
Ursäkta, 
vem satte min lön?
– Så tycker svenskarna om 
avtalsrörelsen

Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer



Svenska folket underkänner 
dagens svenska modell
I Ledarna har vi länge kritiserat den svenska lönebild-
ningen för att vara obegriplig och omodern. De flesta 
löner i Sverige sätts i en märklig förhandlingsritual 
mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer, där 
pengasummor, procentsatser och nationalekonomiska 
argument slungas mellan parterna. Vi menar att de 
som faktiskt berörs – de som arbetar – många gånger 
tycker det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se 
kopplingen mellan sin egen arbetsinsats och hur lönen 
utvecklas. 

Den undersökning som Ledarna genomfört under hösten 
visar att de flesta arbetande svenskar delar Ledarnas 
bild. Många vill inte, kan inte eller har svårt att följa med 
i mediernas rapportering om förhandlingsspelet mellan 
fack och arbetsgivare.  Kännedomen och kunskapen 
om några av de mest centrala begreppen i den svenska 
lönebildningsmodellen är väldigt låg.

Dessutom upplever de som arbetar att de saknar insyn 
och inflytande när lönerna sätts. De har i regel aldrig 
träffat eller haft kontakt med de fackliga representanter 
som ska föra deras talan, vare sig på central eller lokal 
nivå. En mycket stor majoritet har under sitt arbetsliv 
aldrig fått utvärdera resultatet av fackets förhandlings-
arbete. Trots att de flesta tycker att det är den egna 
arbetsinsatsen och prestationen som ska ha störst bety-
delse för lönen, är det få som upplever att det är så det 
fungerar i verkligheten. Makten över lönen finns någon 
annanstans, hos någon annan.

Sammantaget är undersökningsresultatet ett massivt 
underkännande av den svenska lönebildningsmodellen 
så som den ser ut och fungerar idag. 

Ledarna vill modernisera lönebildningen. Vi tror 
på den svenska modellen med kollektivavtal, 
men vill förnya dem så att de fungerar som 
människor vill och går i takt med moderna 
värderingar. 

Det betyder att vi 
vill att lönebild-
ningen ska vara 
lokal och indivi-
duell. Istället för 
att diktera kronor, 
ören och procentsatser 
ska kollektivavtalen erbjuda en process 
som stödjer människor att själv förhandla 
med sin egen chef om lön och andra 
villkor. Lönen ska sättas utifrån det 
som människor själva kan påverka 
– sin egen arbetsinsats och 
sina egna resultat.

Om medarbetarna ser och förstår sambandet mellan pre-
station, resultat och löneutveckling blir arbetet roligare, 
motivationen högre och verksamheten mer produktiv. 
Cheferna kan utöva ett modernt och tydligt ledarskap, 
där goda arbetsinsatser premieras och medarbetarnas 
potential tas tillvara.

Med lokal och individuell lönebildning får vi, kort och 
gott, ett bättre arbetsliv och mer framgångsrika verk-
samheter.

Annika Elias
Ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation
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Hur mycket har du följt årets avtalsrörelse?
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Den obegripliga avtalsrörelsen
Mer än nio av tio arbetande svenskar omfattas av kol-
lektivavtal. Runt fyra miljoner människors vardagsekonomi 
ligger i händerna på fackförbund och arbetsgivarorganisa-
tioner.

Det är i den så kallade avtalsrörelsen kollektivavtalen 
förhandlas och tecknas. Representanter för arbetsgivare 
och fack gör upp om löner och andra villkor för den när-
maste tiden – ett eller flera år.

Avtalsrörelsen i Sverige är i internationell  
jämförelse väldigt centraliserad. Det 
innebär att förhandlingarna om löneök-
ningarna och hur de ska fördelas främst 
sker på riksnivå och inte ute på arbets-
platserna. Först förhandlar parterna i den 
internationellt konkurrensutsatta indu-
strisektorn fram det så kallade märket, 
en norm för hur höga löneökningarna får 
vara på arbetsmarknaden som helhet. 
Därefter förhandlar övriga branscher.

Om modellen med centrala uppgörel-
ser mellan fack och arbetsgivare ska 
ha legitimitet, är det viktigt att de som 
berörs förstår hur modellen fungerar 
och vad förhandlingsresultatet betyder. 
Och eftersom de som arbetar själva 
sällan släpps in i förhandlingsrummen 
är de hänvisade till att i första hand följa 
avtalsrörelsen via medierna.

Vår undersökning visar att många svenskar varken 
har kunskap om grundläggande delar i den svenska 
lönebildningsmodellen eller förstår rapporteringen om 
avtalsrörelsen.

Trots att avtalsrörelsen varit ovanligt intensiv det 
senaste året, med nya avtal för stora grupper så som 
industriarbetare, hotell- och restauranganställda, lärare 
och personal i handeln, uppger drygt åtta av tio att de 
under 2012 har följt avtalsrörelsen i liten eller ingen 
utsträckning.

som följt avtals- 
rörelsen lite eller 
inte alls

ganska mycket



En anledning till det utbredda ointresset 
för avtalsrörelsen kan förstås vara att rap-
porteringen är svår att förstå. Och så tycks 
vara fallet.

