
lön
försäkring

Medlingsinstitutet
Är en statlig myndighet som 

har ansvar för medling 

i arbetstvister och utser 

medlare. De ska också 

arbeta för att lönebildningen 

fungerar väl och ansvara för 

den officiella svenska 

lönestatistiken.

Arbetsmarknadens parter
Staten lägger sig inte i avtalsrörelsen utan låter arbetsmarknadens parter göra upp om löner, villkor och spelregler. Av tradition är industrin först ut att förhandla i avtalsrörelsen. Inom industrin har de väldigt tydliga regler för hur förhandlingarna ska gå till.

Men så är det inte överallt. I andra branscher saknas nästan skrivna regler helt och man har i stället hittat former som fungerar utan att man behöver nedteckna dem.
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LO
Är ett samarbete mellan 14 

fackförbund som tillsammans 

organiserar 1,5 miljoner människor. 

LO samordnar gemensamma krav 

inför avtalsrörelsen. I årets 

avtalsrörelse har IF Metall, GS och 

Livs ställt sig utanför 

LO-samordningen.

Vad handlar avtalsrörelsen om?
Det handlar om att förbättra anställningsvillkor och höja lönen för dig och för de 
omkring 2,8 miljoner arbetstagare vars avtal går ut under det här året och nästa.
Ett kollektivavtal skrivs vanligtvis på mellan ett och tre år beroende på läget i 
ekonomin och på arbetsmarknaden. De avtal som tecknades 2010 blev till 
exempel kortare än vanligt på grund av den osäkra världsekonomin.

Under avtalsrörelsen pratas det ofta om parterna. Parterna är arbetsgivarför-
bund och fackförbund. En avtalsrörelse berör 50 arbetsgivarorganisationer och 
drygt 60 fackförbund.

arbetsmiljö

semester

pension

Arbetsmarknadens par
Staten lägg i

LOKALA
CENTRALA

Centrala förbunds-
förhandlingar

3. 

Förbundens 
avtalskonferenser

1. 

Centralt
resultat

4. 

Lokala fackliga 
förhandlingar

5. 

Fackets lokala 
resultat

6. 
Nästa års 
avtalskonferens

7. 

Lön
Semester
Försäkring
Pension
Arbetsmiljö

Avtalskonferens

Förbundsmed-
lemmarnas kravlista

2. 

Konflikt
 
När det finns ett kollektivavtal 
mellan ett fackförbund och en 
arbetsgivare får ingen ta till 
konfliktåtgärder.

Men har parterna inte kommit 
överens fastän avtalet löpt ut kan 
båda parter ta till stridsåtgärder. 
Strejk, blockad och lockout är 
exempel på stridsåtgärder. Rätten 
att använda konfliktåtgärder är 
reglerad i regeringsformen.

Krav
 
När LO gick ut med sina krav så var det på sätt och vis 
startskottet för avtalsrörelsen. Samtidigt var det målgång 
för en lång och väldigt omfattande demokratisk process 
inom LO för att ta fram de här kraven. I slutändan är det 
LOs representantskap som fattar beslut om vilka krav vi 
ska driva. Det är LOs högsta beslutande organ mellan 
kongresserna och består av LOs styrelse samt av 100 
ledamöter från de olika förbunden. Det är däremot LOs 
styrelse som sätter kronor och ören på kraven. Arbetsgi-
varna formulerar förstås också sina krav. När man utbytt 
krav börjar varje fackförbund att förhandla.

Märket
 
Det första större 
avtal som sluts 
sätter det så kallade 
märket för avtalsrö-
relsen. Det sätter en 
norm som alla andra 
avtal kommer att 
förhålla sig till.

 
Det är medlemmarna som bestämmer 
vilka frågor som är särskilt prioriterade 
i en avtalsrörelse.  Alla LO-förbund 
samlas till speciella konferenser där 
förbundets avtalskrav bestäms. Några 
krav är förbundsgemensamma och 
drivs av alla förbund inom ramen för 
den samordning som LO hanterar. 
Andra krav är förbundsspecifika och 
drivs av enskilda förbund.

november 2011

Avtalsrörelse 2012

Andreas Samuelsson fick fast jobb och fart på livet. 
Han är en bra bild av vad avtalsrörelsen handlar om. 

– Det är viktigt med en bra lön och villkor som gör oss trygga. 
Det gör oss fria så vi kan växa både på jobbet och i livet. Och i 
vår blir Andreas pappa. Sidan 4–5

... vill att facket 
arbetar för att jämna 
ut löneskillnader 
mellan könen.

... tycker folk 
är en rimlig 
lön för ett 
vårdbiträde.

... miljarder kostar 
regeringens satsning 
för att sänka ungas 
sociala avgifter.
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En lön för livet!

Detta är en annonsbilaga från LO

”När pengarna i 
samhället fördelas bättre 
– när jämlikheten ökar – 
kommer alla att må bättre 
och känna sig tryggare, 
både i samhället och på 
jobbet.”
Sidan 2

PER BARDH

 56 %
tycker att facket bör 
driva på för minskade 
löneskillnader i 
avtals rörelsen.
Sidan 3

IRENA KAVCIC:
”Det funkar 
inte att sänka 
ingångslönerna 
för unga. Då måste 
man ha fler jobb 
för att klara sig.”
Sidan 8

FÖRKLARING

BERÄTTELSEN:

TEMA

AVTAL
2012

Andreas Samuelsson, 23, Västerås.
AVTALSRÖRELSE 
– SÅ FUNKAR DET!
Sidan 6



avtalets lägstalöner höjs 
med 3.5% eller lägst 860 kronor.

begränsa visstidsan-
ställningarna till max två år. 

100 kronor per heltidsanställd och 
månad till de med en genomsnitts-
lön som är lägre än 22.400 kronor. 

Detta är en annonsbilaga från LO2

JÄMSTÄLLD

SJÄLVSTÄNDIG

Mäns och kvinnors arbete är lika mycket 
värt. Det är märkligt att något så själv-
klart fortfarande är en utopi. Män har 
fortfarande miljoner fler skäl att gå till 
jobbet än kvinnor. En man tjänar drygt 
3,6 miljoner kronor mer än en kvinna 
under sitt arbetsliv. LO kommer aldrig att 
acceptera en sådan obegriplig orättvisa. 

Vår jämställdhetspott har till skillnad från 
mycket prat också visat sig ge resultat. 
Nu är det dags att ta ett steg till och ge 
100 kronor per heltidsanställd och 
månad till de med en genomsnitts-
lön som är lägre än 22.400 kronor. 
Det är här många kvinnor finns. Det är 
här kampen ska vinnas krona för krona. 

            krav 
för bättre 
villkor:
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Det ska löna sig att arbeta. Sverige ska 
vara ett land som konkurrerar med duk-
tig, kreativ och utbildad arbetskraft och 
inte med låga löner. I dag vill Centern, 
Folkpartiet och arbetsgivare sänka in-
gångslönerna. Det öppnar dörren för ett 
samhälle där människor behöver flera 

jobb för att få ekonomin att gå ihop. Det 
skulle bli en mardröm för många. LO vill 
i stället att avtalets lägstalöner höjs 
med 3.5% eller lägst 860 kronor. 
Det är en förutsättning för att skapa 
självständiga individer som kan leva på 
sin lön. Det måste löna sig att arbeta.

