungligaatt

gång.kompletteras ytterligare förhandlingensmed medlare underen
förlikningen.Medlaren för tidsplan och dagordning försvarar

Förlikningsmannen har möjlighet träffa för sig elleratt parterna var
tillsammans.

kollektivavtal löper finns möjlighet för på den privataNär ett parternaut
stridsåtgärder. försöka få tillsektorn vidta Därmed det naturligtäratt att

stånd avtal innan det gällande har På den privata sektornavtalet löptett ut.
teknikföljs sällan medlingen någon konfliktlösningsmetod. En somav annan

går pådock har tillämpats medlad förlikning. Denär ut att
förlikningsmannen försöker få så många frågor möjligtlösaparterna att som
före viss tidpunkt och frågor sedan återstår lämnas tilldeatten som

FMCS bistårförlilmingsmannen för skiljemannaavgörande. ävenett
skallmed förebyggande insatser för undvika motsättningarattparterna att

leda till konflikter.öppna
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4 Lönestatistik

Enligt direktiven skall åtgärder krävs forutredningen vilka attange som
tillförsäkra tillgång statistikgod till kontinuerlig löne- och ären annan som
relevant för på bl.a. avtals-avtalsförhandlingama och uppdeladärsom
områden förstärktoch kön. det sammanhanget skall utredaren hurI ettange
förlikningsmarmainstitut Statistiskakan samverka myndigheter, såsommed
centralbyrån SCB, och SCB har på utredningens uppdragmed parterna.
utarbetat innehållande den nuvarandebeskrivningrapport,en en av
lönestatistiken och möjliga för tillgodose de kravutvecklingsvägar att som
direktiven ställer. i särskild volym.Rapporten publiceras bilaga 5 Isom en
detta kapitel beskrivs den befintliga lönestatistiken och de krav på statistik

ställs inom olika samhällsområden.som

lönestatistiken4.1 nuvarandeDen

Lönestatistik kommer till användning på flertal olika håll i samhällslivet.ett
användningsområden finns behov innehåll,Inom olika olikartade av

uppbyggnad, precision, aktualitet, hos statistiken. återspeglas iDettam.m.
differentiering statistikproduktion ocksåsamhällets samlade och i atten av

statistik både produceras och vidareförädlas hos flertal intressenter ochett
organisationer. båda inom den svenska lönestatis-De viktigaste grenarna
tiken främst konjunkturstatistiken och den årligaden månadsvisaär

påstrukturstatistiken. del baserad arbets-Den i sin tillär tur storsenare
beskrivs skallmarknadspartemas partsstatistik. dessa statistikgrenarInnan

några övergripande frågor beröras.mer

Övergripande aspekter

Allmänt lönebegreppetom

på problem, löses påLönestatistikproduktion generellt delstöter en som
olika gäller själva defini-inom statistikens olika Ett problemsätt grenar.
tionen skilja mellan lön egentligbegreppet lön. finns anledning iDet attav

löneinkomst Teoretiskt lönenmening, och lönekostnad. brukar säga attman
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givenförändras endast resultat villkoren ändras för huratt ensom av
för vilken arbetstid för given ersättning.arbetstid eller krävsersätts, som en

öka sinutgångspunkt kan med oförändrad lönMed denna en person
arbetstimmeökat övertidsarbete. Utslagetlöneinkomst t.ex.genom per

vanligen arbete på ordinarie arbetstid. Enbetalas övertidsarbete änmer
framräknas utbetald dividerad med antallönestatistik lönesummasom som

då ökning, allaarbetade timmar skulle komma registrera trots attatt en
oför-villkor för lönesättningen och därmed lönen i egentlig mening är

Förfarandet skulle däremot korrekt visa löneinkomstenändrade. att per
lönekostnad ökar.timme, liksom arbetsgivarens timme,per

återspeglakorrekt lönestatistik skall enligt vedertagen konventionEn inte
övertidstimmar,förändringar beror på ändringar i volymen ersattasom av

sjuklönedagar, pennitteringar, endast sådana förändringaretc., utan som
på för olika ersättningar ändras. Förändradberor villkoren slagatt av

för månadsavlönade villkorsändring,avtalad arbetstid däremotär somen
löneförändring. dock inte i denprincipiellt bör bokföras Detta görssom en

statistik, SCB producerar.som
lönekostnadsförändringfråga gäller hur skall påEn somannan man se en

ackordsarbetare, vidproduktivitetsförändring. Antag attmotsvarar en en
höjd produktivitet.oförändrade ackordspriser, ökar sin inkomst genom

därförSträngt har villkoren för och skulleinte arbetet ändrats,taget man
ökatkunna lönen ökat. heller har arbetsgivarens kostnaderinte Inteattanse
ochräknat producerad enhet. har både löneinkomstenDäremotper

i dettalönekostnaden ökat. Den lönestatistiska konventionen ärtimmeper
här frågafall faktisk löneökning. detregistrera Närmare bestämt äratt en

grundenlöneglidning i begreppets ursprungliga mening. rationellaDenom
löneökningför betrakta denna löneglidning faktisk är ävenattatt som en

kandetim- och månadsavlönade kan öka produktiviteten, menpersoner
få del produktivitetsökningen faktisk ändring löne-bara avav genom en

delvis kanvillkoren. Härtill kommer produktivitetsökningar baraatt anses
långsik-åstadkomna anställde själv. del samhälletsden En storvara av av

effektivaretiga produktivitetsutveckling beror på tekniska framsteg,
organisation, bättre utbildning, förbättrad arbetsmiljö, m.m.

Mätproblem

lönestatistiken, liksom iOlika slags mätproblem förekommer naturligtvis i
för totalunder-statistik. Fel beror på urval används i ställetattsomannan

bortfallsproblem intesökning, och andra allmänna problem skall här tas
däremot problem särskilt påverkar möjligheterna göratre attsomupp,

föränd-jämförelser mellan olika tidpunkter och beräkna procentuellaatt
ringstal.
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När beräknar den procentuella löneutvecklingen för sektor,man en
bransch eller överhuvudtaget individer kan resultatet påverkasen grupp av

sammansättningen individer förändras medatt avseende på yrke,av av
utbildning, ålder, Denna s.k. strukturella effekt på den uppmättam.m.
löneökningen alltså den löneförändring skulle haär registrerats ävensom om
inga enskilda individer haft någon löneökning. De strukturella effekterna är
oftast betydande till små branscher eller småmest när därman ser grupper,

sammansättningen olika slags individer kan ändras den påän görav mer
Ävenhela arbetsmarknaden eller inom sektorer. i lönestatistikstora en som

gäller den totala arbetsmarknaden uppkommer emellertid vissa strukturella
effekter, lågutbildade med låg lönt.ex. successivt ersättsom personer av
högutbildade högmed lön, eller arbetslösheten ökarpersoner attom genom
sysselsättningen minskar kraftigt på område där lönenivån awiker frånett
genomsnittet.

Det ñnns metoder åtminstone delvis bort struktureffektemaatt pårensa
ökningstalen. Vad det gäller löneutvecklingenär väga föratt samman

individer, vilka kan något så homogena medäranta närgrupper av man
avseende på löneutvecklingen. Man konstruerar alltså något slag index.av

SÅ Ålder,Ett för detta YA-vägning där hänsynsystem är till Yrketarman
och Arbetstid. Den lönehöjningen efteruppmätta sådan Vägning kanen
beskrivas lönehöjningen för standardiserat arbete utförsettsom som av en
arbetstagare i standardiserad ålder och under standardiserad arbetstid.en en
Ett eliminera vissa strukturella effekterannat sätt att beräknaär att
löneutvecklingen for identiska individer. I sådana beräkningaren grupp
kommer vissa strukturella effekter finnas kvar, däribland självfalletatt
individernas ålder.

Ett besläktat problem uppkommer vid institutionellt betingade om-
klassificeringar arbetskraften mellan sektorer, dvs. företag ellernärav
arbetsställen någon orsak klassificeras från sektor tillav om en en annan.
Lätt identiñerbara fall gäller händelser statliga verk bolagi-när storasom
serades eller lärarna började redovisas i den kommunalanär sektorn i stället
för i den statliga. Sådana omklassiñceringar kan i enstaka fall leda till
paradoxala resultat, med förhållandevis lågat.ex. löner inomom en grupp

högavlönad sektor flyttas till lågavlönad sektor. Då kanen en
genomsnittslönen öka i båda sektorerna resultat omflyttningen.som av
Institutionellt betingade omklassificeringar mellan sektorer kan hanteras
med hjälp vägningsförfarande på ungefärett struktur-av sättsamma som
förändringama. Tekniken enkel, detär inte alltid lika lättär attmen
identifiera fallen i de anförda, väl kända, exemplen.som nyss

Det tredje problemet gäller retroaktiva löner inte har utbe-ännusom
talats mätningen En förändringnär frångörs. tidigare perioduppmätt kanen
bli mycket felaktig. Problemet har flera aspekter. Det kan så attvara man

mätning inte innehåller retroaktiva löner,vet att det finns avtalen attmen
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klara. då den nivånEn justering kan till uppmättagöras att mangenom
lägger den höjningen uppskattning resultatetavtalsmässiga samt aven av
lokala årförhandlingar. komplikation under dock avtalenEn är attsenare
har oña innehåller skrivningartenderat bli allt mindre normerande ochatt

få kunskap flyttade"om inget avtalats". Förannat att t.ex.som om
Om inteavtalstidpunkter kan faktiska mätningar krävas. avtal klaraärnya

kan retroaktiva betalningenmöjligen gissa sig till vad den blir ochman
emellertid ocksådeñnitiv justering. Det kan sågöra attsenare varaen mer

ingårosäker på huruvida retroaktiva löner eller ellerär attman
fråga.retroaktiva ingår för osäker andel kollektivet i Då kanlöner en av

problemet kunskap och tidskrävande undersökningbara åtgärdas godgenom
sakförhållandet.av

Den statistiska löneglidningen

bådeåterkommande för de flesta använder lönestatistik,Ett problem som
löneforhandlare ochforskare och konjunkturbedömare, liksom medlare, är

den s.k. löneglidningen. benämns ibland lokal lönebildning ellerDen rätt
och löneökningskomponentslätt residual. medeller Detta ärrestpost en

Löneglidningen brukar definieras densyrmerligen innehåll.sammansatt som
registreras vad har avtalatstotala löneökning i statistiken utöver somsom

centralt således den i praktikenoch/eller forbundsvis, är restpost.en
löneglidning gammal, och den kan den användsTermen är när rest-om

föra med löneglidning, redan tidigaretankarna fel. menadesFörrposten som
löneökning uppstod vid ackordsarbetevanligen dennämnts, genomsom

vid sidanökad produktivitet eller revidering ackordenav avgenom
löneforhandlingama. form löneglidning litenDenna ärav numera av
omfattning. löneökning avtalas lokalt,består löneglidningen denNu av som

effekterockså minst de statistiskaoch ibland inte rent sommen
förändringar. Sådanauppkommer på olika slags strukturellagrund av

effekter mellan högavlönade ochuppkommer sammansättningennärt.ex.
lågavlönade ingår i löneglidningen delvispersonalkategorier ändras. Vidare

skiittjänstgöring,effekter omfattningförändringar i övertidsuttag, avav
sådana effekter uttyck for löneförändringar i genuinInte heller är merm.m.

högst reellamening. viktigt understryka deDäremot och äratt som
betalas.kosmadsförändringar för de företag eller branscher där lönerna

Även hänförbar tillden registrerade löneglidningenden del ärsomav
analytisk innebörd.lokala kan ha olika karaktär, med delvis olikartadavtal

förhandlingarkan resultat traditionella mellanDen uppkomma mersom av
också påarbetsgivaren fackförening, den kan berooch lokal rentmenen

återspeglar flaskhalseffekter for personal medindividuella uppgörelser som
På har löneglidnings-speciellt efterfrågade kvalifikationer. senare
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begreppets innebörd blivit skillnadendiffus, mellan vadän när ärmer som
förbundsvis avtalad ökning och ökninglokalt avtalad har börjat luckras upp.

Konj

Syftet med konjunkturstatistiken beskriva utvecklingen löner ochär att av
arbetskostnader underlag för konjunkturanalyser och konjunktur-som

Detta användningsområde förutsätter för det första statistikenprognoser. att
kortperiodisk, vilket innebär den framställsär månadsvis eller åtminstoneatt

kvartalsvis. För det andra krävs den framställs med någorlunda kortatt
tidseñersläpning.

Ända sedan 1930-talet har det i Sverige producerats kortperiodisk lö-
nestatistik för industriarbetare. Denna statistik länge den enda till-var
gängliga. taktI med tjänstesektorema ökade sina andelar den totalaatt av
ekonomin och tjänstemärmens andel arbetskrañen ökade inomävenav
industrin, uppstod behov heltäckande lönestatistik för konjunktur-av mer
bedömningar. Vissa utökningar gjordes också efterhand. Det emellertidvar
först på förslag 1987 års lönekommitté regeringen uppdrog åt SCBav som
och Konjunkturinstitutet utarbeta heltäckande kortperiodiskatt en
lönestatistik. Nu produceras löpande kortperiodisk statistik för såväl
arbetare tjänstemän, inom såväl privat offentlig sektor.som som

SCB:s konjunkturstatistik består följande delar, vilka redovisasav sepa-
rat:

konjunkturstatistik löner avseende den månadsvis,privata sektornöver-
kortperiodisk sysselsättnings- och lönestatistik avseende staten-

kvartalsvis,
kortperiodisk sysselsättnings- och lönestatistik kommunernaavseende och-

landstingen månadsvis.

SCB inte någon regelbunden samlad publiceringgör resultaten, inne-av
fattande totalberäkningar. Däremot Konjunkturinstitutet summariskgör en
sådan redovisning i sin publikation Konjunkturläget. Den sammanvägda
löneutvecklingen från konjunkturstatistiken sedan antal år tillbakaär ett
institutets huvudmått på den totala löneökningen.

Den månadsvisa konjunkturstatistiken för den sektorn baseras påprivata
totalundersökning företag med anställda och500 urvalöver etten av av

företag med 5-500 anställda. Urvalet omfattar företag5000 och sker medca
det centrala företags- och arbetsställeregistret, CFAR, urvalsram.som
Företaget urvalsobjekt, för industrins del, där arbetsställetär utom är
urvalsobjekt. Resultaten branschindelas i 25 branscher enligt Standardca
för svensk näringsgrensindelning, SNI 92. Insamlingen och publiceringen
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avtalsområdeUppgifteroch tjänstemän.på arbetarefördelningsker med om
inte.insamlasoch kön

mellankvotengenomsnittlig timlönSCBberäknararbetareFör som
lönenutbetaldatimmar. I denarbetadeoch antalutbetald lönesumma

inklusivesjuklön,alltså intearbetad tidingår lön t.ex.motsvararsom
övertidsersätt-såsom skifctillägg,utbetalda tilläggalla typer m.m.,av

arbetaderestidsersättning. Denochob-tilläggjourtidsersättning,ning,
betaldövertid,inklusivearbetstimmarutfördafaktisktomfattartiden

och restidjour- mm.
exklusivemånadslöngenomsnittligSCBberäknartjänstemänFör

månadslönöverenskommenmellankvotentilläggrörliga summasom
ingår inte.Sjuklöntill heltidspersoner.omräknatanställda,antaletoch

rörligainklusivemånadslöngenomsnittligocksåberäknasParallellt
provisioner,månadslönen läggsöverenskomnatill denvarvidtillägg,

inberäknas intenaturaförmåner Däremotob-tillägg,skifctillägg, m.m.
såsom dettidsmåttet,ingår iövertid inteeftersomövertidstillägg,

deñnieras.
vadrörliga tillägg ärinklusivemånadslön närmastärBegreppet som

jämförelserVidför arbetare.redovisastimlönjämförbart med den som
ocharbetaremellanjämförbarhetbristandedockuppkommertidenöver
denellerändrasför tjänstemänövertidsuttagetbl.a.tjänstemän omom

ändras.heltidsanställda tjänstemänförarbetstidenöverenskomna
sektornstatligadenlöner i årstatistikenkortperiodiskaDen över

myndigheter, departement,omfattandetotalundersökningresultat enav
för-allmännavid deanställdaingårSedan 1995affärsverk ävenm.m.

iredovisasingår inte. Destatliga bolagAnställda isäkringskassoma.
arbetsmarknadspolitiskaiingår deltagarehellersektom. Inteprivataden

förpåberäknasmånadslönGenomsnittlig sättåtgärder. somsamma
tillägg,inklusive olikaprivata sektorn, utomi dentjänstemän typer av

underkvartalsstatistik, där lönerna mätsStatistikenövertidstillägg. är en
myndighet, näringsgrenefterUppdelningarmittmånaden i kvartalet. görs

och län.
produ-och landstingför kommunerlönestatistikenmånadsvisaDen

Landstingsförbundet.respektiveKommunförbundetSvenskaceras av
Statistikenmånadslön.överenskommenendastlönebegreppharDen som

260kommunernaförtotalundersökningarpåbygger merparten avav
tillsedanräknasResultaten23.19och landstingen288 uppav

motsvarandeellerdataföretagvia deskertotalnivå. Insamlingen som
uppdateringförDataföretagenlöneutbetalningama.handhar avsvarar

Slut-tiden.jämförbarhetochpopulationsavgränsningar överavtal,
utbe-ingårstatistikenförbund. Irespektivehos ävengranskning sker

utbetal-såväl etterersättningar,retroaktivaochtalda lönesummor
deden månadningsmånad avser.som
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Konjunkturstatistiken för löner ligger till grund för SCB:s
arbetskostnadsindex för den sektorn. Tillägg här förprivata görs
lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter. Vidare tillägg, vadgörs
gäller arbetare, för helglön, semesterlön, sjuklön, naturaförmåner och
andra ersättningar. För tjänstemän tillägg för sjuklön. Här bordegörs

hänsyn till övertidsersättning och lönäven i anslutning tilltas semester,
relevanta sådana uppgifter har inte kunnat insamlas.men

Det kan i anslutning härtill vad gäller konjunkturstatistikennoteras,
for arbetare i privat sektor, kostnadsförändringar för företagen tillatt
följd variationer i övertidsuttag kommer registreras, inte baraattav som

förändring i arbetskostnadsindex, oegentligtävenutanen som en
löneförändring. Den del denutgör brukar kallasrestposten av som
löneglidning. Sedan 1996 har dock statistiken byggts med frågorut om
övertidsersättningar, vilket möjlighet for korrigeraöppnar föratt
variationer i övertidsuttag.

