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Palkanmuodostus ei Ruotsissa 
ole historiallisesti katsoen 
toiminut erityisen hyvin. 
Ruotsilla oli kiinteä valuut-
takurssi vuoteen 1992 saak-

ka. Sekä työmarkkinaosapuolet että hal-
litus ymmärsivät, mitä rajoituksia tämä 
asetti palkanmuodostukselle. Palkat eivät 
pitemmän päälle voineet nousta nopeam-
min kuin ulkomaisissa kauppakumppa-
neissamme ilman, että se olisi nakertanut 
Ruotsin kilpailukykyä. Palkanmuodos-
tuksen koordinointi osoit tautui kuiten-
kin vaikeaksi. Yksi ongelma oli se, että 
sopimusneuvottelut tapahtuivat useilla 
tasoilla: keskusjärjestötasolla (LO-SAF)1, 
liittotasolla ja paikallistasolla. Tuli mah-
dottomaksi hillitä palkkaliukumia, eten-
kin korkeasuhdanteissa.

Kiinteä valuuttakurssi toi tullessaan 
myös sen, ettei rahapolitiikkaa voitu 
käyttää suhdannepoliittisiin tarkoituk-
siin. Finanssipolitiikan tehokas käyttö 
osoittautui vaikeaksi, ennen kaikkea po-
liittisista syistä. Erityisen vaikeaksi osoit-
tautui politiikan kiristäminen ylikuume-
nemisen aikaan. Ruotsi kävi sen sijaan 
läpi toistuvia ylikuumenemisia, joihin 
liittyi korkea inflaatio, kustannuskriise-
jä ja devalvaatioita. 1990-luvun kriisin 
vanavedessä työttömyys kohosi tasoille, 
jollaisia ei oltu nähty sitten 1930-luvun.

Yrityksenä pelastaa kiinteä valuut-
takurssi solmittiin ns. Rehnbergin so-

pimukset työmarkkinaosapuolten ja 
hallituksen välillä. Kruunun pelastami-
sessa epäonnistuttiin, ja vuodesta 1992 
Ruotsilla on ollut kelluva valuuttakurssi. 
Kuitenkin inflaatio onnistuttiin saamaan 
alas eikä se ole koskaan palannut 1970- ja 
1980-lukujen korkeille tasoille. 

Muutamien vuosien maltillisten sopi-
musten jälkeen jokin meni vikaan vuoden 
1995 sopimuksissa. Jälleen koordinointi 
osapuolten kesken epäonnistui. Ammat-
tiyhdistysliikkeen taholta tehtiin sen jäl-
keen aloite Ruotsin palkanmuodostuksen 
uudelleenjärjestelemiseksi. Lähtökohta 
oli, että kilpailulle alttiin sektorin piti 

määrätä palkkojen nousuvauhti. Muiden 
sektorien piti hyväksyä tämä ”mittapuu” 
ja solmia samantasoiset sopimukset.

Teollisuussopimuksessa 
ulkomaiselle kilpailulle altis 

sektori määrää palkkojen 
nousuvauhdin, ”mittapuun” 

muille sektoreille.

Tärkeä lähtökohta oli myös se, että raha-
politiikalla oli nyt kokonaan toiset mah-
dollisuudet ohjata suhdannekehitystä. 

Teollisuussopimus ja palkanmuodostus•

Vuoden 1997 Teollisuussopimuksen jälkeistä palkanmuodostusta Ruotsissa on luonnehdittava huomattavaksi 
menestykseksi. Malli on tuottanut matalia korotuksia nimellispalkkoihin, mutta merkittävää nousua 
reaalipalkkoihin koko sen ajan. Palkanmuodostus ei ole koskaan uhannut inflaatiotavoitetta. Kuitenkin työttömyys 
on ollut suhteellisen korkea tänä aikana, ja työmarkkinat eivät ole kärsineet mistään selvästä ylikuumenemisesta 

tai yleisestä työvoimapulasta. Tuottavuuden kasvu on myös ollut historiallisesti katsoen hyvin nopeaa.

Kuvio 1. Nimellispalkat, inflaatio ja reaalipalkat Ruotsissa 1960–2015, nousuvauhdit 
(%).
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GÖRAN ZETTERGREN kertoo, että Ruotsissa työnantaja-
maksujen nuorisoalennus ei juuri lisännyt työpaikkoja, mutta 
sen säätäneet Allianssin neljä puoluetta haluavat nyt pienentää 
nuorten ja maahanmuuttajien alimpia palkkoja.

