
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.
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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.