Konjunkturstatistiken i övrigt behäftad med de inledningsvisär
allmännanämnda mätproblem lönestatistik kan förknippadsom vara

med: struktureffekter, förskjutningar mellan sektorer och retroaktiva
betalningar. När det gäller förändringar kortare perioder, vilketöver är
aktuellt i samband med konjunkturbedönmingar, sannoliktär
struktureffelctema mindre betydelsefulla. F örskjutningar mellan sektorer,

bolagisering Postverket och Televerket kantypen däremotav av ge
kraftiga missvisningar på kort sikt. Lösningen på detta problem är att,

förskjutningar inträffar, justeranär tidsseriemastörre såsom tidigare
diskuterats. Detta också.görs

Problemet med de retroaktiva lönebetalningama har i
konjunkturstatistiken lösts regelbundet frågar dessa.attgenom man om
Detta innebär statistiken under relativt lång tid, till ungefäratt ettupp
halvår, preliminär innan de retroaktiva lönebetalningamaär har fördelats
på den månad de Fördelen emellertid efterhand fårär attavser. man en
god bild lönenivån efter lokala förhandlingar. iEn sig önskvärdav
snabbare redovisning försvåras de lokala förhandlingarna kan draattav

på tiden, och detta i skiftande grad.ut

Strukturstatistiken

Syñet med SCB:s årliga strukturstatistik jämförbar infonnationär att ge om
lönestrukturen på arbetsmarknaden. Den bygger till delar på denstora
förhandlingsstatistik arbetsmarknadens producerar,parter partsstatis-som
tiken. Partsstatistiken ställs SCB:still förfogande ekonomisk ersättning.mot
Denna statistik kompletteras SCB undersökningar påav genom egna
områden där partsstatistiken har dålig täckning.
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redovisningdärigenommöjliggörindividbaserad ochStatistiken är en
utbildningsnivå,yrke,ålder, kön,variabler:flertalfördelning påmed ett

ekonomin, näringsgren,huvudsektor iregion,inriktning,utbildningens m.m.
fördelning påkanindelningar. Däremotdessakombinationersamt enav

inteavtalsområde kanför närvarande. Begreppetavtalsområden inte göras
tiden,kan förändrasAvtalsområdenentydigt definieras. överalltid genom

"hängavtal"konstruktionoch uppdelningar,sammanslagningar etc.av
Om exempelvis denpercentiler.i formlönespridningGraden avangesav

månad har 10000 kr.går vid 10percentil 10för procentgränsenövre per
percentilermindre. Dekr. ellerpå 10 000månadslönbefolkningen enav

och 90.50, 7510, 25,SCB brukar redovisa ärsom
genomgående påpartsstatistiken tidigarebyggdesektornden privataFör

Många dessaoch arbetstagarparter.arbetsgivar-mellanstatistikavtal av
utförs enbartstatistikprodulctionenochuppsagdaavtal är avnumera

tillkommitunder tidstatistikavtal hardelEnarbetsgivarparten. senarenya
SAFmellanskriftliga avtallängrefinns inteförbundsnivån.stånd på Det

tillgång tillfårSCBlönestatistik,rapporteringSCB vad gälleroch menav
tidigareIntentionema i detidigare.ungefärpåuppgifter sätt somsamma

skallSCBuppgiftslämnande ochdubbeltundvikaavtalen,gällande attatt
bibehållits.därmedharkostnaderna,delstå för en av

denheltäckande. Förprincipstatistiken isektornden offentligaFör är
ArbetsgivarverketArbetsgivarverket.statistikeninsamlasstatliga sektorn av

påhuvudorganisationemamedstatistiköverenskommelserträffathar
framställsstatistiklandstingensochlöntagarsidan. Kommunernas av

Även finnshärLandstingsförbundet.respektiveKommunförbundetSvenska
statistikavtal.

delvisskälpartsstatistiken skiljer sigolika delarnaDe somavav
dessaoch hurförhandlingssystemenocholika löne-med dehänger samman

historiskt.utvecklatshar .
Dettalönebegrepp.används skildapartsstatistikendelarolikaInom av

ellerVilketlönesystem.haft olikahar eller harpådelberor till attstor man
berorredovisningoffentligefter ilönebegreppvilka strävar ensom man

partsstatistikproducenterFlertaletredovisningen.syftet meddelvis på av
i lönenkomponenterolikaklassificeringanvänder avgemensamen

standard förSvenskersättningar, nämligenoch andratillägggrundlön,
regeligår detSIAK. Därigenomarbetskostnader, attindelning av

löne-med deti enlighetberäkningarjämförbaranågorlundakonstruera
eñer.begrepp är uteman

förersättningarbetad tid ochförersättningmellanskiljerMan ar-
fasttid i formför arbetadingår ersättningSCB:s lönebegreppbetad tid. I av

t.ex.olika tilläggmängdackordslönrörlig lön t.ex.och/ellerlön samt en
dock inteoch jourersättning,skiñfonnstilläggskiñtillägg,ob-tillägg,

ochövertidsuttagetvarierar medstorleksistnämndasövertidsersättning. Den
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bör därför exkluderas jfr. principdiskussionen inledningsvis om
lönebegrepp. frågaI arbetad tid ingår inte sjuklön, eftersom dennaom
varierar med volymen sjukdagar jfr. återigen lönebegreppsdiskussionen.
Däremot ingår semesterlön för tjänstemän. Detta borde principiellt föranleda
justeringar med hänsyn till variationer i längd, vilket dock intesemestems är
praktiskt möjligt.

SCB har nyligen utarbetat förslag till enhetliga definitioner löne-ett av
begrepp, vilket har överlämnats till arbetsmarknadens förparterm.m.,
synpunkter. Det kan vidare observeras lönebegreppet i konjunktur-att
statistiken, tidigare skiljer sig något från detpresenterats,som som nu
redovisats för strukturstatistikens del. Detta naturligt, bland medär annat
tanke på de högre kraven på snabb redovisning konjunkturstatistiken.av

Lönema under mätperioder kraftigt skiljer sig mellan olikamäts som
områden. För den privata sektorns arbetare på SAF område sålundaär:s
mätperioden kvartalet,2:a medan för tjänstemän mätperioden augusti.är
För stål- och metallverken gäller dock september-oktober för både arbetare
och tjänstemän. Staten har september mätperiod, kommuner ochsom
landsting har november. SCB:s mätningar september-oktober.egna avser
Dessa olikheter kan innebära svårigheter analyser och jämförelser, igöraatt
synnerhet dessa skall ha hög aktualitet. Konsekvensen inte minstnär är att
den samlade redovisningen kan ske först de tidigast insamladenär

Åuppgiftema hunnit bli ålderstigna.tämligen andra sidan är en gemensam
mättidpunkt ingen garanti för mätningarna blir jämförbara. kanDetatt
exempelvis så revisioner enligt avtal och/eller retroaktivaatt senastevara
betalningar finns med på område inte påett ävenett annat,men om
mätperioden Från och med års1998 insamlingär gemensam. avses
mätperioden för all SAF-statistik bli september-oktober.

Vad gäller redovisningen på yrken används flera olika klassificerings-
på arbetsmarknaden. i vissa fallDe svåra tillsystem är översättaatt

varandra och till officielladen Svensk standard for yrkesklassiñcering,
SSYK. Denna standard bygger på den internationella klassificeringen ISCO.
Fördelningen på bakgrundsfaktorer erbjuder inga principiellaövriga större
problem: ålder och kön framgår utbildning hämtas frånav personnumren;
Utbildningsregistret, omfattar hela befolkningen ålderni år;15-74som
sektor, näringsgren och region for de uppgiñslämnande företagen framgår

det centrala företags- och arbetsställeregistret, CF AR.av

Uppgiftslänmarfrågor m.m.

Statistikproduktionen medför uppgiftslänmarkostnader, ibland ärsom
mångdubbelt kostnaderna för statistikproducenten själv. Stats-större än
maktema har därför organisationer bland skall bevakautsett annatsom ny
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Uppgiñslämnar-statistikinsamling. Exempel Företagensförändradeller är
sektorn, ochprivatainom denbevakar statistikendelegation, FUD, som

kommunsektom.bevakarSvenska Kommunförbundet, som
undersökningar och detföretagsbaseradeSCB genomför antalett stort

företagen.uppgiftslämnandet mellanfördelagäller på lämpligt sättettatt
måsteuppgiñslämnandet demånga företag medförFör göraatt anpass-

enkät i flera årföredrar besvarasina dataregister. Deningar att sammaav
Frånundersökningar.flera olikaframför punktvis lämna uppgifter tillatt

rotationmed visssynpunkt det emellertid önskvärtstatistisk är aven
har SCB söktönskemålmellan företagen. olikauppgiftslämnandet Dessa

urvalsförfarande.beakta samordnatettgenom
officielladenlagen 1992:889officiella statistiken regleras iDen om

myndigheter understatligaOfficiell statistik kan framställasstatistiken. av
gäller och vilkauppgiñslämnarplilctfor vilkaregeringen. I lagen anges
beskrivsSFS 1992:1668finns. förordningtvångsmedel I närmaresom en

producenter.myndigheter Iofficiell statistik och vilkavad ärär somsom
gällerundersökning vad iredogörs for varjeSCB:s författningssamling som

variabelinnehåll, inrapporteringsdatum,fråga m.m.om
och arbets-mellan SCBsamarbete i statistikfrågorformaliseratEtt

NämndenLönestatistiknämnden.sker inom förmarknadspartema ramen
syfte förbättralönekommitté medpå förslag årsinrättades 1987 attav

SCB ochinformationsutbytet mellan parterna.m.m.

förhandlings-lönestatistik iBehov4.2 av

medlingsarbetetoch

före-uppdrag intervjuatSamuelsson har på utredningensMedlaren Gunnar
framgår detdessa intervjuerträdare för arbetsmarknadens Av attparter.
lönestatistiken ipåarbetsmarknadensfinns huvudlinjer i parterstre syn

värdefull ochlönestatistikenförhandlingsarbetet. uppfattningEn ärär att
lönestatistiken onödigpositiva effekter, uppfattning ärär attger en annan

lönestatistikensuppfattningoch skadlig och mellanliggande tredje är atten
delönestatistik dominerarpositiva tillroll överdriven. Bland dem ärär som

sektorn delaroffentligafackliga Arbetsgivama på denorganisationerna.
faktaunderlag iuppfattningen statistikens värde gemensamtett enom som

branschen ochi denförhandling, det förutsättningaräratt egnamen menar
för förhand-avgörandeföljsamhet till andra områden skallinte varasom
framföråterfinns alltlönestatistikennegativa tilllingsresultatet. De ärsom

SAF -områdethos förbunden inom
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Argument för lönestatistik från sidaparternas

De lönestatistiken värdefull det riksintresseatt är ärattsom ettanser anser
det finns bra lönestatistik. Tillgång till välatt utbyggd statistik ären en en

bland flera viktiga faktorer i förhandlingar både lokalt och på förbunds-
planet. En lönestatistik förtroendeskapande inför avtals-ärgemensam en
rörelse. Motsättningar mellan i nivåfrågor med hänvisning tillparterna
löneökningar för andra går inte undvika, haratt parternagrupper men om

verklighetsbild minskar risken för konflikter. Ett fakta-samma gemensamt
underlag värde för jämförelser med andraär branscher och med andraav
avtalsområden inom bransch. En användning löne-samma annan av
statistiken kan avläsa effektemaär riktade satsningar iatt parterna av
tidigare avtal. Har inte statistik söker de fackligaman en gemensam
organisationerna samla in löneuppgilter enkäter och liknande. Detatt genom
finns då tendens överdriva utvecklingen på andra områden.atten

De positiva till lönestatistik vidare statistiken tidigareär attsom menar
visserligen kunde ha viss lönehöjande effekt, situationenatt ären men
annorlunda då det inte längre i utsträckning förekommernu samma
följsamhetsklausuler och diskussioner millimeterrättvisa. Kan redo-om man
visa förklaring för medlemmarna varför uppgörelse denuten en ser som

det inte något problem med skillnadergör, är mellan avtalsområdena.
Framtida konflikter mellan bedöms komma maktfrâgorparterna röraattmer

nivåhöjningar.än

Argument lönestatistikmot

De negativa till lönestatistik framhållerär det måste finnasattsom ar-
betskrañskostnadsstatistik, det inte finns behov lönestatistik iattmen av
förhandlingsarbetet. Det i fall ointressant med statistik baserad påär vart
personuppgifter.

I de lokala förhandlingarna kritikerna till lönestatistik statis-attmenar
tiken försvårar utveckling individuell och differentierad lönesättning.moten
Medianlön uppfattas ofta de enskilda anställda liktydigt medav som
normallön. Istället för central lönestatistik bör lönestrukturen baseras påen
kompetens och företagen måste då bygga tillsammans medsystemupp egna
de lokala fackliga organisationerna. Allt lönebildningen sker på lokalmer av
nivå med utgångspunkt från och värdering arbetsuppgifter där denansvar av

prestationen blir avgörande för lönesättningen. Nivåutvecklingen kanegna
hålla påreda ändå, följa den befintliga statistikent.ex. att överman genom

lönesummor.
I förbundsförhandlingama behövs enligt denna uppfattning inte heller

någon lönestatistik eftersom dessa förhandlingar bör utgå från förutsätt-
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vinstut-marknadsläge,det gälleravtalsområdetningarna för det näregna
Med betoningpå arbetskraftefterfråganveckling, prisutveckling, enm.m.

fokuseringochi bakgrundenroll riskerar kommastatistikens detta att enav
för andratill löneutvecklingenpå frågan följsamhetistället ske grupperom

lönestatistik förNågondärmed lönedrivande.Statistiken blirområden.och
sådanaeftersomintesatsningar behövseffekter centralaavläsaatt av

för de centralabehovförekomma. finns ingetbör Detintesatsningar
poliser.parterna att agera

överdrivenstatistikens rollförArgument äratt

slöseridet medöverdrivenstatistikens rollDe hävdar ärär attatt menarsom
andralönestatistiken. Dealltför vikt vidfasta attstoratt menarresurser

pågrundläggande problemför lösaviktigarebetydligtfaktorer attär
detförväntningar ochmedlemmarnasavgörandeDet ärarbetsmarknaden. är

inflation.löneökningar ochsambandet mellanförklaradärför viktigare att
skapamåsteförankrad hoslönebildningfåFör är parternaatt mansomen
inommellanSamverkansavtaletförtroendebasis.pågrund parternaen
dvs.formen för förnyelse,avtal denliknandeindustrin och andra är rätta

branschens framtid.idé församverkan gemensamom en

lönestatikstik isynpunkter påörlikningsmärmensF

förhandlingsarbetet

under-relativtstatistiken har spelatvisarmed medlareIntervjuerna att en
brevbekräftas också imedlingsförhandlingar. Dettaroll iordnad ett som

därtill kanorsakmedlaren Rune Larson. Enfåttutredningen attvaraav
förtharsedanförstikommermedlarna parternaprocessen

regeldå iStatistikdiskussionemakört fast".ochdirektförhandlingar är
undertill diskussionstatistikfrågor har varitmåndenavklarade. I uppe

någonhar inte hañinledningsvis, desketthar det störremedlingen men
betydelse i slutskedet.

aktuellastatistiken för detsällandock inteMedlama har använt av-
alternativakostnadsberälmaocholika modellertalsområdet för att testa

samverkan mellaninitiativ tillmedlarna tagitIbland harlösningar. parternas
fåförutsättning förEnpå olika komponenter.för räknaStatistiker attatt

statistikenkostnadsberäkningar har varitför olikafrån attparternaaccept
gångförhandlingensfall underiellervarit att vart parternapartsgemensam

statistiska uppgiñer.ifrågavarandeenighetkommit till om
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4.3 Andra intressenters krav på
lönestatistiken

Konjunkturbedömningens behov

Det finns flera myndigheter, organisationer och företag ellergörsom mer
mindre omfattande konjunkturbedömningar. Inom den statliga sfären kan

Konjunkturinstitutet,nämnas Finansdepartementet och Riksbanken. Vidare
konjunkturbedömningar näringslivetsgörs och arbetsmarknadensav

organisationer, bankerna och vissa storföretag. Konjukturinstitutetav av
torde den institution använder konjunkturstatistikenmest övervara som
löner. Utvecklingsarbetet hos producentema denna statistik sker därför iav

samarbete med Konjunkturinstitutet.nära
Konjunkturbedömningens krav uppfylls redan i flera viktiganu av-

seenden den befintliga konjunkturstatistiken. Den produceras med kortav
eñersläpning. hanterarDen de retroaktiva lönebetalningama på sättett som

betydligt bättre löneglidningen i kortare perspektiv vadett änger grepp om
möjligt med strukturstatistiken. Den månadsvisaär redovisningensom är

viktig, inte bara för den kontinuerliga indikationer. Den ocksåatt ärger
väsentlig de lokala avtalen avviker från de centrala överenskommelserna.om
Man kan spåra flyttade avtalstidpunkter.t.ex.

Lönestatistiken visar emellertid inte på tillfredsställande effektenett sätt
förändringar i arbetstider, varken konjunktur-i eller strukturstatistiken.av

Den avtalade ordinarie veckoarbetstiden vid heltidstjänstgöring borde
insamlas. Arbetstidsbegreppet kan dessutom i framtiden komma bli änatt

problematiskt, konjunkturanpassad arbetstid och individuellat.ex.mer om
Ävenavtal arbetstid allmänt införs. övertidsbegreppet kanom mer

förändras.
För konjunkturbedömningama det vidare önskvärt ha uppfatt-är att en

ning precisionen i beräkningarna de procentuella förändringstalen. Iom av
detta avseende brister konjunkturstatistiken därigenom den endastatt anger
konfidensintervall för den skattade nivån i kronor.

