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Förord
Kongressen 2016 beslutade att Handels skulle genomföra en lönepolitisk utredning som genom fakta och
analys samlade förbundet till en gemensam lönepolitisk strategi. Dessutom bestämde kongressen att
arbetstidsfrågan skulle utredas och analyseras i dess hela komplexitet.
Det var stora och angelägna frågor som skulle hanteras. Visserligen är just löner och arbetstider fackliga
kärnfrågor som organisationen jobbar med varje dag. Men det fanns ett stort behov av att på ett
strukturerat sätt samla ihop den kunskap som vi redan hade, samt att ta fram ny kunskap om löner och
arbetstider. Utgångspunkten var att framtida strategier som kan samla förbundet måste bygga på att alla
har en gemensam bild av hur verkligheten ser ut, en analys av de problem och möjligheter som finns, och
realistiska vägar för hur förbundet ska kunna flytta fram positionerna.
För att klara av dessa stora frågor under kongressperioden tillsatte förbundsstyrelsen ett särskilt löne- och
arbetstidsprojekt. Projektet har involverat förbundets utredare, flera centrala och lokala ombudsmän,
kommunikatörer och samtliga avdelningar i Handels. Projektet har genom medlemsundersökningar,
intervjuer, fallstudier på arbetsplatser, specialbeställd statistik och flertalet rapporter gett oss en mer
strukturerad bild av läget inom Handels branscher. Vi har fått svar på hur Handels medlemmar och
förtroendevalda ser på löne- och arbetstidsfrågorna. Vi har fått en realistisk bild av vilka problem och
möjligheter det finns på arbetsplatserna. Vi har fått stöd i att utveckla vårt eget arbete. Och inte minst har vi
fått underlag för att verkligen kunna diskutera strategier och tillvägagångssätt för att kunna flytta fram våra
positioner.
En viktig lärdom av projektet har varit att även om löner och arbetstider kan analyseras för sig, så bör de
inte ses som två skilda stuprör. Tvärtom hänger lön och arbetstid ihop. Inte bara inkomsten utan också
timlönen är högre för heltidsanställda. En bransch där heltidsanställningar är norm leder till att yrket
värderas högre, och löneinkomsterna blir högre. Även andra arbetslivsrelaterade villkor förbättras när
heltid är norm och därför är det av naturliga skäl viktigt för Handels att sätta än mer fokus på löner och
arbetstider.
Ett av målen med projektet var att ur allt underlag som tagits fram författa denna kongressrapport. Den är
skriven av Handels chefsekonom Stefan Carlén, samt utredarna Cecilia Berggren, Thea Holmlund och John
Linde. En kongressrapport skiljer sig i tonfall från kongressens handlingsprogram, principprogram och
motionssvar. I dessa underlag till kongressbeslut är det subjektet Handels som vill, som ska eller som tycker.
En kongressrapport har ett mer objektivt och betraktande tonfall. Det är avsiktligt. Kongressrapporten ska
vara ett underlag som ger stöd till besluten. Ambitionen är också att denna kongressrapport tillsammans
med andra underlag ska kunna fungera som en platta för framtida fackliga studier.
Jag tycker själv att rapporten är spännande och berikande. Jag är övertygad om att den kommer stimulera
till bra diskussioner om hur Handels ska flytta fram positionerna när det gäller löner och arbetstider.

Linda Palmetzhofer
förbundsordförande
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Del 1 - Löner
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Handels medlemmar om lön och lönesättning
För de allra flesta är lönen och den totala inkomst man får från sitt arbete livsnödvändig. Det handlar om
att kunna förtjäna sitt uppehälle. Självklart är andra aspekter av arbetslivet viktiga, exempelvis att ha ett
roligt jobb, inflytande, variation och utvecklingsmöjligheter. Men i slutet av månaden, när räkningarna ska
betalas, är det summan som man får insatt på sitt lönekonto som är avgörande.
Önskan om högre löner visar sig tydligt när Handels inför avtalsrörelser frågar medlemmarna vad de
prioriterar högst (Handels, 2019c). Högre lön är det som prioriteras högst oavsett vilket avtalsområde man
tillhör. Så har det sett ut inför nästan alla avtalsrörelser, med något undantag för kortare arbetstider för
tjänstemän. 1

Frågor som Handels medlemmar såg som viktigast att driva i
kommande avtalsrörelse.
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Källa: Handels (2019c)
Det betyder inte att arbetstidsfrågorna och övriga villkor är oviktiga. I de allra flesta fall hänger de ihop. För
Handels medlemmar handlar det om helheten och om själva arbetsinkomsten. Den beror självklart på
vilken lön man har, men också på hur mycket tid man har fått arbeta, samt om man får extra ersättning för
obekväma tider. Men det råder ingen tvekan om att lön och lönefrågor är prioriterade av medlemmarna och
därför en kärnfråga för Handels fackliga arbete.

