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Avtal 2017 inom avtalsområdet Trä- och 
Möbelföretagen Stoppmöbelindustrin 
 
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 
kommentarer. Med i det här utskicket har du också ett generellt stödmaterial till löne-
förhandlingen – Lokalt arbete med löner. Som bilaga finns ett kalkylunderlag samt Avtalsnytt 
om ni vill kopiera upp och dela ut till medlemmarna på klubben.  

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

 

Förhandlingarna på avtalsområde Stoppmöbelindustrin 
De avtalsyrkanden som branschdelegation Arbio arbetat fram överlämnades till motparten den 
21 december och vid samma tillfälle överlämnade motparten sina. Under perioden januari till 
mars träffade vi sedan motparten vid totalt 15 förhandlingstillfällen. Vid de flesta av dessa 
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förhandlingar deltog även Sveriges Ingenjörer och Ledarna men vi hade även enskilda 
sittningar. Under perioden hade vi regelbundna möten med branschdelegationen. 

Prioriterade frågor för Unionens branschdelegation var bland annat förbättrad ersättning vid 
VAB och föräldraledighet, införande av centrala ersättningsregler vid jour och beredskap, 
förändrade regler vid bortförhandlande av övertidsersättning, reducerad veckoarbetstid för de 
tjänstemän som arbetar på obekväm arbetstid, möjlighet att växla semestertillägget mot fler 
semesterdagar samt förbättringar i löneprocessen på företag där det saknas klubb. 

Trä- och Möbelsföretagens prioriterade frågor var bl.a. en höjning av övertidstaket och att 
kunna beordra extra övertid utan att behöva träffa överenskommelse med klubben, utökning 
av begränsningsperioden för den ordinarie arbetstiden för att bättre kunna variera arbetstiden 
över året, borttag av begränsningen på fem visstidsanställda tjänstemän och att 
individgarantin i löneavtalet skulle tas bort. 

I förhandlingarnas slutfas återkom motparten med ytterligare fem yrkanden inspirerade av 
Almegauppgörelsen som krav på fortsatt utökande av avsättning till flexpension. Dessa var 
möjlighet för individer att kunna avstå flexpension, möjlighet till succesiv infasning av nya 
företag i flexpensionssystemet, möjlighet för arbetsgivaren att årligen kunna avräkna för 
mycket uttagen semester från såväl semesterersättning som lön vid sammanfallande 
semesterår, prövotid vid vikariat samt en ny förhandlingsordning vid rättstvister. 

Unionen och Trä- och Möbelföretagen har den 21 mars slutit en avtalsöverenskommelse som 
gäller för tiden 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Det sista året är dock 
uppsägningsbart vilket innebär att endera parten senast den 30 september 2018 kan säga upp 
avtalet till upphörande den 31 mars 2019. 

 

 

Löneavtalet 
 
Löneavtalet 

Det nya löneavtalet innebär en oförändrad lönebildningsmodell för avtalsområdet sedan 
föregående avtalsperiod. Som en del i löneprocessen med lönerevision genomför också de 
lokala parterna en löneöversyn, som inom ramen av förbundspotten, medför löneökningar i 
syfte att bibehålla eller uppnå önskad lönestruktur för tjänstemännen. 

Under avtalsperioden avsätts en lönepott på två procent per år. 

Alternativt löneavtal 

Vid de företag där Unionen har en klubb eller arbetsplatsombud med fullt förhandlingsmandat 
och därmed fullmakt att förhandla löner går det att anta avtal om lokal lönebildning. 
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Övriga diskussioner under förhandlingarna 

Vi hade långt gående diskussioner kring att komplettera löneavtalet med bestämmelser kring 
hur löneprocessen skall gå till där det saknas klubb eller arbetsplatsombud med 
förhandlingsmandat. Motparten villkorade dock detta mot borttag eller kraftig sänkning av 
individgarantin. Vi gjorde även flera försök att få till större inflytande för klubbar där 
företagen vid lönesättning använder sig av värderings- och ratingsystem.  Då vi inte kunde nå 
enighet i dessa frågor tillsattes en arbetsgrupp för att bereda frågan inför nästa avtalsrörelse. 

 

Förändringar i allmänna villkor 
Inga förändringar i allmänna villkor har gjorts denna gång. 

 

Förändringar i arbetstidsavtalet  
Denna förändring är kanske den som kommer att påverka mest för er som lokal facklig part. I 
det nya avtalet har § 2 Mom. 1 fått en ny lydelse som innebär att begränsningsperioden utökas 
från en till tre månader (alternativt 12 veckor). Den genomsnittliga arbetstiden under 
begränsningsperioden får precis som tidigare inte överstiga 40 timmar men arbetsgivaren har 
nu möjlighet att parera toppar och dalar i produktionen lite friare under en tremånaderscykel. 
De begränsningar som finns är: 

• Arbetstiden en enskild dag kan högst utökas med två timmar. 

• De extra timmarna skall ligga i anslutning till ordinarie arbetstid. 

• Den totala arbetstiden en helgfri vecka får inte överstiga 48 timmar 

• Den genomsnittliga arbetstiden under hela tremånadersperioden är 40 timmar per 
helgfri vecka. 

 

Som kompensation för detta får tjänstemannen 60 minuter betald ledig tid per vecka som 
utökas till 48 timmar. Utökas veckan mindre så minskas kompensationen i motsvarande mån 
(en 44 timmarsvecka ger alltså 30 minuters kompensation). Utöver detta så får man 
naturligtvis kortare arbetsveckor under en del av tremånadersperioden eftersom den 
genomsnittliga veckoarbetstiden fortfarande är 40 timmar. 

Förändringar av arbetstiden skall MBL-förhandlas och efter avslutad förhandling gäller en 
varseltid om 14 kalenderdagar innan det nya schemat kan börja gälla. När det gäller utlägg av 
kompensationsledigheten så skall den ske under innevarande kalenderår efter samråd med 
lokal klubb. Det innefattas alltså formellt inte av MBL-förhandling men ta gärna samråden i 
samband med MBL-förhandlingen om det nya schemat så att ni får en helhetsbild. 

 

 

3 

 



 

 

 

Arbetstidsförkortning 
Ingen ny överenskommelse om arbetstidsförkortning har träffats för avtalsperioden 2017-
2020. Däremot består tidigare uppgörelser som träffats med stöd av de centrala 
kollektivavtalen. Överenskommelser som berör frågan om arbetstidsförkortning har träffats 
under avtalsperioderna 1998-2001, 2001-2004 och 2004-2007. 