Konjunkturbedömningar innefattar också jämförelser den svenskaav
löneutvecklingen med den i andra länder. Sådana jämförelser i sin turger
grund för bedömningar det svenska näringslivets konkurrenskraft ochav
dess avsättningsmöjligheter, både på exportmarknadema och den del av
hemmamarknaden för importkonkurrens. Här det inte alltidär utsatt ärsom
fråga fram det principiellt riktigaste måttet på den svenskaatt taom
löneutvecklingen, det mått jämförbart med vad harutan är mestsom man
tillgängligt för andra länder i form aktuella utfall ochav prognoser.
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det gällerstår till budshuvudsak två årsvisa måttDet i när sta-är som
internationell spridning:tistik och medprognoser

hour manufacturing" och"compensation per
employee the business sector"."compensation per

US Laborpublicerasförsta måttet, industrisektom,Det avsom avser
nationalräkenskaper.data från olika länderspå grundvalDepartment av

många fall tordearbetade timmar. ldivideras med antaletLönesumman
måttet,andraarbetare. Detmått bygga på statistik avseende enbartdetta

uppgifter frånockså påredovisas bl.a. OECD och EU, baserassom av
näringslivet. Lönesummannationalräkenskapema, anställda i helamen avser

riktigtalltså frågapå anställda, och det inteslås antalet är ettut om
timlönebegrepp.

lagstadgadeavgifter, såvälmåtten innefattar socialaBåda de angivna
avgifter tydligtmånga länder betraktas socialaavtalsenliga. I sommersom

skäl kan detfallet i Sverige. Ettlönefönnån vad attän är varasomen
socialförsäkrings-finansieraofta finns traditionutomlands längre atten av

egenavgifter.arbetsgivaravgifter och Iförmåner kombinationgenom en av
först från år 1993 ihar egenavgifter på löntagarinkomsterSverige större

omfattning kommit till användning.
OECDsammanställerinternationell statistikVad gäller kortperiodisk
arbets-manufacturing", exklusive"hourly earnings inuppgifteräven om

eller kvartalsvismånadsvisgivaravgifter. uppgifter redovisasDessa
samlar in datatillgängligt för länderna. Manberoende på vad finnssom
för industriar-timförjänstliggadet begrepp närmastöver som man anser
veckoförtjänstfacto for olika länder sigkan härvid debetare. Det röra om

näringslivet ellerhelamånadsföijänst i stället for timförtjänst, gällaeller
barai stället förfor gälla tjänstemänhela ekonomin i stället industrin, även

forinkludera iställetfor båda könen,enbart i ställetarbetare, mänavse
inte.publicerasexkludera arbetsgivaravgifter Prognoseretc.

Forskningens behov

samhällsekonomiskaangränsandelönebildning ochEmpirisk forskning om
arbetsmarknademasöka kimskapenfrågor viktig för sätt attär att om

där denmakroekonomiska planet,såväl på detfungera. Detta gäller
individ-mikroplanetpåstabiliseringspolitiken arbetar,traditionella som -

arbetsmarknadspolitiken,forföretagsnivån särskilt intresseoch ärsom av-
socialpolitikenutbildningspolitiken, etc.

Henrik Schagerredovisade Nilsårs lönekommittétill 1987I rapporten
dåfrån antalpå synpunkterlönestatistik, baseratforskningens behov ettav
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verksamma forskare. synpunkter till delar fortfarandeDessa storasynes
har emellertid övervägandengiltiga. Utredningen led i sinaettvara som

aktualiserade synpunkter empiriskt inriktadevelat del denta av som
samhällsekonomiska forskningen lägger på lönestatistiken. antalEtt av

påSveriges främsta forskare det aktuella området har därför fått framföra
sina och önskemål. det följande redovisas dessa synpunkter.synpunkter I

de åren alltmer kommit inriktasForskningen har under 10-15senaste att
data på företagsnivå. Tidigarepå aspekter förutsätter individ- och varsom

perioder pådet i första hand fråga analysera tidsserier långaöveratt enom
Phillipskurvan,aggregerad nivå. Ett välkänt exempelstarkt är vars

australiensaren A.W. Phillips se också avsnitt 2.2. Hanupphovsman var
1950-talet Englands löneutveckling och arbetslöshet understuderade på en

bakåt tiden, och han farm högre arbetslöshetenhundraårsperiod i att var
löneökningama kunde enkeltdesto mindre blev och Dettatvärtom.

åren Phillipskurvan alltillustreras i diagram. Med blevett meren
modell för Sambandet förlorade sinotillfredställande lönebildningen.

förbättramöjligheternaForskarna prövade till börja medstabilitet. att att
flermakroekonomiska hänsyn tillkurvan dessinom att taram genom

ifaktorer, tidsförskjutningartänkbara lönepåverkande undersöka
emellertid inte ilönebildningsprocessen, Detta resulterade merm.m.

framgångar.beständiga
därför inteinriktningen på mikrostudier inom forskningenDen ökade är

intresseförskjutning delarna.för från helheten till Denenbart uttryck en
kunskap de makro-beror också på insikten till ökadatt vägom en om

grundläggandesammanhangen går via förståelse deekonomiska bättre av
mikronivå.påmekanismema

finns inom forskningen kunna kopplastarkt behovEtt att sammanav
löneuppgifter med ha betydelseindividuella andra variabler kan antassom

själv,dels individenför lönebildningen. bakgrundsvariabler kanDessa avse
frågaPå individplanet kan härviddels företaget och branschen. det vara om

kan det gällakön. På företags- eller branschplanetutbildning, ålder och
företagsstorlek och expansionstakt.sådant lönsamhet,som

kunnaföreliggande sammanhangetAv särskilt intresse i det mätaär att
företag eller deneller överefterfrågan arbetskraft i detgraden under- påav

makroekonomiskabransch individen verksam. Arbetslösheten, idär är som
för på arbetsmarknaden,undersökningar ofta används indikator läget ärsom

sittbranschnivå så förlorarpå företags- eller inte relevant. En person som
vissfrån visst företag viss bransch och iarbete det visserligen igör ett enen

tidsperspektiv anknytningdennaregion, åtminstone i längreett tunnasmen
ochföretagsnivån föga meningsfullt talaSärskilt på det änärut. att om -

statistik hur arbetslöshetenmindre försöka samla storom -
indikator påfråga företagetadekvat vakanser hosMer att om somvore

viktigt skilja mellanarbetskraftseñerfrågan. Begreppsmässigt det härär att
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och sedan tidigare kvarstående vakanser.nytillkommande vakanser
infogas SCB:s såvälUppgifter vakanstal skulle kunna i lönestatistik, iom

kan denkonjunkturstatistiken i strukturstatistiken. Det anmärkas attsom
på arbetsförmedlingarnavakansstatistik ñnns, och baseras tillsomsom nu

alternativ tillha blivit allt osäker. Ettanmälda lediga platser, meranses
konjunkturbaro-kvantitativ vakansstatistik finns i Konjunkturinstitutets

kvalitativt redovisar bristen på arbetskraft olikadär företagenmeter, av
slag.

registreras stmkturstatistiken.Viktiga bakgrundsuppgiñer individen iom
kommit tillpåfallande hur sällan denna statistikDet likvälär pass

skäl den har låg täckningsgrad vadanvändning inom forskningen. Ett är att
lättöverkomlig bristanställda mindre företag. Detta relativtgäller i är en

för mikroekonomisktmakroekonomiska problem denvid studier, ettmen
iknyter särskilt intresse till bl.a. olikheterorienterade forskningen, där man

forskarnaoch företag. högre grad harlönebildningsprocessen i små Istora
sålunda finns tillgå Levnadsnivåunder-litat till andra databaser: att

och HUS-databasen vidsökningama, vid Stockholms UniversitetLNU,
Göteborgs Under utvecklingIndustriens Utredningsinstitut och Universitet.

Uppsala i samverkanför närvarande databasen LINDA vid Universitetär
SCB, Arbetsmarknadsstyrelsen Arbets-med Riksförsäkringsverket, samt

inteLINDA innehåller för närvarandemarknads- och Finansdepartementen.
önskemål fråninformation och arbetade timmar, detlöner är ettom men

uppgifter.forskarna komplettera den med sådanaatt
paneldatabaser, vilket innebäruniversitetsanknutna databasernaDe är

antal år.har tillgång för identifierade individer undertill data ettatt man
forskningen, kanmycket fördel för dels eftersomDetta är stor manen

individer och förändringar tiden, delsanalysera både skillnader mellan över
bristeftersom det totala antalet observationer blir genomgåendeEn ärstort.

Ide-uppgifter rörande företagsanknutna förhållanden saknas.emellertid att
ha tillgång ochaliskt naturligtvis parallellt till både individ-attvore

före-företagspaneler. alternativ tillföra individdatabasemaEtt är att
tagsinfonnation.

Önskemål löneuppgifter Arbetskrafts-finns också insamla iattom
Sådana uppgifter motsvarandeundersökningama, AKU. insamlas it.ex.

dåkombination med panelförfarande skulle detundersökningar i USA. I ett
arbetslöshets-analysera samband mellan lön ochbl.a. bli möjligt att

längd. problem kan emellertid de individerperiodemas Ett att somvara
svårtbesvarar AKU har dåliga begrepp sin lön och det i varje fall ärattom

huruvidafå uppgifter för de lönebegrepp efter,äratt ute t.ex.man om
möjlighetövertidsersättning och olika slag tillägg ingår eller inte. Dennaav

därför begränsat användbar.endastär
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Jämställdhet mellan könen

Sverige har medlemsskapet i EU, medverkande till internationellagenom
konventioner och lagstiftning fastlagt bestämmelsergenom egen om
principer för lönesättning och kvinnor. Enligt jämställdhetslagenmänav
1991:433, i viktiga avseenden ändrad år 1994, gäller det otillåtetäratt att

arbetsgivare tillämpar lägre lön eller anställningsvillkor fören sämreannars
arbetstagare dem arbetsgivaren tillämparän för arbetstagareen som av

kön, de utför arbetemotsatt när betrakta lika ellerär likaattsom som av
värde. Detta gäller dock inte arbetsgivaren kan visa de olika anställ-attom
ningsvillkoren beror på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar
för arbetet eller de i varje fall inte sig direktatt eller indirekt harvare
samband med arbetstagarens könstillhörighet. Vidare skall arbetsgivarna
årligen kartlägga i vad mån det förekommer löneskillnader mellan könen,

arbetettrots lika eller likaatt är värde, ochatt vad orsakernaanse som av
till sådana skillnader Arbetsgivare och arbetstagareär. skall samverka i
arbetet utjämna och förhindra omotiveradeatt skillnader i löner och andra
anställningsvillkor.

Dessa allmänt gällande lagregler har inom olika delar arbetsmark-av
naden följts avtal. Det lokala jämställdhetsarbetet förutsätter tillgångupp av
till arbetsplatsvis framställd lönestatistik köns-, yrkes- och ålders-ärsom
fördelad, De avtal lönestatistik finnspartsgemensam på delarm.m. om som

arbetsmarknaden har också betydelse för kunna följaav stor utveck-att
lingen löner för kvinnor och Sedan länge finns dessutommän. reglerav om

all individualiserad ofñciellatt statistik skall könsuppdelad intevara om
särskilda skäl talar Detta stadgas i förordningenemot. 1992: 1668 denom
officiella statistiken.

Alhnäninfonnativa behov

Enskilda behöver information beslutsunderlag för valpersoner som av
utbildning, yrke, arbetsgivare, bostadsort Informationen böretc. vara
utformad så den belyser konsekvenser olikaatt val. Företag ochav orga-
nisationer har motsvarande informationsbehov. Att tillgodose sådana krav är
viktigt bland för arbetsmarknaden skall fungeraannat att väl. Prisrela-
tionema mellan olika produktionsfaktorer, inbegripet olika typer av
arbetskraft, viktiga också i vidareär perspektiv, för företags inves-t.ex.
terings- och lokaliseringsbeslut, för samhällsplanering En godm.m.
allmäninformativ statistik därför viktig förär god resursfördelning iatt en
samhället skall säkerställas.
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överväganden5 och förslag

5.1 Utgångspunkter för förslagen

Bakgrund

Det finns enligt utredningens bedömning starka motiv för förbättraatt
lönebildningen. Den har under de decennierna inte fungerat väl.senaste
Under decennier har lönebildningen högre löneökningar i Sverigegenererat

i våra viktigaste konkurrentländer.än Detta till har de svenskatrots
löntagarna fåttinte några nämnvärda reallöneökningar de tjugo åren,senaste
medan arbetslösheten har stigit till rekordhöga nivåer.

finnsDet ingen enkel förklaring till dessa problem. Förklaringen får
sökas i antal samverkande faktorer. Avtalsförhandlingamaett har spelat en
central roll för lönebildningen. Tidigare förhandlingar på flera nivåervar
och följsarnhetsklausuler vanliga. Båda dessa förhållanden tenderar att vara

Äveninflationsdrivande. förhandlingar på förbundsnivå, i den senastesom
avtalsomgången våren 1995, harstora resulterat i högre löneökningar iän

omvärlden. Detta arbetslösheten hade stigit till myckettrots höga nivåeratt
och det i regel inte fanns några klausuleratt i avtalen.

Avtalsförhandlingama kan emellertid inte förklara problemen.ensamma
Den ekonomiska politiken har också bidragit, bland serieannat genom en
devalveringar och oförmåga undvika perioder med överhettning.att
Arbetsmarknadens regelverk och företagens sårbarhet för störningar i
begränsade delar verksamheten har också haft betydelse.av

Förikningsmannaexpeditionens sköta sitt uppdrag inte hellersätt att är
förklaringen till problemen. Medlama har lyckats ochatt parternaena
antalet konflikter och konfliktdagar har inte varit anmärkningsvärt högt.
Företagens sårbarhet i kombination med medlarna normalt har haftatt som
sin enda uppgift få avtal, avtalsinne-att parterna att ett oavsettenas om
hållet, har emellertid lett till avtalsförhandlingar under medling resulteratatt

föri höga avtalskostnader.
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förändratslönebildningen iförutsättningarnaUnder 1990-talet har för
kravinternationellt inflationstakten ställerlågaväsentliga avseenden. Den

nominella nivåerpå lägrepå lönebildningen kan klaras betydligt änatt
konkurrenskraft skall försvagas.näringslivsför inte svenskttidigare, att

vilket innebärfrån inflationsmål på 2Penningpolitiken utgår procent,ett ca
ochtill höjda påkommer ledafor nominella löneökningarhöga räntorattatt

nivåerstigit till sådanaArbetslösheten harminskad sysselsättning.sikt att
for komma tillrätta medarbetsmarknadspolitik inte räckertraditionell att

sektornoffentligafinansiella restriktionema i denstarkareproblemen. De
kansysselsättningexpansion offentliginte hellerinnebär vidare att aven

påväl fungerande lönebildning,arbetslösheten påtagligt. Enminska som
anpassad tillinflationsmålet och på lokal nivåmedtotal nivå förenlig ärär

förbättraskulle emellertid kunnaförutsättningar,olika verksamheters
tilloch sysselsättning och bidraför ökad tillväxtförutsättningarna en

arbetslösheten.sänkning av

betänkandei dettaFörslag

skallsärskilde utredarendendirektiv till utredningenregeringensI attanges
enligtInstitutet skallförlikningsmarmainstitut.förstärktlämna förslag ettom

övergripandefrämja demöjligheterökadedirektiven attges
arbetsmarknadensavtalsförhandlingama mellansamhällsintressena i parter

lönebildning. För-för väl fungerandeförutsättningarnaoch förbättra en
sänkningrejällönebildning möjliggörskall främjaslagen avensomen

påarbeteUtredningen inriktar sittbevarad låg inflation.arbetslösheten med
påtagliggenomförs, skulle innebäraförslag, deutarbetaatt enomsom

redovisas förslagdetta betänkandelönebildningen. Iförbättring ettomav
roll föraktivmedlingsinstitut, kan spelaförstärktochnytt en mersom

Förliknings-den nuvarandeavtalsförhandlingamaochlönebildningen än
marmaexpeditionen.

åtgärdervilkaframgår utredningen skalldirektiven vidareAv att ange
goditillgång lönestatistiktill kontinuerligtillförsäkraförkrävs att ensom

ochför avtalsförhandlingamarelevantstatistik äroch är somsomannan
betänkandeUtredningen lämnar i dettaavtalsornråden och kön.uppdelad på

lönestatistik.förbättradförslagäven om en

betänkandeFörslag i nästa

arbetsmarknadensutgångspunkt för utredningens arbeteEn är parteratt
Sam-för lönebildningen.skall bära huvudansvaretockså i fortsättningen

förhardet förhållandetutredningentidigt ansvaretatt parternaattmenar
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lönebildningen inte den fungerar väl samhälls-garanterar att ettur
ekonomiskt perspektiv. harParterna halt huvudansvaret för lönebildningen
under decennier. Trots det har problemen inte lösts. Det har inte tagits
tillräckliga hänsyn till de övergripande samhällsintressena i lönebildningen.

Det kan ställas flera krav på väl fungerande lönebildning. Ett möjligten
krav lönebildningen skall sådan konkurrenskraftenär förbättras.att attvara
Därmed främjas ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Ett annat
krav kan lönebildningen skall följsam till förutsättningarna iattvara vara
enskilda branscher och yrken och därmed stimulera god tillväxt ien
ekonomin helhet. tredjeEtt krav kan lönerelationema på arbets-attsom vara
marknaden, inom och mellan avtalsområden, skall uppfattas legitimasom
bland anställda och arbetsmarknadens I den mån lönerelationerparter.
behöver justeras kan det behöva ske stegvis for undvika kompen-att
sationskrav riskerar leda till konflikter. Utredningen återkommer iattsom
slutbetänkandet till fortsatt diskussion innebörden väl funge-en om av en
rande lönebildning.

