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Avtal 2017 inom avtalsområdet Teknikarbetsgivarna 
 
Inledning 
Under vintern/våren har Unionen förhandlat med arbetsgivarnas företrädare i den centrala 
avtalsrörelsen. Nu är det nya avtalet klart med säkrade reallöneökningar trots en tid av 
ekonomisk osäkerhet.  

Detta utskick får du som klubbföreträdare eller arbetsplatsombud inför den lokala löne-
förhandlingen. Det är genom ditt arbete som klubbföreträdare eller arbetsplatsombud som 
medlemmarna får den löneökning och de förbättringar i anställningsvillkoren som de centrala 
avtalen ger rätt till. 

Nedan finns en bakgrund och beskrivning av förhandlingarna och de förändringar som skett 
på avtalsområdet. Som bilaga finns förhandlingsprotokollet och löneavtalet med Unionens 
och Teknikarbetsgivarnas partsgemensamma avtalsinformation. Med i det här utskicket har 
du också ett generellt stödmaterial till löneförhandlingen – Lokalt arbete med löner.  

Hela överenskommelsen med bilagor hittar du på unionen.se under Råd och stöd. 

 

Förhandlingarna på avtalsområdet 
Den 31 mars kom parterna inom industrin överens om ett nytt avtal. Det nya avtalet är värt 
6,5 procent på tre år och av dem utgör 0,5 procent ytterligare avsättningar till 
delpension/flexpension. Utöver nivån, längden och den viktiga avsättningen till pensioner har 
vi gjort en del andra förändringar i avtalet så som till exempel nya riktlinjer för 
beredskapstjänstgöring samt några justeringar kring semesterhantering, anställningsformer, 



 

 

 

föräldralön och förhandlingsordning. Vi har också säkrat att individgaranti, lägstlöner och 
löneanalys finns kvar i avtalet.  

Förhandlingarna har varit intensiva och i många frågor stod vi parter långt ifrån varandra. Det 
blev tydligt att vi inte bara själva driver förändringar som Unionen vill se i avtalen, utan även 
får hålla hårt i och försvara villkor vi redan har. 

Förhandlingarna har på området har i vanlig ordning följt Industriavtalets instruktioner för 
förhandlingar och vi har haft ett tätt och mycket gott samarbete i Facken inom industrin (FI). 
Där ingår förutom Unionen även IF Metall, Sveriges ingenjörer, Livs och GS. Industriavtalets 
förhandlingsordning innebär att vi parter senast tre månader innan avtalet löper ut skall ha 
framfört våra respektive avtalskrav, att vi förhandlar under januari och februari samt att under 
mars de opartiska ordförandena (OpO) kommer in i bilden för att verka för att parterna i 
förhandling möts och kan teckna ett nytt avtal i tid innan det gamla löper ut. 
Teknikarbetsgivarnas avtalsområde tillhör den bransch som är internationellt 

konkurrensutsatt. Enligt Industriavtalet är det denna sektor som skall sätta det s.k. ”märket” 
för kostnadsökningsnivåer för hela svensk arbetsmarknad. Unionens förhandlingar på området 
sker dels tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin, och dels förbundsvis.  

Avtalskrav utväxlades mån 21 december och de reella förhandlingarna påbörjades någon 
vecka in i på det nya året. Under januari och februari har Unionen förhandlat med motparten 
på Teknikarbetsgivarna om de avtalskrav som överlämnades i december. Den 1 mars kom 
OpO in och styrde ramarna för förhandlingarna som alltså ledde oss fram till nytt avtal sista 
dagen i mars.  

Under mars presenterade OpO skisser och förslag för parterna att ta ställning till. Detta för att 
kunna pröva vad som är möjligt vad gäller längd och innehåll i nytt avtal. Unionen och övriga 
FI-förbund ställde sig positiva till treåriga avtal inom industrin om dessa innehåller rätta 
lönenivåer, höjning av lägstlöner, individgarantier samt ytterligare pensionsavsättningar och 
en låglönemodell för LO-förbunden.  

En första hemställan, dvs ett bud från OpO, gavs oss 26 mars och låg på nivån 5,9 procent i 
lön på tre år. Detta bud avvisade samtliga fackliga parter medan arbetsgivarna svarade ja till. 
Slutförhandlingarna inleddes kort där efter och ledde fram till ett slutbud på från OpO, en 
slutlig hemställan, någon dag innan avtalet löpte ut. Det var ett bud vi kunde säga ja till. Det 
låg på en nivå som vi kunde konstatera skulle ge medlemmarna reallöneökningar och mer 
pension, och därtill innehöll avtalet lösningar på våra viktigaste gemensamma frågor inom FI. 

I hela förhandlingsfasen har Unionens förtroendevalda i branschdelegationen Industri Teknik 
funnits på plats för möten såväl mellan som parallellt med att vi förhandlare träffat motparten 
för förhandlingar. Unionen har under arbetets gång haft ett nära och väl fungerande samarbete 
med våra medparter på området, IF Metall och Sveriges ingenjörer. Allt i syfte för att uppnå 
bästa möjliga styrka och resultat för våra medlemmar. 
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Det har varit en lång process – från regionala avtalskonferenser, till förbundsrådets 
inriktningsbeslut, delegationernas avtalskrav och slutligen omfattande 

förhandlingar.  Vi vill tacka alla för det engagemang och stora arbete som lagts ner för att 
komma fram till vårt nya avtal. Det visar styrkan i vårt gemensamma arbete. 

Lycka till! 

 

Löneavtalet 
Så sent som 2016 införders ett helt nytt löneavtal på avtalsområdet. Det är ett avtal som 
behöver tid att sätta sig lokalt, varför både Unionen och Teknikarbetsgivarna i huvudsak inte 
ville förändra konstruktionen i årets förhandlingar.  

Teknikarbetsgivarna ville dock, precis som i tidigare avtalsförhandlingar, se ett avtal utan 
siffror, och framförde framför allt att individgarantin motverkar individuell lönesättning och 
är ett hot mot svensk konkurrenskraft.  

Unionen lyckades dock även denna gång behålla alla siffror i avtalet, så väl 
löneökningsutrymme, individgarantier som lägstlöner.  

Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar fasta på att en lokal process ska 
förhandlas och genomföras i syfte att skapa inflytande över lönerna för såväl den lokala 
Unionenklubben som för individen. Viktiga delar i processen är dels att lokala parter 
inledningsvis ska komma överens om lokala lönekriterier, prioriteringar av individer och 
grupper samt löneökningsutrymme, och dels att lönesamtal ska genomföras mellan chef och 
medarbetare. Efter genomförda lönesamtal ska förhandling med lokal klubb ske för att 
slutföra lönerevisionen.  

De siffror som finns i det centrala löneavtalet kan användas om ni lokalt inte enas om annat.  

- Lönerevisionsdatum 
Lönerevision ska genomföras 1 april 2017, 2018 och 2019 om lokala parter inte 
kommer överens om annat. 

- Löneutrymme (stupstock) 
Om lokala parter inte blir överens om annat ska lägsta löneökningsutrymme för 
Unionens medlemmar för avtalsperioden vara 6,0 procent. 

- Individgaranti (lägsta löneökning)  
ska om de lokala parterna inte kommer överens om annat uppgå till lägst  
- 570 kr avseende perioden 2017-04-01 – 2018-06-01, samt  
- 300 kr avseende perioden 2018-06-02 – 2019-06-01  

- Lägsta löneökning 
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år 
uppgå till lägst 17 580 kronor fr.o.m. 2017-04-01, 17 931 kronor fr.o.m. 2018-04-
01och 18 290 kronor fr.o.m. 2019-04-01 
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För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid ska månadslönen för 
heltidstjänst för motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 18 768 kr, 19 143 kr 
respektive 19 526 kr. 
 

Revisionstidpunkter, löneutrymme enligt stupstock, individgaranti, lägstlön, samt lönesamtal 
gäller självklart även för medlemmar utan lokal facklig företrädare. Om en enskild medlem, 
som saknar klubb, misstänker att arbetsgivaren inte uppfyllt löneavtalet avseende ovanstående 
punkter så ska kontakt tas med Unionens fackliga rådgivning för hjälp att reda ut situationen 
och för eventuell vidarebefordran till regionkontor för förhandling. 
 
Stupstocken 

Det är viktigt att ha i åtanke att stupstocken i löneavtalet är en regel som ska tillämpas vid 
oenighet, inte som en utgångspunkt för hur löneutrymmet bestäms lokalt. För att ni lokalt ska 
känna er trygga med dess innebörd så beskriver vi den mer utförligt och med exempel nedan.  
Om lokala parter inte blir överens om annat gäller för avtalsperioden ett löneökningsutrymme 
för Unionens medlemmar på 6,0 procent för hela avtalsperioden. Värdet ska delas med antalet 
revisioner under avtalsperioden och det erhållna värdet gäller för respektive revison och utgör 
2,0 procent, Arbetsgivaren har möjlighet att vikta om en tredjedel av värdet per lönerevision.  

 

Stupstock utan viktning

2,0% 2,0% 2,0%

År 1 År 2 År 3

Exempel på viktning av stupstocken som arbetsgivaren ensidigt kan göra

0,33% 0,33%

1,33% 2,33% 2,33% 1,33% 1,33% 2,67%

År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3

2,0%
0,67% 0,67%

1,0%
1,33% 1,33% 1,33%

0,67%

En tredjedel av löneutrymmet per lönerevision
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1,33% 1,33% 1,33%
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0,67%
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Om det sista avtalsåret sägs upp, så ska löneutrymmet (enligt stupstocken) för den tvååriga 
avtalsperioden vara 2,0 % + 2,0 %. Finns det ett återstående värde vid uppsägningstidpunkten 
(t.ex. på grund av viktning av stupstocken) så ska detta läggas ut innan avtalet löper ut(2019-
03-31). Fördelning av ett sådant återstående utrymme ska förhandlas av de lokala parterna. 

Att tänka på 

Denna typ av löneavtal ger en stark tyngd åt klubbens insyn och inflytande i de processer som 
styr lönesättningen. Det är viktigt att utnyttja de möjligheter till påverkan som avtalet ger och 
att lägga tid och resurser på att komma in tidigt i lönerevisionsprocessen. Har ni svårt att få 
detta arbete att fungera så finns alltid möjlighet att ta hjälp av er kontakt på Unionens 
regionkontor, och även sen efter det de centrala parterna för en så kallad lönekonsultation. 

Eftersom löneavtalet bygger på att klubb och företag ska komma överens om löneutrymmet 
lokalt, samt en något krånglig stupstocksmodell vid oenighet, så bör ni tänka på att vara 
särskilt noga med att vid den avslutande förhandlingen tydliggöra i protokoll vad 
löneökningarna för Unionens medlemmar blev kollektivt. Har ni enats om ett högre eller lägre 
värde (utanför den s.k. viktningen) för t.ex. ett byte eller korrigering av något, så ska detta 
framgå av protokollet. Allt för att det ska var tydligt för båda parter vad man kommit överens 
om och för att i inte riskera tvist i frågan ett senare avtalsår.  

