
Sveriges Riksbanks sjansespill 

Sveriges Riksbank kan nå være i ferd med å ofre svensk økonomi for sentralbankideologi. Den 

svenske versjonen av frontfagsmodellen kan bryte sammen. 
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lønnsdannelse 

Sverige har sin egen versjon av frontfagsmodellen. Den går under navnet Industriavtalet. Nær sagt 

alle store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har sluttet seg til den. Da er det 

lønnsdannelsen og ikke prisstigningsmålet til sentralbanken som avgjør prisveksten. Svenske kroner 

har heller ikke svekket seg som den norske. Den lave prisveksten i utlandet har dermed gitt lav 

prisvekst i Sverige. Svenskt Näringsliv (søsterorganisasjonen til NHO) forventer en prisvekst på godt 

under prisstigningsmålet på 2 prosent, og krever ditto lav lønnsvekst.  

For sentralbanken er det vanskelig å akseptere at prisstigningsmålet ikke har den relevansen de 

håper. De kaller det manglende troverdighet. Renta er redusert til -0,5 prosent som et desperat 

forsøk på å bøte på dette. Retorikken er velkjent. Sveriges Riksbank sier de vil forankre 

prisstigningsforventningene på målet. Den samme retorikken husker vi fra Norge den gang også 

Norges Bank var i samme modus da de økte renta i 2002 og holdt rentene svært lave i perioden 

2004-2006. 

Teoriene som sentralbanker bygger en slik rentesetting på er dårlig egnet i de skandinaviske 

landene:  

 For det første betyr prisstigningsmålet lite for den faktiske lønns- og prisfastsettelsen. 

 For det andre bør ikke sentralbanken motarbeide at lønnsveksten tilpasses den i utlandet. 

Den skandinaviske lønnsmodellen, der industrien setter farten, har vist seg overlegen i 

styringen av økonomien.  

 For det tredje har rentesettingen langt mer uheldige konsekvenser i økonomien enn hva det 

å bomme på prisstigningsmålet har. 

Den norske frontfagsmodellen står sterkere enn Industriavtalet gjør i Sverige. Industriavtalet er ung. 

Lønnsdannelsen i Sverige svingte tidligere fra den ene ytterlighet til den andre. Fram til 1980-tallet 

var den svenske lønnsdannelsen mer sentralisert enn den norske. I 1983 forlot Sveriges 

Verkstadsindustrier og Svenska Metallindustriarbetareförbundet de sentrale lønnsforhandlingene og 

oppnådde med det høyere lønnsvekst enn de øvrige. Tapet av konkurranseevne var fatalt for svensk 



økonomi. Svensk Næringsliv så seg lei på utviklingen og la like så godt ned sin forhandlingsavdeling 

og umuliggjorde sentrale lønnsforhandlinger. Lønnsdannelsen var da overlatt til seg selv.  

I stedet så man på sentralbankpolitikk som en erstatning. Sveriges Riksbank fikk prisstigningsmål i 

1993, men kunne ikke bøte på tapet av en normgivende lønnsdannelse. Det var behov for å finne 

tilbake til en lønnsdannelse som riktignok ikke var sentralisert, men som koordinerte alle parter i 

arbeidslivet. Løsningen var Industriavtalet i 1997. Siden da har denne dannet normen for svensk 

lønnsvekst.  

Inntil nå. For første gang siden fødselen i 1997, ser det ut til at avtalen er i ferd med å bryte 

sammen. Den rentedrevne innenlandsøkonomien utgjør et problem for den hardt prøvede svenske 

industrien. Samlet sett er det god fart i svensk økonomi. Boligprisene skyter i været. Likevel har altså 

Sveriges Riksbank aggressivt redusert renta til negative nivåer. Den varsler nye tiltak hvis prisveksten 

ikke snart kommer seg opp.  

Med ønske om høyere lønnstillegg enn det industriavtalen kan gi, har to LO-forbund vedtatt å bryte 

ut av Industriavtalet. Konsekvensene blir kanskje ikke så store i år, men på sikt kan dette være svært 

uheldige for svensk økonomi.  

Kanskje klarer Sveriges Riksbank ved å ofre Industriavtalet å nå sitt prisstigningsmål. Men da får nok 

Sverige langt større problemer framover, enn det den lave prisveksten gir akkurat nå.  

Når frontfaget eller industriavtalen ikke lenger styrer farten i lønnsutviklingen, er det kun trusler om 

renteøkninger og høy ledighet som vil stagge lønnsveksten og bevare konkurranseevnen. Slike 

trusler virker imidlertid svakere enn den koordineringen som Industriavtalet har gitt. Sverige vil da 

måtte leve med en enda høyere arbeidsledighet framover. 