I vilka avseenden och vilken utsträckning medlarna i institutet böräven
utvidgade befogenheter blir fråga for slutbetänkandet. Bland deges en

möjligheter till vidgade befogenheter, i direktiven, ingårnämns attsom
medlare skall kunna in tidigt i förhandlingarna, verka för tidsmässig sam-
ordning avtalsförhandlingama, skjuta på varslad konfliktåtgärdpartav av
och besluta sammanläggning avtalsområden i medling. Andra förslagom av

har framförts till regeringen bland det måste råda rimligaär annat attsom
proportioner mellan stridsåtgärd och såväl dess syfte dess skade-en som
verkningar. Dessa förslag kommer analyseras i slutbetänkandet. Direk-att
tiven antal uppgifter medlingsinstitutet skall ha ochett attanger som
medlingsinstitutet skall ökade befogenheter. Oberorende på vilket sättges av
utvidgningen medlamas befogenheter kommer ske, fordras starkareatt ettav
medlingsinstitut.

5.2 Medlingsinstitut

Utredningens förslag: En myndighet med Medlingsinstitutet börnamnet
inrättas den l januari 1999. I samband därmed bör Statens törliknings-
mannaexpedition awecklas. Samtidigt bör förordningen 1976:826 om
medling i arbetstvister upphävas.
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förslagSkälen för utredningens

förstärktförslagmed förturdelbetänkandelärrmar i detta ettUtredningen om
regeringenframgårdirektivenförlikningsmannainstitut, Av snarastatt

organisation,institutetsdetförslagutredningensönskarmöjligt nyaom
harbefogenhetermedlamasinnanoch det redanarbetsformer,samtresurser

behandlats.
förslaglämnaskäl redantvå godautredningenfinns enligtDet att omnu

institutetsflertalskälförlikningsmarmainstitut. Ettförstärkt är att ett avett
enlighet medskall iinstitutetdirektiven. Detredanuppgifter givnaär nyaav

inomutvecklingenanalyserafölja ochuppgiftha tilldirektiven attt.ex.
arbetsmarknadenpåregelverketöverblickha godlönebildningen, överen

ekonomiskakvalificeradetillgång tillhakollektivavtalen,de olikaoch
statistikoch tolkasammanställa ärutredningar och kompetens att som

europeiskapå denutvecklingenföljalönebildningen,förrelevant
avtals-lönekostnader,utvecklingendet gällerarbetsmarknaden när av

redan träffadesammanställaförhandlingsformerkonstruktioner och samt
medlings-omfattningeninteVidarelokalt.och hur dessaavtal äromsätts av

avtals-befogenheter antaletmedlamasberoendeverksamheten så som avav
avsnittgenomgången iframgårkonfliktbenägenheten. Detområden och av

länder.i någraoch medlingförhandlingssystem3.6 av
inrättandetmed förturinstitutetbehandlaskäl för är attEtt attannat av

ochremissförfarandei regelförutsättertid.myndighet Det etttaren ny
riksdagenriksdagsbeslut. Närochpropositionbudgetbehandling,därefter
institutet,och ledning förstyrelsemedvidtar arbetethar fattat beslut utseatt

Ävenverksamhet. dennafungerandeoch byggaanställa personalatt enupp
tid.visskommerinkömingsprocess taatt

föriställetMedlingsinstitutetkallasmyndighetenföreslårUtredningen att
Utred-i direktiven.användsförlikningsmannainstitut,benämningen som
köns-enkelt ochbörmyndighetenpå denningen namnetatt varanyaanser

medlare ibegreppetutredningenskäl förordarAvneutralt. även attsamma
för-Utredningenför förlikningsman.iställetanvändasarbetstvister skall

mindreistället för dettal,används i dagligtmedling,ordar begreppet som
förlikning.vanliga begreppet

januari 1999.den lMedlingsinstitutet inrättasföreslårUtredningen att
agerande försnabbtpåmellan kravenavvägningBakom detta ligger etten

berednings-för bratidbehovetlönebildning ochväl fungerande ettaven
beredningremissbehandling ochskulleberedningstidernormalaarbete. Med
medel tillförslagvåren 1998,underklarasregeringskansliet kunnai omav

och1998i septemberbudgetpropositionenilämnasdet institutetnya
år.fattasriksdagsbeslut sammasenare

dettidpunkter för inrättandetandraharUtredningen övervägtäven av
så önskarstatsmakternamöjlighetertorde finnasinstitutet. Det att omnya
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inrätta Medlingsinstitutet tidigare, den julil 1998. skäl förEtt dettat.ex.
skulle kunna det bedöms angeläget institutet kan spela aktivatt attvara en
roll i eventuella avtalsförhandlingar redan fr.o.m. hösten 1998. För detatt
skall möjligt behöver proposition läggas fram och behandlasvara en av
vårriksdagen 1998. Det innebär i sin tiden för remissbehandling ochtur att
propositionsskrivning blir mycket knapp. Därtill kommer tiden mellanatt
riksdagsbeslut och det myndigheten skall inrättas blir kort.att

Det finns också för starttidpunkt för Medlingsinsti-argument en senare
Ett skäl kan avvaktatutet. utredningens övriga förslag i slutbe-attvara

tänkandet. Det skulle vidare kunna hävdas kraven på personalensatt
erfarenhet och kompetens kommer beroende vilka befogenheter,att vara av

medlarna kommer Därmed skulle alternativ kunnaattsom ett attges. vara
riksdagsbehandla utredningens samlade förslag under och1999 inrätta det

institutet först den l januari år 2000. Ett problem det då skulleärnya att
dröja lång tid innan Medlingsinstitutet kan påbörja sin verksamhet.

Enligt utredningens bedömning skapas förstärkt förlikningsman-ett
nainstitut lämpligast myndighet inrättas. När Med-attgenom en ny
lingsinstitutet inrättas kan Statens förlikningsmannaexpedition awecklas.
Medlingsinstitutet föreslås få omfattning och inriktning påstörreen annan
sin verksamhet vad gäller för Statens förlikningsmannaexpedition.än som
En vikt kommer läggas vid följa ochstor analysera utvecklingen påatt att
arbetsmarknaden. Medlingsverksarnheten kommer till del hanterasatt stor

institutets personal. Därmed har det inte varit aktuellt föreslåav attegen en
ombildning expeditionen. De uppgifter idag ligger på Statensav som
förlikningsmarmaexpedition enligt lagen medbestärnmande i arbetslivetom
bör fortsättningsvis ingå i Medlingsinstitutets uppgifter.

Medlingsinstitutet bör, liksom den nuvarande Förlikningsmarmaexpedi-
tionen, förlagt till Stockholmsområdet, där arbetsmarknadensvara parter
har sina huvukontor och kommunikationerna med övriga delar landet ärav
goda.

Ledning

Utredningens förslag: Medlingsinstitutet bör ledas ärnbetsman-av en
nastyrelse med fem ledamöter och med institutets chef ordförande.som
Samtliga ledamöter och institutets chef bör regeringen. Institutetsutses av
chef bör få titeln riksmedlare.
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förslagutredningensSkälen för

Somstyrelse.skall ledasMedlingsinstitutetföreslårUtredningen enatt av
statligaföranvisadeledningsfonnerolikadetfinns3.5avsnittframgår av

MedlingsinstitutetalternativenharUtredningen attövervägtmyndigheter.
insynsråd. Detmedmyndighetschefellerstyrelseskulle ledas av enenav

starkfårdärmedMedlingsinstitutetstyrelseförmotivet är att enfrämsta en
legitimitet.organisationenkanledningsfunktion gesom

Denstyrelser.formeralternativatvåvidareharUtredningen övervägt av
ledamötersamtligaämbetsmarmastyrelse därlitenmodellen är enena

någotmodellen parts-andra störreDen ärallmänintresset.företräder en
ytterligaremedchef tillsammans ettinstitutetsdärstyrelse parsammansatt

förordarUtredningenalhnänintresset.företrädauppdraghar iledamöter att
medfördelar partssammansattämbetesmarmastyrelsen, även ensermen

itillämpasstyrelsemodelldentillansluterHuvudaltemativetstyrelse. som
ledmöterantaletdockFörslagsvis börFörlikningsmannaexpeditionen.

stödochhandlingskraftig ettkan blistyrelsesådanfem. Enutökas till vara
inteämbetsmannastyrelsesvaghetEnmyndighetschefen. är attfor en
dvs.avtalsförhandlingama,ihuvudaktörernahosförankradautomatiskt är

på sättkommerinte ettOm styrelsen attarbetsmarknadens ageraparter.
påstörningarförriskfinnsarbetsmarknadenshosrespekt parteringersom

arbetsmarknaden.
myndighetsstyrelse.åliggernormaltuppgifterha deStyrelsen bör ensom

bestämmelser1995:1322verksförordningensblandinnebärDet attannat
ochmyndighetschefensbefogenheterochstyrelsens samt ansvaransvarom

iskall hastyrelsenblandinnebärDet atttillämpas. annatuppgifter bör
iocheffektivtbedrivsverksamhetmyndighetensuppdrag prövaatt om

ocksåskallStyrelsenverksamheten.medsyñetmedöverensstämmelse
styrelsenåtgärderdeföreslå denneochchefmyndighetensbiträda som

myndighetensbeslutastyrelsenskallVidaremotiverade.finner om
anledningmedåtgärderbudgetunderlag,ochdelårsrapportårsredovisning,

föreskriftersådanaochrevisionsplanrevisionsrapporter, somRRV:sav
skallchefMyndighetenslandsting.ochkommunerenskilda,tillsigriktar

sinbestämmerMyndighetenverksamhet.myndighetensföransvara
medlareanlitaförvidarechef börMyndighetens attorganisation. ansvara

arbetstvister.enskildaimedlarebeslutasamt om
detfrånutgårstyrelse attmedalternativetandra partssammansattDet en

Medlingsinstitutet.förochmedsjälvavärde är tarparternaatt ansvarår av
detill hur attåterkopplingdirektkanDärmed anserparterna enge

styrelseMedlingsinstitutets ettkanVidaresköts.medlingsarbetet vara
avtalsför-isamhällsintressenaövergripandedediskuteraforforum att
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handlingarna. Med fortsatt decentralisering avtalsförhandlingamaen av
skulle sådant forum kunna spela viktig roll för lönebildningen. Enett en

fördel skulle arbetsmarknadens blir delaktiga iatt parterannan vara
Medlingsinstitutets arbete med följa och analysera utvecklingen påatt
arbetsmarknaden.

En svaghet med styrelse dock institutet skullepartsamrnansatt är atten
bli beroende vilja medverka på konstruktivtparternas att ett sätt.av
Ytterligare svaghet med styrelse kan den blirpartssammansatt atten en vara
mindre beslutsför. kanDet försvåra Medlingsinstitutets arbete inom dett.ex.
lönestatistiska området. finns frågorDet andra hänger med jävsom samman
och sekretess, inte samtliga frågor bör behandlasgör iattsom en

styrelse. Det gäller frågor i sambandpartssammansatt med enskildat.ex.
arbetsmarknadskonflikter.

Mandatperiodema för styrelseledamöterna bör normalt år.trevara
Mandatperiodema emellertid beroende valetär styrelsefonn. Väljsav av
ämbetsmarmastyrelsen bör mandatperiodema förhållandevis långa förvara

önskad stabilitet. Medatt styrelse bör mandatperi-partssammansattge en
oderna ettåriga, omförordnanden bör möjliga. Vidare bör i såvara men vara
fall beaktas det kan finnas intresse det sker cirkulationatt attav en av
mandaten för på visst Det kanpartsrepresentantema önskvärtsätt. t.ex. vara

så delar möjligt arbetsmarknadenatt företräddastora inom vissärsom av en
tidsperiod.

Medlingsinstitutets chef bör ordförande i styrelsen och ha titelnvara
riksmedlare. Det viktigt chefen starkär ställning, vilket skulleatt ge en
byggas under chefen också blir ordförande i styrelsen. alternativatt Enav
titel skulle kunna generaldirektör. Beträffande mandatperioden förvara
Medlingsinstitutets chef bör principer tillämpas för övrigasamma som
myndighetschefer, vilket innebär chefens första förordnande normaltatt

Ävenskulle bli på år. de två andra anställda medlarna bör ha tids-sex
begränade förordnanden. De bör regeringen på förslag Med-utses av av
lingsinstitutets chef

Statens styrning Medlingsinstitutet bör inte ske institutetsav genom
styrelse för andra myndigheter instruktion,utan budget ochsom genom
regleringsbrev och i budgetdialogen mellan företrädare för regeringen och
institutets ledning. Som underlag för budgetdialogen bör institutet årligen
redovisa hur lönebildningen har utvecklats och vilka insatser som
Medlingsinstitutet har gjort för främja väl fungerande lönebildning.att en
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Uppgifter

bestå tvåverksamhet börförslag: MedlingsinstitutetsUtredningens av
lönebildningfungerande ochför välverkahuvuduppgifter. Den är att enena

i arbetstvister.andra medladen är att

Skälen för förslagutredningens

två huvud-beståenligt utredningenverksamhet börMedlingsinstitutets av
och denlönebildningväl fungerandeverka föruppgifter. Den är att enena

for väl fungerandeUppgiften verkamedla i arbetstvister.andra attär att en
skallinstitutetinte tolkasemellertidlönebildning skall ettatt varasom

utvidgningen till tvåinnebärinkomstpolitik. Samtidigtför statligorgan
verksamhet gårhaskalldet institutethuvuduppgiñer utöveratt somennya

ändamål.harFörlikningsmannainstitutetvad det nuvarande som
övergripandefrämja deenligt direktivenskallMedlingsinstitutet sam-

både detaktiv rolloch haavtalsförhandlingamahällsintressena i nären
avtalsförhandlingama.enskildadeoch igäller lönebildningen i stort

i avtals-sainhällsintressenaövergripandetolkningen deUtredningen gör att
påverkarlönebildningenmed hurharförsta handförhandlingarna i göraatt

främja samhälls-skulle kunnaMedlingsinstitutetoch välfärd.sysselsättning
arbetsmarknadenssamverkan mellanfungerandevälintressena engenom

främjarkonfliktlösningsmodellerochförhandlingsordningarochparter som
intressefrågorlösautsträckning sökermöjligai störstaatt parterna genom

slutbetänkandetåterkommer iUtredningenkonfliktvapen.samverkan utan
väl fungerandefrämjauppgifteninnebördendentill attnämnare enav

lönebilning.
antal iha,tidigarevidare,skallMedlingsinstitutet nämnts ettsom

analysera löne-skall följa ochuppgifter. Institutetspecificeradedirektiven
påregelverketöverblickgodaspekter, haolikabildningen överur

tolkasammanställa ochkollektivavtalen,de olikaarbetsmarknaden och
avtal ochträffadesammanställalönebildningen,förstatistik relevantärsom

arbets-europeiskapå denfölja utvecklingenlokalthur de omsätts samt
förhand-ochavtalskonstruktionerlönekostnader,marknaden beträffande

kunnaförkompetensha tillräckligskalllingsforrner. Institutet att
lönebild-inomoch forskningutredningarkvalificeradetillgodogöra sig
de tradi-går därmeduppgifterMedlingsinstitutetsningsområdet. utöver
enskildastridsåtgärder ivarsladehindrauppgiñemationella attatt

stridsåtgärder avbryts.verka för vidtagnakonflikter bryter eller attattut
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kommerkommer enskilda tvisterMedlingsinstitutet arbeta medHur att
fråga kommerpåverkas medlamas framtida befogenheter. Dennaatt attav

behandlas kommer ocksåutredningens slutbetänkande. Däri att tas upp
relationen former för medling.till kollektivavtal, vilka reglerar

Även med utredningens förslag inrättasMedlingsinstitutet i enlighetom
befogenhetema institutet kunna spela aktivändras, kommerutan att att en

roll i kommande avtalsförhandlingar. Medlama kommer ha tid ochatt mer
Förlikningsmarmaexpeditionen. skullevad gällt i Destörre änreurser som

kunna initiera på tidigt infördiskussioner med stadiumparterna ett
avtalsförhandlingar.Vidare för följa utvecklingenunderlättas dem att av
kollektivavtal, förlokal lönebildning, de ekonomiska förutsättningama en

ocksåbransch och lönekostnadema i konkurrentländema. kommerDet att
ñrmas för konfliktlösningsmodeller och utbytastuderaattmer resurser
erfarenheter med andra medlare. Medlingsinstitutet kommer kunnaäven att
erbjuda sin medverkan i långsiktiga projekt för lösaattparterna mer
problem och förbättra förtroendet mellan parterna.

Organisation och kompetens

tvåUtredningens förslag: institutets chef haMedlingsinstitutet bör utöver
medlare anställda och knyta till medlare. Därutöversig externaen grupp

ha tio anställda,bör institutet dimensioneras så det finns möjlighetatt att
sarnhällsekonomi,kompetens områdenasju med inomvarav personer

avtalstolkninglönebildning, avtalsförhandlingar, arbetsrätt, lönestatistik och
för uppgifter. bör ha möjligheteradministrativa Institutetsamt tre personer

anlita expertis för analys- och forskningsuppdrag.utrednings-,att extern
från arbetsmarknadensMedlingsinstitutet råd medbör inrätta expertertre

lönestatistik ochinom områdena sarnhällsekonomi,parter
avtalsförhandlingar.