Kuva alhaalla: Göran Zettergren (vas.), Eugen Koev ja 
Merja Kauhanen.
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INFLAATIOTAVOITEMALLISTA HUOLIMATTA TEOLLISUUSSOPIMUKSEN 
MUKAISTA KILPAILULLE ALTTIIN SEKTORIN ASEMAA PALKKAJOHTAJANA EI 

OLE KYSEENALAISTETTU.

Vuodesta 1995 lähtien korkopolitiikalle 
viitoitti tietä inflaatiotavoite, joka ilmais-
tiin kuluttajahintojen kahden prosentin 
nousuna. Työmarkkinaosapuolet tajusi-
vat, että tämä oli rajoite, jonka sivuutta-
minen tulisi hyvin kalliiksi.

Vuoden 1997 Teollisuussopimuksesta 
muodostui virstanpylväs ruotsalaises-
sa palkanmuodostuksessa. Siitä lähtien 
palkkojen nousuvauhti ei ole muodosta-
nut uhkaa inflaatiotavoitteelle (kuvio). 
Nimellispalkkojen maltillinen nousu-
vauhti on myötävaikuttanut matalaan 
inflaatioon. Yhdessä tuottavuuden erit-
täin hyvän kasvun kanssa reaalipalkat-
kin ovat voineet nousta hyvää vauhtia. 
Nimellispalkat kohosivat keskimäärin 
3,3 prosenttia vuodessa vuosina 1998–
2015 samalla kun reaalipalkat nousivat 
2,2 prosenttia (Medlingsinstitutet 
2016, 91).

MIKÄ MÄÄRÄÄ PALKAN
KOROTUSVARAN?
Kun Teollisuussopimus solmittiin, oli 
Ruotsissa yleinen käsitys, että maa tulisi 
ennemmin tai myöhemmin liittymään 
euroon ja että kansallisen inflaatiota-
voitteen ajanjakso jäisi sitä kautta väli-
aikaiseksi. Tämä merkitsi sitä, että ruot-
salaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn 
tulisi olla tärkein rajoite palkanmuodos-
tukselle. 

Kilpailukyky on kuitenkin moniulot-
teinen ja vaikeasti määriteltävä käsi-
te, vaikka keskustelu rajoitettaisiinkin 
puhtaasti kustannusnäkökohtiin. Kaksi 
maata voi erota toisistaan palkkatason, 
tuottavuuden ja vaihtosuhteen (vienti- 
ja tuontihintojen suhteen) osalta, mutta 
niillä voi myös olla aivan erilaiset elinkei-
norakenteet, ja ne voivat olla tehokkaita 
eri aloilla. Näyttää olevan hyvin vaikeaa 
muodostaa kaavaa, jolla lasketaan muut-
tumattomalle kilpailukyvylle perustuva 
palkankorotusvara.

Ryhmä ekonomisteja sekä palkansaa-
ja- että työnantajajärjestöistä julkaisi 
vuonna 1995 raportin ”Euroopan tah-

dissa” (Edingruppen 1995). Kuten sen 
otsikko antaa ymmärtää, ryhmä ehdotti 
palkankorotusvaran varsin yleistä muo-
toilua. Ruotsin palkat eivät saa nousta 
nopeammin kuin eurooppalaisissa kil-
pailijamaissamme. 

Riksbankenin kahden 
prosentin inflaatiotavoite on 
vuodesta 1995 lähtien ollut 

merkittävä rajoite 
palkanmuodostukselle.

Mutta kyllä-puoli hävisi kansanäänes-
tyksen vuonna 2003, ja Ruotsi ei 
kos  kaan mennyt EMUun. Kelluvan 
valuuttakurssin vallitessa kilpailukyvystä 
ei käytännössä enää ollut keskeiseksi 
muuttujaksi. Konjunkturinstitutet esitti 
sen sijaan mallia, jossa palkankorotus-
vara lasketaan Riksbankenin inflaatio-
tavoitteen ja trendin mukaisen tuotta-
vuuskasvun perusteella.

