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Kring det runda bordet på Saf sade di-
rektörerna ja till löneutjämning och
generell välfärd. I gengäld sade arbe-
tarna ja till arbetsfred och till att ta
ansvar för de totala löneökningarna.
Denna allians mellan Saf och LO gav
trettio år av välfärd och ekonomisk
stabilitet. Ett historiskt byte som var
grunden i den svenska modellen;

För femtio år sedan samlade

Bertil Kugelberg, vd på Svenska arbets-

givareföreningen, femtio personer till en

rundabordskonferens. Arbetsgivarna var

bekymrade. Det var efterkrigstid och

Koreakriget var slut.

Bytet – då och nu

DÅ

ARBETSFRED

KON
KURRENSKRAFT

UTJÄMNING
GENERELL VÄLFÄRD

NU
? ? ? ? ? ? ? ? ?

ARBETSFRED

KON
KURRENSKRAFT

4

Bertil Kugelberg, Saf (längst till vänster) och Axel
Strand, LOs ordförande (längst till höger) samordnar sig.

– samordning viktigare

jämlikhet och välfärd mot arbetsfred
och konkurrenskraft.

I början av 1980-talet var det nya
tider. Arbetsgivarna ville inte längre
samordna sig. De ville ha mer mark-
nad. Fler och fler, snart alla fackför-
bund, började förhandla på egen
hand och utan samordning.

Under de senaste tio åren har svå-

righeterna att förena reallöneök-
ningar, full sysselsättning, god kon-
kurrenskraft och rättvis fördelning
åter ökat. Inflationstaket har skärpt
kraven på lönebildningen. Nu ökar
åter insikten om behovet av samord-
ning och sammanhållning hos bå-
de fackföreningar och arbetsgivare.
1990-talet är slut. Det har vänt.
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De ekonomiska förutsättningarna
har förändrats. Låg inflation och en
öppen ekonomi innebär att kraven på
löneökningar i takt med omvärlden har
ökat. Det finns bara två alternativ:
sjunkande vinster och arbetslöshet eller
samordning mellan löntagarna.

Löneskillnaderna växer i Sverige. De
som tjänar bra har fått mer. De som
tjänar lite har förlorat. När samord-
ningen sviktar fördelar marknaden
löneökningarna och orättvisorna ökar.
Det leder på sikt till oro på arbetsmark-
naden och instabilitet i ekonomin.

Arbetslösheten består. Den öppna
arbetslösheten är fem procent. Det
skulle för tjugo år sedan ha kallats mass-
arbetslöshet. En ökad sysselsättning är
bara möjlig om det går att minska risken

Efter kriget och efter oljekrisen på 1970-talet rusade lönerna i höjden.
Nu är taket mycket lägre på grund av den nya ekonomin.

för brist på arbetskraft med rusande
lönekostnader. En starkare samordning
ger en stabilare lönebildning och då kan
regeringen och riksbanken stimulera
ekonomin. Då, men först då, blir arbets-
lösheten onödig.

Samarbete inom sektorer räcker
inte. Inom framför allt industrin har
parterna stärkt sitt samarbete. Men det
räcker inte, det riskerar att leda till
konkurrens mellan olika sektorer på
arbetsmarknaden om löneökningarna.
Rättvisan måste gälla hela arbetsmark-
naden för att nå stabilitet.

Stora problem kräver stora lös-
ningar. Den stora ohälsan är ett gissel
för den enskilde, för företagen och för
samhället. Kraft att försvara och för-
bättra arbetsmiljö, rehabilitering,

sjukförsäkring och hälsovård förutsätter
nationella lösningar med stark samord-
ning.

Medlarna tar över. Statens och par-
ternas medlare, opartiska ordföranden,
har fått en allt större betydelse de
senaste åren. Om inte parterna tar
större ansvar för förhandlingar och avtal
riskerar acceptansen för träffade avtal
att bli lägre.

Avtal utan löner. En del arbetsgivare
och fackliga organisationer har valt att
sluta avtal utan löner eller löneökningar.
Dessa nya sifferlösa avtal har bara ett
syfte – att utlösa marknadskrafterna.
Det betyder att dessa avtal inte bidrar
till en normering av löneökningarna. Då
faller ett större ansvar på alla andra.

Sju skäl som gör att det har vänt
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Under våren 2003 pågick två viktiga

konflikter på den svenska arbetsmarknaden

– Kommunals och Elektrikernas strejker. De

ställde grundläggande frågor på sin spets

om samordningen och kollektivavtalen.

Inom fyra områden pekade strejkerna på

problem och möjligheter inför Avtal 2004.

Hade Kommunal rätt att säga upp avtalen?
De flesta nu gällande avtal är treåriga och löper ut den
31 mars 2004. Många avtal innehöll en rätt att i god tid
säga upp det tredje avtalsåret, men det var bara Kom-
munal och Elektrikerna som gjorde det.

Frågan är om samordningen inom LO
gav varje förbund den rätten eller om det
krävdes ett gemensamt beslut. Det for-
mella svaret är att varje förbund ytterst
var fullständigt suveränt i alla sina beslut.
Men diskussionen under Kommunals
konflikt ställde frågan om samordningen
på sin spets.

Är det bland förbunden önskvärt att binda sig star-
kare till varandra? Det innebär mer inflytande över an-
dras handlande. Men det innebär också att andra får mer
inflytande över det egna handlandet. Det är att minska
sin egen frihet för att få makt över andra. Frågan om
samordningen står på dagordningen inför Avtal 2004.