Skälen för utredningens förslag

Medlingsinstitutets verksamhet indelas i fem funktioner: medling,kan
Samhällsekonomi och avtalsförhandlingar och arbetsrätt,lönebildning,

föreslårlönestatistik och avtalstolkning administration. Utredningen attsamt
sammanlagt Medlingsinstitutet för klara de relativt13 anställs i attpersoner
omfattande uppgifter direktiven. Med färre anställda skulleisom anges
institutet få svårigheter uppgifter och bli sårbart.klara sinaatt av
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till del personal.Medlingsarbetet bör utföras institutets Detstor av egen
både s.k. lokala och centrala ärenden. institutets chef börgäller Förutom

institutet ha två anställda medlare. kan jämföras med det iDet att att
förlikningsmän, förlikningsmanDanmark finns ställföreträdande ochtre en

haråtta medlingsmän. Samtliga uppdragen bisyssla. I Norge finns ensom
riksförlikningsman distriktsförlik-heltidsarbetande och dessutom sju

tio till tolv särskilt förordnade förlikningsmän harningsmän samt som
bisyssla. Finland finns riksförlikningsman ochuppdragen Isom en sex

Vid rekrytering naturligtvis beaktasdistriktsförlikningsmän. medlare börav
erfarenhetdet krävs med och kompetensatt garanterar attpersoner en som

god kvalitet i medlingsarbetet bibehålls.en
bör vidare knyta till sig medlare. Det börInstitutet externa varaen grupp

Medlingsinstitutets det finns sådan äratt somansvar en grupp personer
siginstitutet för kort varsel kunna åtaförberedda med ettattav

fordrar institutet regelbundet har konferensermedlingsuppdrag. Detta att
för för medlingsuppdrag. Vidareoch utbildning aktuellaärpersoner som

för diskussioner medlarnaförutsätts institutet med deatt externa om
på arbetsmarknaden institutets bedömningarutvecklingen och redovisar

avtalsförhandlingar. medlarna kan särskiltinför kommande De externa
medarbetsbelastning på institutet, under perioderbehövas vid ettstor t.ex.

förhandlingar på nationell nivå.antalstörre
många behöver utföras dekommer finnas arbetsuppgifterDet att avsom

pågår Vid sidan medlings-anställda medlarna det inte avtalsrörelse.när om
Medlamahar riksmedlaren normala uppgifter myndighetschef.arbetet som

konflikter och centralakommer bland behövas för medling i lokalaannat att
avtalsrörelsema.konflikter inte tidsmässigt samordnade med deär storasom
för utvärderaVidare perioder med få centrala förhandlingar utnyttjasbör att

utbildninggenomförda avtalsrörelser, sköta kontakter och externaatt av
Särskilt medlarnamedlare och förbereda kommande avtalsrörelser. böratt

erfaren-för vidareutveckla konfliktlösningsmetoder, hatidavsätta attatt
kontakter medhetsutbyte med andra har medlingsuppdrag och haattsom

och medlarna hararbetsmarknadens Med den erfarenhet kompetensparter.
kunna förkommer de anlitas utredningsuppdrag.även att

inrättas bör med s.k. fasta förlikningsmänNär institutet systemet av-
form bisysslavecklas. dag finns det fasta förlikningsmän iI som avsex

uppgifter fortsätt-medlar i lokala ärenden. Ett motiv för dessaävenatt
därmed fårinstitutetningsvis bör skötas institutets personal är attav egen

påhar lösanärhet till de problem, arbetsmarknadens attpartersomen
för för-positivenskilda arbetsplatser. Denna verklighetskontakt torde vara

utvecklingen påståelsen arbetsmarknaden.av
Iönebildning.för analys samhällsekonomi ochEn funktion bör svara av

två meddetta bedömer utredningen det fordras minstFör att att personer
Annars blirsamhällsekonomisk kompetens anställda i Medlingsinstitutet.är
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kompetensen för och sårbarheten Syftet skalltunn ökastor. attvara
kunskapen hos aktörer på arbetsmarknaden sambanden mellan löne-om
bildning, sysselsättning, reallöner Stor vikt bör läggas vid klargöraetc. att
lönebildningens roll och föra vad empiriskt belagtut forsk-ärsom genom
ning. I uppgifterna bör ingå följa lönebildningen Sverigeiatt och i våra
konkurrentländer. Vidare bör ingå följa och i någon mån initiera forsk-att
ning inom området. Det bör också ingå medverka i årlig publi-att en en
kation lönebildning i Sverige och omvärlden. Funktionen bör skötaom
sekretariatsfunlçtionen för expertrådet för Samhällsekonomi.

funktionEn bör inrättas för avtalsförhandlingar och arbetsrätt. Minst
två med juridisk kompetens bör anställda i Medlingsinstitutetpersoner vara
för dessa uppgifter, enligt utredningens bedömning. Analysema som
funktionen för bör både Sverige och viktiga konkurrentländer.svarar avse
Syftet Medlingsinstitutet skallär ha godatt kännedom utvecklings-om
tendenser på arbetsmarknaden. Därmed ökar institutets förutsättningar att
på konstruktivt medla mellanett arbetsmarknadenssätt Vidare börparter.
institutet bedöma konfliktrisken inom olika avtalsområden för påatt ett
tidigt stadium kunna erbjuda bistånd i förhandlingar ochparterna därmed
minska risken för konflikter.öppna Det bör också ingå i uppgiftema att
sprida kunskap goda exempel på former för samverkan mellan arbets-om
marknadens Funktionen bör sköta sekretaiiatsfunlctionenparter. för expert-
rådet för avtalsförhandlingar.

Det bör finnas funktion föräven lönestatistik och avtalstolkning.en
Funktionen torde kräva med statistiskatt kompetenstre och godpersoner
kännedom arbetsmarknaden anställda i Medlingsinstitutet.är Blandom
uppgiftema bör ingå beställa, tolka och sprida kännedomatt lönesta-om
tistik. En månatlig bör utarbetas på grundvalrapport den kortperiodiskaav
statistiken liksom årlig lönebildning, löneutvecklingrapport ochen om
avtalsförhandlingar baserad på bland den årsvisa lönestatistiken.annat
Jämförelser bör med Europa och andragöras delar omvärlden. För dessaav
uppgifter fordras samarbete med arbetsmarknadensnäraett Utred-parter.
ningen föreslår, vilket utvecklas i avsnitt 5.3, Medlingsinstitutet blirattmer
Statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Uppgiften att
beställa lönestatistik fordrar god statistisk kompetens och kontakter ochnära
samråd med arbetsmarknadens Statistiska centralbyrån ochparter, Kon-
junkturinstitutet. Vidare förutsätts funktionen för de kravatt attsvarar som
medlemsskapet i EU ställer på den svenska statistikproduktionen uppfylls.
Funktionen skall sköta sekretariatsfunktionenäven för expertrådet för
lönestatistik.

En funktion bör för administration institutet. För funktionensvara av
fordras att anställdasammantaget i institutet.tre är Det ställs ipersoner
princip krav på ekonomiadministration och personaladministrationsamma
på liten på medelstor myndighet. Det innebär det behövsen som en att en
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ekonomiadministration,förchef föradministrativ att perso-svara
biträdaforsekreterarebehövsVidarenaladministration, lokaler, attetc. en

reception,och diarium,arkivpersonaladministration,med ekonomi- och
och infor-datorerför institutetstelefon etc. samt ansvararsomen person

iupphandlasVaktmästeri torde kunnaStädning ochmationsteknik. externt
lokaler.hyresavtalträffarmyndighetensamband med att om

från arbets-expertismedverkanförutsätterMycket analysarbetet avav
sigtillgodogöraskall kunnainstitutetmarknadens För parternasattparter.

expeitråd inrättas.särskildaföreslåsexpertkompetens nämnts att tresom
medlareoch enskildainstitutettillfrågasExpertråden bör kunna omavav

eventuellade bör fattakompetensområde ochrådsfrågor inom respektive
råden.sekretariatsfunktionen iförbörenighet. Institutetbeslut med svara

chefsekonomerbestå tiobörsamhällsekonomiExpertrådet för caav
kan hämtasChefsekonomemaarbetsmarknadens parter.representerarsom

annatha iblandRådet börförbund.ochcentralorganisationerbåde från
löne-lönebildning,årligamedverka till denuppgift rapportenatt om

omvärlden.Sverige ochavtalsförhandlingar iutveckling och
frånlönestatistikertjugotalbestålönestatistik börförExpertrådet ettav

MedlingsinstitutetinnanhörasRådet börde avtalsslutande parterna.
försammankallasrådetVidare börlönestatistiken.officiella attbeställer den

denpubliceringenmånatligaför denunderlaglönestatistiktolka avsom
årligautarbetandet denmedsambandoch ikortperiodiska statistiken rap-av

tolkningvidockså biträda institutetRådet börlönebildningporten m.m.om
kollektivavtal.träffadeav

förhand-tjugotalbör beståavtalsförhandlingarExpertrådet för ettav
fungeraRådet böravtalsslutande ettlingsansvariga hos de parterna. som

arbetsmarkna-ochMedlingsinstitutetmellandialogför löpandeforum en
på arbetsmarknaden.utvecklingenangåendedens parter

myndig-från andrakunna tillförasinstitutetbörViss expertkompetens
Jämställd-centralbyrån ochStatistiskaKonjunkturinstitutet,heter som

följaMedlingsinstitutet kanockså angelägetDethetsombudsmarmen. är att
fördjupadehjälp förfall forskaresi vissaområdet ochforskningen på ta

anställdapådels deställer kravDettafrågeställningar.analyser vissa attav
finnspå detforskningsresultaten, delssigtillgodogörai institutet kan att

forskningsprojekt.mindreför finansieraattresurser

Lönestatistik5.3

föråtgärder krävsvilkadirektivenskall enligt attUtredningen somange
statistik,lönestatistik ochkontinuerligtillgång tilltillförsäkra god annanen
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avtalsom-uppdelad påochrelevant för avtalsforhandlingama ärär somsom
uppdragpå utredningensSCB harStatistiska centralbyrånråden och kön.

publicerasRapportenrörande lönestatistik,levererat rapport somm.m.en
delsstrukturstatistiken,löneområdet avsåg delsUppdraget påBilaga

konjunkturstatistiken.

bakgrund SCB:sövervägandenAllmärma rapportmot av

uppgifterför arbetareinsamlaskonjunkturstatistikenden månadsvisaI om
uppgifteroch for tjänstemänlönesummor och sysselsättning överens-om

undersökaingick blandtill SCBkommen månadslön. uppdragetI annat att
tidi-liksomindividbaserad menkonjunkturstatistikenmöjligheten göraatt

och förutomuppgiftslänmareoch arbetsställenmed företag attsomgare
avtalsområden och kön.branscher redovisaäven

för dettaBland skälenkonjunkturstatistik.individbaseradSCB avstyrker
urvals-kompliceradeiskulle resulterasådan uppläggningattanges en
månad.ungefäröka medtidseltersläpningen skulleprocedurer och att en

frånresursinsatsminska vid givenprecisionen sannoliktskulleDessutom
skulleundersökningen,ingå iindivider, skulleSCB:s sida. Antalet som

ivisserligenkommer,Med nuvarande ordningnämligen bli lägre. sum-
statistiken, givetmed iarbetsställeform, alla individer vidmarisk attett

kostnader ökauppgiitslämnamasVidare skullearbetsstället ingår i urvalet.
konjunkturstatistik infördes.individbaseradkraftigt enom

uppläggning inteallmännakonjunkturstatistikensUtredningen attanser
insamladekompletteramöjligti för sigbör ändras. skulle ochDet attvara

anställda viddeavtalsområden,uppgift de viktigasteuppgifter med somom
töretagsregistret.itillhör. Informationen kunderespektive arbetställe noteras

månadsvisadenberäkningarindikativaDetta skulle möjliggöra av
områden.sådanaellerpå avtalsområdenutvecklingen vissa grupper av

individ-Meddock begränsat.tordeVärdet sådan komplettering varaav en
ochförsämrasavseendeni vissabasering konjunkturstatistiken skulle denav

konjunk-tillmed hänsynproblematisktförsenas, vilket skulle vara
löneutvecklingen.statistikoch braturbedömingens behov snabb överav en

konjunktur-beträffandeställningstagandeovanstående allmännaGivet
vidtas inomfrämst böråtgärderutredningens förslagstatistiken, blir att

direktiventillgodose de kravstrukturstatistikens område för att anger.som
i sinSCB redovisarockså den uppfattningDetta rapport.är som

olikastrukturstatistiken iförbättringarföreslår SCBI sin rapport av
därmedurvalsstorlek ochvad gällerSCB redovisar alternativavseenden. tre

skallarbetsställenvilkafrågaAlternativen skiljer sig åt iprecision. somom
anställdamed fler 10anställda, dede med fler 20totalundersökas: änän

totalundersöks isektornoffentligafler anställda.och de med 5 Denän
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samtliga alternativ. I varje alternativ kan i sin urvalstorlekama avseendetur
mindre arbetsställen varieras. Möjlighet finns mindregöraatt en
undersökning med mars-april mätperiod. Denna undersökning skullesom
främst avsedd för Medlingsinstitutets behov och enbart sekundärtvara
utnyttjas i den allmäninformativa redovisningen. Eñersläpningen kan här bli
något kortare. Resultat skulle kunna föreligga i augusti-september, enligt
underhandsuppgiñ.

Utredningens val alternativ måste bland eftergöras awäg-annatav en
ning kostnader precision. Vid valet mäste beaktas struktursta-motav att
tistiken enligt utredningens mening skall kunna möjliggöra goda analyser

lönespridning mellanäven individer inom respektive områden, köns-av
skillnader, Den nuvarande strukturstatistiken kostar enligt SCB:sm.m.

12,5 miljoner kr. år,rapport 4,5 miljoner kr. ersättning tillärper varav
arbetsmarknadspartema. Enligt underhandsuppgift från SCB totalundersöks
arbetsställen med i storleksordningen 200 anställda och däröver. För mindre
företag baseras statistiken på urval. Statistiken redan uppdelad på kön.är
En komplettering med uppgifter avtalsområde medför vid nuvarandeom
omfattning uppgiftsinsamlingen enligt underhandsuppgiñ, endastav en
obetydlig merkostnad för SCB. Däremot kan det för uppnå tillräckligatt en
precision på antal avtalsområden krävas betydande ökningett sort en av
uppgiftslämnandet.

förbättradEn precision jämfört med nuläget kan uppnås alternativgenom
där1 arbetsställen med fler 20 anställda totalundersöks.än Detta medför

kostnadsökningar på 4-6 miljoner kr. De ambitiösa alternativen och 32mer
medför kostnadsökningar jämfört med nuvarande nivå på respektive12-16
22-27 miljoner kr. En eventuell tillkommande undersökning med mars-april

mätperiod skulle kosta 8-10 miljoner kr. år.som per
Utredningen förordar inte vårundersökningar genomförs. Enatt extra

undersökning avseende mars-april kan visserligen i vissa lägen ha ett
betydande värde. Det kan exempelvis gälla förhandlingar pågår underom
påföljande höst och vinter, och enbart skulle ha tillgång tillman armars mer

Åårsgamrnal informationän detaljerat slag. andra sidan kan uppgifternaav
bli mycket osäkra och svårtolkade i läge där lönerevisioner följdett som av
slutna avtal har i början på året. kanägt Det då osäkertrum vara om nya
avtal ingår eller inte. Detta ställer särskilda krav på kunskaper hos den som
skall använda statistiken. Om vårundersökningen ändå skulle genomföras,

det värdefullt den kunde flexibel tidsmässigt,görasvore t.ex.om genom-
föras i maj eller juni detta lämpligt med hänsyn tillärom mer
avtalsrörelsens förlopp m.m.

Utredningen har funnit medverkan viktig både självaiatt parternas är
statistikproduktionen och det gäller tolkningen resultaten.när Partemasav
fortsatta medverkan i statistikproduktionen diskuteras inte SCB:sinärmare

För närvarande använder SCBrapport. partsstatistiken väsentligtettsom
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ambitiösaordning tillnuvarandeutvidgning fråndelunderlag. Hur meraen
kompliceradintressenmedharmoniserasskall äralternativ parternas en

uppfattning huri olikaskillnaderfråga. föreliggerDet partersstora om
redovisas.och resultatenskall läggasstatistikinsamlingen upp

SCB i struktur-sammanfattningiinnebärförslagUtredningens att
avtalsområden, iförekommandesamtligaredovisaskallstatistiken inte utan

ochpå arbetareuppdelningsektorer/branscher medantalstället ett
detaljerade behovMedlingsinstitutetspå kön.tjänstemän mestsamt av

tillgodoseskunnamedlingsärenden förutsättsmedi sambandstatistik m.m.
förfogande. Manförhandlingsstatistik tillsinställerparternaattgenom

lätt tordebegreppsdeñnitionerrelevantadå striderundviker somm.m.,om
helastatistik medproduceradSCBuppstå överkunna komma att en avom

användas.skulleenhetliga begrepparbetsmarknaden
konjunktur-långtgående utvecklingnågonbakgrundMot att avmerav

bådelöneutvecklingeninformationkommerföreslåsstatistiken inte somom
angelägetdåtillgänglig. Detaktuell alltidoch intedetaljerad ärattär vara

bakgrundanalytiska bedömningarkvalificeradekunna motgöra avatt
konjunktur-enligtutvecklingenstrukturstatistik,tillgängligasenast
branschvisaoch kunskapavtalnyligen slutnaanalyserstatistiken, omav
regelbundetbedömningarSådanalöneglidningen.s.k. görsfor denmönster

nivå medmakroekonomiskpåhuvudsakiKonjunkturinstitutet,inom men
"efterbear-för sådanTeknikenbranschuppdelning.begränsadmycket

ocksånivå. kandetaljerad Detpåtillämpbaremellertidbetning" ävenär mer
bevakningssystemsådanttill uppläggningförslag ettnämnas ettatt av

lönekommitté.års1987skisserades av

lönestatistikfinansieringochProduktionsansvar m.m.av

statistikansvarigbliMedlingsinstitutet börförslag:Utredningens
ñnansierasStatistiken börlönestatistik.officiellförmyndighet genom

efterstatistikenupphandlaböri sinMedlingsinstitutet,anslag till tursom
och efterKonjunkturinstitutetcentralbyrån,Statistiskamedsamråd

bedömerUtredningenlönestatistik.expertrådet för attbehandling i
kommeridaglönestatistiken liksomofficielladen atthuvuddelen av

centralbyrån.Statistiskaproduceras av
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Skäl för förslagutredningens

Medlingsinstitutet föreslås, framgåttenligt vad har avsnitt 5.2,som av ges
omfattande för följa och lönebildningenanalysera olikaett attansvar ur

aspekter. skall bland sammanställa och tolkaInstitutet statistik ärannat som
relevant för och också följa denlönebildningen därvid internationella
utvecklingen. Medlingsinstitutet haskall inom sig hög kompetens iäven,
fråga både och framstårtolka statistik avtal. Det dennaatt motom
bakgrund lämpligt Medlingsinstitutet blir statistikansvarigattsom myn-
dighet för lönestatistiken. Det gäller både den kortperiodiska statistiken
konjunkturstatistiken och strukturstatistiken löner.över

Eftersom del den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken insamlasen av
samtidigt med den kortperiodiska lönestatistiken det ñnansieringsteknisktär
lämpligt statistikansvaret omfattar denna sysselsättningsstatistik.ävenatt

börDäremot statistikansvaret inte omfatta Arbetskrañsundersökningama
AKU och statistik inte produktionstekniskt kopplad till denärannan som
den kortperiodiska lönestatistiken.