Mallin valinnalla on merkittäviä seu-
rauksia. Kilpailukykymalli lähtee kilpai-
lulle alttiin sektorin palkkakehityksestä, 
joka arvostelijoiden mielestä oli irrele-
vantti kelluvan valuuttakurssin vallites-
sa. Jos palkkakehityksen annetaan uhata 
inflaatiotavoitetta, niin rahapoliittisella 
reaktiolla voisi olla suuria kielteisiä vai-
kutuksia työmarkkinoilla.

Inflaatiotavoitemalli ottaa huomioon 
koko elinkeinoelämän palkkakehityksen 
eikä anna teollisuudelle mitään erityis-
asemaa. Julkinen sektori on pääasiassa 
verorahoitteinen, minkä takia palkka-
kehitys tällä sektorilla ei vaikuta kulut-
tajahintojen nousuun. Kilpailulle alttiin 
sektorin asemaa palkkajohtajana ei kui-
tenkaan ole asetettu vakavasti kyseen-
alaiseksi.

Käytännössä molemmat näkökannat 
voisivat elää rinta rinnan ilman suurem-
pia ongelmia. Finanssikriisi loi kahtiajaon 
Ruotsin taloudessa, kun vientiteollisuus 
meni säästöliekille ja kotimarkkinasekto-

ri kasvoi suhteellisen voimakkaasti. Sitä 
kautta ilmeni myös tietty jännite teolli-
suuden ja kotimarkkinasektorin liitto-
jen välille palkankorotusvaran suhteen. 
LO:n liitot eivät voineet hyväksyä yhteisiä 
palkkavaatimuksia ennen vuoden 2016 
neuvotteluja, joten LO:n koordinaatio 
hajosi ko. vuonna.

HAJAUTTAMINEN JA KOORDINAATIO
Ruotsin palkanmuodostusjärjestelmää 
kuvataan joskus hyvin hajautetuksi. 
Muodollisesti katsoen tämä on oikea 
kuvaus. Mitään keskitettyjä sopimuksia 
ei ole solmittu 1980-luvun alun jälkeen, 
jolloin Svenska arbetsgivarföreningen 
(SAF) julisti, ettei jatkossa aiottu mennä 
mukaan sellaisiin sopimuksiin.

Ruotsissa palkat asetetaan nykyisin 
680 eri liittokohtaisessa sopimuksessa. 
Nämä sopimukset muotoillaan hyvin eri 
tavoin, ja niissä on hyvin erilaisia paikal-
lisen sopimisen piirteitä. Tietyissä sopi-
muksissa ennen kaikkea työntekijäpuo-
lella on niin kutsuttu keskitetty osuus, 
jossa kaikki saavat saman prosentuaa-
lisen tai kruunumääräisen korotuksen. 
Tietyillä toimialoilla kuten hotelli- ja 
ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa on 
sen lisäksi erilaisilla alimmilla palkoilla 
suuri merkitys palkkatasoille. Etupäässä 
julkisen puolen toimihenkilöiden sopi-
muksissa sovelletaan luvuttomia sopi-
muksia, ns. ”nollasopimuksia”. Nämä 
sopimukset eivät sisällä mitään keskite-
tysti sovittua palkankorotusta. Palkka on 
yksilökohtainen ja sovitaan paikallisissa 
neuvotteluissa.

Ruotsissa palkanmuodostus 
on muodollisesti hyvin 

hajautettua mutta käytännössä 
keskitetympää kuin kenties 

koskaan ennen.

Käytännössä Ruotsin palkanmuodostus 
ei kuitenkaan kenties koskaan ole ollut 
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ON OLLUT VAIKEA SOPIA SUUREMMISTA PALKANKOROTUKSISTA JOILLEKIN 
RYHMILLE SUHTEELLISTEN PALKKOJEN MUUTTAMISEKSI.

niin keskitettyä kuin viimeisten 20 vuo-
den aikana. Se perustuu suureksi osaksi 
palkkaliukumien merkityksen vähenemi-
seen. Vielä tärkeämpi syy tähän on ollut 
”mittapuun” voimakas sääntelytehtävä.

Palkansaajapuolella työtä koordinoi 
ammattiliittojen allianssi Facken inom 
industrin (FII), joka sisältää LO:n, TCO:n 
ja Sacon2 teollisuudessa toimivat liitot. 
FII:tä yhdistävät yhteiset neuvotteluvaa-
timukset, ja se tunnustaa yhteisesti en-
simmäisen normittavan sopimuksen. LO 
koordinoi sen jälkeen palkkavaatimuksia 
työntekijäpuolella. Toimihenkilöpuolella 
ei keskusjärjestöillä TCO ja Saco kuiten-
kaan ole mitään välitöntä roolia palkan-
muodostuksessa.