En trygg anställning ger människor vingar. 
Ett fast jobb gör att livet kan börja. När oron 
för om det finns något arbete att gå till i 
morgon eller om en månad släpper, är det 
möjligt att skapa ett liv där bitarna faller 
på plats. Det kan handla om att skaffa bo-
stad, bilda familj och om att förverkliga de 
drömmar man har. I dag sitter många fast i 
otrygga anställningsformer. Det här drab-

bar inte minst unga som skickas runt 
mell an olika former av visstidsanställning-
ar medan åren går. År då det kan vara svårt 
att ta banklån, svårt att skaffa bostad och 
svårt att ta klivet ut i vuxenvärlden. Många 
unga trampar vatten medan framtiden går 
dem förbi. För att fler ska få fast mark un-
der fötterna vill LO begränsa visstidsan-
ställningarna till max två år. 



Mjölk och bensin blir dyrare. Många får 
svårt att leva på sin lön hur hårt de än 
jobbar. Ändå vill arbetsgivarna inte höja 
lönerna för dem som tjänar minst. De tror 
att jättelåga löner för vissa grupper skapar 
fler arbetstillfällen. Det tror inte svenska 

folket, visar en nygjord opinionsunder-
sökning. 

Om lönerna hade stått stilla 
sedan år 2000 skulle lönen för ett 
heltidsjobb i butik ligga på 11 165 
kronor. Skulle du kunna leva på 

den lönen?

Inkomstklyftorna är för stora 
när det går över 40 indu-

striarbetarlöner på en 
enda vd-lön i ett större 

börsnoterat bolag. Det 
är inte rimligt. Det 

är inte heller rim-
ligt att fler och fler 
tvingas jobba med 
osäkra och otryg-
ga anställningar 
eller att kvinnor 
tjänar sämre än 
män. Så vill jag 
inte ha det. Där-
för tänker jag 
vara med och se 

till att löneskill-
naderna minskar 

i avtalsrörelsen.  
I alla lägen kräver arbets-

givarna mer flexibilitet. Alltför 
många har en otrygg visstidsanställ-
ning. Samtidigt tycker en majori-
tet av svenska folket att tillfälliga 

anställningar ska begränsas till för-
mån för fasta anställningar. 

Otrygga anställningar är vanligast 
bland LOs medlemmar. Kvinnor är 
oftare visstidsanställda än män. 
Hälften av dem som inte fyllt 25 år 
är visstidsanställd. Ändå är det inget 
ungdomsproblem. Snittåldern för 
en visstidsanställd kommunalare 
är 35 år. Därför är ett viktigt fackligt 
jämställdhetskrav i avtalsrörelsen 
att de otrygga anställningarna ska 
minska.

Tuffare krav, brist på återhämt-
ning och alltid på topp, så ser 
arbetslivet ut. Arbetslösheten 
ligger runt 8 procent. Varje vecka 
sker en dödsolycka på någon 
arbetsplats. Antalet anmälda 
arbetsskador ökar. Efter krisen 

Detta är en annonsbilaga från LO 3

En förutsättning för att livet ska vara 
gott att leva är ett arbetsliv som 
behandlar oss väl och en lön som det 
går att leva på.

Det ska löna sig 
att arbeta

är nästan alla nyanställda inom industrin 
visstidsanställda.

Du vet väl att brist på jämlikhet lägger 
grunden för alla problem som förknippas 
med sociala skillnader? Det är inte sant 
att några måste ha det riktigt dåligt för att 
andra ska få det riktigt bra. I stället finns ett 
tydligt samband mellan viljan till personlig 
framgång och det som gynnar flertalet. 

Ökad jämlikhet kommer inte att leda till 
att den ekonomiska överklassen massut-
vandrar och dra en ekonomisk katastrof 
över Sverige. Jag tror heller inte att de 
fackliga lönekraven äventyrar företagens 
utveckling. Fackets syn på avtalsrörelsen är 
mer långsiktig än börsens veckovisa sväng-
ningar. Jag tror inte att det är någon brist 
på pengar. Det är fördelningen som är fel.

Vi vill att alla ska kunna leva på sin lön, 
påverka på jobbet och planera för framti-
den. Det är smartare och mer lönsamt, för 
dig och Sverige, än att bara belöna ett fåtal.

Det ska löna sig att arbeta. Därför hand-
lar avtalsrörelsen om att öka jämlikheten 
och minska skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors löner. När pengarna i samhället 
fördelas bättre – när jämlikheten ökar – 
kommer alla att må bättre och känna sig 
tryggare, både i samhället och på jobbet. 
Det är därför våra fackliga krav i avtalsrö-
relsen handlar om tryggare anställningar, 
högre ingångslöner och rättvisare villkor 
mellan män och kvinnor. 

Läs mer om avtalsrörelsen i den här tid-
ningsbilagan. Hör gärna av dig och berätta 
vad du tycker.

Maila mig på per.bardh@lo.se eller ring 
08-795 25 00. l

Per Bardh har varit LOs avtalssekreterare 
sedan 2008. Han kommer från Norrköping, 
har arbetat som fastighetsskötare, gillar att 
åka utför och snickra på huset. 
Använd koden här bredvid för att se Per 
berätta om årets avtalsrörelse.
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Klyftorna växer 
i samhället 
Det visar nya siffror från 
Statistiska centralbyrån om 
hushållens ekonomi 2010.

Gruppen som har låg ekonomisk 
standard växer. Mellan 1999 och 
2010 har gruppen ökat från 8,4 till 
14,8 procent av befolkningen. Det 
betyder att nästan 1,5 miljoner män-
niskor löper risk för fattigdom och 
socialt utanförskap. l



Detta är en annonsbilaga från LO

»Varje gång chefen ringer svarar jag ja, av 
flera anledningar. På en arbetsmarknad 
som varslar är alla rädda för att vara nästa 
person som gör bort sig eller blir bortvald. 
Från att vi tillsammans slagits för att få 
bättre löner och villkor, slåss vi nu mot var-
andra av den enkla anledningen att vi vill 
jobba och ha råd att leva.« Så börjar ett brev 
från Andreas Samuelsson, 23 år.

Han är en av alla de unga som vet precis 
vad det innebär att vara fast i en timan-
ställning. I fyra år arbetade han som tim-
anställd i hamnen i Västerås. Ett arbete han 
i övrigt tyckte om, med trevliga arbetskam-
rater och bra lön. Trots att Andreas gjorde 
ett bra jobb blev det ändå aldrig tal om 
någon fast anställning under de fyra åren. 
I stället var de upp till sex personer som fick 
turas om att komma in.

