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Källor och lästips

Den individuella lönesättningen innebär att arbetsgivarsidan får stor makt 
att sätta lönerna på subjektiva grunder. Ledningarna för Umeå universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet låter personalen ge synpunkter på löne
påslagen, men förbehåller sig rätten att ta besluten. Chefen sätter priset på 
din arbetskraft.

Vi syndikalister anser tvärtom att personalkollektivet ska sätta priset på sin 
arbetskraft. Cheferna kan framföra synpunkter, men kollektivet ska fastställa 
vad som är ett rättvist lönesystem.

Den syndikalistiska sektionen på Umeå campus arbetar för en solidarisk 
lönesättning. Anställda ska inte konkurrera med varandra i hopp om påslag 
från cheferna. Vi ska inte tvingas sälja oss individuellt. När personalen 
genomdriver kollektiva krav kan alla garanteras en rättvis del.

På följande sidor berör vi den individuella lönesättningens etablering, vår 
kritik av systemet, våra alternativ och möjliga strategier på Umeå campus. 
Dokumentet behandlades på sektionens årsmöte 2013 och kommer att 
uppdateras utifrån nya erfarenheter.
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1. När facket blev en nolla
Den individuella lönesättningens intåg 
på arbetsmarknaden är en av de största 
fackliga eftergifterna under de senaste 30 
åren. Systemet innebär att kollektivavtalens 
tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. 
Det ger cheferna makt att sätta lönerna på 
subjektiva grunder. Systemet garanterar 
inte individen något inflytande över löne
sättningen. Tvärtom töms kollektivavtalen 
på garantier såsom: minimilön, årliga påslag, 
lönetrappor, befattningslöner och tarifflöner. 
En mer korrekt beteckning på systemet är 
därför subjektiv chefslönesättning. Lönerna 
sätts i lokala förhandlingar under fredsplikt, 
i individuella lönesamtal eller av cheferna 
utan föregående samtal. Fredsplikt innebär 
att facket som är part i avtalet är förbjudet att 
vidta strejk, blockad och andra stridsåtgärder.

Den mest extrema varianten är så kallade 

sifferlösa avtal eller nollavtal. Då kan arbets
givaren anställa den som säljer sig billigast. De 
centrala avtalen garanterar varken generella 
påslag eller lönepotter som fördelas lokalt. 
Löneökningarna bygger på chefernas goda 
vilja. 

2. Från näringslivet till campus
Den individuella lönesättningen 
lanserades 1987 på kongressen för 
Svenska arbetsgivareföreningen, SAF 
(föregångaren till Svenskt Näringsliv). Målet 
formulerades: “Lönesättningen skall ej vara 
en förhandlingsfråga, det är chefens verktyg”. 
Det är framförallt Teknikarbetsgivarnas 
kampförbund som har ivrat för nollavtal 
och lokal fördelning under fredsplikt. 
Arbetsgivarna har dock tvingats stanna på 
halva vägen i industrisektorn. De centrala 
avtalen innehåller fortfarande minimilöner 
och garanterade påslag. Bara en del av 
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löneökningarna fördelas genom subjektiv 
chefslönesättning. 

I utbildningssektorn har centrala nollavtal 
trumfats igenom. Umeå universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet är två 
exempel. Vissa procentuella lönepotter 
har dock behållits i lokala kollektivavtal. 
Vid Umeå universitet nådde godtycket 
i lönesättningen en tragikomisk kulmen 
år 2009. Då utfärdades nya kriterier med 
inspiration från konsultbolaget Valuator. 
Cheferna rekommenderades bland annat 
att inför lönesättningen beakta huruvida en 
anställd ”använder glädje och humor då det 
passar” och ”är villig att med kort varsel byta 
arbetsuppgift”. Cheferna 
ålades också att bedöma 
om anställda ”ger uttryck 
för avvikande åsikter 
på ett balanserat och 
konstruktivt sätt”. 