Foto: H
åkan Lindgren
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Kommunal höjde avtalens lägstlöner
Under 1990-talet innehöll avtalet inom kommuner och
landsting större höjningar av utgående löner än av avtal-
ens lägstlöner. Parterna valde att prioritera löneökningar
för de redan anställda framför genomsnittsförtjänsten för
gruppen. Det kan också beskrivas som ett byte: De an-
ställda fick högre löneökningar nu och arbetsgivarna fick

lägre lönekostnadsökning-
ar senare.

På sikt måste dock avtal-
ens lägstlöner öka i takt
med utgående löner annars
kommer nyanställda att
börja på en allt lägre lön
jämfört med hela gruppen
inom avtalsområdet. De
nyanställda tynger ner ge-
nomsnittsförtjänsten. Där-
för var det nödvändigt för
Kommunal att ställa kravet
på  extra höjningar av avta-
lets lägstlöner.

Men Kommunal är inte

ensamma. För flertalet av kollektivavtalen på arbetsmark-
naden har lägstlönerna släpat efter. Det betyder att
Kommunals satsning på lägstlönerna kommer att få be-
tydelse inom de flesta förbund i Avtal 2004.

Elektrikerna mot pressade byggtider
Elektrikerna gick i konflikt för regler i kollektivavtalet
som ska skydda medlemmarna mot skador och ohälsa.
De vill att arbetsgivarnas skyldighet att planera och orga-
nisera arbetet så att de anställdas hälsa inte äventyras ska
bli tydligare.

Elektrikerna ställde sitt krav därför att
slitet på arbetsplatserna ökat. Det går att
minska genom bättre planering hos arbets-
givaren. Och elektrikerna är inte ensamma
om att ha pressade arbeten. Tvärtom – det
finns på de flesta arbetsplatser.

LOs styrelse lyfte Elektrikernas krav
För arbetsgivarna blev Elektrikernas krav om pressade
byggtider snabbt en principfråga. Inga eftergifter accep-
terades av Svenskt näringsliv. LOs styrelse beslutade då
att uppmana förbundet att avföra kravet om pressade
byggtider från förhandlingarna.

Beslutet är unikt och innebär att LOs styrelse tagit ett
långtgående ansvar för att samordnat driva krav som stär-
ker det fackliga inflytandet och som minskar risken för
ohälsa inom hela LO-området.

Det bottnar i en insikt om behovet av en starkare sam-
ordning kring frågor som är viktiga för alla löntagare in-
för Avtal 2004.

”Kommunalarbetareför-
bundets krav på höjda
lägstlöner i avtalet stäm-
mer med LOs långsiktiga
mål att stärka kollektiv-
avtalets ställning på
arbetsmarknaden. Kravet
på höjda lägstlöner har
dessutom en klar för-
delningpolitisk profil som
stämmer väl överens med
utgångspunkterna för
samordningen inom LO.”

Uttalande av LOs styrelse
under Kommunals strejk.

År Nivåökning Nivåökning Lägstlöner
procent kronor

2003 3,94 660 13 000
2004 2,44 420 13 000

Källa: LO

Så här blev Kommunals avtal 2003–2004

*
*) 14 000 efter ett år.



8 samordning för solidaritet

Prislistan på arbetets marknad
Nu är det stor avtalsrörelse. Den 31 mars 2004 går näs-
tan alla viktiga avtal på arbetsmarknaden ut. En avtals-
rörelse som har ett enda mål. Att teckna ett nytt kollek-
tivavtal. Ett kollektivavtal som anger på vilka villkor och
till vilken lön vi ska arbeta under kommande år.

Kollektivavtalet är den prislista säljare och köpare på
arbetets marknad kommer överens om.

Avtalet är kollektivt. Det betyder att det inte bara gäl-
ler för de organisationer som skriver under, fack och
arbetsgivareföreningar, utan också för alla som är med-
lemmar i dessa föreningar. Det är unikt att en organisa-
tion kan träffa en överenskommelse som är bindande ock-
så för organisationens medlemmar. Orsaken är att det är

ett sätt att hantera motsätt-
ningen på arbetsmarknaden
mellan säljare och köpare,
anställda och arbetsgivare.

För arbetsgivarna innebär
det att de får arbetsfred, en
arbetsskyldighet, som gäller
alla, på en gång. Det ger sta-
bila förutsättningar för verk-
samheten.

För alla anställda innebär
kollektivavtalet att de kan
agera gemensamt. Om de
ska strejka är det viktigt att
göra det samordnat för att
få största möjliga effekt.

LÖFTET
Vi  lovar och försäkrar

att aldrig någonsin

under några omständigheter

arbeta på lägre lön

eller sämre villkor än

de vi nu har lovat varandra

Vi lovar varandra detta

i den djupa insikten om

att om vi alla håller detta

löfte

så måste arbetsgivaren

uppfylla våra krav.

Kollektivavtalet
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HÖGRE LÖN TILL
ICKE MEDLEMMAR
Kollektivavtalet gäller alla

medlemmar. Trots det får alla

anställda högre lön, samma

ob och samma försäkringar,

även de som inte är med-

lemmar och inte betalar

medlemsavgift. De är svårare

att övertyga om att bli med-

lemmar. Men det är nödvän-

digt att alla får del av kollek-

tivavtalet.  Annars skulle

icke-medlemmar arbeta

billigare, arbetsgivaren skulle

vilja anställa oorganiserade,

men de organiserade skulle

inte få jobb. Då skulle de

oorganiserade bli ännu

svårare att övertyga.

Befrielse från utpressning
Kollektivavtalet är befrielse från utpressning. En utpress-
ning där jobbet ställs mot lön och villkor.

När arbetsgivaren säger att de måste välja mellan job-
bet och lönen tvingas löntagarna sänka priset på sitt ar-
bete och börja bjuda under varandra. Det skulle för stora
grupper snabbt sänka lönerna ner till den absoluta mini-
minivå företagen måste betala för att det ska finnas nå-
gon arbetskraft.