Ställningen statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutetsom ger
möjlighet tiden påverka lönestatistikens utformning. Medlingsinsti-överatt

blir samhällets huvudkonsumenter lönestatistik. deGenomtutet en av av
månadsvisa och årsvisa lönebildning, löneutvecklingrapporterna om m.m.
kommer institutet få central ställning det dessagäller beskrivanäratt atten
områden. Samtidigt det emellertid viktigt andra användares statistik-är att
behov tillgodoses och samrådet med skerdessa regelbundet och i fastaatt
fonner.

Utredningen bedömer det i avsnitt föreslagna5.2 expertrådet föratt
lönestatistik kan till förtroendetbidra för statistiken förbättras. kanDetatt
ske olika intressenter kan påverka uppläggningen på tidigtatt ettgenom
stadium fåroch möjlighet tolka utfall, ingångna avtalsatt gemensamt
effekter rådet bör företrädare förI arbetsmarknadens ingå.parterm.m.
Rådet bör alltid sammankallas förberedelse till beslut påverkarsom som
statistikproduktionen.

Det viktigt andra berördas synpunkter beaktas vid upplägg-är även att
ningen lönestatistiken. påFörutom arbetsmarknaden börparternaav
Konjunkturinstitutet och SCB adjungeras till rådet. Konjunkturinstitutet och
andra på konjunkturbedömningens område starkt beroendeärorgan av
främst den kortperiodiska löne- och sysselsättningsstatistiken. Konjunktur-
institutet måste därför välutvecklat samrådsförfarande tillför-ettgenom
säkras inflytande på statistikproduktionen i för konjunkturbe-ett stort
dömningen relevanta avseenden.
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SCB frågor gällermed ividare väsentligt samråd skerDet är att som
statistik belyser jäm-behov statistik, inbegripetallmäninforrnativ somav

andra inter-från ochställdhetsfrågor, gäller krav Eurostatdetnärsamt
nuvarande Lönestatis-dennationella Utredningen bedömer attorgan.

lönestatistiska expertrådettiknämnden vid SCB kan awecklas detnär
inrättats.

Månadsvis lönestatistik

förbättras ilönestatistiken börförslag: månadsvisaUtredningens Den tre
kommun-full täckningstatistik föravseenden: månadsvis även staten, av
löneutbe-retroaktivabättre redovisningoch landstingssektorema samt av

talningar.

förslagSkäl för utredningens

månadsvis liksom förbörStatistiken statliga sektornför den göras
för allalönestatistik producerasMånadsvisekonomins övriga sektorer.

statistik försektorn, där endastför den statligasektorer i ekonomin, utom
periodicitetproduceras. enhetligrespektive kvartal Enmittrnånaden i är

för totala ekonomin.beräkningar denönskvärd, vilket också möjliggör
Utredningenkommunala sektorn.omfatta hela denStatistiken bör vidare

vilken Svenskaenligt Kommun-nuvarande ordningen,bedömer denatt
statistik för denproducerarLandstingsförbundet på uppdragförbundet och

fungerar väl.landstingskommunala sektorn,respektiveprimärkommunala
tolkagranska och detkompetensbåda förbunden besitter högDe att

några kommunernärvarande dockbrist förstatistiska materialet. En är att
utvidgas så denStatistiken böroch ingår i statistiken.landsting inte att

landsting.samtliga kommuner ochtäcker
defråga redovisningenvidare iVissa förbättringar bör göras avom

Uppgifterlöneutbetalningar.retroaktivainsamlade uppgiftema omom
och de fördelas iin löpande,samlas redanretroaktiva betalningar nu

såledesRevideringarefterhand på de månader betalningarna görsavser.
sådana revideringar imed publicerabakåt tiden. fall dröjer SCBi I vissa att

emellertid önsk-information. Detpå kompletterandeavvaktan ytterligare är
betalningar så snabbtretroaktivarevideringar med hänsyn till görsvärt att

revideringar".fråga "preliminäradet blirmöjligt, även omsom om
uppgiñslänmande före-del dedet endastVidare förekommer att en av
retroaktiva betalningar.möjlighettidpunkt har haftvid viss atttagen angeen
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kanDet i de flesta fall retroaktiva betalningar liknande storlekantas att av
kommer redovisas företagövriga i branschen eller sektorn. Detattsenare av

finns då möjlighet med ledning den redovisning faktiskt haratt som"av
inkommit skattning det slutliga utfallet. Denna bearbet-göra typen av av
ning kan ligga på mellan den faktiska statistikproduktionensägas gränsen
och den kvalificerade tolkningen statistiken och bör Medlings-görasav av
institutet komplettering till redovisningen.som en

Medlingsinstitutet bör för samlad månadsvis publiceringattsvara en
sker statistiken. I publikationen bör procentuella ökningstal för helaävenav
ekonomin och de sektorerna forDet närvarande endast istora äranges.
Konjunkturinstitutets publikationer redovisning den kortperio-som en av
diska lönestatistiken sker samlat alla ekonomins sektorer. sådanEnöver
redovisning bör emellertid också återfinnas i den officiella statistiken. Ordet
kortperiodisk bör inte användas. Statistiken bör i stället enhetligt kallas
månadsvis lönestatistik.

Precisionen i konjunkturstatistiken för närvarande i form s.k.anges av
konñdensintervall för lönenivåema. Statistiken används emellertid i prakti-
ken till fördel beräkna procentuella förändringar. SCB därförbörstor att
också precisionen i de förändringsskattningar kan härledas frånange som
tidsseriematerialet. Resultatet sådana beräkningar kan läggas till grundav
för bedöming huruvida det finns anledning ändra urvalsstorlekama.atten av
Till detta får utredningen så bedöms befogat återkomma iom
slutbetänkandet.

Medlingsinstitutet skall enligt direktiven ha hög kompetens tolkaatt
lönestatistik och ekonomisk statistik. Institutet skall vidare löpandeannan
följa löneutvecklingen och snabbt kunna analysera konsekvenser ingång-av

avtal. Institutet behöver därvid inte bara hur historisktlönernaveta settna
har utvecklat sig, ha uppfattning tendenser i rådandedetävenutan en om
nuläget och den framtiden.närmaste

Utredningen vill i detta sammanhang understryka kraven på hög
kompetens inom det lönestatistiska omådet. För tolka resultateträttatt av en
offentliggjord avtalsuppgörelse krävs analyser hur de totala ökningstalenav
brukar fördela sig på förbundsvis avtalade löneökningar, lokal lönebildning,
strukturella effekter bådaDe sistnämnda komponenterna ingår i denm.m.

oftast, delvis oegentligt, kallas löneglidning.restpost En över-som men
sättning förbundsavtal till bedömning den pågående ochettav en av
framtida lönetillväxten kräver någon form modell försammantagna av
löneglidningskomponenten, där hänsyn konjunkturlägetstill ochtarman
andra faktorers betydelse specificerar hur löneglidningen approxi-samt
mativt läggs i tiden: dels successivt månad för månad, dels klumpvisut mer
i samband med lönerevisionema. slagDetta analyser kräver starktav en
specialiserad kompetens i bara kan förvärvasstort settsom genom
långvarigt praktiskt arbete.
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Årsvis lönestatistik

förslag: årsvisa strukturstatistiken, börUtredningens Den lönestatistiken,
påför med fördelningutvidgas så statistik redovisas 50-tal branscher,att ett

förekommande fall Statistiken bör vidarekön och i arbetare och tjänstemän.
årså året efter detsnabbas så den publiceras tidigt möjligtatt somupp som

statistiken avser.

Skäl för utredningens förslag

Utredningenföreslår förbättringar den årliga lönestatistiken.Utredningen av
lönestatistik,har direktiven så förslag bör lämnastolkat äratt somom en

fördelad bådedet gäller arbetsmarknaden ochrelativt detaljerad när är
sådan staitstik skulleoch och på kön. Syftet medarbetare tjänstemän en

ansluter till defölja löneutvecklingen pä områden, relativt välattvara som
träffas, kvinnor ochlöneavtal och löneutvecklingen för män.som

områden eller branscher.Utredningen det lämpligt redovisa 50att caanser
erhålla tillräcklig vissa branscher baserasprecision bör statistiken iFör att

och i vissapå totalundersökning företag med fler anställda20änen av
branscher bör urvalen ökas bland de mindre företagen.

fortsättningsvis kanUtredningen bedömer partsstatistiken ävenatt
lönestatistiken.viktigt underlag för den årsvisa Dettaanvändas ettsom

statistik.produceradgäller såväl ensidigtpartsgemensam partsom av en
samlautveckling årliga strukturstatistiken,En alternativ den attvoreav

stöd lagenindividbaserad statistik fördelad på avtalsområden med av
utredningenskäl till1992:889 den officiella statistiken. Ett viktigt attom

antaletinte föreslår lönestatistik uppdelad på avtalsområdenstrikt är atten
fall finnsantalavtalsområden har vuxit kraftigt under år. I ett stortsenare

Vissaavtalsområde egentligendet problem med definiera vad är.att ett
och skulleformellt fristående avtalsområden innehåller likalydande avtalsett

uppskatta det idärmed kunna betraktas enda område. kanMan attettsom
riksnivå,avtalsområden påformell mening kan finnas 300överen anses
landstingrespektivevarvid alltså inte beaktats bland varje kommunannat att

tordeformellt Detbildar avtalsområde med varje respektive motpart.ett
samlaerbjuda svårigheter kostnaderpraktiska och attstora en

heltäckande avtalsområdesvis förstörasstatistik. Problemen attav
eller slåsavtalsområdena gång delasinte givna för alla, kanär utan uppen

från avtalsrörelse till avtalsrörelse.samman
förstatistik be-lätthanterlig möjlighet produceraEn ettattmer vore

historiskt stabilaantal eller andra skäl betydelsfulla,gränsat settstora, av
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ingåområden i så fall skulle ingå och inte kanområden. Att peka deut som
samrådproblematiskt det vilket önskvärt skall ske iemellertid ärvara om --

skullesådan endast delvis täckande statistik intemed Enpartema. vara
förlikningssimationer,för alla uppkommandegenerellt användbar utan mer

följa löne-för allmänt kunna och analyserainstrument attettvara mer
skulle den officiella lönestatistiken ändå inte kommautveckligen. Dessutom

skulleförhandlingsunderlag. Statistikenatt parternaaccepteras somav
påtagligt ökad uppgiftslämnarbörda.och innebäravidare bli dyr en

utvecklingendenna bakgrund den föreslagnaUtredningen attmotanser
och mindre kostnadskrävande lösning,strukturstatistiken bättreär enav

perfekt mellan branscher ochinte får överenstämrnelsetrots att man en
branschuppdelningavtalsområden. appendix till detta kapitel redovisasI en

fastställas ochlämplig och möjlig. Grupperingen börutredningen funnitsom
ochMedlingsinstitutet efter samråd med SCBvid behov revideras av

valts så den i hög grad medGrupperingen har stämmer överensparterna. att
konjunkturbarometer.branschindelningen i Konjunkturinstitutets Detta gör

bakgrund dedet möjligt analysera löneutvecklingen bland armat motatt av
SCB har det kompliceratbristtal för arbetskraft där firms. angivit ärattsom

kvantitativa uppgifteri den reguljära statistikproduktionen insamlaatt om
arbetsmarknadsparterna.vakanser. uppfattning delas fleraDenna av av

frågeställningar kräver olika statistiska lönebegrepp.Olika analytiska
olikadärför hittills, uppgifter insamlas lönensviktigtDet är att, omsom

behov kan"byggstenar" enligt SIAK/SIAT-nomenklaturen så vidatt man
förstaiskapa det för frågeställningen relevanta lönebegreppet. Detta är

praktiskaårstatistiken. månadsstatistikens delhand möjligt i För ärgöraatt
flexibilitet lönebegrepp.skäl och kostnadsskäl hinder för i valetstor aven

önskvärd. SCBlönestatistiken på yrkenförbättrad redovisningEn ärav
för närvarande på regeringens uppdrag möjligheternautreder upprätta ettatt

fördelade påSCB redovisar i sin strukturstatistik löneryrkesregister. även
utbildningsnivå, inriktning och region.bland ålder, utbildningensannat

redovisadet nödvändigt genomgåendeUtredningen dock inte äratt attanser
indelningsgrunder.här förslagna branscherna efter dessalönerna i de även

SCB har underhandProduktionstiden för statistiken bör förkortas. angett
ården året efter detdet möjligt resultat l majäratt att presentera senast

effektiviserandeSträvan bör emellertidstatistiken attavser. vara genom
året.åtgärder redovisningen så den kan ske redan i börjansnabba attupp av

Medlingsinstitutet bör för årsstatistiken publiceras i formatt av ensvara
resultatenårlig innefattar analyser jämförelser medäven samtrapport, som

finnskonjunkturstatistiken. Vidare bör beskrivas de skillnader somav
gällerofficiella statistiken och statistik detmellan den närparternas

för lönebegrepp, mättidpunkterprinciper m.m.
för-behov detaljerad statistik på avtalsområdenMedlingsinstitutets av

kunna tillgodoses ellerutsätts partenatt partsgemensam,genom av ena
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förfogande såställs till institutetsproducerad, förhandlingsstatistik när
medlingssituation krävererfordras. förhandlings- ellerI parterna atten

på aktuella området återspeglaslönesystem, förhandlingsordningar detm.m.
flertal inte deni den bakomliggande statistiken. Ett parterna attav anser

årsstatistiken, där efter enhetliganuvarande månads- och strävarman
kan användas i dessa fall. Utred-lönebegrepp, yrkesnomenklaturer etc.,

avseende på medverkan från sidaningens förslag bygger i detta parternas
lönestatistikdet gäller förse Medlingsinstitutet med relevantnär att per

föravtalsområde. innebär å andra sidan risk Medlings-Förslaget atten
institutet i kan komma sakna relevant statistik-vissa situationer ettatt
underlag.

fler träffadeUtredningen det värdestort parteratt vore av omanser
för-statistikavtal. Det från Medlingsinstitutets synpunkt fördelär en om

handlingsstatistiken och byggs med stödär partsgemensam upp av
statistikavtal. Under de åren har, enligt vad utredningen har inhäm-senaste

intresset ökat för tidigare uppsagda statistikavtal medersättatat, att av nya
avtal på förbundsnivå. Utredningen detta önskvärd utveck-ärattanser en
ling. Utredningen emellertid det inte finns skäl lagstiftaatt att attmenar om

skall producera lönestatistik. Tvångsmedel kan inteparterna gemensamt
åstadkomma förtroendeskapande effekt frivilligaden statistikavtal kansom

Att lagstifta skall skulleproducera statistikatt parterna gemensamtge. om
främmande inslag i den svenska rättsordningen och innebäraett ettvara

omfattande ingrepp i organisationemas självbestämmanderätt.
Utredningen föreslagnaden uppläggningen det bästaatt är sättetanser
förbättra den allmärma lönestatistiken det beskrivagäller löne-att när att

utvecklingen för kvinnor och För jämställdhetsändamål ställs särskildamän.
krav på lönestatistik. följa jämställdhetslagen fordrasFör statistikatt som
beskriver jämställdheten på enskilda arbetsplatser. driva rättsligaFör att

otillåten lönediskriminering fordras löneuppgiñer för enskildaprocesser om
individer. båda statistikbehov ligger inomDessa inte utredningens uppdrag.
De utredningen föreslagna förbättringarna den årliga lönestatistiken,av av
och de kompletteringar individdatabasen föreslåsLINDA i nästasomav
avsnitt bör emellertid förbättra möjligheterna följa och analyseraatt
löneutvecklingen för kvinnor och Avtal löne-män. partsgemensamom
statistik på flera delar arbetsmarknaden skulle också förbättra dessaav
möjligheter.

Avslutningsvis har framförtsbör innebördennämnas att argument attav
officiell detaljerad på avtalsområdenlönestatistik med uppdelning kanen

leda till lönetillväxt frånstarkare nominell vad sarnhälls-änen som
ekonomisk önskvärt. inflationsdrivande följsamhets-synpunkt Ettär
tänkande, följsamhetsklausuler för-eventuellt med inbyggda i dem.m.
bundsvisa Sedanavtalen, skulle kunna bli resultatet. de centrala statistik-
avtalen LO och SAF sades har det varit svårare förse avtalenmellan attupp



Överväganden SOU 1997: 164och förslag146

från deförsvunnitharolika slagsådana klausuler. klausulermed Att av
1990-taletsunderlönebildningenha bidragit tillforbundsvisa avtalen kan att

förunderlagempirisktdockmindre inflationistisk. saknaslopp blivit Det att
säker sådan slutsats.kunna dra en

Forskningsdatabasen LINDA

medkompletterasLINDA börForskningsdatabasenförslag:Utredningens
lönestatistiska data.individuella

utredningens förslagSkäl för

årfrågor har underangränsandeochlönebildningenForskningen senareom
ochindividerenskildadata förkräverfått inriktningalltmer attsomen

automatisktintetillgodosesbehovtiden. Dessaindividerna kan följas över
Exempel pånuvarande utfomming.statistiken i dessden officiellaav

medkan analyserasutsträckningbegränsadi endastfrågeställningar som
på löneutveck-inverkanarbetslöshetenslönestatistikennuvarandeden är

fördelnings-lönebildningensochlönediskrimineringlingen, olika slag av
löneutvecklingen forgällakan blandsistnämndaeffekter. Det annat

välbeställda.för derespektiveekonomiskaindivider med små mestresurser
på löneområdetforskareledandemedhar efter diskussionerUtredningen

tillgodosesbästforskningens behovbedömningengjort att genom
INdividual DAtaLongitudinalindividdatabasen LINDA.komplettering av
samarbetsprojektunder utvecklingSweden. databasfor Denna ettär som

Arbets-RiksförsäkringsverketSCB,Uppsala Universitet,mellan samt
individemasdatasaknarmarknads- och inansdepartementen. DenF ännu om

databasensökagradskulle i högSådana dataoch arbetstid.löner
mycketuppgifter förinnehållerLINDAanvändbarhet.forskningsmässiga ett

bådevilket denregisterdata,påoch baserasantal individer görstort
forskningen.särskilt lämpad forkostnadseffektiv och

hämtadeinkomst,årsvisuppgifterindividuellaLINDA innehåller om
särskiljamöjligtsigoch förifrån inkomstskatteregistren. Det attär

emellertid slutsatseringakaninkomstslag. Av dettaoch andralöneinkomster
harindividernaarbetstidvilkenintelönenivåema, eftersomdras vetmanom

hañ Endearbetsgivarehur mångaåret de arbetat,haft, hur delstor m.m.av
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möjlighet fråga individerna självaär deras löner och arbetstider, påom
likartat samlarsätt arbetsmarknadsinformation isom man nu arman
Arbetskraftsundersökningama AKU. Detta förfarande emellertidanses ge
osäkra resultat och mycket kostsamt.är Bättre precision till en
förhållandevis låg kostnad kan erhållas tillförextra LINDA-basenom man
individinformation från SCB:s strukturstatistik. En nackdel är att man
härigenom inte kan få fram lönedata för alla individer i LINDA, deäven om
där har registrerats för löneinkomst. Problem kan också uppstå detnär
gäller märmiskor med flera arbetsgivare, tillfälliga anställningar etc.