Dessa kriterier verkar 
ha varit alltför absurda 
för att överleva. Den 
subjektiva chefs
lönesättningen består 
dock, påhejad av 
representanter för alla 
fackförbund utom vår 
syndikalistiska sektion. 
Personalen har aldrig 
fått godkänna eller avvisa lönesystemet 
eftersom de fackförbund som träffar kollek
tivavtalen inte skickar ut avtalen på beslutande 
omröstningar.

3. Tre lönebildningsregimer
Sverige har inga lagstadgade minimilöner. I ett 
historiskt perspektiv kan man urskilja tre olika 
regimer för lönebildningen: (1) arbetsgivarnas 
regim, (2) de anställdas regim och (3) 
organ  isations eliternas regim. På 1800talet 
rådde en lönebildning i arbetsgivarnas regi. 
Cheferna dikterade ensidigt villkoren. De 
framväxande fackföreningarna försökte trumfa 

igenom en lönebildning i de anställdas regi. 
Genom kollektiva påtryckningar och upp
görelser skulle personalen diktera lönerna. 
Arbetsgivarna tvingades acceptera en 
maktdelning i lönesättningen.

De flesta fackföreningar blev dock allt
mer toppstyrda. Representanterna för 
fackförening ar och arbetsgivarföreningar tog 
makten över lönesättningen. En lönebildning 
i organisationseliternas regi formades. En 
milstolpe var 1938 års Saltsjöbadsavtal 
mellan LO och SAF. Man enades om en 
återhållsam löneutveckling. Ökningstakten 
i exportindustrin skulle utgöra taket för hela 
arbetsmarknaden. All lönekamp från golvet 

skulle bekämpas och 
kollektivavtal träffas 
över huvudet på den 
arbetande befolkningen. 
En annan milstolpe var 
LOkongressen 1941. 
Då förstärktes LO:s 
makt över förbunden 
och förbundsstyrelsernas 
makt över avdelningar 
och klubbar. Under 
andra världskriget 
svetsades eliterna i 
LO, SAF och staten 
samman. Efter kriget 
initierade SAF centrala 
förhandlingar i syfte att 

bromsa lönekraven. 

En positiv aspekt av eliternas regim är 
att de lägsta lönerna har legat högre än i 
många andra europeiska länder. Hotet från 
arbetsgolven skrämde fram denna eftergift. 
Från 1960talet till början av 1980talet 
minskade klyftorna mellan kvinnor och män. 
Dessutom har elit ernas lönebroms utmanats 
under hela efterkrigs tiden. De anställdas 
självständiga kamp har varit en kraftfull 
underström. Det tydligaste uttrycket är den 
20åriga vågen av ”vilda strejker” från 1969 till 
början av 1990talet. Det är en lönebildning i 
de arbetandes regi som aldrig har utraderats. 

“Varför har 
arbetsgivarna drivit igenom 
individuell lönesättning? Det 
kan tolkas som ett svar på 
att en obstinat arbetskraft 
utmanade chefernas 
ställning och företagens 
vinster. ”
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Syndikalister har i över 100 år spelat en 
drivande roll i organiseringen underifrån. 

Den individuella lönesättningen är en 
återgång till arbetsgivarnas regim. Den ny
gamla löneregimen är dock inte identisk med 
1800talets patronvälde. Det nutida ramverket 
består av kollektivavtal och systemet godkänns 
av fackliga representanter. Tjänstemännen 
inom industrin var föremål för individuell 
lönesättning redan på 1930talet, men det 
dröjde innan systemet slog igenom på bred 
front.

4. En motoffensiv
Varför har arbetsgivarna drivit igenom 
individ uell lönesättning? Det kan tolkas 
som ett svar på att en obstinat arbetskraft 
utmanade chefernas ställning och företagens 
vinster. Ända fram till slutet av 1970talet 
ökade lönernas andel av BNP på vinsternas 
bekostnad. Allt fler löntagare krävde också 
demokrati på jobbet. I ett berömt yttrande 
1976 dek la re rade SAFordföranden 
Curt Nicolin att: ”Vi måste kortsluta 
fackföreningssystemet”. Den individuella 
lönesättningen är en teknik för att undergräva 
de anställdas solidaritet och motstånd. 