 

Deltidspension(flexpension) 
Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen 
för deltidspension(flexpension). Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en kompletterande 
avsättning till ITP på ytterligare 0,5 procent till individens tjänstepension genom en utökning 
med 0,2 procent 1 april 2017 och 0,3 procent 1 april 2019. Det sammanlagda värdet av 
individens kompletterande avsättningar kommer per 2019-04-01 att vara 1,2 procent. Målet är 
att fortsätta utöka avsättningar i kommande avtalsrörelser. 
 

Övriga ändringar 
Ny förhandlingsordning 

Tidigare gällande förhandlingsordning från 3 maj 1992 respektive 21 maj 1976 mellan SAF 
och PTK ersätts av en heltäckande förhandlingsordning mellan Grafiska företagen och 
Unionen.  

Den största skillnaden är preskriptionstiderna för att begära lokal och central förhandling i 
tvister om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. Med de nya reglerna skall 
begäran om lokal förhandling nå motparten inom två veckor från det att uppsägningen eller 
avskedandet skedde. Begäran om central förhandling skall på samma sätt nå motparten senast 
två veckor från den dag den lokala förhandlingen avslutades. Vill man få tvisten slutligt 
prövad i AD gäller även där två veckor från avslutad central förhandling. Görs inte detta i tid 
har man förlorat sin rätt att förhandla i frågan och att få frågan rättsligt prövad. Detta ställer 
ökade krav på er som lokal parter både att omedelbart begära förhandling vid uppsägning och 
avsked men även att tidigt kontakta ert regionkontor vid dessa typer av förhandlingar så att 
den centrala ombudsmannen får en förvarning. Det ligger alltid i medlemmens intresse att 
hantera dessa frågor skyndsamt då denne slipper att sväva i ovisshet längre tid än nödvändigt. 
Skillnaden är att vi nu måste hantera det skyndsamt för att inte förlora rätten till rättslig 
prövning. 

En annan stor förändring är preskriptionstiden vid centrala MBL-förhandlingar som nu är en 
vecka från det att den lokala förhandlingen avslutats. Även här måste ni som lokal part agera 
skyndsamt och i ett tidigt skede kontakta ert regionkontor om ni önskar att driva en fråga 
centralt. 

Den nya förhandlingsordningen är heltäckande, tydlig och skriven med ett mer modernt språk. 
Vi kommer även att ta med den i avtalstrycket vilket vi tror kommer att underlätta 
tillämpningen. 
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För att ge möjlighet till att ställa om våra rutiner är parterna överens om att den nya 
förhandlingsordningen träder i kraft den 1 september 2017.  Det är dock bra att redan nu börja 
agera som om de kortare preskriptionsreglerna gäller för att vänja sig vid det och hitta 
eventuella rutiner som måste skruvas på. 

 
Flexpensionsramp  

Företag som inte tidigare varit bundna av regler om avsättning till deltidspension eller varit 
bundna av regler med lägre avsättning än ert kollektivavtal har rätt att inrangera 
premieinbetalningarna till gällande nivå under en femårsperiod. 

Syftet med denna bestämmelse är att skapa konkurrensneutralitet mellan Grafiska Företagens 
förbund och arbetsgivarorganisationer inom Almega. En arbetsgivare skall inte välja att gå 
med i ett Almegaförbund istället för att de tycker att det annars blir en för snabb 
kostnadsökning. Troligtvis kommer denna bestämmelse inte att påverka er direkt men den kan 
vara bra att känna till. 

 

Arbetsgrupper  
En arbetsgrupp har bildats för att under avtalsperioden se över befintligt löneavtal. Som redan 
har nämnts är bakgrunden att varken vi eller arbetsgivaren lyckades få igenom våra krav på 
detta område och att tid inte fanns under pågående förhandlingar att genomföra de utredningar 
som skulle behövas. Detaljer kring intentionerna för arbetet kommer att diskuteras vid första 
mötet som troligtvis kommer att ske efter sommaren 2017. Inga förändringar av löneavtalet 
kommer att ske inom avtalsperioden utan gruppens arbete kommer att mynna ut i en rapport 
senast vid utgången av september 2019 för att finnas som underlag vid nästa avtalsrörelse. 

En arbetsgrupp har även bildats för att se över möjligheterna att slå ihop Trä- och 
Möbelföretagens två avtal för Träindustrin respektive Stoppmöbelindustrin. Även detta arbete 
kommer att påbörjas efter sommaren och mynna ut i en rapport senast vid utgången av 
september månad 2019. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Unionen  

 

Niklas Hjert  Per-Olof Grimheden 

Förhandlingschef  Avtalsansvarig ombudsman  
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Bilagor Protokoll 

Löneavtalet 

Avtalsnytt 2017 

Kalkylunderlag 

Stödmaterial inför löneförhandlingen - Lokalt arbete med löner  
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Trä- och Möbelföretagen - Stoppmöbelindustri 
 
Lokala tillämpningsanvisningar  
Lokala parter kan träffa överenskommelser om att tillämpa Avtal om lokal lönebildning enligt 
punkten B. Om de lokala parterna inte träffar någon överenskommelser om lokal löneprocess 
gäller nedanstående 

A Lönebildningen i företaget 
De lokala parterna gör en gemensam genomgång av avtalets lönepolitiska intentioner och dess 
tillämpning på företagets lönepolitik i syfte att enas om formerna för genomförandet av den 
lokala lönerevisionen. Saknas lokal part sker motsvarande genomgång i överläggning mellan 
företaget och enskild medlem. 

1.  Lönebildningens betydelse 
Lönebildningen bygger på det egna företagets affärs- och verksamhetsidé.  Den ingår som en 
del i arbetet med företagets ekonomi, produktivitetsutveckling och utvecklingskraft, och utgår 
från uppsatta övergripande mål, nedbrutna på delmål och individmål. 

Lönebildningen och lönesättningen kan - rätt använd - bli en positiv kraft i företagets 
verksamhet, och skapar därigenom också förutsättningar för alla individer att utvecklas. Den 
skall således stimulera till goda arbetsinsatser, som medför ökad produktivitet och förbättrad 
lönsamhet i företaget. Den skall aktivt stimulera kompetensutveckling och ständigt 
förbättringsarbete i olika former och därmed bidra till en generellt höjd kompetensnivå i 
företaget. 

En sådan intäktsskapande lönebildning möjliggör en positiv löneutveckling och trygghet i 
anställningen. 

2. Lönestrukturen på företaget 

Lönebildningen skall bidra till en önskad lönestruktur för tjänstemannagruppen, med en 
lönedifferentiering mellan enskilda individer som bygger på de grundläggande principerna för 
lönesättningen (se pkt 3 nedan). Även marknadskrafterna har sin betydelse för lönebildningen i 
det enskilda företaget. 

Det förutsätts också att tjänstemannagruppen, utifrån sina egna förutsättningar, behandlas 
likvärdigt med övriga arbetstagarkollektiv i företaget. 