Utredningen föreslår, de svårigheter kan ñnnas forsknings-trots attsom
databasen LINDA kompletteras med individuppgiñer SCB:slöner frånom
strukturstatistik. Det skulle förbättra forskningens möjligheter studeraatt
lönebildningen. Utredningen i det fotsatta arbetetatt övervägaavser om
möjligheter finns komplettera LINDA med löneuppgifter föräven dematt

inte finns med i underlaget för SCB:s strukturstatistik. För tillsom att ta
forskningens synpunkter och önskemål vad gäller lönestatistik börvara

Medlingsinstitutet vidare upprätthålla regelbundna kontakter med
forskningen på berörda områden. Det bör ankomma på Medlingsinstitutet
självt bestämma fonnema for detta.att om

5.4 Kostnader och finansiering

Utredningens förslag: Medlingsinstitutet bör tilldelas ramanslag påett ca
44 miljoner kr. Ramen för anslagssparande uppgåbör till tio procent av
anslaget. Institutet bör ha avgiñsbelägga aktiviteter så bedömsrätt att om
lämpligt. Kostnaden bör delvis finansieras anslaget tillattgenom
F örlikningsmarmaexpeditionen avvecklas och anslaget till SCB minskasatt
med belopp motsvarande kostnaderna för nuvarande produktionett av
lönestatistik. De merkostnader därutöver föreslås bör inomsom rymmas
budgetramama för utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv.

Skälen för utredningens förslag

De samlade kostnaderna för Medlingsinstitutet och lönestatistik beräknasen
till miljoner44 kr. Därav lönestatistiken for 29 miljoner kr.ca svarar ca



Överväganden förslag SOU 1997:och 164148

förMedlingsinstitutet beräknat så detAnslaget för är att utrymmeger
flertalet bör mycketanställa 13institutet att personer varav varaca

Lönekostnadema for institutet kankvalificerade medlare och experter.
börmiljoner kr. inklusive lönebikostnader. Därtilldärmed beräknas till 8ca

för möjliggöra för institutet anlitamedel finnas att externaavsatta att
forskare. Kostnaden för detta kanmedlare, och sammantagetexperter

år.beräknas miljoner kr.till 3 perca
och expertråd torde komma uppgåkostnaden för styrelsertotalaDen att

har beräknatsår. Ersättning för arvoden till styrelsentill kr.550 000 perca
gånger fyrasammanträder tio år och ledamöterutifrån styrelsen attatt per

sammanträdesarvode på 500 kr.till lberättigadeär ett per samman-
lönebikost-utgift på kr. inklusivesammanlagt 85 000träde.Detta enger

kostnader för styrelseintemat,beräknas andranader. Därtill rese-ersätt-
Expertrådet för Samhällsekonomi beräknaskr.ningar till 40 000m.m.

gånger år. Sam-manträdesarvodet börsammanträdakomma att perca sex
innebär totalkostnad påsammanträde, vilketuppgå till 000 kr.l enperca

Expertrådet för lönestatistikinklusive lönebikostnader.kr.85 000ca
påår. sarnrnanträdesarvodegånger Medberäknas sammanträda 12 ettper
kr.till 000sammanträde kan kostnaden beräknas 170kr.500 per

sammanträdakollektivavtalsförhandlingar beräknasExpertrådet för sex
vilketutgå på kr. sammanträde,år. arvode bör 1 000gånger Ett perper

kostnad på kr.sammanlagd 170 000innebär en
beräknade på totalMedlingsinstitutets lokalerKostnaderna för är en

krkvadratmeterhyra påpå kvadratmeter. Med 2 500lokalyta 500 perenca
Medlingsinstitutettotalkostnad på miljoner kr.år skulle det innebära 1,25en

innehållerkontorsstandardförutom normalha lokaler,bör ävensomegna
Därtillexperträden och för medlingsförhandlingar.försammanträdesrum

och Förtäcker kostnader för ADB normalafordras anslaget attatt expenser.
iutvecklingen kollektivavtal och löner Europafullgöra uppgiften följaatt av

ADB,för Sammantaget förerforderliga medelförutsätts avsättsatt resor.
år.kr. Ilöpande utgifter på miljoneroch beräknas 2 percaexpenser resor

dockdetuppbyggnaden det institutet kommersamband med attnyaav
vilket motiverarförhållandevis ADB-investeringar,initialt krävas ettstora

år under år.på miljoner kr.anslag 0,5 treextra per
statistisk-Medlingsinstitutet skallhar föreslagitUtredningen att vara

lö-officiellaför och ha för beställa denmyndighetansvarig attansvar
miljoner kr.Kostnaden för detta beräknas uppgå till 29nestatistiken. somca

statistikensnuvarandeanslag. Jämfört med dentillförs Medlingsinstitutets
dennakr. Huvuddelenökning med 5 miljonerkostnder innebär detta aven ca

Mindremilj. kr.förbättringen årsstatistiken drygt 4ökning avavser
förbättringknappt miljonlbelopp sammantagna avavser

individ-individuppgifter tilloch tillföra årsstatistikensmånadsstatistiken att
LINDA.databasen
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Utredningen föreslår merkostnaderna på 18 miljoneratt kr. för det
förstärkta Medlingsinstitutet och den förbättrade lönestatistiken finansieras

motsvarande neddragning anslagen inomgenom angränsande områden.av
Genom förbättrad lönebildning minskar kostnader fören arbets-statens
lösheten, vilket de ökade kostnademagör föratt Medlingsinstitutet, bör

inom de givna totala budgetramama för utgiftsområdetrymmas arbets-
marknad och arbetsliv. Närmast till hands skulle neddragningvara en av
förvaltningsanslagen inom utgiñsområdet. I övrigt bör kostnaden för
Medlingsinstitutet finansieras anslaget till Förliknings-attgenom
marmaexpeditionen avvecklas och anslaget till SCB minskasatt med ett
belopp motsvarande kostnaderna för den nuvarande lönestatistiken.

Utredningen det inte skulle lämpligtatt avgiftsfinansieraanser attvara
verksamheten debitera arbetsmarknadensatt Ett grundläg-genom parter.
gande skäl avgiftsñnansiering Medlingsinstitutetemot det skallär attav ta
tillvara det övergripande samhällsintresset. Det kan således finnas ett
samhällsintresse omfattande verksamhet i institutet vadav en mer än

beredda betala för.parterna är Ett skälatt avgiftsfinansieringannat emot är
den skulle innebäraatt administrativa olägenheterstora och svår attvara

kontrollera. Om institutet skulle avgift direkt frånta arbetsmarknadensut en
skulle det krävasparter för institutetstora hålla register aktuellaattresurser

för samtliga arbetsgivare och fackliga organisationer. De administrativa
problemen skulle betydande arbetsgivarorganisationemaäven fick ivara om
uppdrag erlägga avgifter för sinaatt medlemmar. Vidare skulle det vara
svårt kontrollera betalningsunderlagetatt avgiften skulleoavsett utgåom per
anställd eller andel lönesumman.som en av

5.5 Generella direktiv

Utredningens bedömning: Utredningens förslag bedöms få vissa positiva
konsekvenser för jämställdheten, i övrigt inga nämnvärda konsekvensermen
vad regeringens direktiv till samtliga kommittéer.avser

Skälen för utredningens bedömning

Utredningen har behandlat regeringens direktiv till samtliga kommittéer.
Utredningsförslagen bedöms inte få några nämnvärda effekter på regional-
politiken och det brottsförebyggande arbetet. Därtill har utredningen beaktat
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behandlats iharfrågaåtaganden. Dennaoffentligadirektiven prövaattom
avsnitt 5.4

för jäm-konsekvenserpositivafå vissabedömsförslagUtredningens
ochföljaförbättrasMöjligheternaochkvinnor attmellanställdheten män.

Uppbyggnadenochför kvinnorlöneutvecklingen män.analysera av
förunderlagetoch ilönestatistikeniförbättringarnaochMedlingsinstitutet

lönebildningen. Detkunskaptill bättreledakommerforskningen att om
lönebildningensanalyserfördjupningockså möjliggörakommer avatt aven

ocheffekter för kvinnor män.

Appendix

årsvisadenbranschuppdelning,tillUtredningens förslag avm.m.
lönestatistiken

dels kön,påfördelasbranschernanedanståendedeLönestatistiken för
ekonominHelafall.förekommandeitjänstemänarbetare ochdels
offentligasektor. Denoffentligochpå privatfördelningredovisas med

summakommunal sektorochsektori statligsektorn delas dessutom
kyrkokommunal sektor.ochlandstings-primärkommunal,

Privat sektor

A+BFISKESKOGSBRUK,JORDBRUK,
därav:

01.5exkl.OljaktJordbruk utom
02Skogsbruk

C+DTILLVERKNINGGRUVOR OCH
därav:

CmineralutvinningGruvor och
28-35exkl.DVerkstadsindustriTillverkningsindustri utom

därav:
ochdryckesvaru-Livsmedels-,

1615,tobaksindustri
ochläderbeklädnadindustri;Textil- och

18, 1917,lädervaruindustri
tråimpreg-hyvlerier;Sågverk och

20. 1neringsverk
20.1exkl.20Övrig trävaruindustri
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Massa-, och pappindustri 21.1pappers-
Pappers- och pappvaruindustri 21.2
Förlag; grañsk och annan

reproduktionsindustri 22
Industri for stenkolsprodukter, rafñnerade

petroleumprodukter och kämbränsle 23
Baskemikalieindustri 24.1
Industri for läkemedel, läkemedels-

kemikalier och botaniska produkter 24.4
Övrig industri för kemikalier och

kemiska produkter exkl.24 24.1, 4
Gummi- och plastvaruindustri 25
Jord- och stenvaruindustri 26
Stål- och metallverk 27

Verkstadsindustri 28-35
därav:

Metallvaruindustri 28
Maskinindustri ingårsom

i underavdelning 29annan
Industri for kontorsmaskiner

och datorer 30
Annan elektroindustri 31
Teleproduktindustri 32
Industri for instrument och 33ur
Motor- och släpfordonsindustri 34
Övrig transportmedelsindustri 35

Övrig tillverkning 36, 37

VÄRME-EL-, GAS-, OCH VATTENVERK

BYGGINDUSTRI

DVARUI-IANDEL, HOTELL OCH
RESTAURANGER
därav:

Handel med och serviceverkstäder for
motorfordon; bensinstationer 50

Parti- och agenturhandel medutom
motorfordon 51

Butiker, varuhus och stonnarknader med
brett sortiment; specialiserade livsmedels-
butiker systembutiker ochsamt
tobaksañärer 52.1, 52.2
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motorfordon;meddetaljhandelAnnan utom
hushållsartiklar ochreparationutom av

52.3-52.6artiklarpersonliga
HochHotell restauranger

KOMMUNIKATION IOCHTRANSPORT
därav:

Åkerier 60.24
Övrig exkl. 60.2460.2landtransport

62.3exkl.62rymdfartsbolagFlygbolag utom
64telekommunikationsforetagochPost-

JVERKSAMHETFINANSIELL

UTHYRNINGFASTIGHETSBOLAG,
FÖRETAGSSERVICE KOCH

därav:
70Fastighetsverksamhet
72dataserviceDatakonsulter och

utvecklingsinstitutioner;ochForsknings-
7473,foretagsscrviceannan

SJUKVÅRD,HÄLSO- OCHUTBILDNING;
SAMHÄLLELIGASOCIALTJÄN M-PANDRAST;

TJÄNSTEROCH PRIVATA
därav:

MUtbildning
exkl. 85.2Nsjukvård, socialtjänstochHälso-

Härtill kommer:

OCHGRUVORPRIVAT SEKTOR EXKL.TOTALT och
TILLVERKNING

Statlig sektor2.

FÖRSÄKRINGSKASSORNA exkl. 75.3A-PTOTALT EXKL

FÖRSÄKRINGSKAS 75.3SORNA

TOTALTHärtill kommer
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3. Primärkommunal sektor

UTBILDNING M

SJUKVÅRDHÅLSO- OCH 85.1

TJÄNSTEROMSORG OCH SOCIALA 85.3

ÖVRIG VERKSAMHET O-PA-L, 85.2,

Härtill kommer TOTALT

Landstingssektom

SJUKVÅRDHÄLSO- OCH 85.1

ÖVRIG VERKSAMHET A-P exkl. 85.2

Hättill kommer TOTALT

Kyrkokommunal sektor

TOTALT A-P
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Författningskommentar6

medbestämrnande i arbetslivet 1976:580Lagen om

46 §
arbetsgivaremedling arbetstvister mellan å sidanFör i ena

arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagareeller
väl jim-arbetstagarorganisation för främjaeller samt att en

gerande lönebildning finns Medlingsinstitutet.
följa förhållandena på arbets-Medlingsinstitutet skall

Medlingsinstitutet fått kännedommarknaden. Har om
medförtmedföra eller redan hararbetstvist hotar attsom

imedlare medlastridsåtgärd, skall det eller flera attutse en
medlare kan ägnadmedverkantvisten, attnär av anses

tillMedlaren skall kallafrämja lösning denna. parternaaven
föråtgärd verkaförhandling eller vidtaga lämplig samtannan

inställer stridsåtgärd.uppskjuter elleratt part
medlareMedlingsinstitutets bestämmande skallEnligt

medarbetsmarknaden till handapå begäran gå påparter
kollek-rörande förhandlingar ochråd och upplysningar

förhandlingar mellantivavtal leda partema.samt

arbetstvister.frågor medling iMedbestärnmandelagen behandlar bl.a. om
medling iMedlingsinstitutet finns till förstycketI första att ar-anges

Statens förliknings-hänvisning tillinnebär dagensbetstvister. Detta att
framgårMedlingsinstitutet.hänvisning till Detmannainstitut ersätts av en

lönebildning,främja väl fungerandeMedlingsinstitutet haräven att attatt en
Statensuppgiften jämfört medutvidgningvilket innebär aven

Förlikningsmannaexpedition.
Med-Statens törlikningsmannaexpeditionandra stycketI ersätts av
preci-medlare i arbetstvister. Vidareoch förlikningsmanlingsinstitutet av

eller flera medlare, vilketMedlingsinstitutet kan ärutseatt enenseras
Förlikningsmannaexpe-den praxis har tillämpatskodifiering avsomav

ditionen.
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I tredje stycket motsvarande tekniska justering tidigare, vilketgörs som
innebär expeditionen med Medlingsinstitutet och förlikningsmanatt ersätts
med medlare.

46 §a
Parter arbetsmarknadenpå skall begäran tillställapå
Medlingsinstitutet kopior träffade kollektivavtal ochav
tillgänglig lönestatistik avseende det avtalsområdet.egna

Bestämmelsen och reglerar skall tillställa Medlingsinsti-är att parternany
kopior träffade kollektivavtal respektive tillgänglig lönestatistik. Förtutet av

både kollektivavtal och lönestatistik gäller endast skyldigaäratt parterna att
tillställa Medlingsinstitutet detta på begäran institutet. Beträffande skyl-av
digheten tillställa institutet tillgänglig lönestatistik omfattas endast löne-att
statistik avseende avtalsområde. begäraRätten in statistikparts eget att
begränsas Medlingsinstitutets allmänna uppgifter. Medlingsinstitutet kanav
alltså inte med stöd denna bestämmelse begära allain uppgifterav som en

kan ha tillgängliga. Statistiken skall relevant för Medlings-part vara
institutets uppdrag medla i arbetstvister och främja väl fungerandeatt en
lönebildning. innehållerBestämmelsen inte heller något krav på part atten
bearbeta tillgängliga uppgifter. Sekretess för uppgifter tillställs Med-som
lingsinstitutet regleras i kap. sekretesslagen8 15 § 1980:100. föreslåsDet
inte det skall möjligt förelägga vid vite skall tillställaatt att att partvara
Medlingsinstitutet de begärda uppgifterna.

47 §
Den enligt 45 § skyldig lämna varsel, skall inomär attsom
den tid och på det där det tillsätt sägs göra ävensom
Medlingsinstitutet. Den bryter detta döms tillmotsom
penningböter.

Bestämmelsen skyldighet lämna varsel. teknisk justeringEnparts attanger
föreslås, innebär Medlingsinstituet införs i paragrafen ochatt ersättersom

örlikningsmarmaexpeditionen.F

48 §
förhandlingVid enligt skall medlaren46 § söka få till stånd

överenskommelse mellan på grundval förslagparternaen av
kommer från dem själva. Medlaren dock oförhindradärsom

föreslå jämkningar och medgivanden for främja godatt att en
lösning tvisten.av

Bestämmelsen reglerar medlaren särskilt skall beakta förslag kom-att som
från själva, medlaren oförhindrad föreslåärparterna att attmer men
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jämkningar och medgivanden för främja god lösning tvisten.att en av
Förändringen innebär teknisk justering där forlikningsmarmen ersättsen av
medlaren.