Nöjd eller missnöjd med lönen
Men hur ser Handels medlemmar på sin egen lön? Hur pass nöjda är de med den lön som de får? När vi
ställer just denna fråga till medlemmarna i en undersökning om löner och arbetstider (Handels, 2019a) får vi
1

Topp tre i diagrammet är skapat utifrån 18 ställda frågor. Högre lön är endast en fråga. När det gäller arbetstidsförkortning
kan det vara kortare veckoarbetstid eller fler semesterdagar. När det gäller andra villkor kan det var stopp för hyvling, ökad
pensionsavsättning, reglering av bemanning.
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ett ganska kluvet svar. För butikssäljare, lagerarbetare och frisörer är det betydligt fler som är missnöjda
med sin lön, än som är nöjda med den. För tjänstemän inom Handels är det tvärtom. En relativt stor
majoritet av tjänstemännen, dubbelt så många, är nöjd med sin lön än missnöjd med den. Inom respektive
yrke finns dock såväl de som är nöjda som missnöjda.

Hur nöjd är du med din lön totalt sett?
Fyra större yrkesgrupper i Handels.
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Källa: Handels (2019a)
Vad beror detta resultat på? I undersökningen har vi kunnat leta efter olika samband. Vad är det som gör
att man är nöjd eller missnöjd med sin lön? Resultatet är ganska tydligt. Det som i störst utsträckning gör
medlemmar missnöjda med sin lön är att de anser den vara orättvis i relation till sina kvalifikationer och till
sin arbetsinsats, samt att det inte går att påverka lönen. Omvänt är de som är nöjda med sin lön sådana som
tycker att den är rättvis i förhållande till kvalifikationer och arbetsinsats, och att de har möjlighet att
påverka lönen genom exempelvis kompetensutveckling.

Möjligheten att kunna påverka sin lön
De flesta brukar vara ense om att det ska gå att påverka sin lön genom kompetensutveckling och ökad
erfarenhet. Även arbetsgivare ser det vanligen som något positivt. Åtminstone är det oftast så när de själva
beskriver hur de vill sätta lönen. Denna syn på lönebildningen har även skrivits in i Handels största
kollektivavtal. I avtalen för detaljhandel, samt lager och e-handel finns följande skrivningar i
löneparagrafernas inledning:
”Arbetsgivaren och arbetstagarna har ett gemensamt ansvar för att alla arbetstagare ges möjlighet
till ökad kompetens och utveckling i arbetet. Löneutveckling sker bland annat till följd av ökad
erfarenhet, ökade krav i befattningen, ökat ansvar, förbättrade yrkeskunskaper och övriga
kvalifikationer samt lång anställning i företaget.”
(Handels/SH Kollektivavtal 2017–2020)

7

Hur ser det ut i verkligheten? Här kan vi konstatera att det är långt mellan de formella orden om
lönebildning och vad som verkligen gäller för medlemmarna. Handels medlemsundersökning om löner och
arbetstider (Handels, 2019a) visar nämligen att medlemmar upplever att lönen inte påverkas genom att de
lär sig nya arbetsmoment eller genom att de får ny kompetens genom utbildning.