– Det hade utan tvekan gått att skapa en 

heltidstjänst. Arbete fanns det. Det var kan-
ske därför som jag fortsatte att hoppas på 
att få en fast tjänst.

Normalt sett jobbade Andreas tre till fyra 
dagar i veckan. Det räckte för att klara eko-
nomin. 

Han kunde aldrig veta vilka dagar eller hur 
många timmars arbete per dag det skulle 
bli. Det enda han visste var att han alltid 
måste tacka ja när telefonen ringde.

– Det gick inte att tacka nej. Jag behövde 
ju allt jag kunde få. Det finns en press att 
alltid vara så tillgänglig som möjligt. Tack-
ar du nej vid ett tillfälle ringer de någon 
annan och då åker du snabbt ner i priori-
teringen.

I dag är Andreas fast anställd på Coops 
färskvarulager och skillnaden i levnadssi-
tuation är enorm.

– Det känns som att livet inte startar 
när du är timanställd. Jag kunde inte få 
en lägenhet och hade inget annat val än 
att bo med min flickvän hemma hos mina 
föräldrar.

Nu väntar han och flickvännen barn i mars 
och har börjat titta på radhus.

– Vi har varit ihop i fem år och har länge 
funderat på att skaffa barn, men har hela 
tiden tänkt att vi ska vänta tills vi får en fast 
anställning. Barnet är beräknat till förs-
ta mars, det kan bli ett skottårsbarn. Det 
känns väldigt spännande och roligt. 

Den fasta anställningen gör att han inte 
behöver oroa sig längre. Han behöver inte 
vara rädd för att telefonen inte ska ringa. 

– Vi hade ju hoppats att min flickvän 
också skulle ha en fast anställning nu när 
vi väntar barn, men hon jobbar fortfarande 
som timanställd. Men hon funderar på att 
börja studera. 

Han har också många kompisar och kol-
legor som fortfarande jobbar som timan-
ställda.

– Och jag vet ju att många av dem bor 
kvar hemma hos sina föräldrar.

Arbetsgivarnas linje, att så kallade flexi-
bla anställningar skulle leda till mer frihet 
för individen, är inte något som Andreas 
alls vill kännas vid. 

– Nej, allt sker ju på arbetsgivarens vill-
kor. Antingen jobbar du när du blir inringd, 
eller så kanske det inte blir något mer på 
hela veckan. Det finns ingen frihet i det.

Myten att unga vuxna föredrar flexibla 
visstidsanställningar har varit seglivad, 
men en undersökning från LO visade nyli-
gen att en klar majoritet av unga vuxna 
helst av allt vill ha ett fast heltidsjobb. Frå-
gan om tryggare anställningsformer fort-
sätter allt jämt att vara en mycket central 
punkt även i den här avtalsrörelsen.

Första kvartalet 2011 ökade antalet 
anställda med 131 000 personer. Drygt var 
fjärde nyanställd fick en tidsbegränsad 
anställning. Det här är något som är van-
ligare för arbetare än för tjänstemän och 
vanligare bland kvinnor än bland män. 
Men det här är framför allt en anställnings-
form som erbjuds ungdomar. 

– Det första jobbet är nästan alltid en 
tidsbegränsad anställning. Inom den 
kommunala sektorn har man satt i system 
att låta personer gå från en tidsbegränsad 
anställning till en annan. 

Tanken är att man ska få en fast anställ-
ning efter max två år, men genom att göra 
så här kan den otrygga anställningen fort-
sätta mycket längre.

– Och det är fullt möjligt med dagens 
avtal, säger Mats Larsson, utredare på LO.

Han tycker att det är orimligt nog att 
arbetsgivaren ska behöva två år på sig för 
att komma fram till om en person är rätt för 
en fast anställning. 

– Max ett halvår borde räcka. 

Han är författare till rapporten Anställ-
ningsformer 2011 och där framkommer att 
av alla anställda i åldersgruppen 16–24 år 
har fler än hälften en tidsbegränsad anställ-
ning. Det handlar om fler än 200 000 ung-
domar och där en stor majoritet är arbe-
tare. Att vara timanställd som Andreas var 
tidigare är kanske den osäkraste anställ-
ningsformen. Ungdomar finns också inom 
branscher där man har många tidsbegrän-
sade anställningar. Dit hör inte hamnen 
där Andreas jobbade, men det visar, tycker 
Mats Larsson, att det har blivit regel på 
arbetsmarknaden att behandla ungdomar 
så här. Och resultatet är att de unga får de 
osäkraste anställningsformerna och att de 
får svårt att etablera sig i samhället. 

Frågor som rör arbetsmarknaden blir lätt 
siffror, teori och politik. Dagens unga lever 
i verkligheten och där spelar en fast anställ-
ning roll för att kunna ta klivet in i vuxen-
världen. Det är Andreas ett exempel på. 
Han fick en fast anställning och det betyder 
så mycket mer än bara ett jobb att gå till.•

4

Livet kan
BÖRJA!
Efter år som timanställd har Andreas Samuelsson fått en 
fast tjänst. Nu väntar han och flickvännen barn i mars och 
har redan börjat titta på radhus.

– Det känns som att livet inte startar när man är timanställd.
Text: Gabriel Dahlander /Tobias Östberg  ·  Foto: Maria Rosenlöf

Andreas Samuelsson och flickvännen Linda 
Maxe väntar barn i mars.

Antingen jobbar du när du blir 
inringd, eller så kanske det inte 
blir något mer på hela veckan.”

FRI



Lecerepudam ulparum 
quodis cuptur? Luptaquidus 

eum dolorpos quo 
voloreratur moluptis estiur? 

Det här går du 
miste om som 
timanställd
Arbetsgivarna talar sig ofta 
varma för ord som flexibilitet 
och framställer gärna en bild 
där timanställningar leder 
till ökad frihet för individen. 
Verkligheten är emellertid inte 
alltid så enkel. Arbetsgivarens 
flexibilitet får konsekvenser 
för den anställde. LO har tittat 
närmare på vad du går miste 
om som timanställd.

Handla på avbetalning. När varu
husen lockar med ny tv eller kyl
skåp får du i stället börja leta efter 
begagnat på Blocket. För att handla 
på avbetalning krävs en fast an
ställning och minst 100 000 kronor i 
bruttoinkomst.

Banklån. Bankerna kräver så kallad 
stadigvarande inkomst. I praktiken 
innebär det en fast anställning med 
garanti för framtida inkomster. 
Muntliga löften om timmar kommer 
du inte långt på och tidigare inkoms
ter är ingen garanti för framtiden.

Hyreskontrakt. Hos de allmännyt
tiga bolagen krävs det vanligen att 
den sökande ska ha en månadsin
komst som motsvarar tre gånger 
hyran. Vid timanställning går man 
igenom de tre föregående måna
dernas inkoms ter och gör en egen 
bedömning. Har du en privat värd 
kan det emellertid vara svårare. Där 
är krav på fast anställning och viss 
årsinkomst inte ovanliga.