Kollektivavtalet förbju-
der arbetsgivare och en-
skilda att försämra löner
och anställningsvillkor. De
anställda har förstått att om
de fick bestämma skulle de
omedelbart utsättas för på-
tryckningar från arbetsgiva-
ren att försämra lön och
villkor för att ”rädda job-
ben”.

Kollektivavtalet omfat-
tar därför också dem på ar-
betsplatsen som inte är
med i facket. Kollektivav-
talet befriar alla medlem-
mar från utpressning. En
utpressning där människor
tvingas välja det kortsiktigt
nödvändiga framför det
långsiktigt önskvärda.

Befrielse från konkurrens
Men kollektivavtalet är inte bara befrielse från utpress-
ning på den egna arbetsplatsen. Det befriar också en ar-
betsplats från att utsättas från konkurrens från kamrater
på en annan arbetsplats. De centrala avtalen, riksavtalen,
förhindrar nämligen även de lokala fackliga organisatio-
nerna att försämra villkoren. Det betyder att en enskild
arbetsplats inte kan komma överens om försämringar för
att ”rädda jobben på orten”.

För att förhindra detta är
medbestämmandelagens
paragraf 27 avgörande. Den
låser riksavtalen på varje ar-
betsplats som omfattas av
avtalet. De som talar om en
mer flexibel arbetsmark-
nad vill förändra eller av-
skaffa den paragrafen. De
vill öppna för en mer fri
konkurrens också på arbe-
tets marknad. En konkur-
rens som ställer olika grup-
per av anställda mot varan-
dra.

– det nedtecknade löftet

MBL § 27
Arbetsgivare och arbetsta-

gare som är bundna av

kollektivavtal kan inte med

giltig verkan träffa överens-

kommelse som strider mot

avtalet.
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Fackföreningen är en kartell på arbetets

marknad för att hindra lönekonkurrens.

Kartellen handlar om att de som säljer

arbete enas om priset på sitt arbete. Det

gäller både lönen och löneökningarna.

Löntagarna har en utbudskartell och

arbetsgivarna har en efterfrågekartell.

Så mycket som möjligt
Fackföreningens uppgift är inte att hålla tillbaka löne-
kraven. Facket ska ta ut så stora löneökningar som bara
är möjligt. Vad är då möjligt? Det finns begränsningar i
ekonomin, men det finns också ett tryck på högre löner.
Hur starkt detta tryck blir bestäms av fem saker:

1. Medlemmarnas krav
Medlemmarnas krav på förbättringar är helt avgörande
för hur det går i avtalsrörelserna. Ställer medlemmarna
inga krav på ökade löner så händer inget. Det krävs starka
lönekrav från klubbarna och arbetsplatserna, annars blir
det inga lönelyft och absolut inga låglönesatsningar.

2. Marknadens efterfrågan på arbete
Det krävs en efterfrågan på marknaden för att en arbets-

givare alls ska vilja betala för ett arbete. Om ingen vill ha
(och kan betala för) cyklar tillverkas det inga cyklar.

Inom den skattefinansierade ekonomin motsvaras ef-
terfrågan på marknaden av en politisk vilja och förmåga
att ta ut skatter för att bedriva till exempel vård.

3. Kollektiv styrka
En arbetare på löpande bandet har kort upplärningstid

Facket och markn

När arbetslösheten stiger sjunker lönerna.

Förändring i procent i genomsnitt per år
under tiden 1964–2004
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SIFFERLÖSA
AVTAL
Avtal utan centralt angivet
utrymme blir vanligare:

Område Andel
anställda

Privat 7 %
Stat 32 %
Kommuner
och landsting 28 %
Alla anställda 16 %

Ställning på marknaden
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och är lätt att byta ut mot en annan arbetare. För en en-
skild arbetaren är det svårt att hävda sig i en löneförhand-
ling. Men tillsammans är arbetarna på bandet starka. Upp-
hör arbetet, stannar bandet och då stannar hela produk-
tionen.

4. Arbetets betydelse
Tycker allmänheten att det arbete som utförs är viktigt
ökar möjligheten att få igenom sina lönekrav. Ett exem-
pel är lärarnas krav på högre lön. De flesta är överens om
att skolan är viktig för barnen.

5. Utbyteskostnad
Den enskildes ställning på marknaden är starkare om det
är dyrt att byta ut honom mot någon annan. Om en pro-
fessor strejkar märks det inte det förrän efter lång tid.
Men ska en arbetsgivare lära upp en ny kostar det tid
och pengar.

En del grupper hoppas kunna höja sina löner mer om
det inte finns siffror om löner i deras avtal. Med sina
sifferlösa avtal abdikerar dessa parter från sitt ansvar för
samhällsekonomin. Dessa överlåter till varje person att
själv höja sin lön.

aden
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Inom EU – den europeiska unionen –  är

det fri rörlighet på fyra marknader; varor,

tjänster, kapital och arbete. Rörligheten

driver på utvecklingen.

Kapital ska investeras där
varor och tjänster kan utfö-
ras bäst och billigast.

I praktiken finns det hin-
der för den fria rörligheten
av arbetskraft. Vi talar till
exempel olika språk. Män-
niskor flyter inte fritt som
pengar, utan vi har våra röt-
ter i familjer, vänner och va-
nor. Men människor har ju
också fötter. Blir villkoren
för dåliga flyttar den som
kan till en bättre framtid.