3. Grundläggande principer för lönesättningen 

Lönesättningen skall vara individuell och differentierad med löneskillnader som upplevs som 
motiverade och rättvisa. Samma löneprinciper skall gälla för såväl kvinnor som män, yngre 
som äldre, och oavsett etniskt ursprung. 

 



 

Lönen skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i respektive befattning, 
samt utifrån tjänstemannens sätt att uppfylla satta mål. Lönen skall öka med stigande ansvar 
eller svårighetsgrad och med den anställdes prestation och duglighet. 

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga, idérikedom 
och innovationskraft ska också beaktas vid lönesättningen, liksom sådan utveckling av egen 
eller andras kompetens som är av vikt för verksamheten. Även marknadskrafterna påverkar 
löneavvägningen. 

Utvecklingssamtal  
Utvecklingssamtalet syftar till att skapa en dialog kring hur tjänstemannen utför och utvecklas i 
sitt arbete samt hur den framtida utvecklingen ska se ut. I utvecklingssamtalet ingår bland annat 
följande moment:  

- En uppföljning av det som överenskommits och diskuterats vid det senaste 
utvecklingssamtalet. Tjänstemannens befattningsbeskrivning ska vid behov uppdateras för 
att spegla aktuellt innehåll.  
 

- Arbetsgivaren ska klargöra de mål och krav som finns på tjänstemannens framtida 
utveckling. Chef och medarbetare diskuterar individuell kompetensutveckling utifrån 
företagets kompetensbehov. En överenskommelse i form av en utvecklingsplan ska träffas 
gällande de kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras fram till det nästkommande 
utvecklingssamtalet mellan tjänstemannen och företaget.  

Samtalet ska genomföras och dokumenteras enligt en återkommande struktur. 
Dokumentationen ska utformas så att tjänstemannen kan få en fullgod återkoppling även om 
den lönesättande chefen byts ut mellan utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtal ska hållas 
minst en gång per år eller kan vid behov ske oftare. Utvecklingssamtal för nästkommande 
lönerevision ska genomföras i god tid före lönerevisionen. 

Vid befordran eller utökat ansvarsområde är det naturligt att i samband med detta också se över lönen. 

Riktlinjerna avseende kompetensutveckling skall tillämpas som en del av löneavtalet. Det är 
viktigt att lönesättningen – med stöd av dessa principer – grundas på en systematisk och 
motiverad bedömning. 

4. Riktlinjer för de lokala förhandlingarna 

Nedanstående riktlinjer tillämpas utifrån det enskilda företagets egna förutsättningar med beaktande 
av bl. a organisation, storlek och sammansättningen av tjänstemannagruppen. 

 En löneprocess som parterna genomför med ömsesidigt hänsynstaganden till varandras 
intressen, leder till samarbets- och förhandlingsformer som stödjer ett aktivt lokalt lönearbete, 
där parterna kan bidra med sina kunskaper från verksamheten. Härigenom uppnås en löne-
sättning som kan accepteras både av arbetsgivaren och av den enskilda individen och som 
bidrar till såväl företagets som den enskilda individens utveckling. 



 

Det är i det enskilda företaget som kunskaper finns om företagets förutsättningar beträffande 
lönebildningen. De lokala parterna skall därför komma överens om uppläggningen och 
formerna för genomförandet av löneprocessen, efter att gemensamt ha gått igenom avtalets 
intentioner och eventuella lokala kriterier för lönesättningen. Ett viktigt inslag i löneprocessen 
är också att parterna för en dialog om företagets utveckling (lönsamhet, produktivitets-
utveckling, investeringsplaner mm). 

Inför förhandlingen gör parterna en samlad analys av lönestrukturen på företaget. Dis-
kriminerande eller andra sakligt omotiverade skillnader i löner eller andra anställningsvillkor 
mellan anställda skall inte förekomma. Detta kan bl. a innebära en översyn av de faktorer som 
skall tillmätas betydelse vid lönesättningen. Eventuella omotiverade/ felaktiga/osakliga 
löneskillnader gällande män och kvinnor i lika eller likvärdiga befattningar skall elimineras i 
samband med den löneöversyn som genomföres enligt punkt 5.2. Allt för att underlätta årlig 
lönekartläggning samt undanröjandet av eventuellt osakliga löneskillnader. 

Löneöversynsarbetet skall bedrivas utifrån gällande lagstiftning varvid konstaterade 
felaktigheter så snart som möjligt, dock senast inom en treårsperiod, skall korrigeras. 

Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna vinnlägger sig om att komma överens i de 
lokala förhandlingarna. Om svårighet föreligger att uppnå enighet kan de lokala parterna ta 
kontakt med sina respektive organisationer i syfte att klarlägga avtalets intentioner och 
principer för lönebildningen. 

Efter genomförd förhandling informerar chefen medarbetaren om dennas nya lön och motiven 
till lönesättningen och personens löneläge. 

Om en tjänsteman haft en ogynnsam löneutveckling skall arbetsgivare och arbetstagare 
undersöka vad som kan förändras, för att tjänstemannen ifråga skall ges möjligheter till 
förbättrad löneutveckling i framtiden. Avsikten är att man skall enas om lämpliga åtgärder, 
exempelvis kompetenshöjande insatser i syfte att möjliggöra en förbättrad löneutveckling för 
den enskilde tjänstemannen i framtiden. 

5. Löneökningar 

5.1 Lokal pott 
För respektive avtalsår avsätts följande lönepott per den  

1 april 2017  2,0 procent 

1 april 2018  2,0 procent 

1 april 2019  2,0 procent 

av de fasta kontanta lönerna för tjänstemannagruppen per den 31 mars 2017, den 31 mars 2018 
respektive den 31 mars 2019. 

Individuell fördelning av denna lönepott sker med utgångspunkt från grundläggande principer 
för lönesättningen (pkt 3 ovan) och från Tjänstemannaavtalets löneprinciper och med 



 

beaktande av riktlinjer avseende kompetensutveckling, som är en del av löneavtalet. 

En anställd som är eller varit föräldraledig skall vara med vid det ordinarie lönerevisions-
tillfället och tillerkännas motsvarande löneutveckling som andra anställda med likartade 
arbetsuppgifter. 

5.2 Löneöversyn 
Som en del i processen med lönerevision genomför också de lokala parterna en löneöversyn, 
som inom ramen av förbundspotten, medför löneökningar i syfte att bibehålla eller uppnå 
önskad lönestruktur för tjänstemännen. Det är viktigt att de lokala parterna har klart för sig hur 
lönestrukturen bör vara beskaffad för att den skall kunna stödja de lönepolitiska målen enligt 
ovan. Tanken är att dessas mål skall uppfyllas genom löneförhandlingar. 