Työnantajapuolella on ”mittapuun” 
koossapitäminen ja valvonta ollut huo-
mattavan voimakasta. Svenskt Närings-
livin3 täytyy hyväksyä jäsenliittojen so-
pimukset eikä se tavallisesti salli mitään 
poikkeamia ”mittapuusta”. Svenskt Nä-
ringsliv esti vuonna 2007 kaupan työnte-
kijöiden ja työnantajien liittojen välisen 
sopimuksen, joka olisi antanut enemmän 
kuin Teollisuussopimus.4

Luvuttomat sopimukset ovat herättä-
neet määrättyä ärtymystä tietyissä pii-
reissä, koska ne käsitetään yrityksiksi 
kiertää ”mittapuuta”. Yleensä katsotaan, 
että tämä strategia, jos se nyt sellainen 
on, ei ole ollut erityisen menestyksekäs.  
Eräs ongelma, jonka luvuttomien sopi-
musten arvostelijat nostavat esiin, on 
se, etteivät kaikki voi solmia ”nollaso-
pimuksia”. Tämä pätee erityisesti teolli-
suusliittoihin, joiden vastuulla juuri on 
kiinnittää normin asettava prosenttiluku. 

Luvuttomat sopimukset ovat olleet eri-
tyisen tavallisia julkisen sektorin toimi-
henkilöillä. Mikään ei luonnollisestikaan 
estä valtion viranomaista neuvottelemas-
ta paikallisesti mittapuuta korkeammista 
palkankorotuksista. Mutta viranomaisten 
budjettimäärärahat lähtevät liikkeelle 
”mittapuusta”, mikä merkitsee sitä, että 
heidän siinä tapauksessa normaalisti täy-
tyy vähentää henkilökuntaansa.

Julkisella sektorilla 
ovat yleisiä luvuttomat 

sopimukset, joissa ei ole 
mitään keskitetysti sovittuja 

palkankorotuksia.

KITKAA YHTEISTYÖSSÄ
Yhteistyö ammattiyhdistysliikkeessä on 
yleensä toiminut hyvin, vaikka siinä aika 
ajoin onkin ilmennyt kitkaa. Erityisen 
ongelmallista se on toisinaan ollut LO:n 
teollisuusliitoille, joiden on ollut koordi-
noitava politiikkansa (samanaikaisesti) 
sekä teollisuuden toimihenkilöliittojen 
että muiden sektorien työntekijäliittojen 
kanssa. LO:n vaatimukset prosentuaali-
sesti korkeammista palkankorotuksista 
matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille 
ovat herättäneet ärtymystä joissakin toi-
mihenkilöliitoissa, jotka ovat käsittäneet 
ne yritykseksi kiertää ”mittapuuta”.

Vuoden 2016 neuvottelukierroksella 
LO ei onnistunut pitämään yllä järjestys-
tä, ja joukko liittoja kotimaisella yksityi-
sellä puolella lähti omille teilleen. Tämä 
ei kuitenkaan johtanut mihinkään mer-
kittävästi poikkeaviin sopimustasoihin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ”mit-
tapuuta” on kunnioitettu suuressa mää-
rin. Ruotsin palkkojen keskimääräinen 
vuotuinen nousuvauhti vuosina 1998–
2015 kohosi 3,3 prosenttiin. Eri sektorien 
poikkeamat rajoittuivat +/- 0,1 prosent-
tiin (Facken inom industrin 2016). 
Kolikon kääntöpuoli on ollut vaikeus 
saada läpi suhteellisten palkkojen muu-
toksia. Medlingsinstitutetin tulkinnan 
mukaan kaikkien osapuolten on hyväk-
syttävä se, että jotkut saavat enemmän. 
Sellaista yhteistä näkemystä on luonnol-
lisista syistä ollut vaikea saavuttaa.

Opettajat ovat olleet erityinen ongel-
ma. Ruotsin koulujen yleinen kriisi on 
vähentänyt opettajan ammatin houkut-
televuutta. Pätevien opettajien kasvavas-
ta pulasta huolimatta koulutuspaikkojen 
täyttäminen on osoittautunut vaikeaksi. 