TV- och 
telefon-
abon-
nemang. 
Här 
är det 
enklare. 
Allt som 
krävs är 
att du är 
över 18 
år och 

inte har några anmärkningar hos 
Kronofogden.

Det här är ett urval av saker som en 
heltidsanställd tar för givet, men 
som en timanställd får anpassa sitt 
liv efter. Någon flexibilitet är svår att 
se, annat än för arbetsgivaren.

Källor: Elgiganten, Nordea, Svenska Bostäder

Detta är en annonsbilaga från LO

FAKTA Tillåtna tidsbegränsade anställningar

5

Dagens unga är hoppjerkor, lätt
rörliga, flexibla och söker inte 
trygga anställningar. Du har sä
kert hört det, kanske till och med 
börjar tro att det stämmer. Det gör 
det förstås inte, för det är en myt, 
om än seglivad, att unga männi
skor vill ha visstidsanställningar. 

Sex av tio unga i en undersökning LO gjort 
vill ha en tillsvidareanställning på heltid. 
Unga vill kunna stå på egna ben och det 
gör man bäst med en fast anställning. För 
undersökningen visar också att bara en 
tredjedel av visstidsanställda kan försörja 

sig själva medan åtta av tio med en tills-
vidareanställning på heltid kan göra det. 
Jaquelen Wikström är 21 år gammal och 
bor i Norrköping. Hon jobbar sedan en tid 
tillbaka via ett bemanningsföretag och fun-
derar ofta över hur hon ska få vardagen att 
gå runt. Med en lön på 89 kronor i timmen 
och en tjänst på 80 procent är det inte alltid 
lätt att klara ekonomin och någon buffert 
för exempelvis en oväntad tandläkarräk-
ning är inte att tänka på.

– Det enda jag kan göra är att köpa mat, 
men inget annat – inget roligt.

Det är inte bara den knappa lönen som oro-
ar. Att inte veta om det fortfarande finns ett 
arbete att gå till om några månader gör det 

svårt att planera, som det ser ut nu tvingas 
hon leva månad för månad. Arbetsviljan är 
det inget fel på. Jaquelen vill jobba mer och 
jobbar ofta kvällar och helger för att dryga 
ut lönen. Något som behövs, ersättningen 
för obekväm arbetstid är ofta det som gör 
att vardagspusslet går ihop.

– Som högst kan jag få 10.000 efter skatt, 
därför måste jag jobba kvällar och helger 
för att få ut en vanlig lön.

Sandra Viktor, f d ungdomssekreterare på 
LO, är orolig över utvecklingen.

– Arbetsgivare ser min generations 
anställda som en risk i stället för som en 
möjlighet. En kostnad som snabbt ska kun-
na rationaliseras bort.•

Fast jobb – ger unga vingar

Det finns flera former av tids
begränsade anställningar. 
Gemensamt för dem är att 
de gäller till en viss tidpunkt. 
Följande tidsbegränsade an
ställningar är tillåtna enligt 
LAS från och med 1 juli 2007:

Allmän visstidsanställning
Arbetsgivaren behöver inte ange något 
särskilt skäl till tidsbegränsningen. Den 
är tillåten under sammanlagt högst två år 
under en femårsperiod. När arbetstagaren 
varit anställd hos samma arbetsgivare i 
allmän visstidsanställning längre än två 
år under en femårsperiod övergår anställ
ningen till en tillsvidareanställning.

Vikariat
Ersätter ordinarie anställd som är från
varande på grund av studier, sjukdom, 
barnledighet eller liknande. När arbetsta
garen varit anställd hos samma arbetsgi
vare på vikariat längre än två år under en 
femårsperiod övergår anställningen till en 
tillsvidare anställning.

Säsongsanställning
En anställningsform för arbeten där ar
betsuppgifterna är säsongsanknutna. 

Provanställning
Syftet är att pröva arbetstagarens lämplig
het under max sex månader. Övergår i en 
fast anställning om inte arbetsgivare eller 
arbetstagare dessförinnan sagt att anställ
ningen inte ska fortsätta.

Pensionär som fyllt 67 år
Får visstidsanställas efter sin pensionering.

Utöver dessa förekommer några former av 
tidsbegränsade anställningar som regleras 
i kollektivavtalet: 

• Anställning vid behov – arbetsgivaren 
anställer en person för att utföra visst arbe
te, under viss tid vid extrem personalbrist.
• Anställning per timme efter överens-
kommet arbetstidsschema – liknar an
ställning vid behov, men där den anställde 
ska gå på någon form av schema.
• Projektanställning – Vid arbeten som 
måste utföras under en viss tid och av 
personal med vissa kvalifikationer. Kräver 
också att man inte kan räkna med fler 
liknande uppdrag som kräver anställning i 
anslutning till det första.

procent tycker att facket bör driva på för 
minskade löneskillnader i avtals-
rörelsen. Bara 26 procent tycker inte det 
är en fråga för facket.



6 7

lön
försäkring

Medlingsinstitutet
Är en statlig myndighet som 

har ansvar för medling 

i arbetstvister och utser 

medlare. De ska också 

arbeta för att lönebildningen 

fungerar väl och ansvara för 

den officiella svenska 

lönestatistiken.

Arbetsmarknadens parter
Staten lägger sig inte i avtalsrörelsen utan låter arbetsmarknadens parter göra upp om löner, villkor och spelregler. Av tradition är industrin först ut att förhandla i avtalsrörelsen. Inom industrin har de väldigt tydliga regler för hur förhandlingarna ska gå till.

Men så är det inte överallt. I andra branscher saknas nästan skrivna regler helt och man har i stället hittat former som fungerar utan att man behöver nedteckna dem.
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LO
Är ett samarbete mellan 14 

fackförbund som tillsammans 

organiserar 1,5 miljoner människor. 

LO samordnar gemensamma krav 

inför avtalsrörelsen. I årets 

avtalsrörelse har IF Metall, GS och 

Livs ställt sig utanför 

LO-samordningen.

Vad handlar avtalsrörelsen om?
Det handlar om att förbättra anställningsvillkor och höja lönen för dig och för de 
omkring 2,8 miljoner arbetstagare vars avtal går ut under det här året och nästa.
Ett kollektivavtal skrivs vanligtvis på mellan ett och tre år beroende på läget i 
ekonomin och på arbetsmarknaden. De avtal som tecknades 2010 blev till 
exempel kortare än vanligt på grund av den osäkra världsekonomin.

Under avtalsrörelsen pratas det ofta om parterna. Parterna är arbetsgivarför-
bund och fackförbund. En avtalsrörelse berör 50 arbetsgivarorganisationer och 
drygt 60 fackförbund.

arbetsmiljö

semester

pension

Arbetsmarknadens par
Staten lägg i

LOKALA
CENTRALA

Centrala förbunds-
förhandlingar

3. 