Vid överväganden beträffande lönestrukturen skall beaktas tjänstemännens ökade er-
farenheter i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större 
befogenheter och ansvar, befordran samt bättre arbetsinsatser samt sådan utveckling av egen 
och andras kompetens som är av vikt för verksamheten. 

Också löneöversynen skall genomföras i enlighet med lönesättningsprinciperna i punkt 5.1 
ovan. 

5.3 Lägsta lönehöjning 
Efter avslutad lönerevision skall lönehöjningen för heltidsanställd tjänsteman uppgå till lägst  
290 kronor/månad för år 2017, 290 kronor för år 2018 samt 290 kronor för år 2019 om inte de 
lokala parterna kommer överens om annat. 

6. Lägstlön 

Efter lönerevisionen skall månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som har fyllt 18 är och 
som har minst ett års sammanhängande anställningstid uppgå till lägst 18 769 kronor för år 
2017, 19144 kronor för år 2018 respektive 19 527 kronor för år 2019.        

För tjänsteman med sammanhängande anställningstid understigande ett år skall efter 
lönerevision månadslönen vara lägst 17 846 kronor för år 2017, 18 203 kronor för år 2018 
respektive 18 567 kronor för år 2019. 

7. Förhandlingsordning 

I de fall enighet om tillämpningen av detta avtal inte nås vid lokal förhandling kan berörd lokal part 
påkalla central förhandling. I de fall inte heller de centrala parterna kan nå enighet om 
löneavtalets tillämpning har central part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till 
lönenämnden TMF - Unionen. 

Lönenämnden består av två representanter för TMF, två representanter för Unionen och en av 
parterna gemensamt utsedd opartisk ordförande. Lönenämnden skall besluta om fördelningen 
med utgångspunkt från vad som i avtalet föreskrivs om lönehöjningar för avtalsperioden, samt 
grundläggande principer för lönesättningen. Även riktlinjer för lokala förhandlingar skall 
beaktas. 



 

 
 

B Avtal om lokal lönebildning för Trä- och Möbelföretagen och 
Unionen 
 
§ 1 Avtalets omfattning  

Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är anställda i företag anslutna till Trä- och 
Möbelföretagen (TMF). För att tillämpas ska avtalet antas av de lokala parterna och ersätter då 
i sin helhet Löneavtal mellan Unionen och Trä- och Möbelföretagen för det avtalsår 
överenskommelsen gäller.  

§ 2 Övergripande mål för lönebildningen  

Lönebildningen utgår från företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av företagets 
ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Det ställer krav på definierade och 
kommunicerade mål för verksamheten och medarbetarna. Företagets lönesättande chefer har 
därför ett särskilt ansvar för att mål sätts upp och att uppföljning av resultat sker.  

Avtalets intention är att skapa en process där medarbetarens uppnådda resultat, kompetens och 
skicklighet kopplas samman med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning 
och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse.  

Det är också de centrala parternas avsikt att genom det lokala lönebildningsavtalet skapa 
förutsättningar för att stärka samverkan och samarbetet mellan de lokala parterna även på andra 
områden.  

§ 3 Löneprocessen  

3.1 Parternas inledande arbete  

Med sin kännedom om företagets förhållanden ska de lokala parterna genom ömsesidigt 
hänsynstagande i samförstånd medverka i löneprocessen. Härigenom uppnås en lönebildning 
och lönesättning som kan godtas av både arbetsgivaren och medarbetarna.  

Lönerevisionstidpunkt är samma som det datum som fastställs i det centralt träffade löneavtalet 
mellan Unionen och TMF, om inte annat överenskommes.  

De lokala parterna träffas i god tid före lönerevisionstidpunkten för att komma överens om 
tillämpningen av avtalet vid företaget. Därvid gör parterna följande:  

- en gemensam genomgång av avtalets innehåll och intentioner  
- diskuterar lönesättningskriterier  
- upprättar en tidsplan med beaktande av bland annat de individuella lönesamtalen  
- lämnar information till chefer och medarbetare om hur lönesättningen ska gå till.  



 

De lokala parterna kan vid behov ta kontakt med sina respektive organisationer i syfte att 
klarlägga avtalets principer och intentioner.  

3.1.1 Lönestruktur  

Inför den årliga lönerevisionen genomför de lokala parterna en löneöversyn där lönestrukturen 
på företaget ses över. Lönestrukturen kan definieras som de motiverade löneskillnaderna 
mellan tjänstemännen på företaget. Löneöversynen är en undersökning av om det finns skäl att 
göra individuella lönejusteringar för att uppnå den lönestruktur som de lokala parterna är 
överens om.  

Lönestrukturen ska kunna förklaras utifrån företagets lönesättningskriterier och därvid även 
bland annat beakta lönesättningen ur ett likabehandlingsperspektiv.  

För att kartlägga eventuellt osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor skall, där så är 
påkallat, en analys av företagets lönestruktur göras.   

3.2 Principer för den individuella lönesättningen  

Lönesättningen skall vara individuell och differentierad med löneskillnader som upplevs som 
motiverade och rättvisa. Samma löneprinciper skall gälla för såväl kvinnor som män, yngre 
som äldre, och oavsett etniskt ursprung. 

Lönen skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i respektive befattning, 
samt utifrån tjänstemannens sätt att uppfylla satta mål. Lönen skall öka med stigande ansvar 
eller svårighetsgrad och med den anställdes prestation och duglighet. Lönesättningsprinciperna 
skall vara tydliga och kända. Samma principer skall gälla för alla tjänstemän.  

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga, idérikedom 
och innovationskraft ska också beaktas vid lönesättningen, liksom sådan utveckling av egen 
eller andras kompetens som är av vikt för verksamheten. Även marknadskrafterna påverkar 
löneavvägningen. 

Vid befordran eller utökat ansvarsområde är det naturligt att i samband med detta också se över 
lönen. 

Riktlinjerna avseende kompetensutveckling skall tillämpas som en del av löneavtalet. Det är 
viktigt att lönesättningen – med stöd av dessa principer – grundas på en systematisk och 
motiverad bedömning.  

3.2.1 Utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtalet syftar till att skapa en dialog kring hur tjänstemannen utför och utvecklas i 
sitt arbete samt hur den framtida utvecklingen ska se ut. I utvecklingssamtalet ingår bland annat 
följande moment:  

- En uppföljning av det som överenskommits och diskuterats vid det senaste 
utvecklingssamtalet. Tjänstemannens befattningsbeskrivning ska vid behov uppdateras 
för att spegla aktuellt innehåll. 



 

- Arbetsgivaren ska klargöra de mål och krav som finns på tjänstemannens framtida 
utveckling. Chef och medarbetare diskuterar individuell kompetensutveckling utifrån 
företagets kompetensbehov. En överenskommelse i form av en utvecklingsplan ska 
träffas gällande de kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras fram till det 
nästkommande utvecklingssamtalet mellan tjänstemannen och företaget. 