Avtalet är nytt och det är inte ovanligt att det kan ta flera lönerevisioner innan lokala parter 
hittar formerna för arbetet med lön och lönesättning enligt de nya skrivningarna. Det är viktigt 
att ha tålamod från båda parters sida 

Till stöd för det lokala arbetet finns 

• Partsgemensamma kommentarer till löneavtalet 

• Partgemensamma lönekonferenser 

• Möjlighet att ta hjälp av facklig rådgivning och regionkontoret 

Det finns också ett allmänt stödmaterial, Lokalt arbete med löner, med hänvisningar till det 
stöd och den hjälp som finns att få på webben både när det gäller klubbens arbete med löner 
men även stödet till medlemmarna inför lönesamtalet. 
 

Förändringar i allmänna villkor 
Semester - Avdrag vid sammanfallande intjänande och uttagsår 

För företag där man lokalt enats om att tillämpa sammanfallande intjänande- och semesterår 
(dvs att semester tjänas in samma år som den tas ut)  har parterna kommit fram till en 
hantering för avdrag.  

Parterna har kommit överens om att utbetald semesterlön som inte hunnit tjänats in vid 
anställningens upphörande, kan avräknas från såväl semesterersättning som lön. 
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Löneavräkningen får dock inte göras om anställningen upphör pga arbetsbrist, sjukdom eller 
att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd. 

Semester - Hantering värdet av sparade semesterdagar   

I avtalet införs samma ordning som finns i semesterlagen vad gäller beräkning av semesterlön 
för sparade semesterdagar. Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas i fortsättningen 
utifrån sysselsättningsgraden det intjänandeår som föregår uttaget.  

Föräldralön 

Skrivningarna i paragrafen om föräldralön har öppnats upp för att möjliggöra lokala 
överenskommelser om ett mer flexibelt uttag av föräldralön, tex i fler perioder när det är 
önskvärt och möjligt.  

De partsgemensamma kommentarer som ska tas fram under våren och hösten kommer att 
tydliggöra för lokala parter hur frågorna kan hanteras lokalt.  

Beredskapsavtal 

Både Unionen och Teknikarbetsgivrensa hade i årets avtalsrörelse karv på ett mer uppdaterat 
beredskapsavtal 

Ny form av beredskap på distans införs. När en tjänsteman beordras att vara tillgänglig för att 
utföra arbete, på distans tex via mobilt verktyg, så ska denna tillgänglighet ersättas. Utfört 
arbete på distans ersätts med övertidsersättning dock minst en timma. 

Ersättning vid inställelse på arbetsplatsen ger även fortsättningsvis minst tre timmars 
överstidsersättning. 

Beredskapsersättningen för fredagens kväll höjs, så att den likställs och lyfts upp till övriga 
helgens nivåer (dvs från divisor 1000 till 700) 

Anställningsformer 

Vissa justeringar av reglerna om visstidsanställningar har gjorts i avtalet. Arbetsgivare och 
tjänsteman kan träffa avtal om visstidsanställning om minst en månad och högst 24 månaders 
anställningstid under en treårsperiod.  

Fram till den tidpunkt tjänstemannen har en sammanlagd anställningstid om 6 månader vid 
företaget kan tjänstemannen respektive arbetsgivaren avsluta en visstidsanställning genom att 
skriftligen underrätta motparten. Anställningen upphör en månad efter den skriftliga 
underrättelsen. Det innebär att de första 6 månaderna av visstidsanställningen kan liknas vid 
en typ av anställning i syfte att pröva tjänstemannen, och är alltså lätt av avbryta för såväl 
arbetstagaren som arbetsgivaren.  

 

Arbetstidsförkortning 
Arbetstidsförkortningen i avtalet har lämnats orörd vid årets avtalsförhandlingar. Den 
återfinns alltså som tidigare i §2 Arbetstidsavtalet, mom 1:3 Tid till tidbank. 
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Flexpension (deltidspension) 
Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen 
för flexpension (deltidspension). Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en kompletterande 
avsättning till ITP på ytterligare 0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent för 2019 till individens 
tjänstepension. Det nya sammanlagda värdet av individens kompletterande avsättningar blir 
därmed 1,3 procent vid avtalsperiodens utgång.  

Målet är att fortsätta utöka avsättningar i kommande avtalsrörelser. 

Nya arbetsgivare på Teknikarbestsgivarnas avtalsområde ges möjlighet att successivt fasa in 
avsättningsnivån på Flexpensionen. Från inträdet så har det nya medlemsföretaget sju år på 
sig att komma i kapp den aktuella avsättningsnivån. 
 

Arbetsgrupper  
Parterna har enats om att under avtalsperioden arbeta med att ta fram partsgemensamma 
kommentarer till kollektivavtalet. Detta för att ge ett bättre stöd till lokala parter när de ska 
tolka kollektivavtalet och på så sätt undvika att onödiga missförstånd och tvister uppstår. 

De arbetsgrupper som tillsattes under 2016 för likabehandling respektive arbetsmiljö kommer 
att fortsätta sitt arbete. Detta arbete kommer också att resultera i användbart material för 
lokala parter på flertalet områden, som exempelvis en praktisk handledning gällande 
likabehandlingsfrågor som planeras vara klar och spridas under 2017.  

 

Med vänlig hälsning 

Unionen 

 

 

Niklas Hjert  Moa Andersson 

Förhandlingschef  Avtalsansvarig ombudsman  

 

 

Bilagor Protokoll 

Löneavtalet inkl partsgemensam avtalsinformation 

Avtalsnytt 2017 

Stödmaterial inför löneförhandlingen - Lokalt arbete med löner  
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Teknikarbetsgivarna och Unionen 
 
AVTAL OM LÖNER 
 
Avtalets omfattning 
Om inte de lokala parterna kommer överens om annat tillämpas följande regler för 
tjänstemän som är medlemmar i Unionen som är anställda i företag anslutna till 
Teknikarbetsgivarna. 
 
Överenskommelse om lönerevision 
De lokala parterna ska med utgångspunkt från Teknikavtalets löneprinciper 
förhandla om lönerevisionen. Om inte de lokala parterna enas om annan tidpunkt, 
sker lönerevision årligen per den 1 april. 
 
Inledande förhandling 
De lokala parterna ska inledningsvis förhandla i syfte att komma överens om 
formerna för lönerevisionen. Förhandlingen bör omfatta:  
 
• tidplan och i vilken ordning olika sakfrågor behandlas 
• lokala lönekriterier och hur de används inom företaget 
• de ekonomiska förutsättningarna och utrymme för revisionen  
• former för information till chefer och tjänstemän 
• relevanta jämförelser av löneläget för individer och/eller grupper samt de 

prioriteringar som behövs 
• erfarenheter av tidigare lönerevisioner 
• formerna för lönesamtal 
• formerna för den avslutande förhandlingen 
• lämplig form för att efter avslutad förhandling meddela tjänstemännen de nya 
 lönerna 
 
De lokala parternas inledande förhandling syftar till att skapa en process där 
företagets lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft samt tjänstemännens 
uppnådda resultat, ansvar, kompetens och skicklighet knyts samman med den 
individuella löneutvecklingen. En grundval för förhandlingen är också företagets 
ekonomiska och marknadsmässiga situation. Det är viktigt att företaget och den 
lokala tjänstemannaparten skapar en gemensam bild av de ekonomiska 
förutsättningarna för lönerevisionen. 
 
Om de lokala parterna inte träffar annan överenskommelse ska en avstämning 
avseende tjänstemannens löneutveckling under avtalsperioden ske den 1 juni 2018 
respektive den 1 juni 2019 avseende envar av perioderna den 1 april 2017 t.o.m. 
den 1 juni 2018 respektive tiden därefter t.o.m. den 1 juni 2019. Löneökningen 
per månad för en heltidsanställd ska då uppgå till lägst 570 kronor respektive 300 
kronor. 
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Avslutande förhandling 
Efter att de individuella lönesamtalen och eventuella förstärkta lönesamtal 
genomförts ska de lokala parterna avsluta lönerevisionen i en förhandling. Utfallet 
av lönesamtalen ska redovisas enligt praxis på företaget eller överenskommelse 
mellan de lokala parterna. De lokala parterna ska särskilt inrikta sig på om de 
intentioner som diskuterats inför genomförandet av lönerevisionen har följts. De 
lokala parterna ska förhandla om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta avseende 
tjänsteman med svag löneutveckling för att denne ska få en positiv 
löneutveckling. De lokala parterna ska i samband med detta diskutera huruvida 
det kan finnas anledning att komma överens om att undanta tjänstemannen från 
den lägsta löneökningen. 
 
De lokala parterna ska eftersträva att i enighet slutföra lönerevisionen. 
 

Anmärkning 
I den avslutande förhandlingen kan de lokala parterna justera utfallet av de 
individuella lönesamtalen, men ska så långt det är möjligt undvika att göra 
förändringar som påverkar utfallet och resultatet av de individuella löne-
samtalen. 
 
När de lokala parterna kommer överens om lönerevisionerna innebär det inte 
att tjänstemännens individuella löner är reglerade genom kollektivavtal. På 
sedvanligt sätt ska tjänstemannalönerna alltid anses vara individuellt 
bestämda. 
 
Underlag som åberopas ska hållas tillgängliga för motparten 
 
Om lokal part så önskar kan centrala parter genomföra rådgivande 
lönekonsultationer.  

 
Individuella lönesamtal 
Syftet med lönesamtal är att ge chefen och tjänstemannen möjlighet att diskutera 
lönesättningen, grunderna för densamma, vad som krävs av tjänstemannen och 
vad denne kan göra för att påverka lönen. 
 
Om de lokala parterna inte enats om annat bör lönesamtalen ske enligt en på 
förhand bestämd struktur. 
 
Lönesättande chef och berörd tjänsteman ska vara väl förberedda vad gäller 
kriterier för lönesättningen samt samtalets form och innehåll och har ett 
gemensamt ansvar för lönesamtalet. Före samtalet bör de därför ha gått igenom 
vilka frågor som kommer att behandlas under samtalet.  
 
En förutsättning för de individuella samtalen är att lönesättande chef och 
tjänstemannen konstruktivt och med ömsesidig förståelse anstränger sig så långt 
det är möjligt och rimligt att komma överens. På det sättet kan man undvika att 
saken i onödan förs till ett förstärkt lönesamtal. 
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Förstärkt lönesamtal 
Tjänstemannen har, efter det individuella lönesamtalet, möjlighet att hos den 
lokala tjänstemannaparten vid företaget göra framställning om att tjänstemanna-
parten ska begära ett förstärkt lönesamtal. Om den lokala tjänstemannaparten vid 
företaget begär förstärkt lönesamtal ska tjänstemannen underrätta den löne-
sättande chefen om detta. Ett förstärkt lönesamtal sker under medverkan av den 
lokala tjänstemannaparten vid företaget.  
 
Förhandlingsordning 
I det fall de lokala parterna inte är överens om lönerevisionen har lokal part rätt att 
föra frågan till central förhandling inom två veckor efter avslutad lokal 
förhandling. I det fall inte heller de centrala parterna kan träffa överenskommelse 
i ärendet har central part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till Löne-
nämnden Teknikarbetsgivarna-Unionen. Lönenämnden består av två 
representanter för Teknikarbetsgivarna och två representanter för Unionen. En av 
representanterna för Teknikarbetsgivarna skall vara ordförande och en av 
representanterna för Unionen vice ordförande. 
 
