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Sagan í stuttu máli.

 Miðstýrðir kjarasamningar (LO) þar til árið 1983. Frá þeim tíma 
kjarasamningar í atvinnugreinum. 

 Launakostnaður í Svíþjóð jókst mun hraðar á árunum 1970-1990  miðað við 
þau hagkerfi sem Svíþjóð er í beinni samkeppni við.
 Leiddi til fjölda gengisfellinga á sænsku krónunni.
 Háar nafnlaunahækkanir og há verðbólga skiluðu ekki auknum 

kaupmætti.

 1990 krísan – Ríkisstjórnin hótaði að skipta sér að launamyndun ef aðilar 
vinnumarkaðarins gætu ekki samið um samkeppnishæf laun.

 1997 – ”The Industrial Cooperation and Negotiation Agreement” 
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The Industrial Cooperation and Negotiation
Agreement

 ”Samræma launamyndun í iðnaði með það að markmiði að auka 
samkeppnishæfni í iðnaði og bæta skilyrði fyrir launafólk í greininni”

 Launakostnaður og laun verða til langs tíma að hækka í samræmi við önnur 
hagkerfi í Vestur Evrópu. 

 Launakostnaðarsvigrúm á sænskum vinnumarkaði.
 Er ”Svigrúmið” fyrir aðila að samningum.
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Hvaða stéttarfélög eru í ”Iðnaði”

Fimm stéttarfélög innan þriggja ólíkra heildarsamtaka

 Stéttarfélag málmiðnaðarmanna (IF Metall)
 Stéttarfélag í trjáiðnaði
 Stéttarfélag í matvælaframleiðslu (Livs)

 Unionen – ’white-collar’ störf á almenna markaðinum
 Stéttarfélag verkfræðinga (Sveriges Ingenjörer)
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Fjöldi átaka á sænskum vinnumarkaði 1965-2015
Almenni og opinberi geirinn

Källa: Medlingsinstitutet



6

Nafnlaunahækkanir og verðbólga 1960 – 2015
% breyting milli ára

Källa: Medlingsinstitutet.



7

Vöxtur raunlauna 1960 – 2015
% breyting milli ára

Källa: Medlingsinstitutet.
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Raunlaunahækkanir í Vestur-Evrópu
Meðalhækkun 1998-2015

Källa: Facken inom industrin/Unions within the Industry
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Hlutfallslegur launakostnaður Svíþjóðar og Vestur Evrópu
1998-2015, Svíþjóð = 100

Källa: Facken inom industrin/Unions within the Industry
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Áskoranir og gagnrýni

 Erfitt að breyta hlutfallslegum launum milli atvinnugreina, starfs og 
launafólks.

 Erfitt að hafa áhrif á launamun kynjanna.

 Erfitt þegar aðrar atvinnugreinar vaxa hraðar en iðnaðurinn.

 Enginn samhæfing í launamyndun hjá LO í ár – Í fyrsta sinn
 Ákveðin stéttarfélög vildu fá meira en það sem svigrúm iðnaðar leyfði
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Núverandi samningalota

 ”Svigrúmið” réðist af samningum í iðnaði – 2,2% (Apríl 2016 – Mars 2017)

 Annað ”viðmið” varð til hjá verslunar og skrifstofufólki um 590 SEK hækkun (Yfir 
2,2% ef laun eru lægri en 26800 SEK)

 Starfsfólk sveitarfélaga fylgir 2,2% svigrúminu
 En viðbótarhækkun til aðstoðarhjúkrunarfræðinga (1020 SEK = 4,3%)
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Áskoranir LO

Að viðhalda samræmdri launaþróun

 Verja launamyndun sem byggir á samstöðu (”sömu laun fyrir sömu vinnu”)

 ”Veikari” stéttarfélög geta fengið meira með stuðningi frá sterkari félögum
 Samúðaraðgerðir

 Standast þrýsting um brotakennda launamyndun á vettvangi fyrirtækja
 Koma í veg fyrir vaxandi launamun starfsmanna
 Stuðla að jákvæðum kerfis umbótum

 Viðhalda samræmdri launaþróun – Markmið LO til 2028
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Útreikningar LO á svigrúmi til launahækkana

 Hagsveifluleiðréttur framleiðni vöxtur uþb. 1,5%
 Kostnaðar aukning á almennum markaði uþb. 1,5%
 Svigrúm til launahækkana á almennum markaði 2,5 – 3,5%

 Borið saman við launaþróun í Evrópu 

 Afkoma fyrirtækja greind og metin.

 Skilningur á því að ef við (LO) tökum of mikið, þá töpum við samkeppnishæfni, 
fjárfestingum og störfum. Og ef við (LO) tökum of lítið þá munu litlir, sterkir 
hópar taka út afgangin af svigrúminu á fyrirtækja’leveli’
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Takk fyrir!