Samtalet ska genomföras och dokumenteras enligt en återkommande struktur. 
Dokumentationen ska utformas så att tjänstemannen kan få en fullgod återkoppling även om 
den lönesättande chefen byts ut mellan utvecklingssamtalen.  

Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per år eller kan vid behov ske oftare. 
Utvecklingssamtal för nästkommande lönerevision ska genomföras i god tid före 
lönerevisionen.  

3.2.2 Lönesättningskriterier  

Den individuella lönen och löneutvecklingen ska främst grundas på:  

- uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål som kan härledas till den enskilde 
tjänstemannens prestation  

- verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll, svårighetsgrad och ansvar 
- ledningsförmåga, omdöme, initiativ och engagemang, ekonomiskt ansvar, 

samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft. 

3.3 Det individuella lönesamtalet  

Det individuella lönesamtalet är ett viktigt led i företagets lönebildningsprocess. Samtal om 
lönen ska ske årligen på arbetsgivarens initiativ direkt mellan lönesättande chef och 
medarbetaren. Lönesamtalet förutsätts bland annat omfatta:  

- en beskrivning av företagets lönesättningsprinciper och faktorer av betydelse för den 
individuella lönesättningen  

- en uppföljning av satta mål för medarbetaren samt den lönesättande chefens bedömning 
i övrigt av uppnådda resultat  

- en diskussion om arbetssituationen vad gäller arbetsuppgifter och ansvar 
- en diskussion om den individuella löneutvecklingen ur ett längre tidsperspektiv  

3.4 Åtgärdsgaranti  

Medlemmar i Unionen ska ha del av lönerevision i enlighet med de principer som anges i punkt 
3.2 -3.2.2. Utgångspunkten är att alla medverkar till företagets utveckling och därmed ska ha 
del av löneutvecklingen.  

En medlem som har en prestation som starkt avviker från andra tjänstemäns, kan enstaka år få 
en löneutveckling som klart understiger övriga medarbetares.  

Vid företag där Unionen förhandlar om löner gäller följande:  

Arbetsgivaren ska till den lokala fackliga organisationen redovisa de medlemmar som får en 
löneutveckling som klart understiger den för övriga medlemmar på företaget och skälen härför.  



 

För dessa medlemmar ska på begäran av den lokala fackliga organisationen särskilda 
överläggningar föras om den enskildes förutsättningar för arbetsuppgifterna och rådande 
arbetsförutsättningar, behov av kompetenshöjande insatser eller andra ändamålsenliga åtgärder. 
Dessa överläggningar ska dokumenteras.  

De lokala parterna ska träffa överenskommelse om den framtida löneutvecklingen för dessa 
medlemmar. Parterna ska då göra en uppskattning av vad medlemmen skulle ha erhållit i 
lönerevision om målen uppfyllts. Vid uppföljning ska en utvärdering göras om vidtagna 
åtgärder lett till ett förbättrat resultat och om medlemmen uppfyller uppsatta mål. Parterna bör 
då träffa avtal om att medlemmen ska få del av den löneökning som ovan angivna uppskattning 
skulle ha inneburit. I de fall de lokala parterna inte kan enas om tillämpning ska de centrala 
parterna konsulteras.  

Skulle en medarbetare två år i rad få en löneutveckling som väsentligt understiger övriga 
medarbetare vid företaget ska de lokala parterna förhandla i frågan. Skulle enighet inte uppnås 
av de lokala parterna kan endera part påkalla central förhandling.  

3.5 Parternas avslutande arbete  

När lönesamtalen genomförts överlämnar företaget till Unionenklubben förslag till nya 
individuella löner för de medarbetare som klubben företräder. De lokala parterna förhandlar 
och träffar överenskommelse om de individuella lönerna. Förhandlingarna genomförs enligt 
löneavtalets 4§, Förhandlingsordning.  

Lönesättande chef meddelar och motiverar den nya lönen.  

3.6 Utvärdering  

De lokala parterna gör en genomgång av genomförd lönerevision och utvärderar kvaliteten på:  

- löneprocessen  
- lönesamtal  
- utvecklingssamtal  
- förhandlingsklimat  

Syftet är att förbättra de lokala förutsättningarna för lönebildningen i företaget. 

§ 4 Förhandlingsordning  

Denna förhandlingsordning gäller vid företag där Unionen har anmält facklig förtroendeman 
med fullmakt att förhandla om löner.  

Inför lönerevisionen ska arbetsgivaren och lokal representant för Unionen fastställa formerna 
för lönerevisionen.  

Träffas inte avtal om annat ska nedan angivna ordning tillämpas för berörda medlemmar.  

 
 
 



 

 
4.1.1 Uppgift om medlemmar  

Unionen ska till arbetsgivaren senast två månader före lönerevisionsdatum lämna skriftlig 
uppgift på de medlemmar de företräder.  

4.1.2 Löneförslag  

Arbetsgivaren ska senast en månad före lönerevisionsdatum till de lokala företrädarna för 
Unionen överlämna förslag på nya löner för de medlemmar som anmälts enligt punkt 4.1.1 
ovan. Löneförslaget ska tas fram i linje med §§ 2 och 3 i detta löneavtal.  

Önskar Unionen förhandla om lönerevisionen ska begäran om förhandling överlämnas till 
arbetsgivaren inom 21 kalenderdagar från det de fått del av arbetsgivarens förslag till lön.  

4.1.3 Lokal förhandling  

Lokal förhandling förs mellan arbetsgivaren och lokal företrädare för Unionen. Den lokala 
förhandlingen bör påbörjas i god tid före revisionsdatum och vara avslutade senast på den 
överenskomna lönerevisionsdagen.  

Om parterna inte enas och central förhandling inte begärs fastställs ny lön enligt arbetsgivarens 
förslag. Om central förhandling begärs av endera parten ska en central konsultation först 
genomföras enligt 4.1.4.  

4.1.4 Central konsultation  

Vid oenighet mellan de lokala parterna angående formerna för lönerevisionens genomförande 
skall de centrala parterna konsulteras innan den lokala förhandlingen avslutas. I sådana fall 
skall de centrala parterna, via överläggningar med de lokala parterna, medverka till att 
förutsättningar skapas för en lokal överenskommelse i formfrågan.  

4.1.5 Central förhandling  

Om den lokala förhandlingen inte leder till uppgörelse kan lönerevisionen alternativt frågan om 
lön till en eller flera medlemmar hänskjutas till central förhandling. Begäran om central 
förhandling ska ske skriftligen och påkallas hos TMF och Unionen senast 21 kalenderdagar 
efter avslutad lokal löneförhandling.  