Sedan början av 1980talet har vinsternas 
andel av BNP ökat. Mönstret är likadant 
i hela Västvärlden. Lönernas tillbakagång 
drabbar den offentliga välfärden då vinster 
beskattas mycket mildare än löner.  Den 
12 juni 1999 gjorde finansmannen Robert 
Weil följande bokslut på Dagens Nyheters 
debattsida: 

Kapitalister, förena er och tacka 
löntagarna! Tack till de många som 
avstått nästan allt för att vi kapitalister 
skulle kunna få alltför mycket! Men nu är 
kapitalets fest med största sannolikhet 
snart över och vi kommer nog aldrig mer 
att få uppleva något liknande igen. 

Nio år senare, på DN:s kultursidor den 20 

februari 2008, konstaterade Robert Weil att 
festen inte hade tagit slut. De lyckosamma 
hade fått det ännu bättre. Den individuella 
lönesättningen är givetvis bara en teknik bland 
många i arbetsgivarnas offensiv.

5. Decentralisering utan demokratisering
Den individuella lönesättningens intåg 
sammanfaller med en decentralisering av 
förhand lingarna på hela arbetsmarknaden. 
Mellan åren 19561982 förde LO och SAF 
centrala löneförhandlingar utan avbrott. 
År 1990 tog SAF ett principbeslut om 
att inte längre medverka. Den centrala 
lönebromsen höll inte måttet. Tyngdpunkten 
för avtal och förhand lingar har förskjutits 
till förbundsnivån och vidare till avdelningar 
och klubbar. TCO och Sacoförbunden 
uppvisar ett liknande mönster. Det är en 
decentralisering utan demokratisering. Makt 
flyttas från en grupp fackliga representanter 
till en annan. Makten flyttas inte från toppen 
till medlemsbasen. Förbund en bevarar också 
stadgar enligt vilka beslut om stridsåtgärder 
tas av den centrala styrelsen, inte av 
medlemmarna. 

Syndikalistiska fackföreningar är fortfarande 
nästan ensamma om att praktisera direkt 
demokrati och lokal stridsrätt. Vi har inget 
principiellt emot centrala förhandlingar och 
avtal. Avvägningen mellan central och lokal 
reglering är en fråga om lämplighet och 
taktik. Avvägningen ser väldigt olika ut i olika 
branscher. Huvudsaken är att avtal går ut på 
omröstning och att det finns en beredskap för 
konflikt när förhandlingarna strandar.

6. Ett lågvattenmärke
Parallellt med decentraliseringen har en 
central lönenorm återetablerats i form av 
industrinormen. Exportindustrins arbets
givare har alltid krävt att deras sektor ska 
vara “löneledande”. De vill sätta “märket” 
för alla branscher. Det innebär att de vill 
vara lönebromsare på hela arbetsmarknaden. 
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In dustrins dämpade ökningstakt ska utgöra 
taket för alla branscher. År 1997 accepterades 
kravet av den fackliga sidan genom det så 
kallade Industriavtalet. 

Till skillnad från 1938 års Saltsjöbadsavtal är 
inte LO och SAF/Svenskt Näringsliv parter 
i Industriavtalet. Men i nästan alla branscher 
sluter arbetsgivarna upp kring industrinormen. 
Så gör även staten. Riksbanken slår tillbaka 
offensiva lönekrav med räntehöjningar. År 
2000 bildades Medlingsinstitutet för att 
försvara normen. Offensiva fackföreningar 
har sedan dess drabbats av tvångsmedling och 
uppskjutna stridsåtgärder. Därtill kommer 
trycket på lönerna i form av massarbetslöshet. 
Politiken för full syssel
sättning övergavs på 
1990talet. Försvagade 
akassor och sociala 
skyddsnät har samma 
effekt.