Politiska begränsningar
Tre viktiga mål styr regeringarnas ekonomiska politik
inom EU. De gäller storleken på budgetunderskott, stats-
skuld och inflation. Målen
finns inskrivna i den så kal-
lade stabilitetspakten och är
en del av Maastrichtavtalet.
Syftet med målen är att
skapa en mer stabil ekono-
misk utveckling inom med-
lemsländerna.

Syftet är också att be-
gränsa de nationella politi-
kernas möjligheterna att
bromsa strukturomvand-
lingen.

En ny ekonomi sätter r

I Sverige finns ytterligare tre mål för den ekonomiska
politiken. De har riksdagen beslutat.

Målen gäller inflationen i
Sverige, överskottsmålet och
utgiftstaket i statens budget.
Alla dessa mål har betydelse
för avtalsförhandlingarna,
olika för olika grupper på ar-
betsmarknaden.

Tre sektorer men ett
löneutrymme
Arbetsmarknaden består av
olika branscher och sekto-
rer. Möjligheterna och be-
gränsningarna till löneök-
ningar är olika för olika
grupper. Men alla verkar på
samma arbetsmarknad.
Därför finns det långsiktigt bara ett löneutrymme, ge-
mensamt i hela ekonomin och i hela samhället.

Löneutrymmet är det som lönerna bör höjas för att ge
maximalt utbyte för de anställda långsiktigt. Det påver-
kas av olika saker inom olika sektorer av samhället.

Sektorerna är:

NEJ TILL EMU
På kort sikt betyder resul-
tatet i folkomröstningen
att förutsättningarna för
löner och avtal är som förr.
På längre sikt är det svårt
att nu se konsekvenserna.
Olika personer och olika
grupper gör här helt olika
bedömningar.

INFLATION
ÄR INTE BARA
LÖNEÖKNINGAR
• ökade löner utöver löne-

utrymmet på hemma-
marknaden

• högre indirekta skatter
som moms, energi-
skatter, sprit och tobak

• svagare krona som ger
högre  importpriser

• högre ränta som ger
högre avkastningskrav
och högre priser

Skatte-

finansierat

Export

Hemma

Konkurrens-

kraft

Inflation

Ökade skatter

DE TRE

MARKNADERNA

DE TRE

BROMSARNA

FÖLJ-

SAM

HET

STABILITETSPAK-
TEN INNEHÅLLER
TRE MÅL:
• max 60 % av BNP i

statsskuld – för Sverige
cirka 1 200 miljarder

• max 3 procents budget-
underskott

• max 2 procents infla-
tion för alla euroländer



13samordning för solidaritet

r ramarna
– den internationellt konkurrensutsatta (IK),
– hemmamarknaden (Hm) och
– skattefinansierad verksamhet (SF).
Inom IK-sektorn är löneutrymmet lika med produk-
tivitetsökningen plus den internationella prisöknings-
takten. Begränsningen för löneökningarna är att företa-
gen förlorar konkurrenskraft om lönerna ökar mer än i
omvärlden. Till en del minskar den risken med en flytan-
de svensk krona. Om lönerna ökar mer än i omvärlden
försvagas kronan. Kostna-
derna för högre löner flyt-
tas då till en del över på alla
i landet genom högre im-
portpriser.

Inom Hm-marknaden är
löneutrymmet lika med pro-
duktivitetsökningen plus
den inhemska inflationen.
Begränsningen för löneök-
ningarna finns i risken att
lönerna ökar och påverkar
inflationen så att riksbanken
höjer räntan.

Inom SF-sektorn är löne-
utrymmet lika med genom-
snittet av löneökningarna
inom de övriga sektorerna (IK och Hm). Begränsningen
av löneutrymmet ligger därför i löneökningarna i IK- och
Hm-sektorerna. Medborgarnas vilja att betala skatt för
servicen och om politikerna orkar beskatta folket påver-
kar också utrymmet.

Följsamhet driver på inflationen
Om löneutrymmet i IK-sektorn är större än i Hm sektorn
innebär en följsamhet i Hm-sektorn att inflationen ökar.

Om utrymmet är större i Hm-sektorn än i IK-sektorn
innebär en följsamhet i IK-sektorn att företagen riskerar
att förlora konkurrenskraft.

RÄNTAN OCH
ARBETSLÖSHETEN
Om inflationen ökar över
2 procent i snitt över en
längre tid så ska riksban-
ken höja räntan. Högre
ränta betyder dyrare lån –
investeringar och privat
konsumtion minskar.  Då
minskar efterfrågan. När
efterfrågan minskar stiger
inte priserna lika mycket.
Arbetslösheten ökar och
pressar tillbaka lönekraven.

SVERIGES LÖNER KLARADE KONKURRENSEN
a) Lönekostnadsökningarna var större i Sverige än i euro-
området 1996–2002. b) Ökningen av produktiviteten var
också betydligt högre. c) Det innebär att ökningen av
kostnaderna per producerad enhet blev något lägre i
Sverige än i euro-området. d) Räknat i samma valuta blev
kostnadsökningen per producerad enhet betydligt lägre i
Sverige än i euro-området.

Det betyder att Sveriges konkurrenskraft förbättrades
trots högre löneökningar.

Långsiktigt finns bara ett löneutrymme
Trots att de ekonomiska förutsättningarna är olika inom
olika sektorer, finns det därför, i den sammanflätade eko-
nomi och arbetsmarknad som är vårt samhälle, ett och
endast ett löneutrymme. Den sektor där lönerna stän-
digt kommer på efterkälken kommer till slut inte att
kunna rekrytera någon arbetskraft.

Målet är att få ett maximalt utbyte för de anställda i
form av ökade reallöner och ökad sysselsättning.