De centrala parterna ska utan dröjsmål fastställa dag för förhandling.  

Anmärkning: De lokala parterna äger rätt att träffa överenskommelse om avvikelse från den 
under punkterna 4.1.1 -4.1.3 angivna ordningen.  

I de fall inte heller de centrala parterna kan nå enighet om löneavtalets tillämpning har central 
part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till lönenämnden TMF - Unionen. 

Lönenämnden består av två representanter för TMF, två representanter för Unionen och en av 
parterna gemensamt utsedd opartisk ordförande. 

 



 

 

§ 5 Lägstlön   

Efter lönerevisionen ska lönen för en heltidsanställd medarbetare, som fyllt 18 år, uppgå till 
lägst 17 846 kr för år 2017, 18 203 kr för år 2018 respektive 18 567 kr för år 2019. Lägre lön 
kan tillämpas under tolv månader om de lokala parterna träffar sådan överenskommelse. Lönen 
för en tjänsteman med ett års sammanhängande anställning vid företaget ska uppgå till lägst 18 
769 kr år 2017, 19 144 kr år 2018 respektive 19 527 kr år 2019. 

§ 6 Giltighetstid  

Detta avtal löper parallellt med det centralt träffade avtalet.  

§ 7 Tillämpningsanvisningar till Avtal om lokal lönebildning  

1.  LÖNEAVTALETS OMFATTNING 

1.1  

Löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast dagen före 
företagets lönerevisionsdatum. 

1.2 Undantag av vissa kategorier 

Löneavtal omfattar inte tjänsteman som vid företagets lönerevisionsdatum: 

- Är anställd för vikariat, som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller visst 
arbete och vars anställning inte har varat fortlöpande under tre månader eller 

- Är anställd på prov och antingen inte har övergått direkt från tidigare anställning, i 
vilken han har omfattats av tjänstemannaavtal om allmänna villkor, eller vars 
anställning inte har varat fortlöpande under tre månader eller 

- Innehar anställning som utgör bisyssla eller 
- Kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han uppnått pensionsåldern eller har anställts 

efter att han uppnått den ordinarie pensionsålder som tillämpas vid företaget 
- Är tjänstledig under minst tre månader - räknat från lönerevisionstidpunkten - av annan 

orsak än sjukdom eller föräldraledighet. När tjänstemannen återgår i tjänst skall lönen 
bestämmas efter samma normer som gällt för övriga tjänstemän vid företaget enligt 
löneavtalet.  

- Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning skall utges till tjänsteman, som enligt 
ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid skall bestämmelserna i löneavtalet vara 
vägledande. 

- Om tjänsteman, som är anställd vid företagets lönerevisionsdatum är anställd som 
vikarie eller på prov och som enligt första stycket inte omfattas av löneavtalet, under 
avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid företaget skall bestämmelserna i 
löneavtalet vara vägledande vid fastställande av tjänstemannens lön. 

 



 

1.3 Tjänsteman som slutar sin anställning 

Om en tjänsteman har slutat sin anställning efter företagets lönerevisionsdatum och inte fått 
lönehöjning enligt löneavtalet skall företaget, utan särskild anmaning utbetala vad tjänste-
mannen har att fordra. 

1.4 Anställningsavtal som träffats senare än 6 månader före företagets Lönerevisionsdatum 

Om företaget och en tjänsteman har träffat avtal om anställning, senare än 6 månader före 
företagets lönerevisionsdatum, och därvid även om viss lön och de vidare uttryckligen har 
överenskommit att den avtalade lönen skall gälla oberoende av närmast påföljande lönerevision 
skall tjänstemannen inte omfattas av denna lönerevision. 

1.5 Redan genomförd lönerevision 

Om de lokala parterna i avvaktan på nytt löneavtal redan har träffat överenskommelse om 
lönehöjningar skall dessa avräknas mot vad tjänstemännen erhåller vid tillämpning av det 
kommande löneavtalet såvida inte uttrycklig lokal överenskommelse om annat har träffats. 

2.  TILLÄMPNINGSREGLER 

Följande tillämpningsregler gäller om inte lokala överenskommelser träffas om annat. 

2.1 Begreppet företag 

Om ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om företaget har flera enheter på 
samma ort ska varje enhet anses vara ett "företag". Företaget betraktas dock som en helhet om 

a) det varit klar praxis vid tillämpning av tidigare lönebildningsavtal eller 
b) om lokal överenskommelse träffas med denna innebörd 

2.2 Retroaktiv omräkning 

Följande gäller beträffande utbetalade ersättningar samt gjorda avdrag. 

2.2.1 Övertidsersättning, restidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid m.m. 

Övertidsersättningar, restidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid m.m. skall 
omräknas retroaktivt. Omräkning skall ske individuellt för varje tjänsteman, såvida inte lokal 
överenskommelse träffas om att om räkningen skall ske med den genomsnittliga lönehöjningen 
för tjänstemännen vid företaget. 

2.2.2. Tjänstledighets avdrag 

Tjänstledighetsavdrag skall omräknas retroaktivt. Omräkningen skall ske individuellt. 

2.2.3. Sjukavdrag 

Sjukavdrag i arbetsgivarperioden, enligt lag om sjuklön, skall omräknas retroaktivt. Retroaktiv 
omräkning skall också göras av sjuklön för bortfallande skift- eller OB-ersättning. 

Avdrag/sjukavdrag som grundar sig på ersättning från försäkringskassan skall inte omräknas 
retroaktivt. 

 



 

2.2.4. Semestertillägg 

Utbetalt semestertillägg skall omräknas retroaktivt. 

2.2.5. Arbetstidsförändring 

Om arbetstidens längd vid företaget eller för vissa tjänstemän förändras skall lönerna för 
berörda tjänstemän ändras i proportion till arbetstidsförändringen. Detta gäller inte för 
överenskommelse om arbetstidsförkortning i central löneöverenskommelse. 

3.  PROVISION 

Följande regler för provision gäller om inte lokala eller enskilda överenskommelser träffas om 
annat. 

3.1. Krontalsprovisioner 

Om en tjänsteman förutom med fast lön även är avlönad med ersättningsbelopp, som bestäms i 
kronor per producerad enhet eller försåld enhet, skall detta belopp prövas enligt samma 
principer som övriga löneökningar i samband med lönerevisionen. 

3.2 Garanterade provisioner 

Garanterat provisions- eller tantiembelopp eller liknande inkomstgaranti skall prövas enligt 
samma principer som övriga löneökningar i samband med lönerevisionen. 

3.3 övriga provisioner 

För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör eftersträvas - med beaktande av att det 
ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde tjänstemannen kan variera 
- att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga tjänstemän. 