Förbundens 
avtalskonferenser

1. 

Centralt
resultat

4. 

Lokala fackliga 
förhandlingar

5. 

Fackets lokala 
resultat

6. 
Nästa års 
avtalskonferens

7. 

Lön
Semester
Försäkring
Pension
Arbetsmiljö

Avtalskonferens

Förbundsmed-
lemmarnas kravlista

2. 

Konflikt
 
När det finns ett kollektivavtal 
mellan ett fackförbund och en 
arbetsgivare får ingen ta till 
konfliktåtgärder.

Men har parterna inte kommit 
överens fastän avtalet löpt ut kan 
båda parter ta till stridsåtgärder. 
Strejk, blockad och lockout är 
exempel på stridsåtgärder. Rätten 
att använda konfliktåtgärder är 
reglerad i regeringsformen.

Krav
 
När LO gick ut med sina krav så var det på sätt och vis 
startskottet för avtalsrörelsen. Samtidigt var det målgång 
för en lång och väldigt omfattande demokratisk process 
inom LO för att ta fram de här kraven. I slutändan är det 
LOs representantskap som fattar beslut om vilka krav vi 
ska driva. Det är LOs högsta beslutande organ mellan 
kongresserna och består av LOs styrelse samt av 100 
ledamöter från de olika förbunden. Det är däremot LOs 
styrelse som sätter kronor och ören på kraven. Arbetsgi-
varna formulerar förstås också sina krav. När man utbytt 
krav börjar varje fackförbund att förhandla.

Märket
 
Det första större 
avtal som sluts 
sätter det så kallade 
märket för avtalsrö-
relsen. Det sätter en 
norm som alla andra 
avtal kommer att 
förhålla sig till.

 
Det är medlemmarna som bestämmer 
vilka frågor som är särskilt prioriterade 
i en avtalsrörelse.  Alla LO-förbund 
samlas till speciella konferenser där 
förbundets avtalskrav bestäms. Några 
krav är förbundsgemensamma och 
drivs av alla förbund inom ramen för 
den samordning som LO hanterar. 
Andra krav är förbundsspecifika och 
drivs av enskilda förbund.

6

Avtalsrörelse 
– så funkar det!
Nu har avtalsrörelsen startat. Respektive LOförbund förhandlar och tecknar 
kollektivavtal med en arbetsgivarorganisation. I den här avtalsrörelsen sam
ordnar sig 11 av 14 LOförbund i en LOsamordning. Det betyder att 11 förbund 
har några krav som alla slåss för. Därtill kommer krav som respektive förbund 
driver vart för sig. Krångligt? Här reder vi ut hur en avtalsrörelse går till.
Grafik: Rikard Söderström/Svenska Grafikbyrån

Detta är en annonsbilaga från LO
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Strejk, blockad och lockout är 
exempel på stridsåtgärder. Rätten 
att använda konfliktåtgärder är 
reglerad i regeringsformen.
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När LO gick ut med sina krav så var det på sätt och vis 
startskottet för avtalsrörelsen. Samtidigt var det målgång 
för en lång och väldigt omfattande demokratisk process 
inom LO för att ta fram de här kraven. I slutändan är det 
LOs representantskap som fattar beslut om vilka krav vi 
ska driva. Det är LOs högsta beslutande organ mellan 
kongresserna och består av LOs styrelse samt av 100 
ledamöter från de olika förbunden. Det är däremot LOs 
styrelse som sätter kronor och ören på kraven. Arbetsgi-
varna formulerar förstås också sina krav. När man utbytt 
krav börjar varje fackförbund att förhandla.

Märket
 
Det första större 
avtal som sluts 
sätter det så kallade 
märket för avtalsrö-
relsen. Det sätter en 
norm som alla andra 
avtal kommer att 
förhålla sig till.

 
Det är medlemmarna som bestämmer 
vilka frågor som är särskilt prioriterade 
i en avtalsrörelse.  Alla LO-förbund 
samlas till speciella konferenser där 
förbundets avtalskrav bestäms. Några 
krav är förbundsgemensamma och 
drivs av alla förbund inom ramen för 
den samordning som LO hanterar. 
Andra krav är förbundsspecifika och 
drivs av enskilda förbund.

Ett kollektivavtal är ett frivilligt avtal mell
an arbetsgivare och en facklig organisa
tion om vilka villkor som ska gälla på din 
arbetsplats. Det är respektive LOförbund 
som förhandlar fram och tecknar kollektiv
avtal med arbetsgivarna.

Fokus i debatten när det gäller avtalsrö
relsen hamnar ofta på lönen, men avtalet 
omfattar även sånt som semester, pension 

och föräldralön. Det sista är den utfyllnad 
av lönen som arbetsgivaren betalar när 
du är föräldraledig. Det är pengar du får 
utöver föräldrapenningen från Försäk
ringskassan. Det är med andra ord inte 
bara lönen i kollektivavtalet som har ett 
värde i pengar. 

Fackförbundet Unionen har gjort en ut
räkning där de värderar att kollektivavtalet 

i snitt är värt 80 000 kronor per år. Men 
kollektivavtalet har inte bara ett värde för 
den anställda. 

Även arbetsgivaren tjänar på det. Inte 
minst för att det råder fredsplikt under 
avtalsperioden vilket gör att produktionen 
inte avbryts för en massa konflikter. Kol
lektivavtalen är helt enkelt fortfarande 
modernt.

FAKTA Vad är ett avtal?

Detta är en annonsbilaga från LO 7

Rimlig 
utveckling?
I dag tjänar en läkare dubbelt så 
mycket som en industriarbetare och 
löneskillnaderna i samhället bara ökar. 
Det här är en utveckling som saknar 
stöd hos allmänheten. Nästan åtta av 
tio anställda tycker att löneskillnader-
na mellan olika yrken blivit för stora.

Lönegapet i samhället vidgas snabbt. 
1995 tjänade en tjänsteman i snitt 
4 500 kronor mer i månaden än en 
arbetare. I dag är skillnaden 10 000 
kronor i månaden. När gapet vidgas 
riskerar samhället att falla isär. Vi får ett 
samhälle där vi lever i samma land fast 
i helt skilda världar. 

Vi läser ofta om vd-löner som vi upp
fattar som helt orimliga. Men frågan är 
vad som är rimligt? Det är en spännan
de fråga och också en fråga LO ställt till 
4 500 anställda.

Och det visar sig att en stor majo
ritet av de anställda tycker att löne
skillnaderna mellan olika yrken är för 
stora. Bara två procent tycker att de 
är för små och även bland dem som 
tjänar över 50 000 kronor, tycker en 
majoritet att skillnaderna är för stora.

Men vad är då rimligt? Svaren visar 
att de anställda tycker att en rimlig lön 
för en kassörska är 22 800 kronor i må
naden och 39 000 kronor för en läkare. 