Förändring i procent i genomsnitt per år
under tiden 1996–2002
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Lönekostnad och produktivitet

Sverige
Euro-området

Källa: Medlingsinstitutet 2003
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Mer till dem som h

Skillnaderna i Sverige ökar mellan rika och

fattiga, mellan lågavlönade och högavlöna-

de. Det är chefer och högavlönade tjänste-

män som drar ifrån. De kostar på sig löne-

ökningar långt över det som är ramen för

vad svensk ekonomi tål.

Så här såg lönerna ut i genomsnitt år 2002: Snittlönen
för alla anställda i Sverige var 21 500 kronor. För arbe-
tare var medellönen 17 400 kronor och för tjänstemän
24 800 kronor, eller 43 procent högre. 1994 var löne-
gapet mellan arbetare och tjänstemän 4 600 kronor. I
dag har gapet mellan arbetare och tjänstemän i genom-
snitt vidgats till en skillnad på 7 400 kronor i månaden.

Det är fortfarande så att arbetare är lågavlönade jäm-
fört med övriga på arbetsmarknaden. Det är bara bygg-
nadsarbetare som i snitt når upp till genomsnittslönen i
Sverige. Det är alltså en myt att byggnadsarbetare är hög-
avlönade. År 2002 var industritjänstemännens snittlöner
högst av alla, 28 100 kronor/månad. Men det finns låg-
lönegrupper också bland tjänstemännen även om de är
relativt små. Lägst löner hade kommunalarbetarna samt
hotell- och restauranganställda med 15 600 respektive
15 500 kronor/mån.

Låga löner ger lågproduktiva jobb
Det sägs ofta att det behövs ökade löneskillnader för en
stark ekonomi. I praktiken är det tvärtom. Vi får den
produktion vi betalar för. Låga löner innebär investeringar

Lön per månad 1994–2002
Källa: SCB och LO

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 År

26 000

24 000

22 000
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Tjänstemän

Samtliga

Arbetare

i verksamhet som drar fördel av låga löner med stor an-
del enkla och arbetsintensiva jobb. En stor andel enkla ar-
beten i produktionen leder i sin tur till lägre produktivitet.

Det är inte bra för företagen. Det är ingen god affär
för löntagarna heller att konkurrera med låglönejobb och
låg produktivitet. Höjningar av de lägsta lönerna i pro-
duktionen är däremot bra för produktiviteten. Då blir
det mer lönsamt med utbildning för alla, rationaliseringar,
investeringar och därmed en långsiktig hållbar utveck-
ling av arbetslivet.

Tjänstemännen drar ifrån.
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m har mest

Löneskillnaderna är för stora. Det tycker majoriteten
av medlemmarna i LO, TCO och Saco.

Det är bra att satsa på de lågavlönade, men klarar Sveri-
ges konkurrenskraft en sådan låglönesatsning?

Satsa på de lågavlönade
Svaret är ja. Sverige ligger lågt i den
europeiska kostnadsligan.

En fortsatt ökning av löneskill-
naderna klarar vi däremot inte. Det
hotar stabiliteten på arbetsmarkna-
den.

Det är en stor andel av kvinnorna inom bygg, service
och offentlig sektor som är lågavlönade.

Ska LO-medlemmarna ta ansvar för lönebildningen så
kräver de rättvisa löner och arbetsvillkor. De lågavlönade
arbetarna – och tjänstemännen – i produktion, vård och
service ska stå först i kön för att få löneökningar, inte sist.

LO
– kvinnor 91 91 90
– män 83 81 83
– båda könen 86 86 87

TCO
– kvinnor 85 85 90
– män 69 74 74
– båda könen 78 81 84

Saco
– kvinnor 67 69 76
– män 42 42 52
– båda könen 53  55 63

Andel (%) som tycker att löneskillnaderna är för stora

Synen på löneskillnader

Källa: LO, ”Röster om facket och jobbet” 2003

1993 1998 2002ÅrARBETARE
Tillverkningsindustri – kvinnor
Tillverkningsindustri – män
Servicesektorn – män
Servicesektorn – kvinnor
Byggindustrin m.fl. – män
Byggindustrin m.fl. – kvinnor

Offentlig sektor  – män
Offentlig sektor – kvinnor

TJÄNSTEMÄN
Män
Kvinnor

Avser år 2001. Procent

Andel med månadslön under 15 000

Källa: SCB och LO
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Det är bra för Sverige att ge mer till dem

som har minst. Det driver på omvandlingen

av samhället, företagens produktivitet och

det är rättvist. Det är inte rättvist om dem

som har de hårdaste jobben, till exempel

kvinnor i industrin, också drabbas av de

lägsta löneökningarna. Hur ska det då gå

till att ge mer lön till dem som har minst?

Det finns flera metoder för fördelning av löneökningar-
na i kollektivavtalen. Den första är att i avtalen fördela
mer pengar till avtalsområden med lågt löneläge. Den
andra är att fördela mer pengar till arbetsplatser med ett
lågt löneläge. Den tredje är att i de centrala avtalen styra
pengar med raka rör direkt till de personer som är lågav-
lönade.

1. Pengar till avtalsområden
Kravet på löneökningar kan formuleras som ”löneök-
ningar inom avtalsområdet på minst 2000 kronor per
heltidsanställd dock lägst 10 procent”.

Ett räkneexempel: För ett avtalsområde där genom-
snittsförtjänsten är 15 000 kronor blir ett krav på minst
2 000 kronor lika med en höjning på 13,3 procent.

För ett annat område, där genomsnittsförtjänsten är

Mer till dem
som har minst

25 000 kronor, blir kravet 10 procent lika med 2 500
kronor.