4.  PREMIELÖN 

För tjänsteman med premielön gäller samma principer för lönehöjningar som för övriga 
tjänstemän 

5.  VISSA PENSIONSFRÅGOR 

5.1 Pensionsmedförande lönehöjningar 

Om lönehöjning utges till tjänsteman som anges i punkt 1.3 ovan och som är pensions-
berättigad, skall höjningen inte vara pensionsmedförande. Om anställningen har upphört på 
grund av pensionsfall skall emellertid lönehöjningen vara pensionsmedförande. 

5.2 Anmälan om pensionsmedförande lön 

Företaget skall såsom pensionsmedförande lön till Collectum anmäla den nya lönen efter 
lönerevisionstidpunkt. 

 

  



 

D. TEKNISKA ANVISNINGAR TILL LÖNEAVTALET 

1.  LÖNEAVTALETS OMFATTNING 

1.1   

Löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast dagen före 
företagets lönerevisionsdatum. 

1.2 Undantag av vissa kategorier 

Löneavtal omfattar inte tjänsteman som vid företagets lönerevisionsdatum: 

− Är anställd för vikariat, som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller visst 
arbete och vars anställning inte har varat fortlöpande under tre månader eller 

− Är anställd på prov och antingen inte har övergått direkt från tidigare anställning, i 
vilken han har omfattats av tjänstemannaavtal om allmänna villkor, eller vars 
anställning inte har varat fortlöpande under tre månader eller 

− Innehar anställning som utgör bisyssla eller 

− Kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han uppnått pensionsåldern eller har anställts 
efter att han uppnått den ordinarie pensionsålder som tillämpas vid företaget 

− Är tjänstledig under minst tre månader - räknat från lönerevisionstidpunkten - av annan 
orsak än sjukdom eller föräldraledighet. När tjänstemannen återgår i tjänst skall lönen 
bestämmas efter samma normer som gällt för övriga tjänstemän vid företaget enligt 
löneavtalet.  

− Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning skall utges till tjänsteman, som enligt 
ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid skall bestämmelserna i löneavtalet vara 
vägledande. 

− Om tjänsteman, som är anställd vid företagets lönerevisionsdatum är anställd som 
vikarie eller på prov och som enligt första stycket inte omfattas av löneavtalet, under 
avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid företaget skall bestämmelserna i 
löneavtalet vara vägledande vid fastställande av tjänstemannens lön. 

1.3 Tjänsteman som slutar sin anställning 

Om en tjänsteman har slutat sin anställning efter företagets lönerevisionsdatum och inte fått 
lönehöjning enligt löneavtalet skall företaget, utan särskild anmaning utbetala vad 
tjänstemannen har att fordra. 

1.4 Anställningsavtal som träffats senare än 6 månader före företagets Lönerevisionsdatum 

Om företaget och en tjänsteman har träffat avtal om anställning, senare än 6 månader före 
företagets lönerevisionsdatum, och därvid även om viss lön och de vidare uttryckligen har 



 

överenskommit att den avtalade lönen skall gälla oberoende av närmast påföljande lönerevision 
skall tjänstemannen inte omfattas av denna lönerevision. 

1.5 Redan genomförd lönerevision 

Om de lokala parterna i avvaktan på nytt löneavtal redan har träffat överenskommelse om 
lönehöjningar skall dessa avräknas mot vad tjänstemännen erhåller vid tillämpning av det 
kommande löneavtalet såvida inte uttrycklig lokal överenskommelse om annat har träffats. 

2.  TILLÄMPNINGSREGLER 

Följande tillämpningsregler gäller om inte lokala överenskommelser träffas 
om annat. 

2.1 Begreppet företag 

 Om ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om företaget har flera enheter på 
samma ort ska varje enhet anses vara ett "företag". Företaget betraktas dock som en helhet om 

a) det varit klar praxis vid tillämpning av tidigare lönebildningsavtal eller 

b) om lokal överenskommelse träffas med denna innebörd 

2.2 Retroaktiv omräkning 

Följande gäller beträffande utbetalade ersättningar samt gjorda avdrag. 

2.2.1 Övertidsersättning, restidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid m.m. 

Övertidsersättningar, restidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid m.m. skall 
omräknas retroaktivt. Omräkning skall ske individuellt för varje tjänsteman, såvida inte lokal 
överenskommelse träffas om att om räkningen skall ske med den genomsnittliga lönehöjningen 
för tjänstemännen vid företaget. 

2.2.2. Tjänstledighets avdrag 

Tjänstledighetsavdrag skall omräknas retroaktivt. Omräkningen skall ske individuellt. 

2.2.3. Sjukavdrag 

Sjukavdrag i arbetsgivarperioden, enligt lag om sjuklön, skall omräknas retroaktivt. Retroaktiv 
omräkning skall också göras av sjuklön för bortfallande skift- eller OB-ersättning. 

Avdrag/sjukavdrag som grundar sig på ersättning från försäkringskassan skall inte omräknas 
retroaktivt. 

2.2.4. Semestertillägg 

Utbetalt semestertillägg skall omräknas retroaktivt. 

2.2.5. Arbetstidsförändring 

Om arbetstidens längd vid företaget eller för vissa tjänstemän förändras skall lönerna för 
berörda tjänstemän ändras i proportion till arbetstidsförändringen. Detta gäller inte för 
överenskommelse om arbetstidsförkortning i central löneöverenskommelse. 



 

3.  PROVISION 

Följande regler för provision gäller om inte lokala eller enskilda 
överenskommelser träffas om annat. 

3.1. Krontalsprovisioner 

Om en tjänsteman förutom med fast lön även är avlönad med ersättningsbelopp, som bestäms i 
kronor per producerad enhet eller försåld enhet, skall detta belopp prövas enligt samma 
principer som övriga löneökningar i samband med lönerevisionen. 

3.2 Garanterade provisioner 

Garanterat provisions- eller tantiembelopp eller liknande inkomstgaranti skall prövas enligt 
samma principer som övriga löneökningar i samband med lönerevisionen. 

3.3 övriga provisioner 

För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör eftersträvas - med beaktande av att det 
ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde tjänstemannen kan variera 
- att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga tjänstemän. 

4.  PREMIELÖN 
För tjänsteman med premielön gäller samma principer för lönehöjningar som för övriga 
tjänstemän 

5.  VISSA PENSIONSFRÅGOR 

5.1 Pensionsmedförande lönehöjningar 

Om lönehöjning utges till tjänsteman som anges i punkt 1.3 ovan och som är 
pensionsberättigad, skall höjningen inte vara pensionsmedförande. Om anställningen har 
upphört på grund av pensionsfall skall emellertid lönehöjningen vara pensionsmedförande. 