För lönenämnden gäller följande. 
 
Lönerna för gruppen tjänstemän som är medlemmar i Unionen vid företaget under 
avtalsperioden ska öka med 6,0 procent, om de lokala parterna inte enats om 
annat. Avstämningen ska göras på kollektiv nivå.  
 
Har inte de lokala parterna enats om annat och omfattar avtalsperioden flera 
lönerevisioner ska procentsatsen för avtalsperioden delas med antalet revisioner 
och gälla för envar revision. Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram 
om plus/minus en tredjedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan 
flera lönerevisioner. 
 
Vidare ska lönen för en heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år, efter 
lönerevision år 2017, 2018 respektive 2019 uppgå till lägst 17 580 kr, 17 931 kr 
respektive 18 290 kr. För en heltidsanställd tjänsteman med ett års 
sammanhängande anställning vid företaget ska lönen uppgå till minst 18 768 kr 
2017, 19 143 kr 2018 och 19 526 kr 2019. Lägre lön kan tillämpas under tolv 
månader om de lokala parterna träffar sådan överenskommelse. 
 
Lägre lön kan tillämpas under tolv månader om de lokala parterna träffar sådan 
överenskommelse. 
 

Anmärkning  
Förhandlingsordningen är beträffande lokal och central förhandling samt 
lönenämnd inte dispositiv för de lokala parterna. Lägsta lönerna är inte 
dispositiva på annat sätt än som framgår av avtalstexten. 
 
En tjänsteman vars lön revideras i tiden mellan två lönerevisioner undantas 
helt från den senare revisionen av de två, om inte tjänstemannen och 
arbetsgivaren kommer överens om annat. Med lönerevisioner avses här 
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lönerevisioner enligt det centrala löneavtalet eller lönerevisioner enligt lokala 
överenskommelser som träffats med stöd av det centrala löneavtalet. 
 
Angående avtalsvärdet under perioden gäller följande. Om de lokala parterna 
kommer överens om att en eller flera revisioner ska ha ett högre eller lägre 
värde än den procentsats som gäller för avtalsperioden delat med antalet 
revisioner, innebär det i sig inte att löneavtalsvärdet för avtalsperioden ökar 
eller minskar i motsvarande mån. Det innebär alltså att parterna i 
efterföljande revisioner kan åberopa det sammanlagda avtalsvärdet med 
avräkning för det högre eller lägre värde man enats om för en eller flera 
tidigare revisioner. Det bör dock observeras att de lokala parterna med 
bindande verkan kan träffa överenskommelse om ett högre eller lägre 
sammanlagt löneavtalsvärde för avtalsperioden. 
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Nedan följer den partsgemensamma avtalsinformation som 
Teknikarbetsgivarna och Unionen formulerade efter Avtal 2016. Då löneavtalet 
är oförändrat och då det är de centrala parternas erfarenhet att den 
partsgemensamma avtalsinformationen varit användbar för de lokala parterna 
inkluderas den i sin helhet i 2017 års avtalsinformation 

Partsgemensam avtalsinformation gällande det nya 
löneavtalet mellan Unionen och Teknikarbetsgivarna 
 
Det nya löneavtalet innehåller varken pott eller översyn utan bygger på en 
utvecklad lokal process med individuella lönesamtal mellan respektive chef och 
tjänsteman. Därutöver innebär löneavtalet att de lokala parterna ska ha en 
inledande förhandling inför lönesamtalen och en avslutande förhandling efter att 
samtalen genomförts. Avtalet preciserar också på ett bättre sätt de lokala parternas 
arbete med lönerevisionen. Det är lämpligt att protokoll upprättas från dessa 
lokala förhandlingar, på samma sätt som vanligen sker vid andra lokala 
förhandlingar.  
 
Det finns inget centralt fastställt löneutrymme och avtalet möjliggör lokala 
överenskommelser om vilken nivå som ska gälla. Lönerevisionsdatum är årligen 
den 1 april, om inte de lokala parterna enas om annat. Med lönerevisionsdatum 
avses att de lokala parternas inledande förhandlingar och därefter de individuella 
lönesamtalen ska genomföras i anslutning till dessa datum samt att de 
löneökningar som fastställs ska gälla från dessa datum om de lokala parterna inte 
enas om annat. Avtalet innehåller en stupstocksreglering som anger vad som 
gäller om parterna inte kommer överens och tvisten tas till Lönenämnden 
Teknikarbetsgivarna-Unionen. Avtalet beskrivs utförligt i de följande avsnitten. 

De lokala parternas inledande förhandling 
Före det att lönesamtalen mellan chef och medarbetare genomförs, ska de lokala 
parterna förhandla i syfte att komma överens om formerna för lönerevisionen. 
Löneprinciperna i Teknikavtalet är utgångspunkt för lönerevisionen.  
 
I löneavtalet har de frågor som bör ingå i den inledande förhandlingen 
sammanfattats i ett antal punkter. Partena ska förhandla om 

 
• tidplan och i vilken ordning olika sakfrågor behandlas 
• lokala lönekriterier och hur de används inom företaget 
• de ekonomiska förutsättningarna och utrymme för revisionen  
• former för information till chefer och tjänstemän 
• relevanta jämförelser av löneläget för individer och/eller grupper samt 

de prioriteringar som behövs 
• erfarenheter av tidigare lönerevisioner 
• formerna för lönesamtal 
• formerna för den avslutande förhandlingen 
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• lämplig form för att efter avslutad förhandling meddela tjänstemännen 
de nya lönerna 

 
De lokala parternas inledande förhandling syftar till att skapa en process där 
företagets lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft samt tjänstemännens 
uppnådda resultat, ansvar, kompetens och skicklighet knyts samman med den 
individuella löneutvecklingen. En grundval för förhandlingen är också företagets 
ekonomiska och marknadsmässiga situation. Att detta diskuteras på ett sakligt sätt 
mellan de lokala parterna gör att förhandlingarna förs utifrån realistiska 
förväntningar och att parterna i möjligaste mån utgår från en gemensam bild när 
lönerevisionen genomförs. 
 
Syftet är att parterna ska komma överens i den inledande förhandlingen. För att 
detta ska vara möjligt bör man undvika att ge sig in i detaljdiskussioner och fastna 
i formfrågor. Det finns inte något krav på lokala överenskommelser, men parterna 
ska genom konstruktivt utbyte av synpunkter genomlysa de frågor som är av 
betydelse för lönerevisionens genomförande. Om intentionerna mellan parterna är 
tydliggjorda i de inledande förhandlingarna torde det innebära att 
förutsättningarna för att parterna att inte behöver göra justeringar i de avslutande 
förhandlingarna är goda.  
 
I en anmärkning till avtalet har parterna skrivit in den princip som gäller enligt 
MBL, dvs. att underlag (handlingar) som någon av de lokala parterna åberopar ska 
göras tillgängliga för motparten. Det är alltså inte någon ny förpliktelse utan en 
påminnelse om vad som gäller. Det är dock mycket viktigt att påpeka att åberopat 
material kan utgöra företagshemligheter för vilka sekretess gäller eller material 
som av andra skäl omfattas av tystnadsplikt, t.ex. uppgifter som kan vara 
marknadspåverkande för aktiekurser. Skrivningen innebär inte att sådana 
uppgifter ska göras tillgängliga i vidare omfattning än vad som gäller enligt MBL 
och de fackliga företrädare som fått del av uppgifterna måste oftast hålla 
uppgifterna hemliga.  

Tjänstemän vars lön revideras mellan två lönerevisioner 
I en anmärkning till förhandlingsordningen framgår att tjänstemän vars löner 
revideras i tiden mellan två revisioner ska undantas från den senare av de två 
revisionerna. Det innebär att om en tjänsteman får en ny lön en tid efter 
lönerevisionen, ska den nya lönen anses satt i nästkommande revisions nivå och 
att tjänstemannen är undantagen från den lönerevisionen. I detta sammanhang kan 
nämnas att avlösen av exempelvis en bilförmån inte ses som en sådan ny lön som 
ska undantas. Parterna är överens om att det är lämpligt att det dokumenteras att 
lönen är satt i nästa lönerevisions nivå. Det är en stark rekommendation men det 
är inte något formkrav, dvs. den effekten uppstår oavsett dokumentation. En viktig 
sak att komma ihåg är att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra lönen och att 
tjänstemannen alltså kan tacka nej till en löneförändring mellan två 
lönerevisioner. Det vanliga är att en lönehöjning accepteras konkludent, dvs. tyst 
utan att den nya lönen uttryckligen accepteras men rättsligt är det alltid en 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen. Det är alltså 
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avgörande att tjänstemannen förstår att han eller hon undantas från nästa 
lönerevision om den nya lönen accepteras. 

Individuella lönesamtal 
Det individuella lönesamtalet är en viktig del i det nya löneavtalet. 
 
Lönesättande chefer måste ta tydligt ansvar för lönesättningen och följa de 
grundprinciper och direktiv som gäller inom företagets verksamhet samt utgå från 
de intentioner som de lokala parterna kan ha enats om i den inledande 
förhandlingen. Samtidigt ska tjänstemannens uppnådda resultat, kompetens och 
skicklighet avspeglas i den individuella löneutvecklingen.  
 
För att lönesamtalet ska fungera väl måste den lönesättande chefen och den 
anställde vara väl förberedda vad gäller bedömningsfaktorer samt samtalets form 
och innehåll. Samtalen bör alltså ske efter en på förhand bestämd struktur och den 
lönesättande chefen och den anställde bör på förhand ha gått igenom vilka frågor 
som kommer att behandlas under samtalet. Både chef och anställd har ett 
gemensamt ansvar för lönesamtalet. Detta är självklarheter men har ändå uttryckts 
i avtalet. Även på företag där det inte finns någon klubb har medlemmar i 
Unionen rätt till individuella lönesamtal. 
 
Det förutsätts också att chefen och medarbetaren konstruktivt och med ömsesidig 
förståelse anstränger sig att komma överens. På det sättet kan man undvika att 
saken i onödan förs till ett förstärkt lönesamtal.  
 
Det finns naturligtvis inte något hinder för att lönesamtalet sker i flera steg. I 
många fall kan det vara lämpligt att göra på det sättet för att företaget ska kunna 
säkerställa att de intentioner, till exempel vad gäller behov av särskilda 
lönejusteringar för vissa grupper, som har diskuterats i den inledande 
förhandlingen faktiskt förverkligas i lönesamtalen. Medarbetaren kan också 
behöva ett uppehåll i samtalet för att överväga vad som sagts och det förslag som 
chefen framfört innan chefen och den anställde når samsyn.  
 
Resultatet av det individuella lönesamtalet ska i normalfallet inte ändras därefter, 
men eftersom lönerna fastställs först efter de lokala parternas avslutande 
förhandling kan justeringar ske. Denna ordning skiljer sig från vad som gäller 
enligt löneavtalet för Sveriges Ingenjörer där lönerna bestäms i de individuella 
lönesamtalen. Om de lokala parterna överprövar lönesamtalen och ändringar 
skulle bli vanliga finns det risk för att såväl anställda som chefer inte längre ser 
lönesamtalen som meningsfulla. Ändringar kan bli aktuella om de intentioner som 
diskuterats i den inledande förhandlingen inte har följts.  