Detta kallas en insamlingsmodell till avtalsområdet.
Hur löneökningarna sedan fördelas mellan olika arbets-
platser och olika personer är inte givet. Det avgörs i reg-
lerna i det centrala avtalet, mellan arbetsplatser, och i de
lokala förhandlingarna, mellan personer.

Metoden ger således ingen garanti för att de personer
som har låg lön också får större löneökningar.

2. Pengar till arbetsplatser
Kravet på löneökningar kan formuleras som ”löneök-
ningar på varje arbetsplats på minst 2 000 kronor per
heltidsanställd dock lägst 10 procent”.

Detta blir en insamlingsmodell till arbetsplatserna. Hur

LOKALA AVTAL
mellan arbetsuppgifter/
personer

RIKSAVTALEN
mellan arbetsplatser

SAMORDNING
mellan avtals-
områden

Löneutrymme
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– hur då?

löneökningarna sedan fördelas mellan personerna på ar-
betsplatsen är inte givet. Det avgörs i de lokala förhand-
lingarna.

Metoden ger ingen garanti för att de med låg lön får
störst löneökningar men träffsäkerheten är större. Den
används inte längre i Sverige såvitt vi vet.

3. Pengar till personer
Ett krav om man vill rikta en del av pengarna till perso-
ner kan vara ”löneökningar till varje person på minst
1 000 kronor per heltidsanställd dock lägst 5 procent”.

För pengar direkt till personer finns minst tre olika sätt:
• ett högt krontalsbelopp som läggs ut generellt.
• en extra höjning av semesterlönegarantin.
• höjningar av avtalens lägstlöner som är större än

höjningen av utgående löner.
Det ger riktade pengar, raka rör, direkt till personer

med låg lön. Träffsäkerheten är hög och arbetsgivarnas
motstånd därmed stort.

Fortsätta som tidigare?
Under de senaste avtalsrörelserna har LO-förbunden an-
vänt den första metoden – pengar till avtalsområden. Den
har kompletterats med en extra höjning av lägsta semes-
terlön. Om en facklig minimimålsättning är att behålla
löneskillnaderna oförändrade är det otillräckligt.

Satsa på lågavlönade kvinnor?
Löneskillnaderna är för stora och de ökar. Det drabbar
främst de lägst avlönade som släpar efter allt mer i löne-
utvecklingen. En majoritet av de lägst avlönade är kvin-

I en enkel enkät har knappt 1 000 förtroendevalda över hela landet fått välja mellan de fem förslag till ”Löften inför
avtalsrörelsen 2004” som LO-skriften ”Kallelse” innehöll. En klar majoritet ville ha en höjning av lägstlönerna.

nor inom serviceyrken, vårdyrken och industrin. Många
av dessa kvinnor får dessutom mycket låga inkomster
för att de jobbar deltid. Det beror på att kvinnor fortfa-
rande tar ett större ansvar för hem, barn och gamla ge-
nom oavlönat arbete i hemmet.

Att skapa rättvisa mellan kvinnor och män är ett lång-
siktigt arbete på flera fronter. På arbetsmarknaden gäller
det att hävda lika lön för lika arbete, fler kvinnor i mans-
dominerade yrken och en jämnare fördelning av betalt
och obetalt arbete mellan män och kvinnor.

Höj avtalslönerna!
Frågan är hur en effektiv och rättvis satsning på löne-
ökningar för dessa lägst avlönade kvinnor – och män –
på hela arbetsmarknaden ska utformas. Det finns minst
tre saker vi kan göra om vi vill öka satsningen på de låg-
avlönade i Avtal 2004. Vi kan bestämma oss för att söka
• höja avtalslönerna – i kronor – mer än höjningarna av

utgående löner.
• rikta större löneökningar till avtalsområden med ett

lågt löneläge.
• starkare samordning med tjänstemännen med syfte

att ha ett rakt kronpåslag för så stor del av arbetsmark-
naden som möjligt.
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Vilken fråga är viktigast att driva gemensamt i avtalsrörelsen 2004?
Källa: SCB-LOKälla: SCB-LO
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Minska visstidsanställningarna

Fackligt inflytande över uthyrning

Förbättrade avtalsförsäkringar

Företagshälsovård för alla

Extra höjning av lägstlönerna

Andel svar i procent
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I löneloppet vinner den som har den

bästa startpositionen. Den som har en hög

begynnelselön får löneökningar i stort sett i

samma takt som den som har en låg

begynnelselön.

Förr förändrades löneläget huvudsakligen genom olika
höjningar i avtalen men framför allt av olika stor löne-
glidning för olika grupper och avtalsområden. I löne-
loppet betydde det att olika grupper sprang olika fort.
De kunde till och med i enstaka fall springa om varandra
och ändra position. Den tiden är nu över.

På grund av den låga inflationen är löneutrymmet li-
tet. Motsättningarna mellan olika grupper på arbetsmark-

Avtalslönerna
avgör löneloppet

LÖNELÄGET
FÖR EN GRUPP
PÅVERKAS AV:
– begynnelselönerna och

avtalens lägstlöner
– höjningar av utgående

lönerna
– löneökningar utöver

avtalet under perioden
(= löneglidning)

– personalomsättning

naden har därför hårdnat i
fördelningen av utrymmet.
Det betyder att skillnader-
na i höjningarna av utgå-
ende löner och löneglid-
ning är liten. Positionerna
i löneloppet är svårare att
ändra. Alla utom de hög-
avlönade springer i stort
sett lika fort. Vinner gör de
som startar först.

Förlorarna
i löneloppet
Trots att det inom flera av-
talsområden är få som har en lön som är lika med avta-
lets lägstlöner styr dessa de begynnelselöner som tilläm-

Effekterna av lägstlönehöjning under en tioårsperiod
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– ett räkneexempel

Kurvorna visar löneutveck-
lingen för ett avtalsom-
råde med olika höjningar
av avtalets lägstlöner.