Industrins arbetsgivare 
vill alltså centralstyra 
all löneutveckling 
samtidigt som de ivrar 
för decentralisering. 
Hur går det ihop? 
Under industrins löneledande avtal vill de se 
en lokal och individuell lönesättning under 
freds plikt. Alla fackföreningar värda namnet 
måste utmana detta lågvattenmärke. Annars 
fortsätter företagens vinster att skena iväg och 
det blir omöjligt att utjämna klyftorna mellan 
kvinno och mansdominerade branscher. 
För Umeå universitetssektion börjar kampen 
lokalt i opposition mot den individuella 
lönesättningen.

7. Vår kritik
För att få perspektiv på hur extrem den 
individuella lönesättningen är kan vi föreställa 
oss att en fackförening stoltserar med att 
träffa nollavtal om anställningsformer och 
arbetstider. Då är chefen fri att belöna Kalle 

med fast anställning, sex timmars arbetsdag 
och tio veckors semester medan kollegan Lisa 
får nöja sig med korta påhugg, åtta timmars 
arbete och en veckas semester.

De fackliga organisationerna bildades 
ursprungligen för att förhindra chefernas 
godtycke och marknadskrafternas orättvisa 
genomslag. Att välkomna den individuella 
lönesättningen är att sätta hoppet till cheferna 
och marknadskrafterna. Systemet öppnar för 
en mindre grupp löntagare att skaffa sig privi
legier. Är din kompetens en bristvara kan du 
få en stark förhandlingsposition (såvida inte 
bristen vänds till ett utbudsöverskott). Tillhör 
du en yrkesgrupp som av tradition värderas 

högt i klassamhället kan 
du också gynnas. Hit 
hör exempelvis läkare. 
Är du dessutom en vit 
medelålders man har du 
ytterligare en fördel.

LOförbundet 
Transport är ett av få 
förbund som står emot 
individuell lönesättning. 
På förbundets avtals
områden sätts lönerna 

främst genom centrala tariffer. Resultaten 
av det finns dokumenterat. Skill na derna 
mellan kvinnors och mäns löner har studerats 
tvärvetenskapligt i antologin Tarifflöner och 
individuell lönesättning (2011). En slutsats 
är att löneklyftan mellan könen är mindre 
i transportsektorn än på arbetsmarknaden 
som helhet. En annan slutsats är att klyftan 
växer när tarifferna frångås. Därmed inte 
sagt att Transport har den bästa strategin för 
jämställdhet.

Vi syndikalister vill avskaffa den individuella 
lönesättningens på grund av: 
•	 att cheferna får stor makt att sätta 

lönerna på subjektiva grunder
•	 att diskriminering blir svårare att bevisa 

då chefer kan bortförklara löneskillnader 
med diffusa kriterier

“Vi som gör jobbet 
skall sätta priset på vår 
arbets kraft, så långt 
förhandlingsstyrkan 
medger.”
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•	 att växande löneklyftor är resultatet och 
det uttalade syftet

•	 att systemet leder till negativ konkurrens 
och underdånighet inför chefen

•	 att individuella lönesamtal slösar 
arbetstid för alla inblandade

•	 att lönen i sämsta fall fungerar som 
medel för att bestraffa, tysta och splittra 
anställda

 
Vi betonar att lönesystemet inte bara är en 
plånboksfråga. Det är ett psykosocialt arbets
miljöproblem. Det är inte värdigt myndiga 
människor att exponeras för subjektiv chefs
lönesättning. Situationen förbättras inte 
av att prefektstyre och sammanslagningar 
koncentrerar makten hos ett fåtal chefer.

Vi har noterat ett utbrett missnöje med 
lönesättningen vid Umeå universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet. Det verkar 
samtidigt inte vara många kollegor som vill 
återupprätta den gamla lönebildningen i 
organisationseliternas regi. Många accepterar 
individuell lönesättning i tron att det är det 
minst dåliga alternativet, men det finns inte 
bara två regimer utan minst tre.