23 procent av de arbetande svenskarna 
uppger att de förstår lite eller inget av av-
talsrörelserapporteringen. Dessutom svarar 
44 procent att rapporteringen varken är lätt 
eller svår att förstå, vilket kan tolkas som 
att de inte följt avtalsrörelsen tillräckligt för 
att ha en klar uppfattning.
 

Rapporteringen om avtalsrörelsen 
innehåller många facktermer. Ja, 
faktiskt så många att flera fackförbund 
såväl som arbetsgivarorganisationer 
sett sig tvungna att lägga ut förkla-
rande ordlistor på sina hemsidor. Bara 
Svenskt Näringslivs ordlista innehål-
ler 99 olika termer vars innebörd man 
behöver känna till för att fullt ut förstå 
den svenska lönebildningsmodellen.

I vår undersökning valde vi ut fyra 
av de mest grundläggande begrep-
pen, och som frekvent förekommer 
i rapporteringen om avtalsrörelsen 
– märke, lönebildning, stupstock och 
individgaranti.

Vi frågade respondenterna om de 
hade hört begreppen, och om de i så 
fall förstod innebörden av dem.

Lägst är kännedomen och kunska-
pen om det så kallade märket, en 
grundsten i den svenska lönebild-
ningsmodellen de senaste 15 åren. 
Märket är ett begrepp som nästan 
åtta av tio aldrig hört talas om eller 
inte känner till innebörden av. Kän-
nedomen och kunskapen om de övriga 
tre begreppen är något högre, men 
fortfarande låg.
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Tycker du att rapporteringen om avtals-
rörelsen är lätt eller svår att förstå?
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Vet inte vilken bransch som 
förhandlar först när det är 
avtalsrörelse.

ORDLISTA: DET bETyDER AVTALSRöRELSEnS TERMER

MäRkET
Den totala löneökning som förhandlas fram av parterna i den internationellt kon-
kurrensutsatta industrin. Denna procentsats fungerar som norm för löneökning-
arna i övriga branscher.

LönEbILDnIng
Den process enligt vilken löner bestäms. I Sverige brukar processen beskrivas 
som ”Den svenska modellen”. Det innebär att löner och andra villkor bestäms av 
arbetsmarknadens parter, det vill säga fack och arbetsgivare. 

InDIVIDgARAnTI
Löneökning som alla medarbetare på ett avtalsområde garanteras oavsett arbets-
insats, ansvarsnivå eller kompetens.

STUpSTOck
Centralt tvingande bestämmelser hur stora de samlade löneökningarna ska bli om 
man inte kommer överens i de lokala förhandlingarna.

Den låga kännedomen och 
kunskapen om märket och dess 
innebörd syns också i svaren på 
den uppföljande frågan om vil-
ken bransch som löneförhandlar 
först och fungerar som riktmärke 
för övriga avtalsrörelser. Bara 
fyra av tio känner till att indu-
strisektorn har denna roll. Bland 
kvinnor och unga är andelen 
ännu lägre – bara tre av tio.
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Industrisektorn
kommunal sektor
Tjänstesektorn
Statlig sektor
Vet ej
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Vilken bransch löneförhandlar först när 
det är avtalsrörelse?
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Svenskarnas ekonomiska vardag
i händerna på främlingar
Huvuddelen av de drygt 1000 arbetande svenskar som 
deltagit i Ledarnas undersökning får sin lön – helt eller 
delvis – framförhandlad av fack och arbetsgivare. För-
handlingarna sker antingen på central eller lokal nivå, eller 
både och. Knappt fyra av tio arbetar i yrken/branscher där 
lönesättande samtal mellan chef och medarbetare är en del 
av löneprocessen. 

Helt individuell lönebildning – det vill säga att lönen helt 
och hållet sätts direkt mellan medarbetare och chef – är klart 
vanligast i Stockholm och i den privata tjänstesektorn. Den 
mest centraliserade lönebildningen finns inom industrin, där 
bara drygt två av tio uppger att lönesättande samtal är en 
del av löneprocessen.
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Hur förhandlas lönerna i ditt yrkesområde/din bransch?

förhandlar hela  
sin lön direkt  
med närmsta  
chef
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Trots att en majoritet får 
sina löner framförhandlade 
av facket, är det få som haft 
kontakt med eller träffat sina 
företrädare. Totalt uppger 
sju av tio att de inte haft 
kontakt, eller att de inte vet 
vem eller vilka som förhand-
lar deras lön.

Mer uppseendeväckande är 
att andelen som inte träffat 
eller haft kontakt med sina 
fackliga företrädare är hög 
också i de yrken och bran-
scher där lönerna förhandlas 
fram av parterna. I yrken 
och branscher där alla löner 
sätts i centrala förhandlingar 
är det så många som åtta av 
tio, och i yrken och branscher 
med inslag av lokala förhand-
lingar är det mer än hälften 
som aldrig träffat eller haft 
kontakt med sin eller sina 
fackliga företrädare.