Utgående löner ökar
med 500 kronor per må-
nad varje år, lika för alla.

Översta kurvan – lägst-
lönerna höjs med 750
kronor/mån varje år.

Mellankurvan – lägst-
lönerna ökar med 500
kronor/månad varje år.

Nedre kurvan – lägst-
lönerna ökar med 250
kronor varje år. (I räkne-
exemplet är antalet
konstant i varje decil.)

Exemplet visar att en lägre höjning av avtalets lägstlön ger ett lägre
förtjänstläge trots lika stora höjningar av utgående löner.
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pas i branschen och styr också löneläget (positionen) i
löneloppet.

Den som redan är anställd kan få högre lön utan att
begynnelselönerna höjs. Men för de nyanställda är det
svårt att komma in på en högre lön än lägstlönerna i av-
talet. Det gäller speciellt för svaga grupper på arbets-
marknaden i regioner där arbetslösheten är högre. Avta-
lens lägstlöner är golvet för de faktiska begynnelselöner-
na i en bransch.

Om många slutar försvinner deras högre löneläge från
arbetsplatsen och byts ut mot de nyas lägre löner. En
stor del av löneökningarna förbrukas då för att de nya
ska nå en skälig lön. De nya tynger gruppens genomsnitts-
förtjänst. Löneglidningen kan till och med bli negativ.
Det betyder att arbetsgivarens kostnadsökning för arbe-

tet kan bli mindre än de avtalade löneökningarna. Förlo-
rarna blir dem som startar längst bak.

Arbetsgivarna
de verkliga vinnarna
Avtalslönerna har därför blivit ett betydligt viktigare verk-
tyg för att påverka löneläget långsiktigt. Ett minimikrav
är att avtalslönerna ska öka lika mycket som summan av
de avtalade löneökningarna plus den förväntade löne-
glidningen.

Annars kommer skillnaden mellan avtalslönerna och
genomsnittsförtjänsten att öka. Då pressas gruppens lö-
neläge nedåt och ökar långsammare än de avtalade höj-
ningarna av utgående löner. Arbetsgivaren sitter på läkta-
ren och blir den verklige vinnaren.

START
13000 START

14000

STA
RT

150
00

Positionerna i löneloppet är svåra att ändra.  Alla, utom de högavlönade, springer i stort
sett lika fort. Vinner gör de som startar först.

STARTLÄGE
- avtalslön
- lägstlön
- garantilön
- minimilön
- tabellön
- tariff
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Den eviga kompromis

Löntagarna och arbetsgivarna i Sverige

har både gemensamma och motstridiga

intressen. Inte bara arbetsgivarna utan

också löntagarna behöver företag som

går bra och kan konkurrera på marknaden.

Annars klarar företagen inte att betala

anständiga löner.

Men det finns också motstridiga intressen mellan arbets-
givare och löntagare. För arbetsgivaren är lönerna en kost-
nad som ska hållas ner. Företagsledningens uppgift är all-
tid att sänka kostnader och höja intäkter. Utan motstånd
från löntagarna skulle löner och villkoren för arbetet sän-
kas.

Varje avtalsrörelse innebär en kraftmätning mellan an-
ställda och arbetsgivare, mellan arbete och kapital. Avta-
let är den eviga kompromissen mellan både gemensamma
och motstridiga intressen.

Kompromissen gäller tre ting:
Fördelningen
Den avgör vem som ska få mer lön;
Är det lågavlönade, arbetare, tjäns-
temän, direktörer eller IT-ingen-
jörer? Här avgörs också hur mycket
av fördelningen som bestäms i
avtalet, och hur mycket som förde-
las av marknaden som löneglidning.
Inför Avtal 2004 är frågan om högre
avtalslöner särskilt aktuell.

Villkoren
Det tredje området för kompro-
missen handlar om makten över
arbetet och produktionen. I Avtal
2004 gäller det arbetsmiljön och
hälsan, villkoren för arbetsinten-
siva arbeten, företagshälsovård för
alla, en bättre rehabilitering och
en omställningsförsäkring vid
varsel om uppsägning.

Utrymmet
Hur mycket ska lönerna öka i
Sverige – totalt – utan att det leder
till inflation, arbetslöshet och
minskad konkurrenskraft.
Inför Avtal 2004 handlar det om
europanormen och om löneramen
är 4,3; 3,5; eller 2,7 procent eller
som arbetsgivarna alltid säger –
mycket lite, nästan noll.

– kollektivavtalet
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Löntagarnas samordning
Samordning är ett byte som innebär att var och en mins-
kar sin egen frihet för att gemensamt med andra vinna
något som har ett större värde.

I de ramar som en ny ekonomi sätter är samverkan en-
dast inom en bransch, förbunden, inte tillräcklig för att
uppnå reallöneökningar, en rättvis fördelning och förbätt-
rade villkor.

Det krävs en starkare samordning mellan alla arbetare
inom LO men också med tjänstemännens organisatio-
ner. I en satsning på dem med låga löner har arbetare och
stora grupper av tjänstemän gemensamma intressen.

Två pyramider
Pyramiderna visar att löntagarna kan samordna sig på två
sätt: sida vid sida eller nerifrån och upp. Alla löntagare i
hela samhället eller alla löntagare inom en sektor.

Klass
Det första sättet är att löntagarna samverkar inom den
egna klassen. När fackföreningarna bildades organiserade
sig tjänstemän och arbetare i olika förbund utifrån att de
hade olika ställning på arbetsplatsen och på arbetsmark-
naden. LO är organisationen för en samordning som om-
fattar arbetare på hela arbetsmarknaden, såväl privat som
offentlig.