8. Alternativ
Syndikalister anser att lönen varken ska sättas 
av fackliga representanter och arbetsgivar
företrädare, eller i individuella samtal mellan 
anställd och chef. Vi som gör jobbet skall sätta 
priset på vår arbetskraft, så långt förhand
lingsstyrkan medger. Genom att tillsammans 
utöva ett tryck på arbetsgivarsidan kan vi 
maximera löneuttagen och fördela dem mellan 
oss. Uppgörelserna bör förankras i beslutande 
omröstningar bland berörda anställda. De kan 
sedan regleras i enkla förhandlingsprotokoll, 
kollektivavtal eller andra former.

Vår utgångspunkt för alla diskussioner är att 
den som förespråkar löneskillnader har en 
tung bevisbörda för sin sak. Vi vill uppvärdera 
så kallat okvalificerat arbete. Hit hör lönerna 
för städare, vaktmästare, amanuenser och 

serveringspersonal. Vi anser också att 
administratörer, tekniker, doktorander och 
adjunkter bör lyftas upp i relation till seniora 
forskare. 

Mindre löneskillnader kan vara acceptabla 
om de bygger på objektiva kriterier som 
har personalens stöd. Rimliga kriterier är 
exempelvis vilka arbetsuppgifter man utför, 
anställningstidens längd och den utbildning 
man har. Till varje kriterium bör en bestämd 
lönenivå knytas. Kriterierna är objektiva i 
den bemärkelsen att de inte ger utrymme för 
chefernas tycke och smak.

På Umeå campus verkar syndikalister för:
•	 att ingen personalkategori ska tjäna 

mindre än 25 000 kr före skatt räknat på 
en heltidsanställning

•	 att lönerna ska frysas eller helst sänkas 
för alla som tjänar mer än 50 000 kr

•	 att de lägst avlönade personerna 
och yrkesgrupperna ska få de största 
lönelyften

•	 att resterande löneskillnader ska baseras 
på objektiva kriterier

Efter att en hög minimilön har etablerats 
måste lägsta nivån justeras uppåt över tid. 
Vi vet att ovan nämnda krav inte har stöd 
hos alla anställda. Vi varken vill eller kan 
driva i genom kraven förrän en majoritet av 
de berörda personalgrupperna är beredda 
att kämpa för kraven. Syndikalister agerar 
tillsammans med övriga anställda. Vi sätter 
oss inte över kollegorna likt fackpampar. Vi 
försöker jämka ihop olika uppfattningar till 
gemensamma krav. 

Det viktiga är:
•	 att varje personalgrupp formulerar krav 

och utarbetar nya lönesystem
•	 att anställda sätter tyngd bakom kraven 

genom lämpliga påtryckningar mot 
arbetsgivarsidan

•	 att kollektiva uppgörelser ingås som är 
godkända av de anställda genom direkt 
demokratiska omröstningar
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•	 att endast de löneskillnader består som 
majoriteten anser vara rättvisa

I nuläget är doktorander en av få personal
kategorier som har ett relativt rättvist löne
system i form av en trappa med årliga lönelyft. 
Vi syndikalister motsätter oss dock att 
läkardoktorander har en separat trappa som 
ligger ca 10 000 kr högre. Alla doktorander 
bör lyftas upp till denna nivå. Det ska vara en 
trappa för alla.

9. Strategier
På Umeå campus är den solidariska löne
sättningen i sin linda. Vilka steg som 
är möjliga och lämpliga att ta varierar 
mellan olika personalgrupper och delar av 

universiteten. Ett första steg för vår sektion 
är en kampanj som inleddes hösten 2013. Vi 
offentliggör befintliga löner, ordnar öppna 
diskussionsmöten och uppmuntrar opposition. 
Vid Umeå universitet och Sveriges lantbruks
universitet är lönelistorna offentlig handling. 
Vid företagen på universitetsområdet kan 
cheferna vägra lämna ut listorna, men likafullt 
bör kravet ställas. Vår kampanj har fokus på 
en del av campus i taget. Startpunkten är 
Humanisthuset vid Umeå universitet.

En fackförening kan inte ställa sig utanför 
det individuella lönesystemet. Det leder bara 
till självmarginalisering. Man måste agera i 
systemet med sikte på att avskaffa det. 