5.2 Anmälan om pensionsmedförande lön 

Företaget skall såsom pensionsmedförande lön till Collectum anmäla den nya 
lönen efter lönerevisionstidpunkt. 

 



Kalkylunderlag 2017 Trä- och Möbelföretagen 
Ålder Namn Befattning  Lön  

Datum 
A Tjänstemans  
bidrag till pott   
 2,0 % för 
individuell 
fördelning 

B Garanterad 
höjning 
290 kr 
(heltid) 

C Resterande 
belopp till den 
allmänna potten 
för fördelning 

D Utfyllnad till 
lägstlön  
< 1 års anställning 
– 17 846 kr 
> 1 års anställning 
– 18 769 kr 

E Övriga  
tillägg 
befordrings- 
tillägg 

Klubbens för- 
slag till ny lön 

Ny lön 
datum 
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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 r ä -  o c h  M ö b e l f ö r e t a g e n  -  S t o p p m ö b e l i n d u s t r i n  

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 

Lönepott 
Vid företaget bildas det en lönepott i procent av 
lönesumman av tjänstemannagruppens löner. Potten 
skall fördelas vid en lokal lönerevision där det cen-
trala avtalets pott är miniminivå. 
 
Lönepotten ska fördelas i tjänstemannagruppen vid 
en lokal löneförhandling med utgångspunkt från 
löneavtalets löneprinciper och med beaktande av 
riktlinjerna avseende kompensutveckling. 

Löneöversyn 
 
Som en del i löneprocessen med lönerevision ge-
nomför också de lokala parterna en löneöversyn, 
som inom ramen för förbundspotten, medför löne-
ökningar i syfte att bibehålla eller uppnå önskad 
lönestruktur för Unionens medlemmar. 
 
Vid överväganden beträffande lönestrukturen ska 
beaktas de i gruppen ingående tjänstemännens 
ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalifi-
cerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större 
befogenheter och ansvar, befordran, bättre arbetsin-
satser samt sådan utveckling av egen och andras 
kompetens som är av vikt för verksamheten. Sär-
skild hänsyn ska vidare tas till individer med 
ogynnsamt löneläge eller ogynnsam löneutveckling.  
Unionen är överens med Trä- och Möbelföretagen 
om att det är naturligt att i samband med befordran 
eller utökat ansvarsområde se över lönen. 
 

Den sammanlagda löneökningen, inklusive den avta-
lade potten uppgår till 6,0 procent för avtalsperioden. 

Löneökningar 
Under avtalsperioden gäller följande procentsatser för 
löneökningar: 

• 2,0 procent per 2017-04-01 
• 2,0 procent per 2018-04-01 
• 2,0 procent per 2019-04-01 

Lägsta löneökning och individgaranti 
Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 
ska lägsta löneökning vara: 

• 290 kronor från 1 april 2017 
• 290 kronor från 1 april 2018 
• 290 kronor från 1 april 2019 

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

• 17 846 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 18 203 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 18 567 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
För tjänsteman med minst ett års anställning skall lönen 
uppgå till lägst: 

• 18 769 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 19 144 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 19 527 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
 

 
   



 

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 2017 och 0,3 procent 
2019 till individens tjänstepension. Det nuvarande 
sammanlagda värdet av individens kompletterande 
avsättningar är nu 0,9 procent per 2017-04-01 och 
1,2 procent per 2020-04-01. Målet är att fortsätta 
utöka avsättningar i kommande avtalsrörelser. 

Balans i arbetslivet 
Ett nytt arbetstidsavtal har slutits som innebär att 
begränsningsperioden utökas från fyra till tolv 
veckor (alternativt tre månader).  Under dessa tolv 
veckor kan arbetstiden utökas till som mest 48 
timmar per helgfri vecka. Den genomsnittliga ar-
betstiden under 12-veckorsperioden får dock inte 
överstiga 40 timmar. 
 
Utnyttjar arbetsgivaren (efter MBL-förhandling) 
denna möjlighet kompenseras tjänstemannen med 
60 minuters betald ledighet för varje vecka som 
arbetstiden uppgår till 48 timmar. Vid utökning 
med mindre än 48 timmar proportioneras kompen-
serad tid i förhållande till utökningen. 

Arbetsgrupper 
Överenskommelse har slutits om att tillsätta två 
arbetsgrupper. 
 
Den första är en arbetsgrupp med syfte att se över 
löneavtalet. Unionen ställde vid kravväxlingen i 
december ett krav på att stärka tjänstemannens 
inflytande i löneprocessen på företag där det saknas 
klubb och arbetsplatsombud med förhandlingsman-
dat. Arbetsgiveren ställde vid samma tillfälle krav 
på avskaffande av individgarantin. Ingen av parter-
na fick igenom sina krav. Istället kom vi överens 
om denna arbetsgrupp som kommer att ta fram ett 
underlag inför nästa avtalsrörelse. 
 
Den andra arbetsgruppen syftar till att utreda möj-
ligheterna att slå ihop kollektivavtalen för TMF-
Träindustrin och TMF-Stoppmöbelindustrin. Inga 
förändringar kommer att göras under avtalsperioden 
utan gruppen kommer att ta fram ett underlag inför 
nästa avtalsrörelse. 

Övrigt 
Den tidigare förhandlingsordningen från 1976 
kommer den 1 september 2017 att ersättas av en ny 
och mer lätthanterlig. Den viktigaste förändringen 
är förkortade preskriptionstider för att påkalla cen-
tral förhandling i tvister om ogiltigförklarande av 
en uppsägning eller ett avskedande. I den nya för-

handlingsordningen kortas denna tid ned till två veck-
or. 

 

Vad gäller för mig som har klubb på arbetsplat-
sen  

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 
alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor 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 för mig som saknar klubb på arbets-
platsen 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 
med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis 
möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, 
ha koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 
idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 
verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-
lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 
som har valts kallas förtroendevalda. Om företaget har 
kollektivavtal gäller förtroendemannalagen som ger de 
fackliga företrädarna rätt att utbilda sig för uppdraget 
och ägna sig åt fackligt arbete på betald arbetstid.  

Läs mer på www.unionen.se/fortroendevald/klubb om 
hur det går till att bilda en Unionenklubb. 

 
När det gäller lönerevisionen så måste arbetsgivaren 
följa löneavtalet även om det saknas klubb på din ar-
betsplats. Om du inte fått möjlighet att genomföra ett 
lönesamtal eller upplever att arbetsgivaren i övrigt inte 
följer löneavtalet så påtala detta för din chef. Hjälper 
inte det så kontakta vår medlemsservice på 0770-
870 870. 
 
Tips och råd inför ditt löneavtal kan du hitta 
på www.unionen.se/rad-och-stod/ditt-lonesamtal. 
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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!



3

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
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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.
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 • 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
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för årsmötet
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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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