Sektor
Ett annat sätt är att löntagarna samverkar inom en sek-
tor. Då kan alla löntagare inom till exempel den statliga
sektorn enas om gemensamma krav. Ett annat exempel
är samordningen mellan Saco, TCO- och LO-förbunden
inom industrin.

Pyramid A: Här samordnar sig de lågavlönade
och debatten om fördelning sker främst med
de högavlönade.

Pyramid B: Här samordnar man sig inom branscher.
Debatten om fördelning tas mellan sektorer.

sen
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Det första beslutet
I november 2002 antog LOs representantskap nya ”rikt-
linjer för samordningen mellan medlemsförbunden.
Där står:

”Samordningens första uppgift måste därför vara att
tidigt starta diskussioner inom förbunden för att pröva
om och i så fall vilket krav som förbunden har ett ge-
mensamt intresse av att ställa före andra krav i för-
handlingarna om nya kollektivavtal. Vi kallar detta
krav för ́ Det fackliga löftet inför avtal 2004´”.

I LOs första diskussionsmaterial inför Avtal 2004 ”Kal-
lelse” våren 2003 fanns fem exempel på möjliga ”Löften
inför Avtal 2004” för att tidigt starta en diskussion.

De var:
att årligen avsätta 0,x procent av lönesumman i ökade
inbetalningar för finansiering av framtida trygghets-
försäkringar på arbetsmarknaden.

att införa följande regel i kollektivavtalen: Endast ef-
ter överenskommelse med den fackliga organisatio-
nen kan arbetsgivare och arbetstagare träffa överens-
kommelse om anställning på begränsad tid.

att införa följande regel i kollektivavtalen: Endast ef-
ter överenskommelse med den fackliga organisatio-
nen kan arbetsgivare nyttja personal från bemannings-
företag i den ordinarie verksamheten.

Tre beslut
att införa följande regel i kollektivavtalen: Alla an-
ställda har rätt till en förebyggande och hälsouppföl-
jande företagshälsovård genom att varje arbetsplats
är ansluten till en företagshälsovård.

att i de avtal som har avtalslöner höja dessa med minst
X kronor utöver höjningarna av utgående löner. Må-
let är ”ingen lön under Y kronor år Z”.

Det andra beslutet
I juni 2003 fattade LOs styrelse beslut om att

”… inför kommande avtalsrörelse, våren 2004, ta ett
viktigt initiativ. LOs samtliga medlemsförbund avser
att gemensamt och strikt samordnat ställa krav på över-
enskommelser med arbetsgivarnas organisationer för
att stärka medlemmarnas hälsa, motverka stress och
hög belastning.”

Det andra beslutet gäller  fyra områden:

”Förebyggande verksamhet
De lokala parternas skyldigheter och metoder för att
minska stress och höga belastningar bör definieras och
regleras tydligare. Det gäller frågor såsom till exempel
bemanning, pressade tider, möjligheterna till variation
i arbetet samt begränsningar av tiden för högrepetitivt
arbete. En förbättring av det förebyggande arbetsmiljö-

•

•

•

•

•
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arbetet förutsätter också ökade gemensamma sats-
ningar på grundläggande utbildning i arbetsmiljö och
utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Parterna ska också genom kollektivavtal ta ett större
ansvar för de skyldigheter som arbetsgivare och an-
ställda idag är ålagda i lag och föreskrifter.

Företagshälsovård för alla
Parterna måste finna organisatoriska och resurs-
mässiga lösningar som gör det möjligt med en utbygg-
nad av den förebyggande företagshälsovården med en
bortre tidsgräns för när alla arbetsplatser ska vara an-
slutna.

Försäkringsfrågor
Den enskilde arbetsgivarens ansvar för sjuklöneperio-
den innebär att belastning och stress ökar på den per-
sonal som arbetar. Förklaringen är att den enskilde
arbetsgivaren inte har utrymme för erforderliga ersät-
tare. På en enhet med tio anställda kan det innebära
att personalen i stort sett ständigt kan tvingas arbeta
med en person kort.

Genom utbyggda kompletterande försäkringslösningar
går det att skapa stabila sjukersättningsregler och däri-
genom helt avlösa den enskilde arbetsgivarens sjuklöne-
kostnad.

Återgång i arbetet
I ett första steg bör parterna genom kollektivavtal ta
ett större ansvar för de skyldigheter som arbetsgivaren
idag är ålagd i lag för till exempel rehabilitering och
erbjudande av nya arbetsuppgifter med förändrat inne-
håll, deltid eller andra arbetstider.

Parterna bör dessutom skapa metoder och resurser för
ett systematisk kontaktarbete med de anställda som
är sjukskrivna under en längre tid utifrån de erfaren-
heter som finns i bland annat arbetet med  ALNA-
grupper.”
(citat ur LOs styrelses beslut den 18 juni 2003)

Det tredje beslutet
LOs representantskap och styrelse beslutade i skiftet ok-
tober/november om en ”Rekommendation till förbun-
den med gemensamma krav inför Avtal 2004”. LOs sty-
relse kan under hösten 2003 och vintern 2004 besluta
om kompletteringar och preciseringar av dessa krav.

INFÖR AVTAL2004

ETT FACKLIGT
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www.lo.se/sams-avtal 2004
Här finns allt om sams

Detta material beställs på telefon 026-24 90 26,
fax 026-24 90 10 eller via e-post lo@strombergdistribution.se

De första 30 exemplaren kostnadsfritt, frakt- och
expeditionskostnader tillkommer.

Större upplagor 10 kronor per exemplar.