Ratkaisu on ollut erityiset palkanko-
rotukset yksittäisille opettajille tavan-
omaisten palkkaneuvottelujen ohella. 
Tulokseksi on saatu korkeampia keski-
määräisiä palkkoja ja suurempi palkka-
hajonta, mitä eivät alalla kaikki ole toi-
vottaneet tervetulleeksi.

VALTION PUUTTUMINEN PALKAN
MUODOSTUKSEEN
1970-luvulla valtion puuttuminen pal-
kanmuodostukseen oli pikemminkin 
sääntö kuin poikkeus. Vahvasti prog-
ressiivisen veroasteikon ja korkean in-
flaation yhdistelmä aiheutti sen, että oli 
vaikeaa saavuttaa reaalipalkkojen nousua 
verojen jälkeen. Valtio yritti neuvotella 
matalia nimellisiä palkankorotuksia lu-
paamalla alentaa veroasteikkoja. Yleensä 
tämä politiikka oli kohtalaisen menestyk-
sekästä.

Valtiollinen Medlingsinstitutet ase-
tettiin vuonna 1999 antamalla sille kaksi 
toisinaan ristiriitaista tehtävää, estää 
selkkauksia työmarkkinoilla ja vahtia 
teollisuuden ”mittapuuta”. Valtiollinen 
Konjunkturinstitutet (KI) sai samaan 
aikaan tehtäväkseen julkaista vuosittain 
Palkanmuodostusraportti, joka muun 
muassa sisälsi laskelman palkankorotus-
ten yhteiskunnallisesta liikkumavarasta. 
Työmarkkinaosapuolet eivät ensin hy-
väksyneet tätä, mutta aikaa myöten siitä 
on tullut yhä enemmän hyväksytty.

Konjunkturinstitutet puhui pitkään 
yleisen palkkamaltin puolesta tasapai-
notyöttömyyden alentamiseksi, joka KI:n 
laskelmien mukaan oli enemmän kuin 
kaksinkertaistunut 1990-luvun kriisin 
jälkeen. KI oli sitä mieltä, että jos työ-
markkinaosapuolet pidättäytyisivät ra-
joitetuksi ajaksi osasta palkankorotusva-
raa, niin tasapainotyöttömyyttä voitaisiin 
alentaa varsin merkittävästi. Näitä laskel-
mia ei koskaan otettu erityisen vakavasti 
eikä niillä ollut merkittäviä vaikutuksia 
palkanmuodostukseen.

Finanssikriisin puhjettua KI on muut-
tanut näkemystään tässä kysymyksessä 
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KONJUNKTURINSTITUTET VAROITTAA NYKYÄÄN PALKKAMALTIN 
SEURAUKSISTA, ELLEI RIKSBANKEN SAMALLA ALENNA KORKOA.

ja korostaa nykyisin, että edellytys palk-
kamaltin myönteisille vaikutuksille työt-
tömyyteen on Riksbankenin vastaavat 
koronalennukset. Muussa tapauksessa 
riskinä on, että palkkamaltti vain johtai-
si matalampaan inflaatioon ja sitä kaut-
ta korkeampaan reaalikorkoon, kruunun 
vahvistumiseen ja kotitalouksien käytet-
tävissä olevien tulojen heikkenemiseen.

LIIAN KORKEAT ALIMMAT PALKAT?
Ruotsissa ei ole mitään lakisääteisiä 
minimipalkkoja, kuten ei Suomessa-
kaan. Lisäksi monilta aloilta puuttuvat 
säädökset työehtosopimusten alimmis-
ta palkoista. Toisilla aloilla neuvotellut 
alimmat palkat ovat niin matalia, ettei 
niitä käytännössä voida soveltaa kuin 
mahdollisesti uusille työntekijöille. 
Joillakin aloilla sovituilla alimmilla 
palkoilla on kuitenkin suuri merki-
tys alan palkkatasolle. Tämä pätee en-
nen kaikkea hotelli- ja ravintola-alaan 
sekä vähittäiskauppaan. Näillä aloilla 
alimmat palkat on eriytetty ammatin, 
iän ja työkokemuksen mukaan.