49 §
Har enligt förhandlingsskyldig10 § kallats tillpart ärsom
förhandling inför medlare och försummar inställaparten att
sig eller underlåter fullgöra vad åliggerattpart annars som

enligt kan15 § Medlingsinstitutet på begäranpart mot-av
anmäla förhållandet hos Arbetsdomstolen. Denna kanparten

förelägga vid vite fullgöra sin förhandlings-parten att
skyldighet och kan på anmälan Medlingsinstitutet utdömaav
v1tet.

Bestämmelsen reglerar möjlighet vite begära skall fullgöraatt mot att part
Ändringensin förhandlingsskyldighet inför medlare. substansiellär genom

Medlingsinstitutet förlikningsman i bestämmelsen. Ev. anmälanatt ersätter
Ändringentill Arbetsdomstolen Medlingsinstitutet. innebärgörs attav

medlaren först måste vända sig till Medlingsinstitutet, i sin vändertursom
sig till Arbetsdomstolen.

50 §
Parts skyldighet enligt förhandling18 § vid hålla skriftligatt
handling tillgänglig för gäller i förhållandemotparten även
till medlare medverkar vid förhandlingen.som

Bestämmelsen"behandlar skyldighet hålla handlingar tillgängligaparts att
for medlare. Andringen innebär teknisk justering där medlare ersätteren
fcrlikningsman. -

51 §
Uppnås enighet mellan vid förhandling införinte parterna
medlare, kan medlare föreslå dem tvisten skil-avgörsatt av
jemän Medlaren kan också medverka vid utseende skil-av
jemän.

Medlaren får inte åtaga sig skiljemannauppdrag i arbets-
tvist, inte Medlingsinstitutet i särskilt fall medger det.om

Bestämmelsen reglerar vad gäller Medlingsinstitutet föreslår attsom om en
Ändringentvist skall lösas skiljemän. innebär teknisk justering därav en

medlare förlikningsman och Medlingsinstitutetersätter ersätter
Förlilcningsmannaexpeditionen.
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52 §
regeringenkanbetydenhet utsearbetstvistI större enav

Även enskildtvisten.medla imedlingskommission att en
medlaresärskildregeringenkan attutses somavperson

och 5049Föreskrifrema i ägertvist.sådanimedla en
medlingskommissionmedling itillämpning vidmotsvarande

medlare.särskildeller

regeringengällerbestämmelser utservilkareglerarBestämmelsen omsom
innebärändringtekniskmedlingskommission. Dettaeller ärmedlare somen
medlareochförlikningskommissionmedlingskommission ersätteratt

förlikningsman.ersätter

1980:100sekretesslageniändringLag om

§kap. 815
arbetsmarknadenpåuppgiftförgällerSekretess partsom

lagen§enligt 46Medlingsinstitutettilllämnathar a
ellerarbetslivetmedbestämmande1976:580 i somom

medlaresärskildmedlare,tillhar lämnatarbetstvistipart
for-gjortuppgiftslämnarenmedlingskommission,eller om

behåll därom.
isekretessengällerhandlinguppgift i allmänfrågaI om

år.tjugohögst

tilllämnatuppgifterforgällersekretess partBestämmelsen att somanger
imedlaretilleller1976:580MBLenligt 46 §Medlingsinstitutet ena

Paragrafförbehåll därom.gjortendastgällerSekretessarbetstvist. partom
sekretessbestämrnelsenföljaktligenochbestämmelse är även46 är nya en

medlaredärjustering ersättertekniskskerövrigtdelen. Ii den enny
förlikningsman.

1998:xMedlingsinstitutetförInstruktion

framgårinstruktionenAvMedlingsinstitutet. attförinrättasinstruktionEn
harutredningenuppgifterha demyndighet ochskallinstitutet somenvara

någotochledasskallinstitutethurinstruktioneniVidareföreslagit. anges
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hur det skall organiseras. De uppgifter i verksledningsförordningenom som
skall gälla för institutet i instruktionen.anges

Uppgifter

l § Medlingsinstitutet har till uppgift i enlighet med 46-att
52 lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivetom
tillhandahålla medling i arbetstvister och främja fun-välen
gerande Iönebildning.

Bestämmelsen Medlingsinstitutets syñe.anger

2 §
Medlingsinstitutet skall aktivt medverka till lösaatt
arbetstvister, särskilt attgenom

ställa medlare till förfogandeparternas
ställa opartisk ordförande till förfogandeparternas
kalla till medlingsförhandling, ellerparterna

skjuta eller ställa in föreståendepart attuppmana upp
eller pågående stridsåtgärd.

Bestämmelsen Medlingsinstitutets uppgifter vid medling.anger

3 §
Medlingsinstitutet skall

ha god överblick förhållandena på arbetsmarknadenöver
sammanställa och tolka statistik relevant för löne-ärsom

bildningen
sammanställa och analysera träffade kollektivavtal
följa utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden

beträffande utvecklingen lönekostnader, avtalskonstruk-av
tioner och förhandlingsfonner.

Bestämmelsen vissa uppgifter Medlingsinstitutet har för attanger som
främja väl fungerande Iönebildning.en

4 §
Medlingsinstitutet skall regelbundet offentliggöra rapporter

lönebildning och löneutveckling.om
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uppgifterMedlingsinstitutetsiskall liggadetBestämmelsen attattanger
kunskapåt denbred spridningskallInstitutetoffentliggöra rapporter. omge

resultatetblirfunktionssättarbetsmarknadensochlönebildningen avsom
har i avsnitt 5.3Utredningenanalyser.ochkartläggningararbetet med

förstatistikansvarig myndighetskallMedlingsinstitutetföreslagit att vara
vad iinstitutetinnebärlönestatistik. Detta sägsofficiell utöveratt som

officiellpublicerastill detskyldigheterparagraf hardenna attatt se
officiella statistiken.den1992:889lagenlönestatistik i enlighet med om

tillämpningVerksförordningens

5 §
på Med-skall tillämpas1322Verksförordningen 1995:

och §§.19, 20 34med undantaglingsinstitutet av

medi enlighetskall tillämpasverksförordningenBestämmelsen attanger
med styrelse.för myndighetnormalbestärnmelsema en

ledningMyndighetens

6 §
myndigheten.chef förRiksmedlaren är

leds riksmedlaren.myndighetenBestämmelsen att avanger

Styrelsen

7 §
fyra andrariksmedlaren högstbestårStyrelsen samtav

ledamöter.

antaletingår i styrelsen ochchef alltidinstitutetsBestämmelsen attattanger
högst fyra.skallövriga ledamöter vara
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3 §
fatta beslut i frågorMyndighetens chef har rätt att ensam

arbetsmarknadens sådantmedling mellan Ettrör parter.som
beslut skall sammanträde med styrelsen.anmälas vid nästa

Bestämmelsen beslut medling ligger inom riksmedlarensatt egetanger om
ansvarsområde och således inte kräver delegering från styrelsen.

Överklagande

9 §
arbetsmarknadensBeslut i frågor medling mellanrörsom

får inte överklagas.parter

Bestämmelsen från överklaga myndighetsbeslutundantaggör rättenett att
för sådana beslut medling arbetsmarknadensmellanrör parter.som
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förstärktEtt förlikningsmarmainstitut

Dir. 1997:66

Beslut vid regeringssammanträde den april24 1997.

Sammanfattning uppdragetav

I syfte förbättra förutsättningarna för väl fungerandeatt lönebildningen
skall särskild utredare lämna förslag till förstärkt förlikningsmarma-etten
institut. Detta skall ökade möjligheter främja de övergripandeattges
samhällsintressena i avtalsförhandlingama mellan arbetsmarknadens parter.

Förutsättningarna för lönebildningen

Som regeringen vid flera tillfällen, i års1997 ekonomiska vårpro-senast
position prop. 1996/972150, framhållit väl fungerande lönebildningär en

förutsättning for arbetslösheten skall kunna halveras.att Under deen
åren20 har lönebildningen inte fungeratsenaste tillfredsställande. Lönema i

Sverige har ökat för snabbt i förhållande till lönerna i våra
konkurrentländer.

Konsekvenserna brister i lönebildningen annorlunda förr.ärav motnu
Om lönekostnadema Sverigei i omvärldensteg under 1970- ochänmer
l980-talen medförde det på kort sikt ökad inflation förstoch på längre sikt
försvagad konkurrenskraft och risk for arbetslöshet och devalvering.
Utvecklingen har visat beredvillighet inflation inteatt att accepteraen ger en
hållbart låg arbetslöshet. Inflationsvägen således stängd. Om löne-är
kostnadema stiger i Sverige i omvärlden i dagens situationän medmer
stabilt låga pris- och löneökningar i vår omvärld, internationellt integrerade
kapital- och valutamarknader och stängd inflationsväg medför deten
stigande och därmed på korträntor sikt ekonomiskäven åtstramning och
stigande arbetslöshet. Förr det under övergångstid möjligt attvar en
misslyckas och leva med konsekvenserna brister i lönebildningen. Det ärav
det inte längre. Nu leder högre löneökningar i omvärlden tillän att
massarbetslösheten biter sig fast.

Viktiga förutsättningar för lönebildningen bestäms regeringens ochav
riksdagens beslut den samlade ekonomiska politiken, dvs. skatte- ochom
transfereringssystemen, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken samt
arbetsrätten inklusive lagstiftning konflikter och medling. Men det heltom
avgörande direkta inflytandet lönebildningen ligger hosöver arbetsmark-
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ochavtalsförhandlingarreglerdebestämmer styrnadens somparter, som
avtalsinnehåll.

arbetsmarknadenpå attuppdragi1996maj parternaiRegeringen gav
förändringarnödvändigaformulera1997den 31 gemensamtfram till mars

bättresäkerställaförlönebildningssystemet attoch enförhandlings-av
Avbidrag.flerairesulteratharuppdraglönebildning. Dettafungerande

inommellaningåttshar parternasamarbetsavtaldetsärskilt intresse är som
LISA-s.k.LO:sinomframarbetatsharförslagdetochindustrin som

bidragallavårpropositionenivälkomnade somRegeringenprojekt.
vidarearbetaförtillsättasskallutredning attaviseradeochinkommit att en

framkommit.förslagkonstruktivamed de som
fortsätt-också iarbetsmarknadens parterutgångspunktviktig ärEn att
träffadenyligenlönebildningen. Detförhuvudansvaretbäramåsteningen

mellanlönebildningochutveckling parternaindustriellsamarbetsavtalet om
dettaviljapåexempel att takonkret parternas ansvar.industrininom är ett

emellertidtagitsinitiativliknandeharÄven avtalsområdenandrainom som
ochpåtagligEnresultat. permanentkonkretanågratilllettinteännu

förformernadockförutsätter attarbetslöshetenminskning av
arbetsmarknaden.helaförbättraslönebildningen över

sådantillbidrakanförlikningsmarmainstitutetförstärkning enEn av
framhållitocksåhar attarbetsmarknadspartemaFlertaletförbättring. av
övergripandekan deHärigenomförstärkas.behövakanmedlingsfunktionen

samtidigttillbättrelönebildningeni tasintressenasamhällsekonomiska vara
därförbörutredaresärskildEnhuvudansvaret.behållerparternasom
sådantillförslaghand lämnaförstaiuppgiftmed entillkallas att

förstärkning.

Uppdraget

förliknings-förstärkningskallutgångspunkt avUtredningens vara en
ochbefogenheterökadeskallinstitutettvå plan:påmarmainstitutet ges

följakontinuerligtmöjligheter ut-ökade attsamtidigtoch gesresurser
förstärk-medSyñetarbetsmarknaden.påkollektivavtalenvecklingen av

lönebildningfrämjaskallforlikningsmarmainstitutet att enningen varaav
prisstabilitetochsysselsättningökadförförutsättningamaförbättrarsom

disponibla in-realalöntagarkollektivetsökningardärmedoch även av
båderollaktivdärförbörFörlilcningsmannainstitutet merkomster. ges en

avtalsförhandlingama.enskildaoch i deilönebildningengäller stortdetnär
förlikningsmanförstärkttillförslagdebeakta somskallUtredaren

återfinnslösningarDeregeringen.tilli sinaframfört somharparterna svar
andrahuvudavtal inomiindustrinsmellan parter,samarbetsavtaleti

särskiltbörmellanavtalkommande parterna,eventuelltibranscher eller
andrapådiskussionernaföljaaktivtskallUtredarenuppmärksammas.
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områden. Utvecklingen liknande avtalslösningar önskvärd. Utredarenärav
bör lämna förslag medlamas roll och befogenheter inom deom
avtalsområden där på hand inte förmår förändradeparterna egen enas om
förhandlingsformer.

Förslagen skall utformas så den samlade effekten förslagenatt ettav ger
väsentligt bidrag till Stabilisering lönebildningen. Inriktningen skallen av

främja tillkomsten lönebildningatt möjliggör rejälvara av en som en
sänkning arbetslösheten med bevarad låg inflation.av

Det ligger i sakens arbetet i det förstärkta förlikningsmarma-natur att
institutet kommer behöva bedrivas i samverkanatt med arbetsmark-nära
nadens Verksamheten kommer bliparter. omfattande denatt änmer som
dagens förlikningsmarmaexpedition bedriver. Utredaren skall därför även
lämna förslag på hur det förstärkta förlikningsmarmainstitutet skall
organiseras och ledas hur dess verksamhet skall finansieras.samt

Uppiften följa utvecklingen på arbetsmarknadenatt i stort

förstärktaDet förlikningsmannainstitutet bör tillräckliga för attges resurser
kunna följa och analysera utvecklingen inom lönebildningen. Institutet skall
ha god överblick regelverket på arbetsmarknadenöver och de olikaen
kollektivavtalen. Det skall ha tillgång till kvalificerade ekonomiska
utredningar och kompetens sammanställa och tolka statistikatt ärsom
relevant för lönebildningen. En uppgift i det sammanhanget skall attvara
följa utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden det gällernär
utvecklingen lönekostnad, avtalskonstruktioner och förhandlingsformer. Iav
forlikningsmannainstitutets uppgifter bör ligga sammanställa redanäven att
träffade avtal och hur dessa lokalt.omsätts

Utredaren skall hur dessa uppgifter skall kunna lösas för-ettange av
stärkt förlikningsmannainstitut. En möjlighet bör inrättaprövas är attsom
fristående råd.partssarnmansatta

Utredaren skall vilka åtgärder krävs föräven tillförsäkraattange som en
god tillgång till kontinuerlig löne- och statistik relevant förärannan som
avtalsförhandlingama och uppdelad på bland avtalsområdenär annatsom
och kön. I det sammanhanget skall utredaren hur förliknings-ange
marmainstitutet kan samverka med myndigheter, såsom Statistiska central-
byrån, och med partema.

Uppgifter och befogenheter för det förstärkta
förlikningsmannainstitutet

Det angelägetär genomför förhandlingsarbetet påatt sådantparterna ett
avtal kan träffassätt innan detatt gamla harnytt löpt För främjaut. att
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samråd medbefogenheter i parterna,förlikningsmannendetta bör att,ges
ochförhandlingförordningtidsplaneringsådansäkerställa samtatt en

kantidsplanEnstånd mellantill ävenkommertvistelösning parterna. ge
principiellaidentifieragod tidmöjligheter iförlikningsmannen större att

nyligendetsammanhangetdetiAv intressemellan ärtvistefrågor parterna.
sådanafastställtharindustrin, därsamarbetsavtalet inomträffade parterna

tidsplaner.
nivå vid-europeiskpå godlöneutvecklingviktDet attär stor enav
uppnåtts.arbetslösheten harmålet halveraefter detmakthålls attattäven
lönebild-förbättramöjligheterandradärförbörUtredaren attprövaäven

olika förslagi debör bl.a.för arbeteUtgångspunkten dettaningen. tas som
till regeringen.framförtparterna

samordningökadolika formerframförtsförslagdeEtt avavsersomav
tidsmässigtredanSannolikt skulleavtalsprocessen. samman-merenav

därförkanUtredaren övervägaeffekter.avtalsrörelse positiva t.ex.hållen ge
såskall iUtredarensamordnas bättre.kantidsmässigtavtalsprocessenom

förbörregeländringarvilkapå göras attförslagfall lämna som
åstadkomma detta.

för-exempel,fördessutom, övervägaUtredaren kan annatatt ta ett om
samordnadefattarkunna krävalikningsmarmainstitutet bör parternaatt

skall ikravsådantavtal. Ettförslag tilleller avvisabeslut accepteraattom
förutsättning börEnsamråd med attframföras iså fall nära parterna. vara

varsladepåskjutamöjlighetervissadessa falliförlikningsmannen attges
någoninnebäranaturligtvis inteskalltid.begränsad Detkonflikter under en

Omkollektivavtal.träffadei redangripa införlikningsmannenförrätt att
endastdesammanhang börföreslås i dettaregeländringar avse

arbets-centralocharbetsgivarorganisationmellanförhandlingar enen
anställnings-och allmännalönerriksavtaltagarorganisation omom nya

villkor.
fortgår.lönebildningsfrågomaarbete medArbetsmarknadspartemas eget

framkommergångutredningenssannolikt det underDet nyaär att
Utredarenvärdakanoch lösningaridéer pröva.konstruktiva attvarasom

förslag.vidareutveckla dessabeakta ochfrihetdärför haskall attstor
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Samråd med mera

hänsyn tillförslagenvid utformningenUtredaren skall egetparternastaav
samarbetsavtalet mellan industrinsträffadeexempel det redanarbete, till

kommittédirektiv tillbeakta innehållet i regeringensskallUtredarenparter.
redovisning regio-särskilda utredareochsamtliga kommittéer avom

åtaganden1992:50, offentligadirnalpolitiska konsekvenser prövaattom
jämställdhetspolitiska konsekvensernaredovisa dedir 1994:23, att avom

förredovisa konsekvenserna1994:124, ochsina forslag dir attom
Utred-dir 1996:49.brottsförebyggande arbetetbrottsligheten och det

samråd med arbetsmarknadensskall bedrivas iningen parter.nära

Redovisning uppdragetav

detnovember 1998. Närarbete skall redovisas den 30Utredningens senast
organisation,förlikningsmannainstitutetsfrågorna detgäller nyaom

frågordet gäller eventuellt andraoch arbetsformer, närsamt somresurser
lönestatistik, skallförslag förbättradutredningen funnit lämpliga, t.ex. om

möjligt.förslagen redovisas snarast

Arbetsmarknadsdepartementet
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