Om du lär dig ett nytt arbetsmoment, till exempel går en
kurs, påverkar det då din lön eller andra arbetsvillkor?
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Källa: Handels (2019a)
Undersökningen visar att nästan 90 procent av Handels medlemmar svarar nej på att ökade kunskaper eller
nya arbetsmoment leder till löneutveckling.
En medlem i undersökningen skriver:
”Jag har tagit upp att jag utför nya arbetsuppgifter men ej fått något extra betalt för det, och
att jag anser jag borde få det men det har jag ej fått. Bland annat utbildat ny personal,
hanterar admin/fakturor.”
En annan medlem skriver:
”Önskar att jag hade en lyhörd chef som tar vara på sin personal och deras önskemål och
kompetens. Trött på stressen i mitt jobb. Att aldrig få göra något färdigt. Man känner sig så
otillräcklig när man inte får göra något färdigt. Alla i personalen är trötta ...”
Detta reser frågan om det överhuvudtaget går att påverka sin lön. Handels medlemmars upplevelse av detta
är även den ganska entydig. De allra flesta, runt 80 procent, anser att det inte går. Försvinnande få, två–tre
procent, upplever att de kan påverka genom att förhandla själv. Här är det främst skillnad mellan
butikssäljare, lagerarbetare och frisörer å ena sidan, och tjänstemän å den andra.
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Upplever du att du kan påverka din lön i din nuvarande
tjänst?
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Källa: Handels (2019a)
De flesta som anser att de kan påverka lönen menar att det är genom att facket förhandlar – det rör sig om
mellan tio och 15 procent beroende på avtalsområde.
En medlem skriver:
”Har ingen erfarenhet från andra chefer men jag uppfattar min egen chef som väldigt slug.
Då mina kollegor ofta är ungdomar utnyttjar han deras okunskap något fruktansvärt. … Fel
löner, dåliga arbetstider, respektlöshet. Och allt för att hans anställda inte har kunskapen om
vad deras rättigheter är.”
Själv konstaterar hen att ”Utan Handels hjälp (facket) hade jag inte fått den hjälpen och rätten till rätt lön.”

Synen på lönenivåer och löneskillnader
Handels medlemmar har ofta en rationell och realistisk syn på lön och lönefrågor. I detta synsätt finns
också en grundläggande solidarisk sida. Medlemsundersökningen visar att det är få som tror att det är
möjligt att få upp sina egna löner eller branschens löner genom att förhandla individuellt med arbetsgivaren.
Av de som känner till att det finns ett lokalt utrymme att fördela är medlemmarna mest nöjda när det
fördelas lika till alla, eller om facket kan förhandla fram fördelningen.
Medlemmarna anser dock att den egna branschens lönenivå är för låg och att löneutvecklingen i branschen
är för svag.
”Vi i Handels har alldeles för låga löner, och cheferna är alldeles för dåliga på att följa
avtalen.”
”Vi ligger lågt i lön inom Handels i jämförelse med andra yrken.”

9

Dessutom anser man att löneskillnaderna i Sverige mellan olika grupper och yrken är orimliga. På frågan
om vad som är en rimlig lön för olika yrken svarar man exempelvis för butikssäljare i detaljhandeln att den
ska vara åtta procent högre än vad den är. För en VD däremot anses den rimliga lönen ligga 75 procent
under vad den faktiskt är.
I undersökningen fick medlemmarna ta till ställning till de faktiska löneskillnaderna på den svenska
arbetsmarknaden genom att bedöma heltidslöner enligt SCB:s lönestatik.

Hur ser du på följande löneskillnader på svensk
arbetsmarknad?
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Källa: Handels (2019a)
En mycket stor majoritet ansåg att löneskillnaderna mellan män och kvinnor, och mellan arbetare och
tjänstemän var orimligt stora.
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Strategier för rättvisa löner
Medlemmarnas syn på löner präglar också Handels arbete med lönefrågorna. Det är dock inte något som
Handels råder ensam över. Förutom att det alltid är en motpart, arbetsgivaren, finns det också formella och
informella, uttalade och outtalade normer som styr lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden. Det
handlar om strategival såväl för den centrala lönebildningen, som den lokala lönebildningen på
arbetsplatsen. För frågor som rör lönenivåer i branschen relativt andra branscher handlar det främst om hur
den centrala lönebildningen fungerar. För frågor som rör möjlighet att påverka sin egen lön på arbetsplatsen
är det främst den lokala lönebildningen.
Nedan följer en genomgång av vår nuvarande lönebildningsmodell, dess historia och möjliga åtgärder för en
reformering av lönebildningsmodellen. Kapitlet bygger till stor del på rapporten Handels syn på
lönebildningen från 2019.