Lägsta löneökning 
För Unionens medlemmar finns bestämmelser om lägsta löneökning – 
”individgaranti” – om lägst 570 kronor avseende perioden från och med den 1 
april 2017 t.o.m. den 1 juni 2018 och lägst 300 kronor avseende perioden från den 
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2 juni 2018 till den 1 juni 2019. Denna bestämmelse återfinns under rubriken 
”Inledande förhandling”.  
 
I löneavtalet under rubriken ”Avslutande förhandling” anges att de lokala parterna 
vid den avslutande förhandlingen ska förhandla om vilka åtgärder som är lämpliga 
att vidta avseende tjänstemän med svag löneutveckling (och därmed svag 
prestation) för att dessa ska få en positiv löneutveckling. När åtgärder vidtas för 
sådana tjänstemän sker det ofta genom att en plan tas fram för berörd tjänsteman 
innehållande de olika åtgärder som kan behövas för att tjänstemannen ska prestera 
bättre och därmed få en positiv löneutveckling (åtgärdsplan). I samband med 
diskussionen om åtgärder för tjänstemän med svag löneutveckling ska de lokala 
parterna också diskutera om det kan finnas anledning att komma överens om att 
undanta tjänstemannen från individgarantin. 
 
De centrala parterna rekommenderar att frågan om användningen av 
individgaranti eller åtgärdsplan tas upp redan i den inledande förhandlingen och 
att de lokala parterna enas om vad som ska gälla på företaget. På det enskilda 
företaget kan parterna enas om att individgarantin inte ska tillämpas och att 
åtgärdsplaner för tjänstemän med svag löneutveckling ska användas i stället. 
 
Om frågan inte hanterats i den inledande förhandlingen kan de lokala parterna vid 
den avslutande förhandlingen komma överens om att undanta tjänstemän från 
individgarantin.  
 
De centrala parterna är överens om att användningen av åtgärdsplaner, bättre än 
tillämpning av individgarantin, uppfyller de principer som gäller i 
anställningsförhållandet rörande arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att få 
anställda, som inte lever upp till de krav som ställs, att prestera bättre.  

Förstärkt lönesamtal 
Det finns möjlighet för klubben att begära förstärkt lönesamtal. Syftet är då inte 
primärt att diskutera lönesättningen utan i ett förstärkt lönesamtal ska formerna 
för lönesamtalet diskuteras. Det kan exempelvis ske när tjänstemannen anser att 
lönesamtalet varit helt ensidigt eller att man inte alls behandlat kriterierna för 
lönesättningen eller andra frågor som är relevanta för tjänstemannens lön. I de fall 
det inte finns någon lokal part på företaget och det finns synpunkter på 
genomförandet av de individuella lönesamtalen kan möjligheten för centrala 
parter att begära lönekonsultation i stället övervägas. 
 
Om förstärkta lönesamtal begärs i stor omfattning bör de lokala parterna vända sig 
till Teknikarbetsgivarna respektive Unionen för att försöka åstadkomma en bättre 
ordning. 
 
Om ett förstärkt lönesamtal har begärts sker det under medverkan av den lokala 
tjänstemannaparten vid företaget. Företaget har naturligtvis möjligheter att välja 
företrädare vid samtalet och det är sällan lämpligt att företaget enbart företräds av 
den lönesättande chefen utan det bör vara flera inblandade.  
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Avslutande förhandling 
Efter att de individuella lönesamtalen genomförts ska de lokala parterna avsluta 
lönerevisionen i en förhandling. Utfallet av lönesamtalen redovisas enligt praxis 
på företaget eller överenskommelse mellan de lokala parterna. De lokala parterna 
ska eftersträva att i enighet kunna konstatera att lönerevisionen slutförts. De ska 
då inrikta sig på om de intentioner som diskuterats inför genomförandet av 
lönerevisionen har följts. Som beskrivits under avsnittet om lägsta löneökningen 
ska de, om de inte redan gjort det inledningsvis, diskutera lämpliga åtgärder att 
vidta avseende tjänsteman med svag löneutveckling för att denne ska få en positiv 
löneutveckling och i samband därmed diskutera undantag från individgarantin.  
 
Även om de individuella lönerna bestäms först genom den avslutade 
förhandlingen är det inte avsikten att de lokala parterna annat än undantagsvis ska 
behöva justera de löner som chef och medarbetare talat om. 
 
Det är heller inte så att denna ordning innebär att tjänstemännens individuella 
löner är reglerade genom kollektivavtal. Tjänstemännens löner ska alltid anses 
individuellt bestämda även om resultatet av lönesamtalen hanteras i en avslutande 
förhandling. 

Vad gäller om parterna inte kommer överens? 
För att markera att de lokala parterna först och främst ska komma överens har 
stupstocksregleringen, dvs. det som gäller om man inte kan komma överens, 
placerats i avtalets förhandlingsordning. Stupstocken är konstruerad som en 
instruktion till lönenämnden innebärande att om de lokala parterna inte enats om 
annat, ska lönerna för gruppen tjänstemän som är medlemmar i Unionen vid 
företaget under avtalsperioden öka med 6,0 procent. Avstämningen ska göras på 
kollektiv nivå.  
 
Stupstocksregleringen är konstruerad så att den ska passa även för fleråriga avtal. 
Om avtalsperioden omfattar flera lönerevisioner och de lokala parterna inte enats 
om annat ska procentsatsen för avtalsperioden delas med antalet revisioner och 
gälla för envar revision. Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram om 
plus/minus en tredjedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan flera 
lönerevisioner.  
 
I det fall det råder oenighet mellan de lokala parterna om huruvida företaget 
uppfyllt värdet för en lönerevision kan den lokala tjänstemannaparten begära 
förhandling i frågan. Mest troligt kommer oenigheten aldrig behöva drivas till 
prövning i lönenämnden. Varken arbetsgivarparten eller tjänstemannaparten har 
någon anledning att driva en sak till lönenämnden eftersom instruktionen till 
nämnden tydliggör vad avgörandet kommer att bli.  
 
I de sällsynta undantagsfall då tvister om värdet på lönerevisionen gäller knepiga 
tekniska beräkningar är det tänkbart att frågan inte löses i lokal eller central 
förhandling. Vi har inte kunnat finna något exempel på en sådan tekniskt knepig 
situation, vilket med styrka talar för att frågan är av hypotetisk karaktär. Vi kan 
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dock inte med absolut säkerhet säga att situationen aldrig någonsin kan uppstå. 
Därför finns anledning att klargöra att lönenämnden, enligt hävd, inte hanterar 
enskilda individers löner. Skulle alltså nämnden komma fram till att det finns 
något återstående värde kommer lönenämnden att återförvisa frågan till de lokala 
parterna för att lösas i förhandling. Detsamma gäller om parterna själva i efter-
hand uppmärksammar att det uppstått felaktigheter i lönerevisionen. I det fallet får 
de lokala parterna i förhandling hitta sätt att komma överens om hur saken ska 
hanteras. Träffas ingen överenskommelse, och saken gäller ett återstående 
revisionsvärde, får arbetsgivaren efter förhandling lägga ut det återstående värdet. 
Som synes ska frågorna hanteras på vanligt sätt.  
 
Om det bland Unionens medlemmar, som arbetar på företag där det saknas lokal 
facklig företrädare, uppkommer anledning att tro att lönerevisionen inte genom-
förts på ett korrekt sätt, kan de kontakta Unionens regionkontor som har att 
hantera frågan.  
 
Lokal part som vill begära central förhandling ska göra det inom två veckor från 
avslutad lokal förhandling. Om inte heller de centrala parterna kan träffa 
överenskommelse kan frågan överlämnas till slutligt avgörande i Lönenämnden 
Teknik-arbetsgivarna-Unionen.  

Avslutande kommentarer 
Löneavtalet är nytt och även om avtalet är enkelt tar det en viss tid innan praxis 
”sätter sig” och de lokala processerna för lönerevision fullt ut utarbetats mellan de 
lokala parterna. Av det skälet kan lokal part, efter kontakter mellan de centrala 
parterna, begära ett gemensamt besök av de centrala parterna för lönekonsultation. 
Med det avses en diskussion där de centrala parterna tydliggör principiella 
utgångspunkter och syften med det centrala löneavtalet. 
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A v t a l  2 0 1 7 :  A v t a l s o m r å d e  T e k n i k a r b e t s g i v a r n a  

Nya avtalet 2017-04-01 – 2020-03-31  
Unionen har tecknat ett treårigt avtal för ditt avtalsområde. Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneök-
ningar och utöver löneökningarna sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension. Det tredje av-
talsåret är uppsägningsbart.  

   
Din lön  

Löneökningar 
Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 
fasta på att en lokal process ska förhandlas och 
genomföras i syfte att skapa inflytande över lönerna 
för såväl den lokala Unionenklubben som för indi-
viden. Viktiga beståndsdelar i processen är dels att 
lokala parter inledningsvis ska komma överens om 
prioriteringar och löneökningsutrymme, och dels att 
lönesamtal ska genomföras mellan chef och medar-
betare. Efter genomförda lönesamtal ska förhand-
ling ske för att slutföra lönerevisionen.  
De siffror som finns i det centrala löneavtalet kan 
användas om ni lokalt inte enas om annat. Dessa 
siffror, samt att lönesamtal ska hållas, gäller själv-
klart även för medlemmar utan lokal Unionenklubb.  
 
Om lokala parter inte blir överens om annat gäller 
för avtalsperioden att löneökningsutrymmet för  
Unionens medlemmar är 6 procent för hela avtals-
perioden. Värdet ska delas per år och gälla för en-
var revison och utgör då per avtalsår 2 procent, det 
finns också viss möjlighet att vikta mellan åren. 

 
• 6 procent för avtalsperioden 2017-2020 

Lägsta löneökning och individgaranti 
Om de lokala parterna inte kommer överens om 
annat, ska en avstämning av tjänstemannens löne-
utveckling ske, och då uppgå till lägst: 
 
• 570 kr avseende perioden 2017-04-01 – 2018-06-01  

• 300 kr avseende perioden 2018-06-02 – 2019-06-01  

 

Lägsta månadslöner 
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:  
 

• 17 580 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 17 931 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 18 290 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-
ningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsva-
rande perioder som ovan uppgå till lägst 18 768 kr, 
19 143 kr respektive 19 526 kr. 

Fortsatt implementering av löneavtalet 
Eftersom vi har en ny konstruktion av löneavtal på om-
rådet sedan 2016 kommer Unionen och Teknikarbets-
givarna utöver egna utbildningar och material, också 
att genomföra extra partsgemensamma informations- 
och utbildningsinsatser under avtalsperioden. Detta 
kommer ske i form av bland annat cirkuläret som 
kommer ut under april och sänds till klubbar samt 
läggs på unionen.se samt genom partsgemensamma 
konferenser.  

Flexpension/deltidspension 
Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-
ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-
pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 
arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på 
ytterligare 0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent för 
2019 till individens tjänstepension. Det nya samman-

   



 

lagda värdet av individens kompletterande avsätt-
ningar blir därmed 1,3 procent vid avtalsperiodens 
utgång.  