Vår sektion har i flera år löneförhandlat för 
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medlemmarna som grupp. Kraven formuleras 
av medlemmarna, förhandlingen drivs av en 
kommitté och berörda medlemmar godkänner 
eller avvisar arbetsgivarens bud. Berörda 
medlemmar är också välkomna att medverka 
vid förhandlingsbordet. Vi har bevakat att 
varje medlem följer löneutvecklingen i den 
aktuella befattningen. Vi driver inte krav 
för dem som tjänar 50 000 kr/månad eller 
mer. Högavlönade är hjärtligt välkomna i vår 
sektion men de förväntas solidarisera sig med 
lågavlönade.

Nyss nämnda förhandlingar är viktiga men 
otillfredsställande. Vi har främst drivit 
enskilda medlemmars löner isolerat från 
medlemmens kollegor. Det utmanar inte den 
individuella lönesättningen. Därför backar 

sektionen upp alla medlemmar som vill agera 
kollektivt med sina närmsta kollegor. Ett 
idealscenario är att personalgruppen bojkottar 
individuella samtal och hittar strategier 
för att angripa lönesystemet. På följande 
rader skisseras fyra strategier. Det är ingen 
hand lingsplan färdig att omsätta. Det är 
utgångspunkter för taktisk diskussion.
 

a. Kollektivavtalsstrategier
Man måste skilja mellan att angripa löne
systemets formella sida och dess reella sida. 
Den formella består av kollektivavtalens 
regler för lönerevisionerna. Den reella består 
av godtycket i lönesättningen och de växande 
klyftorna. När man angriper den reella sidan 
utmanar man chefernas makt och verkar för 
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en rättvis lönesättning. Systemet förändras, 
gränserna flyttas, även om systemet är intakt 
på papperet.

Den formella sidan kan angripas på åtmin
stone två olika sätt. Ett sätt är att driva 
igenom nya kollektivavtal med tvingande 
riktlinjer. Exempelvis vid Volvo Lastvagnar 
i Umeå har IF Metallklubben träffat avtal 
som utesluter all individuell lönesättning. Den 
anställdas lönenivå bestäms av vilka arbets
uppgifter han eller hon utför. Avtalet har 
godkänts i allmän omröstning. 

På Umeå campus verkar 
inte kollektiv av tals
strategin vara framkomlig 
för tillfället. Vår sektion är 
inte part i kollektivavtalen. 
Arbetsgivarsidan är till
freds med att ingå avtal 
med jasägarna som styr 
de andra fackförbunden. 
Att i nuläget skriva nya 
kollektivavtal som går ut 
på omröstning innebär att 
man måste stångas med de 
fackliga byråkratierna. Det 
är en onödig omväg. Ett 
annat sätt att angripa lönesystemets formella 
sida är att vår sektion ingår en uppgörelse 
om en kollektiv lönepott vid sidan om 
kollektivavtalen.

b. Separat lönepott
Syndikalistiska sektioner har i olika branscher 
tillkämpat sig egna lönepotter. Ett exempel är 
fritidshemmet Eriksdalsvillan i Stockholm. 
Där organiserar sektionen en majoritet av 
personalen. Den kollektiva lönepotten fördelas 
enligt principer som klubbats på sektionens 
direktdemokratiska möten. De lägsta lönerna 
har höjts och klyftorna utjämnats. I nuläget 
framstår inte denna strategi som attraktiv på 
Umeå campus. En lönepott endast för våra 
medlemmar skulle omfatta en minoritet av 
de anställda och placera oss vid sidan om 

personalkollektivet.  Syndikalister vill verka 
inom kollektivet för bättre löner åt alla. Vi 
utgör alltid en majoritet tillsammans med 
övriga kollegor. 

c. Utomfackligt arbete
I nuläget framstår det som klokast att an
gripa lönesystemets reella sida. Det kan 
syndikalister göra genom facket, via sektionens 
kanaler, eller utanför sektionen men med stöd 
av densamma. Ett exempel på utomfackligt 
engagemang återfinns på Umeå centrum för 

genusstudier (UCGS). 
Hösten 2009 meddelade 
tio postdoktorer att de inte 
var intresserade av att delta 
i individuella lönesamtal. 
De krävde skriftligt att 
hela gruppen skulle lyftas 
till samma lönenivå. Kravet 
vidarebefordrades för 
beslut på fakultetsnivå. 
Trots motstånd från Saco
representanter accepterades 
kravet. Av postdoktorerna 
var en del medlemmar i vår 
sektion och en del anslutna 
till Sacoförbunden. 