Porvariallianssin vuoden 2006 vaa-
livoiton jälkeen tuli motoksi ”työnteon 
täytyy olla kannattavaa”. Veroja ja työt-
tömyyskorvauksia alennettiin. Vuoden 
2010 vaalien jälkeen politiikka näyttää 
kääntyneen enemmän palkkojen suun-
taan siten, että työllistämisen täytyy kan-
nattaa. Vuonna 2011 Konjunkturinstitu-
tet ja Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 
saivat tehtäväkseen arvioida, ”kuinka 
työmarkkinaosapuolten sopimukset 
vaikuttavat työmarkkinoiden toimin-
tatapaan, ennen kaikkea ryhmiin, jotka 
ovat heikosti ankkuroituneita työmark-
kinoille”. Molemmat laitokset julkaisivat 
raportin aiheesta, mikä stimuloi jatkuvaa 
debattia tästä kysymyksestä.

Empiiriset tutkimukset alimpien 
palkkojen merkityksestä työllisyydelle 
Ruotsissa ovat harvassa, ja niiden tulok-
set ovat olleet osittain ristiriitaisia (ks. 
Zettergren 2016). Työnantajamak-

sujen nuorisoalennus, jonka Allianssi 
sääti vuonna 2007 ( ja jota se laajensi 
vuonna 2009), alensi nuorten aiheutta-
mia työvoimakustannuksia, mutta sillä ei 
ollut luultuja vaikutuksia työllisyyteen. 
Sittemmin tehdyt arviot osoittivat, että 
työllisyysvaikutukset jäivät hyvin rajal-
lisiksi ja pitkälti ohimeneviksi (Egebark 
ja Kaunitz; Skedinger 2014).

Ruotsalaiset ammattiliitot ovat 
vastustaneet joustavuuden 
lisäämistä palkkajakauman 

alapäässä.

Keväällä 2012 EU:n komissio esitti ”te-
hokkaita työmarkkinapoliittisia toi-
menpiteitä, jotka lisäävät palkkojen 
joustavuutta, erityisesti palkka-asteikon 
alapäässä”.5 Ruotsalaiset ammattiliitot 
ovat yleensä suhtautuneet torjuvasti 
poliittiseen puuttumiseen palkanmuo-
dostukseen, ja vastustuksesta komission 
suositukselle muodostui voimakas. Ruot-
sin hallituksen tuella ehdotus poistettiin 
Ministerineuvoston suosituksista.

Sittemmin ovat Allianssin kaikki neljä 
puoluetta asettuneet kannattamaan eh-
dotuksia erityisiksi työllistämistoimiksi 
nuorille ja uusille maahanmuuttajille, 
joilla ei ole kokemusta ruotsalaisista 
työmarkkinoista. Näiden työpaikkojen 
palkkojen tulisi olla matalampia kuin nyt 
voimassa olevat alimmat palkat, ja ne tu-
lisi ottaa käyttöön työehtosopimuksissa 
tai joidenkin ehdotusten mukaan lakisää-
teisesti. •

Viitteet

• Artikkeli perustuu alustukseen Palkansaajien 

tutkimuslaitoksen 8.12.2016 Helsingissä järjes-

tämässä seminaarissa, joka käsitteli kokemuksia 

palkanmuodostuksesta Ruotsissa.

Käännös ruotsinkielisestä alkutekstistä: Heikki 

Taimio.

1 LO (Landsorganisationen i Sverige) on työnteki-

jöiden ammatillinen keskusjärjestö. SAF (Svenska 

Arbetsgivareföreningen) oli työnantajien kes-

kusjärjestö vuoteen 2001 asti, jolloin se liitettiin 

uuteen järjestöön Svenskt Näringsliv.

2 TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) 

on toimihenkilöliittojen keskusjärjestö ja Saco 

(Sveriges akademikers centralorganisation) on 

akateemisen koulutuksen saaneiden ammattiliitto-

jen keskusjärjestö.

3 Svenskt Näringsliv luotiin vuonna 2001 yhdistä-

mällä SAF ja Industriförbundet.

4 ”Svenkt näringsliv stoppar jämställda löner”, 

Handelsnytt 25.3.2007. www.handelsnytt.se/

svenskt-naringsliv-stoppar-jamstallda-loner .

5 COUNCIL RECOMMENDATION on Sweden’s 

2012 national reform programme and delivering 

a Council Opinion on Sweden’s convergence 

programme for 2012–2015.
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