Anställningsformer 
Vissa justeringar av reglerna om visstidsanställ-
ningar har gjorts i avtalet. Arbetsgivare och tjäns-
teman kan träffa avtal om visstidsanställning om 
minst en månad och högst 24 månaders anställ-
ningstid under en treårsperiod.  
 
Fram till den tidpunkt tjänstemannen har en sam-
manlagd anställningstid om 6 månader vid företaget 
kan tjänstemannen respektive arbetsgivaren avsluta 
en visstidsanställning genom att skriftligen under-
rätta motparten. Anställningen upphör en månad 
efter den skriftliga underrättelsen. 

Semesterfrågor 

Hantering sammanfallande intjänande- och uttagsår  

För företag där man lokalt enats om att tillämpa 
sammanfallande intjänande- och semesterår (dvs att 
semester tjänas in samma år som den tas ut)  har 
parterna kommit fram till en hantering för avdrag.  

Parterna har kommit överens om att erhållen se-
mesterlön vid sammanfallande intjänande- och 
semesterår, vid anställningens upphörande, kan 
avräknas från såväl semesterersättning som lön om 
semesterdagarna inte tjänats in. Löneavräkningen 
får dock inte göras om anställningen upphör pga 
arbetsbrist, sjukdom eller att arbetsgivaren åsidosatt 
sina skyldigheter enligt lagen om anställnings-
skydd. 

Hantering värdet av sparade semesterdagar   

Vi har enats om att i avtalet införa samma ordning 
som finns i semesterlagen vad gäller beräkning av 
semesterlön för sparade semesterdagar. Semester-
lön för sparade semesterdagar beräknas i fortsätt-
ningen efter nuvarande intjänandeårs sysselsätt-
ningsgrad.  

Beredskap 
Parterna har enats om ett nytt beredskapsavtal som 
bättre beskriver hur beredskapstjänstgöring kan se 
ut med de utmaningar och möjligheter dagens tek-
niska hjälpmedel ger oss. Vi tydliggör i avtalet att 
när en tjänsteman krävs vara tillgänglig för att ut-
föra arbete, även om det är på distans och via mo-
bilt verktyg, så ska denna tillgänglighet ersättas. 
För detta finns en ny beredskapsform i avtalet. Vi 
höjer också ersättningen för fredagens kväll, så att 
den likställs och lyfts upp till övriga helgens nivåer. 

 

Jämställdhet/likabehandling 
Vi har enats om en skrivning i avtalet som förhopp-
ningsvis möjliggör fler lokala överenskommelser om 
ett mer flexibelt uttag av föräldralön, t ex i fler peri-
oder när det är önskvärt och möjligt. 

Arbetsgrupper 
Parterna har enats om att under avtalsperioden arbeta 
med att ta fram partsgemensamma kommentarer till 
kollektivavtalet.  
De arbetsgrupper som tillsattes under 2016 för likabe-
handling respektive arbetsmiljö kommer att fortsätta 
sitt arbete. Detta arbete kommer också att resultera i 
användbart material för lokala parter på flertalet områ-
den, som exempelvis en praktisk handledning gällande 
likabehandlingsfrågor som planeras vara klar och spri-
das under 2017.  

 

Vad gäller för mig som har klubb på arbetsplat-
sen  

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 
alla förhandlingar och de flesta typer av inflytandefrå-
gor på arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar 
fram de lokala avtalen som kan utgå ifrån det centrala 
avtalet. Det bästa sättet att påverka klubbens arbete är 
att delta på de medlemsmöten som klubben arrangerar. 
Vad gäller lönerevisionen är det klubben som inleder 
och avslutar den förhandlingen, men du har förstås rätt 
till ett eget lönesamtal och att arbetsgivaren tydliggör 
för dig vad din lön grundar sig på och vad du kan göra 
för att öka den. 

Vad gäller för mig som saknar klubb på arbets-
platsen 

Som nämnts under rubriken Din lön så har även du 
som saknar klubb vid ditt företag rätt till lönesamtal 
och lönerevision årligen i enlighet med principerna i 
Unionens löneavtal. En egen Unionenklubb är dock det 
bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplat-
sen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och 
påverka vid förhandlingar, koll på företagets framtids-
planer, och kan bidra med idéer och förslag på föränd-
ringar och förbättringar i verksamheten. Med klubb på 
arbetsplatsen väljer medlemmarna vilka som ska vara 
deras företrädare. De som har valts kallas förtroende-
valda. Om företaget har kollektivavtal gäller förtroen-
demannalagen som ger de fackliga företrädarna rätt att 
utbilda sig för uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete 
på betald arbetstid.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 
det går till att bilda en Unionenklubb. 
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Inledning
”Lokalt arbete med löner” är ett stödmaterial som vänder sig till dig som är löne-
förhandlare i en klubb eller är arbetsplatsombud med mandat att förhandla löner. 
Materialet beskriver hur du som är förtroendevald kan arbeta med löner på arbets-
platsen. I många av Unionens löneavtal finns ett uttalat stöd för ett sådant arbete, 
men även om detta stöd inte finns i löneavtalet så finns all anledning att diskutera 
med arbetsgivaren hur ni ska lägga upp arbetet.

Att omvandla löneavtalet till reella löneökningar för medlemmarna är ett omfat-
tande och krävande arbete som faller på dig som förhandlar om löner på arbets-
platsen. Det är en viktig uppgift. Löneavtalets verkliga värde bestäms av hur ni 
som förtroendevalda i praktiken får det att fungera.

Dagens löneavtal förutsätter att arbetet med löner sker i flera steg där ni, arbetsgi-
varen, medlemmarna och den lönesättande chefen alla har aktiva roller. Tillsam-
mans med arbetsgivaren kommer ni överens om hur den lokala lönerevisionen ska 
genomföras.

Förutom detta material ger även följande en bra vägledning för arbetet med löner:

 • det aktuella löneavtalet på avtalsområdet

 • eventuellt partgemensamt stödmaterial 

 • det avtalsområdesspecifika cirkuläret som ger en bakgrund till de senaste av-
talsförhandlingarna.

Ta alltid hjälp av Unionens fackliga rådgivning och regionkontor om du känner att 
ni behöver hjälp och stöttning i arbetet med löner.

Kom ihåg att rapportera in förhandlingsresultatet efter avslutad löneförhandling! 
Det gör du genom att fylla i ett webbformulär på unionen.se.

Lycka till med löneförhandlingarna!
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Löneprocessen är ett gemensamt ansvaröner 
kan ses som en process som återkommer 

Löneavtalet förutsätter att arbetet med löner sker i flera steg där företaget, klubben 
eller arbetsplatsombudet, den enskilde medarbetaren och chefen har olika roller. 

Någon form av process för arbetet med löner och lönesättning finns på alla ar-
betsplatser. Hur utvecklad processen är beror på hur väl samarbetet mellan er och 
arbetsgivaren fungerar men också på vilken ambitionsnivå ni sätter gemensamt. 
Arbetsgivaren och de lokala fackliga företrädarna är ofta överens om hur själva 
arbetet med att sätta lön ska gå till även om man inte alltid är överens om de en-

skilda lönerna vid varje lönerevisionstillfälle. 

Många av Unionens löneavtal ger arbetsgivaren och de facklig företrä-
dare i uppdrag att arbeta gemensamt med en lokal löneprocess. Ofta 
finns processen beskriven i avtalstexten, men inte i alla löneavtal.

På ett mer övergripande plan är de flesta processer för lokalt arbete med 
löner indelat i fem faser och ofta så jobbar ni och arbetsgivaren gemensamt i alla 
fem faserna.                                  

faser i löne-
arbetet
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 De fem faserna i löneprocessen

 • Insamlingsfasen handlar om att skaffa sig underlag till den kommande lönere-
visionen. Det kan ni göra genom att ta reda på vad medlemmarna/anställda har 
för synpunker på hur lönesättningen på arbetsplatsen fungerar eller hur företa-
gets/organisationens ekonomiska situation ser ut.

 • Förberedelsefasen handlar om hur ni och arbetsgivaren diskuterar och sät-
ter ramar och förutsättningar för den kommande lönerevisionen. Det gör ni 
genom att komma överens om vilken lönestruktur som ni ska jobba mot i årets 
lönesättning och om det finns speciella grupper som ni vill satsa på. I förbere-
delsefasen lägger ni grunden för det lokala arbetet med löner.  Ju mer kraft och 
tid som gemensamt läggs på detta, ju bättre blir förutsättningarna för en bra 
process. 

 • I lönesättningsfasen tar cheferna, efter lönesamtal med varje medarbetare, 
fram ett förslag på nya löner.

 • Förhandlingsfasen innebär att ni tillsammans med arbetsgivaren går igenom 
och stämmer av förslaget till nya löner. Stämmer det med de ramar och priori-
teringar som ni satte upp? Slutligen förhandlar ni om de individuella löneför-
slagen.

 • I avslutningsfasen utvärderar ni och arbetsgivaren hur processen har fungerat 
och tar fram åtgärdsplaner både för en förbättrad process men också för even-
tuella medlemmar som behöver hjälp med att få sin löneutveckling att fungera 
bättre.
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Insamling
Insamlingsfasens olika steg:

 • synpunkter från medlemmarna

 • läs löneavtalet

 • företagets/organisationens ekonomi

 • företagets ekonomi/organisationens lönepolicy

 • lönestatistik

 • aktuell lönelista

Synpunkter från medlemmarna
Insamlingsfasen handlar om att skaffa fram och läsa på de underlag som behövs i 
arbetet med att sätta nya löner. Den absolut viktigaste underlaget till löneförhand-
lingarna är medlemmarnas synpunkter på hur lönesättningen ska gå till.

Ta reda på vad medlemmarna tycker genom att ha ett medlemsmöte i god tid 
innan arbetet med lönerevisionen startar. Försök att på mötet få en konstruktiv 
diskussion om till exempel:

 • vad de tycker ska påverka löneutvecklingen

 • hur de tycker att lönerna ska kunna variera inom en befattning eller mellan 
olika befattningar

 • om de upplever att det finns diskriminerande löner eller lönesättning.

Komplettera med en enkät
Som ett komplement till medlemsmötet kan ni även skicka ut en enkät till 
medlemmarna där ni efterfrågar synpunkter på hur lönesättningen fung-
erar. Både synpunker på den lönesättningen i stort tillika synpunkter på 
medlemmens egen löneutveckling är viktig att inhämta

På unionen.se har ni tillgång till ett verktyg för att konstruera webbaserade 
enkäter som sedan kan skickas ut till medlemmarna.  

enkätverktyg
 på unionen.se



6

Stöd i dialogen med chefen
Glöm inte att också diskutera med medlemmarna vilken typ av stöd som de vill ha 
från er när det gäller deras egen dialog med chefen om sin lön. Vill man ha kon-
kreta stöd och råd om hur man förbereder sig? Vill man ha tillgång till lönestatis-
tik? Eller bara någon att bolla sin tankar runt den egna löneutvecklingen med?