Totalt uppger 84 procent 
av de svarande att de 
aldrig fått möjlighet att ut-
värdera fackets arbete med 
att förhandla deras lön. An-
delen är störst i den yngsta 
åldersgruppen, men även 
i den äldsta – som består 
av personer som sannolikt 
varit på arbetsmarknaden 
i flera decennier – uppger 
80 procent att de aldrig fått 
utvärdera fackets förhand-
lingsarbete.

några större skillnader 
syns inte heller mellan 
olika yrkesområden och 
branscher. Faktum är att 
andelen som aldrig fått 
utvärdera fackets förhand-
lingsresultat är allra högst 
– 95 procent – i den grupp 
som får sin lön helt och hål-
let satt i centrala förhand-
lingar.

Har du träffat eller haft kontakt med de/den
fackliga representant som förhandlar din lön?
(Flera svar möjliga. Uppdelat på lönesättningsmodell)
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Arbetsplatser där centrala avtal/förhandlingar ger riktmärken, därefter lokal förhandling

Arbetsplatser med en kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal

Arbetsplatser med bara individuella samtal mellan medarbetare och närmaste chef

Arbetsplatser där centrala avtal/förhandlingar sätter alla löner

Ja, jag har träffat de/den som förhandlar på lokal nivå
Ja, har haft kontakt med de/den som förhandlar på lokal nivå
Ja, jag har träffat de/den som förhandlar på central nivå
Ja, har haft kontakt med de/den som förhandlar på central nivå
nej
Jag vet inte vem eller vilka som förhandlar min lön

Har du någon gång fått utvärdera resultatet av
fackets arbete med att förhandla om din lön?
(Uppdelat på lönesättningsmodell)

Ja, varje gång
Ja, någon gång
nej, aldrig

Arbetsplatser där centrala avtal/förhandlingar sätter alla löner

Arbetsplatser där centrala avtal/förhandlingar ger riktmärken, därefter lokal förhandling

Arbetsplatser med en kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal

Arbetsplatser med bara individuella samtal mellan medarbetare och närmaste chef
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Starkt stöd för en modernare 
arbetsmarknad
Syftet med den lönebildningsmo-
dell Ledarna förespråkar – lokal 
och individuell lönebildning – är 
att kopplingen mellan arbetsin-
sats och lön ska vara glasklar. 
Med hjälp av tydliga och mätbara 
lönekriterier kan alla medarbetare 
se och förstå sambandet mellan 
prestation, resultat och löneut-
veckling. Då blir arbetet roligare, 
motivationen högre och verksam-
heten mer produktiv.

Lokal och individuell löne-
bildning är också viktig för att 
svenska chefer ska kunna utöva 
ett modernt ledarskap. Moderna 
medarbetare förväntar sig chefer 
som ställer höga krav och ger tyd-
lig återkoppling. Om makten över 
lönen ligger någon annanstans än 
på arbetsplatsen förlorar chefen 
möjligheten att använda lönen 
som ett verktyg för utveckling och 
förändring.

32

Min närmaste chef
Högsta chefen, ledningen 
Jag själv och hur väl jag presterar
Facket
personalchefen 
Annat
Vet ej
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anser att den egna 
prestationen har 
störst inflytande
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Vi vet sedan tidigare undersökningar att lokal och indivi-
duell lönebildning har starkt stöd bland de som arbetar, på 
alla yrkesområden och i alla branscher, och att missnöjet är 
stort med hur lönebildningen fungerar idag.

Det är en bild som bekräftas i höstens undersökning. 
Bland de som arbetar finns en stor klyfta mellan vilket 
inflytande de vill ha över lönen, och vilket inflytande de 
har i verkligheten.

Hälften av de svarande tycker att den egna prestatio-
nen ska ha störst betydelse för lönen. Men inte ens två 
av tio upplever att den har det i praktiken.

Andelen som upplever att den egna prestationen är 
den viktigaste faktorn för lönen är högst i den privata 
tjänstesektorn, den del av arbetsmarknaden där lokal 
och individuell lönebildning är vanligast.

Andelen är lägst i offentlig sektor, där inte ens en 
av tio upplever att den egna arbetsinsatsen har störst 
betydelse. Det är något paradoxalt, eftersom kollektiv-
avtal med inslag av lokal och individuell lönebildning är 
relativt vanligt i stat, landsting och kommuner. Resulta-
tet pekar på att tillämpningen av dessa avtal fungerar 
dåligt, något vi sett i tidigare undersökningar.

anser att den egna 
prestationen ska 
ha störst inflytande
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Min närmaste chef
Högsta chefen, ledningen 
Jag själv och hur väl jag presterar
Facket
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Annat
Vet ej
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Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag 
av Ledarna under oktober 2012.

För undersökningen har yougov använt en så kallad 
internetpanel, som består av förrekryterade kvinnor och 
män som vill delta i undersökningar. Panelen är en så kallad 
accesspanel.

Undersökningens frågor har ställts till 1006 kvinnor och 
män mellan 18 och 65 år, och som är aktiva på arbetsmark-
naden. De utgör ett representativt urval av Sveriges befolk-
ning vad gäller kön, ålder och region.
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Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 88 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

Hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