Det kan tyckas vara en ganska stor 
löneskillnad, men är modest jämfört 
med hur det ser ut i verkligheten. Där 
tjänar en läkare i snitt 52 800 och en 
kassörska 20 400. Jämför man sedan 
en arbetare med en verkställande di
rektörer blir det hela plötsligt science 
fiction. De anställda menar att det är 
rimligt att en vd tjänar 100 000 i må
naden. Det är nästan fyra gånger så 
mycket som en industriarbetare, men 
i verkligheten tjänar en verkställande 
direktör nästan en miljon i månaden. 

Rapporten ger stöd för LOs solida
riska lönepolitik. En majoritet av de 
tillfrågade tycker att de mer välbetalda 
bör stödja låginkomsttagarna. Men det 
stödet tycks minska. För 1993 tyckte 
85 procent av LOmedlemmarna att 
man skulle stödja låginkomsttagarna. 
I dag är motsvarande siffra 60 procent. 

Kanske är det här ett tecken på uppgi
venhet när man ser hur tjänstemännen 
bara seglar i väg och lönegapet växer. 

 Rimlig lön   Faktisk lön
Kassörska 22 800  20 400
Vårdbiträde 25 200  21 600
Elektriker 26 800  26 600
Civilingenjör 32 600  39 100
Läkare 39 000  52 800
Direktör 97 000  969 500 
i storbolag
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Jämställdhetspotten fungerar
Alla pratar om vikten av att 
utjämna löneskillnader mellan 
män och kvinnor. Snacka går 
ju, men LOs Jämställdhetspott 
är något som visat sig fungera i 
praktiken. Nu vill LO ta ett steg 
till. För det här är en kamp för 
rättvisa som man måste vinna 
hundralapp för hundralapp. 

Män har miljoner fler skäl att gå till job-
bet än kvinnor har. En beräkning som LO-
tidningen gjort visar nämligen att en man 

tjänar drygt 3,6 miljoner kronor mer än en 
kvinna under sitt arbetsliv. För det får man 
en schyst bostadsrätt i Stockholms inner-
stad och det visar också att mycket återstår 
att göra vad gäller jämställdhet. 

Det här är en orättvisa som det talas myck-
et om, en del tycks tro att man kan prata 
bort den. Till skillnad från allt tomt prat så 
har LOs jämställdhetspott, som infördes 
2007, verkligen givit resultat.

– När vi tittar på perioden från 2007 till 
2010 kan vi se att den verkligen har haft 
effekt, säger Sofie Rehnström, lönesam-
ordnare och jurist på LO.

Ett bevis för det är att löneskillnader-

na minskat med 0,9 procent de senaste 
fem åren. Hon menar att det här inte är 

en enkel kamp utan en kamp man måste 
vinna krona för krona, hundralapp för 
hundralapp.

– Marknaden värderar kvinnors arbete 
lägre än mäns. Men kvinnodominerade 
yrken är lika kvalificerade och viktiga 
som mansdominerade och ska belönas 
därefter. 

Nu vill LO ta ett steg till mot rättvisa. I den 
här avtalsrörelsen kräver man nu en jäm-
ställdhetspott på 100 kronor per heltidsan-
ställd och månad som ska tillfalla avtals-
områden med en genomsnittsförtjänst 
lägre än 22.400 kronor. På så vis träffar 
potten kvinnodominerade yrken. l 

miljoner kronor. Så mycket mer tjänar en 
man än en kvinna under ett yrkesliv.

Källa: LO-tidningen

Cecilia Samuelsson, 
Göteborg.
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Nu måste lönerna i kvinnodominerade yrken höjas. Det handlar om rättvisa 
och om att skapa förutsättningar för ett jämställt samhälle.

– Jag är beroende av min makes lön, säger städerskan Cecilia Samuelsson.
Text: Gabriel Dahlander /Tobias Östberg  ·  Foto: Thomas Johansson

Kvinnolöner
skapar beroende

Att de lägsta lönerna återfinns i kvinno-
dominerade yrken är ingen hemlighet. För 
även om vi i Sverige ofta slår oss för bröstet 
när jämställdhetsfrågan dyker upp så skil-
jer det fortfarande 4 800 kronor i löneku-
vertet mellan en manlig och en kvinnlig 
genomsnittslön, enligt LOs lönerapport. 

Cecilia Samuelsson lever med man och 
barn i Sätila en bit utanför Göteborg. Hon 
tycker att hon lever ett gott liv och klagar 
inte över sin tillvaro. Familjen har mat på 
bordet och kan åka på semester på somrar-
na, förvisso inte till utlandet men vad gör väl 
det när alla ändå är glada och har hälsan?

Som heltidsanställd städerska tjänar hon 
19 454 kronor före skatt. Förhoppningarna 
om en framtida löneökning är små. När hon 
har arbetat i fem år kan hon få 400 kronor 
till. Sedan är det stopp på löneutvecklingen.

Cecilias situation är inte unik på något 
sätt. Tvärtom är den väldigt vanlig och ger 
en rak och ärlig bild av hur det är att arbeta 
i en lågbetald, kvinnodominerad, yrkes-
grupp i Sverige 2011.

För medan en undersköterska med en 
treårig gymnasieutbildning som tar hand 
om gamla tjänar 21.262 kronor i snitt och 
arbetar 87 procent så tjänar en verkstads-
arbetare som gått industriprogrammet 

ungefär 25 000 kronor och arbetar heltid.
– Det är både orättvist och orimligt. 

Alltför många av LO-förbundens kvinnor 
måste förlita sig på sin partner för att få 
ekonomin att gå runt. Det är ålderdomligt, 
säger Per Bardh, avtalssekreterare på LO.

Men även om marginalerna för Cecilia är 
små så har hon tur. Som så ofta annars är 
det hennes man, som arbetar på ett elföre-
tag, som tjänar tillräckligt för att få ekono-
min att gå runt. 

– Jag är helt beroende av min makes lön, 
hade jag levt på den inkomst jag själv har 
hade vår vardag sett helt annorlunda ut. 

Vi delar på utgifterna, men min lön tar all-
tid slut. Jag kan inte lägga undan några av 
mina egna pengar, det finns inte en chans, 
säger Cecilia.

Hur vardagen hade sett ut om mannens 
lön varit lika låg som hennes egen är svårt 
att föreställa sig. Och känslan av att inte 
kunna bidra lika mycket till hushållet är 
något hon helst försöker slå bort.

– Jag försöker att inte tänka på det. Om 
jag skulle börja fundera över det skulle jag 
nog bli deprimerad. Jag har tur som har 
den man jag har. Jag lever ett så bra liv så 

jag försöker att inte tänka på det, men jag 
lider med mina kollegor som inte har det 
lika bra som jag.

Om hon vill gå till banken och låna pengar 
får hon räkna med att maken måste stå med 
på lånet. Vid ett tillfälle ville Cecilia låna 
till en ny bil. Ett lån som banken beviljade 

Jag vill också kunna visa att jag 
kan bidra till vår ekonomi.”

endast på grund av hennes makes inkomst.
– Det är en väldigt förnedrande situation. 