Läs löneavtalet
Alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har också ett löneavtal som är 
framförhandlat mellan Unionen och den arbetsgivarorganisation som organisera-
rar företagen/organisationerna i en bransch. Det centralt överenskomna löneavta-
let innehåller ofta en löneökningsnivå samt ramar och principer för hur den årliga 
lönesättningen på företaget/organisationen ska gå till. Löneavtalet ger medlem-
marna rätt till en löneutveckling. Det beskriver också processen för att sätta nya 
löner samt vilket inflytande ni och medlemmarna ska ha över lönesättningen. Er 
uppgift är att anpassa löneavtalet till arbetsplatsen.

Var påläst
Det är viktigt att vara påläst på löneavtalet så att ni vet vad som gäller. Ibland är 
det inte helt lätt att förstå det avtalsmässiga innehållet i ett löneavtal. Ta därför 
gärna hjälp av Unionens medlemsservice eller av någon från regionkontoret med 
att gå igenom löneavtalet.

Gå igenom löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren
Många löneavtal innehåller en direkt uppmaning att de lokala parterna gemen-
samt ska gå igenom löneavtalets olika delar, stycke för stycke för att komma över-
ens om hur man ska omsätta det som står i avtalet till ett konkret arbete med löner 
anpassat till arbetsplatsen.

Löneavtalet innehåller många olika delar som ni tillsammans med arbetsgivaren 
behöver ta ställning till när det ska tillämpas. Vilka delar som ingår i löneavtalet 
beror på hur man har valt att anpassa det till branschen.

De vanligast förekommande delarna i ett löneavtal

 • Löneökningsutrymme eller Lönepott  
I en del löneavtal finns det ett i förväg bestämt utrymme för löneökningar i 
form av en procentsats (pott) som beräknas på summan av medlemmarnas fas-
ta kontanta löner. Alla medlemmar som omfattas av löneförhandlingen bidrar 
till löneökningsutrymmet, det vill säga deras löner räknas med. Beräkningen av 
löneökningsutrymmets storlek säger inget om hur stora de individuella löneök-
ningarna ska vara. Alla löneavtal medger att lönepotten kan vara större än vad 
som anges i avtalet - dock inte lägre. Ni förhandlar med arbetsgivaren om hur 
potten ska fördelas mellan medlemmarna. 
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 • Stupstock om löneutrymmet  
I ett löneavtal med en stupstock om löneutrymmet ska ni och arbetsgivaren 
själva förhandla fram hur mycket företaget ska lägga ut på löneökningar. Stup-
stocken är det löneutrymme som gäller om ni inte lyckas komma överens om 
hur stora löneökningarna ska vara.  

 • Lönekriterier  
Lönekriterier är faktorer som bedöms och sedan ligger till grund för den indi-
viduella lönenivån eller löneökningen. I de flesta löneavtalen är den individu-
ella lönesättningen ett centralt begrepp när det gäller lönesättning. Individuell 
lönesättning bygger på värdering av arbetsinnehåll och arbetsprestation. I flera 
löneavtal finns också inskrivet att det ska finnas en tydlig koppling mellan 
kompetensutveckling och löneutveckling. Kompetens ska då inte jämställas 
med formell utbildning. 

Många avtal innehåller också kompletterande lönekriterier antingen som  
exempel eller som kriterier som man bör, men inte måste, ta hänsyn till. Vilka 
kompletterande lönekriterier som lyfts fram i olika löneavtal är ofta en fråga 
om branschanpassning. Det är lönekriterierna som ska ligga till grund för er 
förhandling om fördelning av löneutrymmet mellan medlemmarna.

 • Lägsta lön  
I löneavtalet finns inskrivet vilken lägsta månadslön en heltidsanställd medlem 
är garanterad. De allra flesta löneavtal har denna typ av reglering. Ett avtals 
lägsta lön ska bara tillämpas under en begränsad tid. Därefter ska individuell 
lönesättning ske. Er uppgift är att bevaka att ingen medlem hamnar under 
lägsta lönen.

 • Lägsta lönehöjning eller individgaranti  
I en del löneavtal finns en lägsta lönehöjning eller en individgaranti som ga-
ranterar att varje medlems löneökning ska uppgå till en bestämd summa vid 
revisionstillfället. Finns en lägsta löneökning så är det er uppgift att bevaka 
att alla medlemmar minst har fått denna löneökning. Det är inte ovanligt att 
garantin är dispositiv, vilket innebär att ni tillsammans med arbetsgivaren har 
möjlighet att förhandla om en lägre eller högre garanti eller till och med om att 
ta bort garantin helt och hållet.

 • Åtgärdsgaranti  
I det fall en medlem får ingen eller en mycket låg löneökning så måste arbetsgi-
varen ofta ta fram en handlingsplan (vidta åtgärder) för att personen i fråga ska 
kunna få en bättre löneutveckling fortsättningsvis. Det är viktigt att ni är med 
och bevakar att detta sker och att eventuella åtgärdsplaner också följs upp.



8

 • Löneanalys eller skrivningar om jämställda löner  
Nästan alla löneavtal har skrivningar om att lönerna ska var jämställda och att 
det inte får förekomma diskriminerande lönesättning. Skrivningarna kan vara 
allmänna eller så finns det tydligt uttalat i löneavtalet att ni tillsammans med 
arbetsgivaren ska analysera huruvida det förekommer osakliga eller diskrimi-
nerande löneskillnader. Upptäcks sådana ska de rättas till. Oavsett vilken typ av 
skrivning som finns i löneavtalet så är det viktigt att ni och arbetsgivaren inför 
varje lönerevision analyserar om det finns några osakliga löneskillnader. Detta 
arbeta ska inte blandas ihop med den lönekartläggning som arbetsgivaren är 
skyldig att göra varje år.

 • Lönerevisionstidpunkt  
Tidpunkten då lönen ska revideras – vanligen en gång per år. Lönerevisionstid-
punkten är den tidpunkt från vilken medlemmarnas nya löner ska gälla. Om er 
löneförhandling med arbetsgivaren drar ut på tiden ska de individuella löne-
ökningar som ni slutligen kommer överens om gälla retroaktivt från och med 
revisionstidpunkten. Lönerevisionstidpunkten är ofta dispositiv, vilket betyder 
att ni och arbetsgivaren kan komma överens om att flytta tidpunkten.

 • Löneprocess 
Löneprocesskrivningar är överenskomna arbetsformer för hur det lokala ar-
betet med lönesättningen ska gå till. Vissa löneavtal har en utförligt beskriven 
process, vissa har en enklare modell och vissa har ingen process alls beskriven. 
Finns det processkrivningar i löneavtalet så ger dessa att bra stöd för den typ av 
lokalt arbete som vi presenterar i det här materialet.

 • Lönesamtal 
Många löneavtal ger medlemmarna rätt till lönesamtal. Lönesamtal är ett re-
gelbundet återkommande samtal mellan chef och medarbetare om hur arbe-
tet utförs, vilka resultat som förväntas och vilken kompetensutveckling som 
behövs för att kunna göra ett bra/bättre jobb och därmed förbättra lönen. Ofta 
är det bra om ni tillsammas med arbetsgivaren tar fram underlag till chef och 
medarbetare för hur lönesamtalen ska genomföras så lika som möjligt för alla. 
Gemensamt med arbetsgivaren kan ni också följa upp att lönesamtalen genom-
förs samt med vilken kvalitet.

 • Alternativa löneavtal 
En del löneavtal innehåller ett alternativt löneavtal som ni och arbetsgivaren 
kan komma överens om att införa. Det alternativa löneavtalet ersätter då det 
centrala avtalet. Det alternativa löneavtalet innehåller ofta tydliga skrivningar 
om hur löneprocessen ska gå till, det utgår ofta från att både löneutrymme och 
fördelning ska förhandlas lokalt samt innehåller inte några garanterade löneök-
ningar.
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Företagets/organisationens ekonomi
Löner och löneökningar är alltid en kostnad för arbetsgivaren och är en del av 
företagets eller organisationens totala ekonomi. Utrymmet för löneökningar 
bestäms av vilka ökade kostnader som företaget/organisationen kan bära över tid. 
Går företaget/organisationen bra finns oftast ett större utrymme för löneökningar. 
Många centrala löneavtal ger Unionens medlemmar rätt till löneökningar oavsett 
om företaget eller organisationen går bra eller dåligt. Löneökningsnivåerna i löne-
avtalen är anpassade för att alla företag/organisationer i branschen ska klara av de 
ökade kostnader som löneökningar medför men det innebär inte nödvändigvis att 
det är rätt löneökning för er arbetsplats.

Läs på om företagets ekonomi
Det är alltid bra att vara påläst om hur det går för företaget/organisationen. Är den 
ekonomiska upp- eller nedgången bara en tillfällig variation i ekonomin eller är 
det en mer långtgående trend?  Kunskap om företagets/organisationens ekonomi 
kan ge er en möjlighet att antingen bekräfta eller genomskåda påståenden och 
argument om huruvida det finns pengar för löneökningar eller inte.

Separat genomgång av ekonomin inför löneförhandlingarna
Ofta får ni kunskap om företagets eller organisationens ekonomi genom de regel-
bundet återkommande informationsmötena som arbetsgivaren har en skyldighet 
att kalla till enligt medbestämmandelagen, MBL. Dock är det är viktigt att få en 
separat genomgång av ekonomin inför löneförhandlingarna, där ni kan ha fokus 
just på vad det finns för utrymme för löneökningar. I vissa centrala löneavtal är 
det dessutom fastslaget att ni tillsammans med arbetsgivaren ska sätta er och dis-
kutera den ekonomiska situationen innan ni inleder löneförhandlingar.
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Företagets/organisationens lönepolicy
För att nå målet med ett bra lokalt arbete med lön och lönesättning krävs att det 
på företaget eller organisationen finns en väl känd och förankrad lönepolicy som 
är tydlig och som utgår från det centrala löneavtalet.

Syftet med en lönepolicy är att visa på sambandet mellan företagets/organisatio-
nens affärsidé, övergripande mål och den enskilde medarbetarens möjlighet att 
påverka sin löneutveckling.

Många företag och organisationer har en lönepolicy som beskriver vad man vill 
åtstadkomma och premierar med lönesättningen. Oftast är lönepolicy ensidigt 
framtagen av arbetsgivaren, men ibland har den tagits fram i samarbete med 
lokala fackliga företrädare. Lönepolicyn får inte gå emot de löneprinciper och 
lönekriterier som finns i löneavtalet. Om det finns en lönepolicy på företaget/i 
organisationen är det viktigt att läsa den. Den ger en bra bild av hur arbetsgivaren 
kommer att argumentera i löneförhandlingarna.  

Lönestatistik
För att bedöma hur medlemmarnas löner ligger i förhållande till andra personer 
med liknade arbetsuppgifter är lönestatistik ett viktigt verktyg.  Unionen tillhan-

dahåller både lönestatistik och marknadslöner.  Syftet med lönestatistik är 
att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett viss tillfälle.
Marknadslöner vänder sig i första hand till de som redan har arbetat några 
år. Det är viktigt att vara medveten om att statistiken endast är en generell 

ögonblicksbild och inte ett facit på vilken lön som medlemmarna ska ha. 
Båda dessa är hjälpmedel för att ge en bild över lönenivåerna på arbetsmarkna-

den. Du hittar dessa på unionen.se. 