Central lönebildning
Vi börjar från början med en uppenbar men inte helt enkel fråga: Vad är en lönebildningsregim? Med det
menas ett arrangemang som finns för att hantera löneförhandlingar som har en bred acceptans, det vill säga
accepteras av en väsentlig del av de berörda parterna. Arrangemanget måste vara förhållandevis stabilt över
tid. En lönebildningsregim är ett sätt att institutionalisera de intressekonflikter som existerar mellan arbete
och kapital, på det sättet är lönebildningsregimen en fråga om makt och styrkeförhållanden mellan de som
representerar arbete (fackförbunden) och kapital (näringslivet).
Den fackliga insikten – enade vi stå, söndrade vi falla – gäller även här. Om lönen sätts helt lokalt, mellan
en individ och en arbetsgivare, är maktbalansen sådan att den enskilda arbetaren har svårt att hävda sin
rätt. Med ett mer centralt system för lönebildning, där löntagarna tillsammans via fackföreningar
förhandlar om villkoren, jämnas det maktförhållandet ut. På det sättet är ett kollektivavtal utjämnande i två
avseenden: det utjämnar resurser via överenskommelser om löner och villkor, men det utjämnar också
maktförhållandena.
Fackföreningsrörelsens storlek och styrka är en viktig anledning till att den svenska lönebildningsmodellen
skiljer sig från modeller i andra länder. Utan den hade det inte varit möjligt att ha branschvisa centrala
löneförhandlingar eller riksavtal som blir normsättande för stora delar av arbetsmarknaden.
Sveriges lönebildningsregim har länge varit föremål för diskussion men på senare år har kritiken blivit allt
större. Det finns risk att regimen förlorar sin breda acceptans och legitimitet. Diskussionen har bland annat
rört industrins starka roll i lönebildningen, att relativlöneförändringar har försvårats och att
löneökningarna varit för låga.
Vår nuvarande lönebildningsregim brukar härledas till avtalsrörelsen 1998. Det sägs att industrin sätter
“märket”, alltså kommer överens om en nivå för arbetskraftskostnader (såsom löner) som andra
avtalsområden sedan utgår ifrån. Denna bild är dock något förenklad. Som vi snart ska se så går det inte att
prata om en pågående och oförändrad lönebildningsregim sedan 1998. Den går åtminstone att dela upp i två
faser.
Mellan 1998 och 2009 fungerade löneregimen väl. Den var brett accepterad och det fanns en tydlig
lönenormeringsprocess genom LO-samordningen som innehöll både en kostnadsnormering, genom
industrins avtal, och en fördelningsnormering, genom handelns avtal. Sedan 2010 har lönebildningsregimen
fungerat sämre. Vi har sett spruckna LO-samordningar, mindre reallöneökningar och en sämre fungerande
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fördelningsnormering – vilket har inneburit att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte minskat i den
takt vi hade hoppats. 2
Om vi värnar en stabil lönebildning som fungerar för alla förbund behöver lönebildningsregimen utvecklas.
Delvis handlar det om att hitta tillbaka till vad som fungerade väl under den första perioden. Först och
främst måste LO-samordningen stärkas, där både kostnadsnormering och fördelningsnormering är med och
tydliggörs. Det är särskilt viktigt att de löntagargrupper som upplever att de blivit åsidosatta får ökad insyn
och inflytande. Även samordningen om villkorsfrågor, såsom anställningsformer och arbetstider, måste få
större betydelse. Dessutom behöver de avtalade löneökningarna, det vill säga kostnadsnormeringen, ligga
högre än de gjort de senaste åren.
Handels hållning har under lång tid varit den solidariska lönepolitiken. Lika lön för lika och likvärdigt
arbete, löneutjämning mellan löntagargrupper, stabil lönebildning, reallöneökningar, jämställda löner och
minskade klyftor.

En historik
En tydlig ordning för lönebildningen tog sin början 1956. Då inleddes en period av centrala förhandlingar
mellan LO och SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen. Grunderna för detta hade i sin tur en historia bakåt i
tiden då parterna försökt komma överens om en ordning. Den teoretiska grunden för detta var den så
kallade Rehn–Meidner-modellen. I denna intog den solidariska lönepolitiken en avgörande plats,
tillsammans med stabiliseringspolitiken och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det var en modell som
försökte lösa tillväxt, strukturomvandling och inkomstfördelning samtidigt. Modellen med dess centrala
förhandlingar fungerade mycket bra under 1950- och 60-talen och perioden brukar framställas som något av
en guldålder i svensk ekonomisk historia.
Denna epok var förstås inte statisk utan ändrades över tid: växande tjänstemannasektorer som stod utanför
samordningen, konflikter på arbetsmarknaden som mynnade ut i en storkonflikt 1980 och till sist en
sprucken samordning. Slutet för denna lönebildningsregim brukar dateras till 1983 då Metall och deras
motpart Verkstadsföreningen lämnade de centrala förhandlingen för att göra upp själva.
Perioden mellan 1984 och 1997 handlar om olika försök att få till stånd en väl fungerande
lönebildningsregim igen. Redan innan den här perioden hade reallöneökningar börjat försvinna då de åts
upp av den höga inflationen. Lönebildningen hade hamnat i en återvändsgränd.