Att en heltidsarbetande, fast anställd, kvin-
na inte ens kan få låna 60 000 kr till en bil!

När lönerna varierar i ett hushåll kan 
det också leda till slitningar i relationerna. 
Sara Persson, 22, arbetar som barnskötare 
i Malmö och tjänar 17.800 kronor i måna-
den. När hushållskostnaderna delas tar 
hennes pengar snabbt slut och det blir hen-
nes sambo som får står för alla övriga utgif-
ter. Något som kan leda till påfrestningar.

– Det är klart att det kan bli konflikter 
när räkningarna kommer. Eller när man 
ska åka på semester och inser att man själv 
inte har råd. Bara han. Och då blir det han 
som betalar.

Att kunna stå för sina egna utgifter är vik-
tigt för självkänslan och Sara vill inget hellre 
än att kunna bidra mer till hushållskassan.

– Jag vill också kunna visa att jag kan 
bidra till vår ekonomi.

Någon egen buffert är svår att bygga när 
lönen knappt räcker månaden ut. Och om 
någon oväntad utgift dyker upp blir hon 
återigen beroende av sin sambos inkomst.

– Jag vill kunna stå för mina egna utlägg 
själv. Inte behöva gå till min sambo och be 
om pengar. •

»Att fråga om rökning är självklart på 
mina anställningsintervjuer, skulle aldrig 
kunna jobba med någon som röker. Hur 
gör ni andra?« skrev bloggaren Isabella 
»Blondinbella« Löwengrip på Twitter för 
ett tag sedan. Jag tänker på Blondinbel-
las anställda. Vad gör de? De sitter där, 
framför en laptop och försöker se drivna 
ut, medan de svarar på en föreläsnings-
förfrågan från en ridsportförening i Täby. 
De låtsas brinna för att korrläsa ett blogg-
inlägg som handlar om att våga säga ja, 
eller att våga säga nej, eller lära känna 
sin magkänsla, eller våga säga nej till sin 
mage, eller vad det nu kan vara för livs-
visdom som Löwengrip kläckt den dagen. 
De assisterar Blondinbella när hon side-
kickar i Efter Tio, försöker se positivt pas-
sionerade ut när de leder henne genom 
TV 4:as korridorer som man leder en liten 

cirkusponny, en ponny som frustar av iver 
att uppträda och skrapar med sin pyttelilla 
hov. De ser på Malou, som lullar omkring 
likt en sömnig björn, yrvaket kisande in i 
tv-kameran, som om det var vintersolens 
strålar som letat sig in i hennes vinteride. 
Vad vet jag? Jag vet inte vad de gör. Jag vet 
bara vad de INTE gör: röker. 

Jag tänker på vad som skulle hända om en 
arbetstagare skulle kunna ha samma krav: 
”Jag vill inte jobba med någon som röker.” 
Vad skulle hända om en arbetslös ungdom 
som sade till sin arbetsförmedlare: ”Jag 
vill inte ta några restaurangjobb, det är så 
många som röker där!” ”Nej, jag vill inte 

jobba på det där vårdhemmet, chefen står 
alltid och blossar utanför dörren, jag kan 
inte jobba med sådana människor.” Nej, 
det skulle inte gå. 

Det går bra nu, för arbetsgivarna. En 
annan arbetsgivare – Clarion Hotell – har 
anordnat auditioner inför en jury för att 
anställa personal till sina frukostbufféer. I 
Göteborg var det över 3 000 sökande till de 
150 tjänster som utannonserades, unge-
fär lika många som sökte till Idol i samma 
stad. En jury bedömde om deras person-
lighet var tillräckligt charmig för att få 
servera äggröra  – hade de ”det”? Detta är 
bara två exempel som gör det uppenbart 
att arbetsgivare inte alls kunnat hantera 
det maktöverläge ungdomsarbetslösheten 
och hotet från den ekonomiska krisen har 
gett dem. Förslag om sänkta ungdomslö-

ner var bara början. De har flippat totalt. 
Fått hybris. Vad kommer att hända om 
detta fortsätter? Vad kommer hända med 
våra barn? Kommer de att tvingas springa 
omkring med Blondinbella i en rickshaw? 
Kommer de att tvingas moppa ett golv 
inför en jury, som skriker nedsättande 
glåpord om deras oduglighet, när de söker 
ett städjobb? Framtiden verkar dyster, för 
att citera Hasse Alfredson, men man får 
hoppas att barna ändå får ett glas öl. Och 
kanske också får feströka en cigg. l

Hybris och Blondinbella i en rickshaw

KRÖNIKA Liv Strömquist

” De har flippat totalt.”

Liv Strömquist, född 1978, är en 
svensk serieskapare, bosatt i Malmö. 
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Vi har alla olika drömmar. Vissa drömmer 
om att resa runt jorden, andra vill köpa en 
fin bil. Vissa drömmar kan vara högtfly-
gande, andra mer jordnära. En bister san-
ning är emellertid att det sällan är gratis 
att förverkliga sina drömmar. Oavsett om 
det handlar om att sätta in nya fönster eller 
att studera och skaffa sig en utbildning, så 

krävs det pengar. Frågan är vad som händer 
med drömmarna när det knappast går att 
klara vardagen på sin lön.

Irena Kavcic, 25, har alltid tyckt om att 
hjälpa andra. Hon har sedan barnsben 
drömt om att jobba på sjukhus och därför 
blev det naturligt att söka in till en sjukskö-
terskeutbildning. Hon gjorde det för att 
hon vill arbeta med något hon brinner för. 

I dag har hon studieuppehåll. Sedan ett år 
tillbaka arbetar hon som vårdbiträde inom 
hemtjänsten. Tanken var först att skaffa 
sig erfarenhet från arbetslivet men också 

att spara ihop pengar för att kunna avsluta 
studierna. Något som visat sig vara svårare 
än hon först tänkt. Med en lön på 16.700 
kronor är det svårt att spara undan några 
pengar. Trots strikta prioriteringar och 
övertid blir det inte mycket pengar över, 
och planen att få en buffert inför studiernas 
avslutande känns avlägsen.

– Jag ser inte att det finns någon chans 
att spara ihop de pengarna, säger Irena.

Precis som många andra vårdanställda 
är hon trött på att yrket ska ses som ett kall, 
och när lönen kommer på tal blir hennes 
annars så glada röst betydligt allvarligare.

– Det känns orättvist. Att vi som både har 
utbildning och ansvar för liv ändå värderas 
så lågt känns inte alls bra, säger Irena.

De låga lönerna inom vård och omsorg är 
ständigt omdebatterade och många menar 
att de kan avskräcka unga från att söka sig 

dit. Sänkta löner för unga är samtidigt den 
beska medicin som arbetsgivarna, Centern 
och Folkpartiet förespråkar för att skapa 
fler jobb. 