Lönestatistik presenteras ofta som ett lönespann för olika typer av yrken eller be-
fattningar. För att veta om en medlems lön ska jämföras med den övre eller nedre 
delen av spannet är det viktigt att sätta sig in i vad det är som direkt lönedrivande 
i just den typen av befattning. Är medlemmen senior i sin yrkesroll eller har ex-
pertkompetens och dessutom en hög prestation är det t.ex. ofta lämpligt att titta på 
löner i den övre delen av spannet.

marknadslöner
 på unionen.se
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Löner i förhållande till marknaden
De flesta företag/organisationer har en mer eller mindre uttalad policy om hur 
företagets/organisationens löner ska förhålla sig till marknaden. Vissa företag/
organisationer vill vara löneledande och ligger därför medvetet på ganska höga 
lönenivåer medan andra nöjer sig med att ligga på en marknadsmässig nivå. En 
del företag/organisationer har medvetet lite lägre lönenivåer och klarar ändå av 
att attrahera duktiga medarbetare genom att de erbjuder många andra typer av 
förmåner och/eller bättre karriärmöjligheter än sina konkurrenter. 

Det är inte ovanligt att företag/organisationer får tillgång till lönestatistik via sin 
arbetsgivaraorganisation eller köper in lönestatistik från olika leverantörer av ar-
betsmarknadsdata. Om så är fallet är det viktigt att ni får till gång till detta för att 
kunna förstå hur arbetsgivaren resonerar när det gäller vilka löner man är beredd 
att betala för olika befattningar.

Aktuell lönelista
En lista över Unionens medlemmar med aktuella löner är bra att ha tillgång till 
så tidigt som möjligt så att ni kan börja analysera medlemmarnas löner. En sådan 
lista kan arbetsgivaren tillhandahålla och ibland brukar det dessutom vara möjligt 
att få ut hur löneökningarna har sett ut bakåt i tiden, vilket ger en bra bild av hur 
löneutvecklingen, över tid, har sett ut för medlemmarna.
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Förberedelse
Förberedelsefasen handlar om att sätta ramar och förutsättningar för den kom-
mande lönerevisionen.

Förberedelsefasens olika steg:

Tidsplan
Enligt de flesta löneavtal ska ni att tillsammans med arbetsgivaren fastställa en 
tidsplan för arbetet med den årliga lönerevisionen.
Genom att sätta upp de aktiviteter som ingår i arbetet med löner (löneprocessen) 
på en grafisk tidslinje med datum, vet alla vad som ska göras när och ni får en bra 
och tydlig överblick över hela processen.

Målet är att ha en tidsplan som säkerställer att medlemmarna får besked om sina 
nya löner i så nära anslutning som möjligt till den revisionstidpunkt som finns 
fastställd i löneavtalet eller, i förkommande fall, till den lönerevisionstidpunkt som 
ni kommit överens om med arbetsgivaren.

Löneutrymme
En viktig förutsättning för lönesättningen är att veta hur mycket pengar som 
finns att lägga ut på löner. En ram för detta skapar ni och arbetsgivaren genom 
att diskutera vilket löneutrymme som gäller för den kommande lönerevisionen. I 
vissa löneavtal finns det redan ett fastställt löneutrymme (pott) som kan ses som 
en lägsta nivå för hur mycket arbetsgivaren måste lägga ut på löneökningar.  I 
andra löneavtal ska facklig företrädare och arbetsgivare själva komma överens om 
löneutrymmet.

Diskussioner om löneutrymme ska ha sin utgångspunkt i löneavtalet och företa-
gets/organisationens ekonomiska situation men även i vilka förändringar som ni 
och arbetsgivaren ser som viktiga att genomföra när det gäller lönerna.  Till de 
ekonomiska förutsättningarna hör bland annat läget inom branschen, framtids-
utsikter, ekonomiska resultat, marknadsförutsättningar, behov av investeringar i 
verksamheten och teknisk utveckling.

 • aktuell lönelista

 • prioriteringar

 • underlag till lönesamtal

 • riktlinjer till chefer

 • tidplan

 • löneutrymme

 • lönekriterier

 • jämställda löner

 • lönestruktur
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Lönekriterier
I löneavtalet och lönepolicyn finns ofta angivet vilka löneprinciper och lönekrite-
rier som ska styra lönesättningen. Dessa bedömningsgrunder är ofta uttryckta i 
ganska vida begrepp som måste konkretiseras för att vara praktiskt användbara i 
lönesättningen. Exempel på lönekriterier kan vara:

 • kompetens

 • svårighetsgrad i arbetsuppgifterna

 • engagemang

 • måluppfyllelse

 • ansvar

Lönekriterierna kan vara olika för olika avdelningar eller befattningar, de kan 
även vara olika viktiga och ges olika stor betydelse men får självklart inte vara 
diskriminerande.

För att lönesättande chefer och medarbetare ska få en tydlig bild av vilka kriterier 
som bedömts som viktiga för verksamheten och som därför ska ligga till grund för 
löneökning, är det viktigt att dessa är väl kända för alla i företaget. 

Jämställda löner
Varje år ska ni och arbetsgivaren tillsammans göra en lönekartläggning i syfte att 
motverka osakliga löneskillnader på grund av kön. Men även däremellan är det 
viktigt att kontrollera att det inte förkommer 
någon diskriminerande lönesättning.
De allra flesta löneavtal har skrivningar om 
att osakliga löneskillnader inte får förkomma 
och i vissa löneavtal ska även fackliga företrä-
dare och arbetsgivare inför varje lönerevision 
analysera om det finns löner som behöver 
justeras med detta som utgångspunkt. Identi-
fieras osakliga löneskillnader så ska de rättas 
till i lönerevisionen.
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Lönestruktur
Lönestrukturen i ett företag visar hur de individuella lönerna förhåller sig till 
varandra, både inom samma befattning och mellan olika befattningar. Genom 
att analysera lönestrukturen ges en översiktlig bild av lön och lönenivåer för olika 
grupper eller befattningar i företaget. 

För att visa lönestrukturen krävs ett system för att beskriva dem. Grunden i en 
lönestruktur är ofta någon form av arbets- eller befattningsvärdering. Genom att 
kartlägga lönerna i förhållande till värderingen av olika arbeten får man en bild av 
lönernas uppbyggnad och skillnader. Detta är ett systematiskt sätt att tydliggöra 
hur olika lönekriterier t.ex. arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad påver-
kar lönenivån.

Det är viktigt, och underlättar lönearbetet, om ni och arbetsgivaren skaffar er en 
gemensam uppfattning om både aktuell lönestruktur och önskad lönestruktur i 
företaget. Detta för att få en uppfattning om hur lönespridningen ser ut inom och 
mellan olika yrkesgrupper och vilken lönespridning som är önskvärd.

Genom att jobba med mållönestrukturer sätter ni och arbetsgivaren en målsätt-
ning för hur ni vill att lönestrukturen på företaget/organisationen ska förändras. 
Till exempel kanske ni konstaterar gemensamt att ni vill ha mindre löneskillnader 
mellan olika befattningar men större lönedifferentiering inom en befattning.

0 kr

60 000 kr

30 000 kr

Svårighetsnivå
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Prioriteringar
Det är vanligt att det löneutrymme som ni och arbetsgivaren kommer fram till 
inte täcker alla de behov av justeringar som ni och arbetsgivaren har identifierat. 
Då är det viktigt att ni kommer överens om vilka justeringar som ska prioriteras i 
den aktuella lönerevisionen. Det kan till exempel handla om att ni vill flytta hela 
grupper av medarbetare i lönestrukturen.

Här är det också viktigt att ni diskuterat och kommit överens om vad som ska 
gälla vid befordringar, nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter och sjuk- och 
föräldraledighet. 

Underlag till lönesamtal
På många företag/organisationer är lönesamtal, det vill säga en årlig dialog mellan 
chef och medarbetare om den individuella lönen, en viktig del i processen med att 
sätta löner.

För att lönesamtalet ska ske på ett liknande sätt för samtliga anställda kan ni och 
arbetsgivaren gemensamt arbeta fram ett stödmaterial/underlag.

Underlaget till lönesamtalet ska ge både chefen och medarbetaren vägledning och 
information om hur lönesättningen går till, t.ex. vilka lönekriterier som gäller, 
vilka förutsättningar som gäller för den aktuella lönerevisionen samt vilket löneut-
rymme som finns fastställt.

Riktlinjer till chefer
För att cheferna ska kunna göra ett bra jobb med att sätta löner behöver de få ta del 
av de diskussioner och beslut som ni och arbetsgivaren har kommit fram till ska 
gälla för den kommande lönerevisionen. Oftast håller arbetsgivaren egna möten 
med cheferna, men kan ni, så är det en stor fördel om dessa möten kan hållas ge-
mensamt eller om ni åtminstone kan vara med på dessa möten.
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Lönesättning
I lönesättningsfasen tar chefen fram förslag till nya individuella löner utifrån de 
riktlinjer som man fått och de lönesamtal som hållits med alla medarbetare.

Lönesättningsfasens olika steg:

 • information till anställda

 • lönesamtal

 • chefen sätter löneförslag

Information till anställda
När ni och arbetsgivaren är överens om de ramarna för hur lönesättningen ska gå 
till är det dags att informera alla anställda om vad ni har kommit fram till.  Syftet 
med informationen är att ge de anställda en förståelse för på vilka grunder lönen 
sätts och vad de kan göra för att påverka lönesättningen. Möjligheten för medlem-
marna att påverka sin egen lönesättning ökar ju mer information de har om hur 
arbetet med löner fungerar.

Gemensam information ökar både tilltro och förståelse för löneprocessen.  Ju tyd-
ligare denna information är desto bättre.  Informationen bör innehålla:

 • Förutsättningarna och genomförandet av löneprocessen 

 • Tidsplanen

 • Lönekriterier och lönepolicy

 • Stödmaterial för lönesamtal

Lönesamtal
Medlemmen ska kunna påverka sin lön genom att göra ett bra jobb, ta på sig fler 
eller svårare arbetsuppgifter eller utveckla sin kompetens. För att det ska fungera, 
måste det finnas en dialog mellan chef och medarbetare (ett lönesamtal), för att 
stämma av hur chefen ser på medlemmens arbetsinsats i relation till de personliga 
målen och målen för företagets/organisationens verksamhet och utvecklingen av 
arbetsuppgifterna.

Lönesamtalet är dessutom ett tillfälle för medlemmen att föra fram sina synpunk-
ter på sin löneutveckling, att få veta hur arbetsinsatserna bedöms, få en motivering 
till den aktuella lönen, men framför allt vad man kan göra för att påverka sin lön 
framöver.
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Chefen sätter ett löneförslag
När chefen har haft lönesamtal med alla medarbetare tar han eller hon fram ett lö-
neförslag som väger samman den enskilda dialogen om lön och också de riktlinjer 
för lönesättning som ni och företaget har kommit fram till i förberedelsen.
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Förhandling
I förhandlingsfasen utväderar ni och arbetsgivare om förslaget till lönesättning 
överensstämmer med det som ni kommit fram till att ni vill åstadkomma i förbe-
redelsefasen samt går igenom och förhandlar de individuella lönerna.