Sådana strategier kan utvidgas till hela 
personalgruppen på en enhet eller omfatta 
flera enheter. Kraven kan utvecklas till ett 
nytt lönesystem där man exempelvis fastslår 
minimilöner för olika befattningar, särskilt 
lyfter upp de sämst betalda och ger årliga 
påslag åt alla. Om det inte är läge att driva 
igenom ett nytt system kanske personalen kan 
enas kring ett enkelt krav, exempelvis 1000 kr 
i påslag åt alla. 

Ett annat exempel på utomfackligt arbete 
är att påverka lönekriterier i grupper som 
tillsätts av cheferna. Man ska dock vara 
vaksam på risken att man legitimerar 
systemet utan att förändra det. Det är viktigt 
att trycka på objektiva kriterier, utjämning 
och förankring. Kriterier kan godkännas 

“Arbetsgivarsidan 
vill ogärna jämföra 
löner eftersom det 
belyser orättvisorna 
och det faktum att 
lönesättningen ofta är 
dåligt underbyggd.”
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exempelvis på personalmöte, genom röstsedlar 
eller en enkät. Både i det fackliga och utom
fackliga arbetet fungerar vår sektion som 
stöd och bollplank. Sektionen är till för att 
samordna engagemanget på olika delar av 
campusområdet, utbyta erfarenheter och 
bygga en växande kunskapsbank.

d. Genom facket
Även om vi syndikalister agerar med kollegor 
i andra fackförbund och med oorganiserade 
kollegor, så finns det flera fördelar med att 
agera genom sektionen. Personalgruppens krav 
kan drivas i förhandlingar och sättas på pränt 
i bindande protokoll. När sektionen begär 
förhandling är arbetsgivaren enligt lag skyldig 
att inställa sig. Vår sektion har rätt att besluta 
om strejk, blockad och andra stridsåtgärder. 
Vi har lokal stridsrätt enligt våra stadgar. Vi är 
inte bundna av kollektivavtalens fredsplikt. 

Stridsåtgärder kan vara effektiva om 
tillräckligt många är involverade och 
aktionerna har stöd i personalkollektivet. 
I konflikter som medför lönebortfall får 
syndikalister ersättning ur vår lokala och 
centrala stridsfond. De andra fackförbunden 
driver ofta förhandlingar utan medlemmarnas 
insyn eller kontroll. Medlemskollektivet 
är förbjudet att vidta stridsåtgärder 
utan godkännande från den centrala 
förbundsstyrelsen.

På vissa arbetsplatser kan det dröja innan 
personalen är redo att driva igenom kollektiva 
krav eller ens modifiera lönekriterierna. 
I sådana fall är det ändå värt att driva 
förhandlingar. Man kan jämföra de lägst 
betalda i en befattning med de högavlönade. 
Man kan kräva att cheferna förklarar vilka 
kriterier de senare uppfyller som inte de förra 
uppfyller. Om cheferna inte kan motivera 
skillnaderna bör de rimligen utjämnas. 
Arbetsgivarsidan vill ogärna jämföra 
löner eftersom det belyser orättvisorna 
och det faktum att lönesättningen ofta är 
dåligt underbyggd. Vi har goda skäl att 

ifrågasätta alla skillnader. Utan jämförelser 
är det omöjligt att veta om det förekommer 
diskriminering eller andra orättvisor.