– Det är ingen bra idé. Då måste man ha 
fler jobb för att klara sig, säger Irena.

Som medicin tycks den dessutom verk-
ningslös. En rapport från LO visar nämli-
gen att det inte finns något samband mell-
an andelen arbetslösa unga vuxna och läg-
stalönens nivå. 

Det finns enligt rapporten heller inget 
samband mellan sysselsättningsgraden 
och nivån på kollektivavtalens lägsta löner. 
Spanien och Luxemburg har till exempel 
låga ingångslöner, men en hög ungdoms-
arbetslöshet och i Norge och Danmark är 
ingångslönerna förhållandevis höga, men 
ungdomsarbetslösheten låg. Men låga 
löner är alltid låga löner. l

Ingen lön att leva på
Irena Kavcic har alltid drömt om att jobba på sjukhus. En dröm 
som nu är sann, men inte lönsam. Det är också med sänkta löner 
vissa arbetsgivare vill skapa fler jobb för unga.

– Det låter inte bra. Då måste man ha fler jobb för att klara sig, 
säger Irena Kavcic.
Text: Gabriel Dahlander /Tobias Östberg  ·  Foto: Werner Nystrand 

Det finns inte en chans att kunna 
spara ihop till en buffert.”

Irena Kavcic, Malmö.
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Högt pris för lägre lön
Folkpartiet vill sänka ingångs
lönerna för ungdomar. Stefan 
Carlén, förbundsekonom på 
Handels, menar att det här är 
väg som leder rätt ner i låglöne
träsket utan att skapa fler jobb.

– Det är Jan Björklunds skol
politik som är problemet, inte 
kostnaderna för att anställa unga.

Ungdomsarbetslösheten är ett gissel. 
Unga människor lämnar skolan och går 
rakt ut i arbetslöshet. De unga är vår fram-
tid och när de förlorar tron på framtiden 
är vi illa ute. 

Folkpartiet gick nyligen ut och sa att 
de ville sänka ingångslönerna för unga 
för att på så vis skapa jobb. Lägre löner 

ska göra att arbetsgivaren anställer fler, 
är logiken. 

– Det är inte av kostnadskäl som arbets-
givarna inte anställer ungdomar, säger 
Stefan Carlén, förbundsekonom på Han-
dels. 

Ett tydligt tecken på det är att regering-
ens satsning på att sänka arbetsgivarav-
gifterna för företag som anställer unga 
inte skapat jobb.

– Och den åtgärden motsvarar ändå en 
lönesänkning för unga vuxna på mellan 
2 100 och 2 400 kronor. Det var bara 14 
miljarder rakt ner i fickan på arbetsgiva-
ren.

Stefan Carlén tycker att Folkpartiet 
borde oroa sig betydligt mer över Jan 
Björklunds skolpolitik. Det är nämli-
gen kompetens och inte lägre löner som 
arbetsgivarna efterfrågar. 

Att sänka ingångslönerna skapar alltså, 
enligt honom, inte fler jobb utan bara 
lägre löner. 

Inte bara för ungdomar utan det kom-
mer att sprida sig och pressa ner löneläget 
rent generellt.

– Och det hotar hela den svenska 
modellen och vi riskerar att få en extrem 
låglönemarknad.

Det skulle vara förödande både för 
samhället och för individen.

– Det innebär att många skulle tvingas 
ta flera jobb för att kunna försörja sig. Fler 
skulle leva på existensminimum och vi 
skulle få en amerikansk utveckling. l

Sänkta löner skapar inte fler jobb
En majoritet av svenskarna 
tror inte att sänkta lägstalö
ner eller frysta löner skulle 
skapa fler jobb. 

Det visar en ny undersökning som Novus 
gjort för LOs räkning. Bara 17 procent tror 

att dessa åtgärder skulle vara positiva för 
sysselsättningen. 

– Det visar att det inte finns något 
folkligt stöd för den här linjen som 
arbetsgivar organisationer, men också 
Centern och Folkpartiet, driver, säger To
bias Gerdås, kommunikatör på LO. 

Tror du sänkta eller frysta lägstalöner 
skulle skapa fler nya jobb i Sverige?

Nej: 56 procent
Ja: 17 procent
Vet ej: 28 procent

Klarar du att leva på en 
heltidslön som är cirka 
11 000 kronor i månaden? 
Då skulle du ha ungefär 
9 200 kronor att leva på. 
Hur långt räcker det för att 
täcka dina kostnader un
der en hel månad?

Testa 
    själv!

Boende (hyra, lån, driftskostnader m m)   

Livsmedel (alla måltider)   

Bil (bränsle, lån, försäkring, skatt m m)   

Kläder och skor   

Fritid och lek (inkl vanlig telefon och mobiltelefon)   

Personlig hygien   

Förbrukningsvaror och hemutrustning   

Resor till och från jobbet   

Läkare, tandläkare, medicin   

Sparande (exempelvis till semester)   

Fackföreningsavgift   

A-kasseavgift   

Hemförsäkring   

Andra försäkringar   

Barnomsorg   

Medier (tidning, internet, tv-licens m m)   

Återbetalning av studielån   

Andra kostnader och lån   

summa utgifter  

Går det inte ihop? Ta ett jobb till!

” Om man vågade löpa 
linan ut och helt avskaf-
fade löner för ung domar 
skulle ungdomsarbets-
lösheten minska ännu 
mer – troligen försvinna 
helt. Dock skulle ett 
problem kunna uppstå i 
andra änden, då perso-
ner över 26 år skulle få 
svårt att hävda sig i kon-
kurrensen med de ivriga 
och billiga ungdomsbäv-
rarna och därför riskera 
arbetslöshet. Det är dock 
inget som borde begrän-
sa handlings utrymmet 
– även äldre kan ju vid 
behov sänka eller avstå 
sina löner.”

The Viktor Report i Dagens Nyheter löper linan ut 

vad gäller möjligheter att skapa jobb för unga.

11 165
kronor i månadslön. Så stor skulle lönen varit i dag om den frusit vid den nivå den hade år 2000.
Källa: LO-tidningen

” Det var 14 miljarder 
rakt ner i fickan på 
arbetsgivaren.”



Det ska löna sig 
att arbeta

Arbetsgivarna vill sänka lönerna för dem som tjänar sämst. Vi vill tvärtom 
att det ska löna sig mer att arbeta – för alla.

Inkomstklyftorna är för stora när det går över 40 industriarbetarlöner 
på en enda VD-lön i ett större börsnoterat bolag. Det är inte rimligt. 

Det är inte heller rimligt att fler och fler tvingas jobba med osäkra och 
otrygga anställningar eller att kvinnor tjänar sämre än män.

Vi vill att alla ska kunna leva på sin lön, påverka på jobbet och planera 
för framtiden. Det är smartare och mer lönsamt – för dig och Sverige – än 
att bara belöna ett fåtal. 

Följ avtalsrörelsen. Prenumerera på nyhetsbrevet på lo.se/avtal2012