Handels satte märket och räddade den svenska modellen
När LO och förbunden samlades till avtalskonferens i början av september 1992 var ekonomin i fritt fall.
Det var mitt i den stora 1990-talskrisen. Det var i denna bistra samhällsekonomiska miljö som LOförbunden under hösten 1992 ville landa en ny LO-samordning.
Förutom att den ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten hade försvagat löntagarnas positioner
hade arbetsgivarna i SAF nu sett sin chans att förändra den svenska modellen i grunden. De ville inte ge
några löneökningar alls, och de var benhårda på att avskaffa lönesättningen i riksavtalen och istället låta
lönerna sättas lokalt på varje företag. Denna ordning skulle ha förskjutit makten markant till arbetsgivarnas
fördel.
LO var överens om att Metall skulle sätta märket. Problemet var att motparten, Sveriges
Verkstadsindustrier, knappt var intresserade av att förhandla. Inom LO insåg man att det denna gång
2

I LO:s kongressrapport från 2016 menar författarna att det i dagsläget inte finns en fungerande fördelningsnormering för
arbetsmarknaden som helhet. Något de ser är ett hot mot hela lönebildningsregimen. Se ”Vägen till full sysselsättning och
rättvisare löner” (2016). S.185.
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handlade om ett rejält hot mot fackens roll på arbetsmarknaden. Verkstadsindustrins arbetsgivare vägrade
diskutera, de satt still i båten och väntade på att avtalen skulle löpa ut. I detta läge, när
förhandlingsmodellen med rikstäckande avtal stod på spel, valde LO-förbunden att byta strategi. Något
annat förbund var tvunget att gå först i avtalsrörelsen. I interna och LO-gemensamma diskussioner
bestämdes att Handels fick ta över stafettpinnen från Metall och försöka sätta ett märke för alla i
avtalsrörelsen.
Det var lättare sagt än gjort. Handels motpart, HAO, delade resten av SAF:s hållning. Handels varslade om
strejk, HAO varslade om lockout. Handels stöddes av övriga fackförbund, HAO av arbetsgivarna. Striden
om den svenska modellens vara eller icke vara kom att stå inom handelns område.
Två timmar innan strejken skulle verkställas kom handelns parter överens då de båda accepterade ett
medlingsbud. Ett tvåårigt avtal med centralt bestämda löneökningar i kronor. De delades upp i ett generellt
påslag och en pott för lokal fördelning, lägstalönerna höjdes, ob-tilläggen rördes inte men
semesterersättningen sänktes.
Avtalet var viktigt – Handels hade slagit vakt om rätten att teckna ett centralt avtal. Avtalet blev vägledande
för resterande förhandlingar. Nu hade också SAF förlorat stöd för sin attack mot riksavtalen eftersom det
fanns en normerande uppgörelse om detta inom handeln. Till slut kom en liknande uppgörelse mellan
industrins parter.
Detta var en milstolpe för förändringen av lönebildningsregimen som till slut landade 1998. Det var också
första gången som medlare föreslog att samhällsekonomin skulle beaktas i medlingen, och det accepterades
av parterna.

Vår lönebildningsregim blir till – den första fasen 1998–2009
Det går att diskutera exakta årtal som vår nuvarande lönebildningsregim bildades, men vanligen dateras
den till avtalsperioden 1998–2000, då bland annat Industriavtalet kom in i bilden. Något senare, 2001, kom
ändrade regler för varsel och medling. Medlingsinstitutet bildades, vilket brukar ses som en del i
lönebildningsregimen.
I oktober 1997 blev LO samordningen klar, och samtliga förbund var med. Kraven var 300 kr till alla och
ytterligare 1,5 procent i löneökning. Dessutom ingick en extra låglönesatsning på garanterad semesterlön
motsvarande 750 kr. För Handels innebar detta krav på 500 kr i månaden för detaljhandeln.
Inför avtalsrörelsen 1998 rådde en försonande stämning mellan parterna inom handeln. Man ville lösa de
problem man såg med lönebildningen. Förhandlingarna gick oväntat bra och redan i november var man
klara att skriva under. Trots att paterna var överens var man tvungen att vänta. SAF och industrins
arbetsgivare tillät inte handelsarbetsgivarna att skriva under innan industrin hade gjort upp, men året därpå
fick handeln till slut sitt treåriga avtal.
Här sattes en praxis i lönebildningen som kom att definiera framtida avtalsrörelser. LO-samordningen hade
en viktig roll i lönenormeringen då de utgick både från lönekostnads- och fördelningsnormering. Industrin,
den internationellt konkurrensutsatta sektorn, slöt ett avtal som fått en övergripande kostnadsnormerande
roll ”märket”, medan handeln kom med ett avtal där fördelningsnormeringen blev tydligare med både
kronpåslag och extra potter. Detta samspel kom att bli mer uttalat framöver.
I avtalen 2001, 2004 och 2007 fanns en klar acceptans för att lågavlönade och kvinnodominerade branscher
kunde få ut mer utan annat krav på kompensation. Jämställdhetspotten 2007–2009 innebar en kraftfull
fördelningsnormering.
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Detta samspel fungerade bra under perioden. Fram till 2010 såg vi stabila reallöneökningarna och en
fungerande omfördelning mellan branscher.