10. Handlingsplaner
Det ovan sagda är möjliga utgångspunkter 
för handlingsplaner. När man gör en hand
lings plan behöver de fackliga kraven och 
metoderna anpassas efter den specifika 
situationen. Kraven och metoderna växer 
fram ur de berörda personalgrupperna eller 
förankras åtminstone här. Det handlar om att 
sätta oss in i sakfrågan, presentera argument 
för arbetsgivaren och välja påtryckningar som 
vi och våra kollegor är trygga i. Det måste 
också finnas en sammanhållning i kollektivet. 
En solidarisk kultur kan behöva utvecklas på 
längre sikt. En handlingsplan kan bestå av 
allt från taktiksnack över en kopp kaffe till ett 
dokument för flera år framåt.

I vår sektion kan alla medlemmar 
utarbeta handlingsplaner på lunchträffar, 
fackliga verkstäder och medlemsmöten. 
Vår studiekommitté ordnar kurser. Vår 
agitationskommitté hjälper till med att ta fram 
informationsmaterial och driva kampanjer. 
Vår förhandlingskommitté och andra aktiva 
medlemmar bistår i förhandlingar. Om det 
uppstår oenighet kring hur sektionen ska 
driva ett ärende – eller om ett ärende alls ska 
drivas – tas majoritetsbeslut på medlemsmöte. 
I brådskande fall beslutar styrelsen.

11. Avslutning
Den individuella lönesättningen förstärker 
arbetsgivarens förmynderi. Varför har 
representanterna för de flesta fackförbund 
accepterat det? Det beror sannolikt på att 
de länge förvaltade en regim som hade svagt 
eller inget stöd hos personalen. Men om 
chefslönesättningen likaså är impopulär, 
varför kämpar inte alla representanter för en 
lönebildning i personalkollektivets regi? Ett 
svar kan vara att det skulle utmana inte bara 
arbetsgivarens makt utan också de fackliga 
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representanternas ställning. Om medlems 
basen tar över det fackliga arbetet blir 
representanternas nuvarande roll överflödig. 
Betalda ombudsmän riskerar att förlora sin 
försörjning. Den fackliga byråkratin avskaffar 
inte sig själv. 

Ytterligare en faktor är att fackliga represen
tanter skolas i en ideologisk övertygelse om att 
toppstyre och sam för stånd med arbetsgivarna 
är det bästa för oss löntagare. Om vi tar plats 
och tar strid kommer vi endast att skada oss 
själva. Därför kallas strejker som beslutas av 
personalen ”vilda strejker”. Enligt samma logik 
kan en lönebildning i personalens regi kallas 
”vild lönesättning”. Djuren måste tämjas av 
fackbyråkrater. Arbetsgivarnas förmynderi 
lever i symbios med det fackliga förmynderiet. 
Därför bildades syndikalistiska fackföreningar 
redan för 100 år sedan.

Journalisten Annbritt Ryman och forskaren 
Tommy Nilsson har i boken Individuell lön – 
lönar det sig? (2005) gått igenom forskningen 
på området. Deras slutsats är att övertygelsen 
om att individuell lönesättning är ”den rätta 
vägen att gå har uppenbarligen inte med 
empiriska studier och vetenskapliga fakta 
att göra”. De konstaterar att det finns ”inget 

stöd för den idag så spridda uppfattningen 
att individuell lönesättning leder till högre 
arbetsmotivation bland anställda och 
därmed också till bättre produktivitet och 
verksamhets resultat”. 

De konstaterar också följande:

Det finns ingen forskning som säger 
att individuell lönesättning främjar 
samarbete och lärande i grupp. Snarare 
pekar forskningsresultaten på att 
individuella belöningar kan bidra till 
att försämra relationerna inom en 
grupp. Risken för interna motsättningar 
och sämre informations- och 
erfarenhetsutbyte kan öka.

Varför håller arbetsgivarna fast vid systemet? 
Det förefaller vara tillräckligt att lönesätt
ning en ger cheferna makt. Om en arbetsgivare 
erfar att lönesättningen undergräver de 
anställdas solidaritet och motstånd, utan att 
bieffekterna skadar arbetsgivaren, så finns det 
ingen anledning att överge tillvägagångssättet. 
Löntagarna har däremot all anledning att 
avvisa metoden.
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