Förhandlingsfasens olika steg:

 • följ upp riktlinjerna

 • förhandling för att komma överens om nya löner

 • lönekonsultation

 • dokumentera i ett protokoll

 • nya löner fastställs

Följ upp riktlinjerna
Det första som ni och arbestgivaren ska göra när cheferna satt löneförslag på alla 
medarbetare är att följa upp hur väl de har följt de riktlinjer som de fått inför lö-
nesättningen. Har man verkligen prioriterat de grupper som ni pekat ut? Har man 
rättat till osakliga löneskillnader? Har man haft lönesamtal med alla medarbetare?

Förhandling för att komma överens om nya löner
Målsättningen med förhandlingen är att komma överens om nya löner för Unio-
nens medlemmar och att uppnå den struktur på lönerna som eftersträvats/över-
enskommits. 

Ni går tillsammans med arbetsgivaren igenom alla förslag till individuella löner. 
Syftet är främst att försäkra sig om att lönesättningen följer de löneprinciper och 
lönekriterier som finns i löneavtalet och som har anpassats till förutsättningarna 
på arbetsplatsen. 

Vid förhandlingen kvalitetssäkras genomförandet av bl.a. lönesamtal och en-
skilda chefers tillämpning av lönekriterierna. Det är viktigt att cheferna inte har 
olika sätt att förhålla sig till medarbetarnas prestation eller bedömning av andra 
lönekriterier.  De löneskillnader som förkommer i lönesättningen ska vara sakligt 
grundade, bygga på objektiva faktorer och inte på godtycke.
Om ni ska förhandla de individuella lönerna är det viktigt att ni i förberedelsen 
inför löneförhandlingen har gett alla medlemmar möjlighet att komma med syn-
punker på den egna lönen.

Det är inte alla som förhandlar de individuella lönerna. Ibland väljer man istället 
att koncentera sig på arbetet i förberedelsefasen d.v.s. att påverka ramar och rikt-
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linjer för lönesättningen. I förhandlingsfasen ligger sedan fokus på att följa upp 
detta mer övergripande.

En löneförhandling kan antingen avslutas i enighet eller i oenighet.  Avslutas för-
handlingen i oenighet kan ni stämma av med avtalsansvarig ombudsman om det 
finns möjlighet att lyfta förhandlingen till så kallad central förhandling. Det inne-
bär att det är Unionen centralt och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren 
tillhör som tar över förhandlingen. Detta är oftast aktuellt om man uppfattar att 
arbetsgivaren inte följer löneavtalet.

Lönekonsultation  – en möjlighet att komma vidare
Om ni och arbetsgivaren kör fast eller har olika uppfattningar om hur avtalet ska 
tolkas, kan man använda sig av en så kallad ”konsultation”. Det är en möjlighet att 
under mindre formella former tillsammans med de centrala parterna få en vägled-
ning i hur avtalet ska tolkas samt stöd i att ta sig vidare i löneprocessen. Detta är 
ingen förhandling utan ska mer liknas vid ”coachning”.

Lönekonsultation finns inte i alla löneavtal men det är inget som hindrar att man 
trots det använder sig av konsultation som en möjlighet att komma vidare.  

Dokumentera i ett protokoll
Oavsett om man överens eller inte så är det viktigt att dokumentera vad man kom-
mit fram till i ett protokoll. Protokollet ska vara en sammanfattning av de diskus-
sioner som förts och tydligt ange både era och arbetsgivarens ställningstagande 
samt vad ni är överens om och vad ni inte är överens om.

Nya löner fastställs
När löneförhandlingarna är avslutade är arbetsgivaren fri att fastställa de nya 
lönerna. Om ni har avslutat förhandlingen i enighet så fastställs dessa enligt vad 
man kommit överens om. Har förhandlingen avslutas i oenighet (och man valt att 
inte begära central förhandling) så är arbetsgivaren fri att fastställa lönerna enligt 
sitt eget förslag.
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Avslutning
I avslutningsfasen utvärderar ni hur hela processen har fungerat, tar fram hand-
lingsplaner och rapporterat in förhandlingsresultat till Unionen.

Avslutningsfasens olika steg:

 • meddela nya lönen i ett lönemotiveringssamtal

 • ta fram handlingsplaner

 • utvärdering

 • återkoppling till medlemmarna

 • förhandlingsrapport

Meddela nya lönen i ett lönemotiveringssamtal
När löneförhandlingarna är avslutade och lönerna är fastställa är det chefens 
uppgift att meddela den nya lönen till varje medarbetare. Lönemotiveringssamta-
let innebär också att chefen ska motiverara den slutliga lönesättningen utifrån de 
löneprinciper och lönekriterier som ligger till grund för lönesättningen.

Ta fram handlingsplaner
I löneavtalen finns olika sätt att tillvarata medlemmarnas löneutveckling. Vissa 
löneavtal har ett krontal angivet som en lägsta löneökning andra säger att ett lågt 
eller inget lönepåslag ska resultera i en åtgärdsplan.

En åtgärdsplan innebär att arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur 
medlemmen ska få en bättre löneutveckling framöver. Det kan till exempel handla 
om att medlemmens kompetens behöver stärkas med hjälp av olika utbildnings-
insatser. Om medlemmen vill kan ni delta i framtagandet och uppföljning av en 
sådan handlingsplan. Ni behöver dock alltid bevaka att handlingsplanen verkligen 
tas fram och att uppföljning sker.

Förutsättningarna för åtgärdsplanerna och dess tillämpning skiljer sig åt i de olika 
löneavtalen.  Det är därför viktigt att ta del av de avtalsspecifika texterna. 
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Utvärdering
Eftersom arbete med löner är ett återkommande arbete är det alltid bra om ni och 
arbetsgivaren gemensamt utväderar hur processen med att sätta löner har fung-
erat. Syftet med utvärderingen är att fånga upp eventuella saker som missats och 
saker som kan förbättras till nästa gång. Många gånger handlar det om att man 
behöver göra att bättre arbete med att förbereda lönerevisionen.
Tänk på att ett viktigt underlag i den gemensamma utvärderingen är återkopp-
lingen från medlemmar och chefer. 

Återkoppling till medlemmarna
Efter att löneförhandlingarna är avslutade är det viktigt att återkoppla till med-
lemmarna. Då handlar det om att övergripande beskriva hur diskussionerna med 
arbetsgivaren har gått, vad ni ser att ni har lyckats med och vad ni inte nått någon 
framgång med. Lite reflektion runt vad ni tror om kommande lönerevision kan 
också var bra att delge medlemmarna. Detta kan göras via t.ex. medlemsmöte eller 
mail till alla medlemmar.
Ni ska dock aldrig meddela medlemmarna de individuella lönerna. Eftersom det 
är arbetsgivaren som beslutar om lönerna så är detta chefens uppgift.

Förhandlingsrapport
För att Unionen ska ha en tydlig bild av hur löneförhandlingarna har gått på de 
olika arbetsplatserna är det viktigt att ni rapporterar in vad resultatet blev. På 
unionen.se finns ett webbaserat rapportformulär som bara tar några minuter att 
fylla. 

Rapporten används till att sammanställa hur de lokala löneförhandlingarna har 
gått inom en bransch likväl som inom Unionen som helhet. 

Rapportera in de nya 

lönerna på unionen.se
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Bra förhållningsätt i arbetet med löner
Utgångspunkten för arbete med löner är att få arbetsgivarens att lyssna och ta 
till sig så mycket som möjligt av era synpunkter. Samtidigt bygger mycket av er 
framgång på att ni har skapat en förtroendefull relation med arbetsgivaren. Det är 
viktigt att vara tuff men också att veta hur långt man ska gå. Det är en svår balans-
gång – att få igenom det ni vill i arbete med löner och samtidigt se till att måna om 
ett fortsatt bra samarbete med arbetsgivaren. Några tips är:

 • Var påläst och väl förberedd. Om ni uppfattas som kunniga och sakliga är 
chansen större att arbetsgivaren lyssnar på er.

 • Var lösningsorienterad. Lås inte fast er vid en enda lösning, det kan finns an-
dra sätt att åstadkomma det ni vill. De flesta diskussioner om lösningar innebär 
ett givande och tagande, kanske man inte sitter inne med all information från 
början utan kan få reda på nya saker när man diskusterar med arbetsgivaren. 
Det kan vara bra att vara beredd på att ändra sin uppfattning under resans 
gång.

 • Var öppen och pestigelös. Alla diskussioner/förhandlingar där två parter vill 
komma överens handlar om relationer mellan människor. En bra förhandlings-
teknik är att inleda varje möte med att ställa många frågor och lyssna. För att ni 
ska lyckas att få gehör för era synpunkter krävs att ni lyckas skapa en ett förtro-
ende mellan klubben och arbetsgivarens. Var därför alltid ärlig och erkänn era 
brister. 

 • Se till att diskutera frågorna i botten. Se till att ni tillsammans med arbetsgi-
varen går igenom alla de frågor som är uppe till diskussion grundligt. Det finns 
alltid en lösning som båda parter kan acceptera, man måste bara hitta den och 
då gäller detta att vända på varje sten.

 • Var envis och ge inte upp för lätt. Att vara lite envis och ”tjata” lite kan vara en 
bra strategi. Arbetsgivaren vill i grunden också ha en bra relation till er och kan 
därför ha svårt att säga nej allt för många gånger, så småningom dyker det upp 
ett litet ja.
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Stöd och hjälp i arbetet med löner 
På unionen.se

 • Löneavtal samt cirkulär och eventuella partsgemensamma kommentarer och 
riktlinjer till löneavtalet finns under respektive kollektivavtal på unionen.se 

 • Marknadslöner och Lönestatistik – information om olika yrkens löneläge

 • E-kurs Bättre lönearbete (för nya förtroendevalda som ska förhandla löner)

 • Inrapportering av löneförhandlings resultat

Dessutom hålls många regionala utbildningar om att förhandla lön. Mer infor-
mation finns i respektive regions kurs- och aktivitetskalender under kurser och 
aktiviteter på unionen.se.

Stöd och hjälp inför lönesamtalet
På unionen.se:

 • Avtalsnytt – information om nyheter i kollektivavtalet avtalet inklusive infor-
mation om kommande lönerevision

 • Marknadslöner och Lönestatistik – information om olika yrkens löneläge

 • Informationssidor om lönesamtalet

 • Medlemsguiden – Lönesamtalet – kort e-utbildning om lönesamtalet

 • Lönesamtalet - broschyr

 • Löneratorn – kampanjsajt

Därutöver håller många regioner årligen återkommande seminarier/kurser i hur 
du förbereder dig inför lönesamtalet. Mer information finns i respektive regions 
kurs- och aktivitetskalender

Information och inspiration för dig som är förtroendevald i Unionen

hetluft4:2
01

6

för årsmötet

engagemang
SKAPA

Mansplainingkampanj Skapade starka reaktioner
Avtal 2017 Nytt från avtalsrörelsen

Hans Lindau Dags för förändring

Som förtroendevald får du tidningen het-
luft. I den hittar du också tips om lönear-
betet.
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