En regim med ökande sprickor – den andra fasen 2010–2019
Ett skifte från det tidigare välfungerande systemet började synas 2010. Avtalsrörelsen skedde i
efterdyningarna av finanskrisen och den internationellt konkurrensutsatta sektorn drabbades hårt. Även om
krisen inte var lika illa som den på 1990-talet så var den påtaglig.
Under avtalsrörelsen var det problem med samordningen, särskilt för industrifacken där Unionen och
Sveriges Ingenjörer slöt separata avtal med arbetsgivarna. Uppgörelsen gav låga löneökningar och LOförbunden blev bestörta, särskilt IF Metall som oroade sig för samarbetet i facken inom industrin.
IF Metall slöt senare ett avtal som var något bättre än tjänstemännens, men innebar fortfarande en ordentlig
nedväxling av löneökningstakten. Men Handels strejkhot låg kvar och förhandlingarna fortsatte. Efter
medling slöts en uppgörelse som avvek från industrin. Handelns avtal låg på drygt 2,3 procent per år,
jämfört med industrins avtal på 1,7 procent per år. Lägstalönerna höjdes dessutom, men mindre än tidigare.
Även om de kvinnodominerade förbund som följde efter Handels kunde använda löneökningarna som
”märke” så fick hantering av lägstalönerna en negativ effekt för dem.
Handels roll som märkessättande för fördelningsnormeringen fick en stor betydelse för arbetsmarknaden.
Som Medlingsinstitutet skrev i sin årsrapport:
”Detaljhandelsavtalet den 7 april blev det första avtalet för ett LO-förbund på ett
kvinnodominerat och lågavlönat område. Det kom att få stor betydelse för hela
arbetsmarknaden, främst för andra lågavlönade och kvinnodominerade områden.”
(Medlingsinstitutet, 2010)
Dynamiken från 2010 återspeglades i resten av perioden fram till 2019. Avtalsrörelserna var stökiga och
samordningen var svår att få till, och sprack vid flera tillfällen. Reallöneökningarna blev lägre och
detsamma gällde utjämningen mellan låglönebranscher och resten av arbetsmarknaden. 3

Hur ser det ut i verkligenheten? Jämförelse mellan faserna
När vi undersöker samtliga avtalsrörelser från 1998 tills idag så ser vi att industrins kostnadsnormering och
handelns fördelningsnormering har varit två delar i samma process. Om vi jämför Teknikavtalet (industrin)
och Detaljhandelsavtalet så ser vi hur de avtalade lönekostnaderna skilt sig åt. Kronpåslag och låglöne- eller
jämställdhetspotter har inneburit ett högre procenttal inom handeln.

3 För en längre genomgång av perioden 1998 – 2019 se ”Handels syn på lönebildningen” (2019) s. 20 – 32.

14

Avtalade årliga lönekostnadsökningar under nio
avtalsperioder 1998–2019

Inkluderar värdet av lön, arbetstidsförkortning och pensionsavsättningar
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Källa: Handels 2019e 4
Samtidigt märker vi att både fördelningsnormeringen och kostnadsnormeringen gav lägre avtalade
löneökningar under den senare fasen, 2010–2019, än den tidigare.
Men avtalade löneökningar är inte detsamma som verkliga löneökningar. Löneglidningen, löneökningar
utöver vad som fastställts i avtal, är lägre inom Detaljhandelsavtalet än inom Teknikavtalet. Exakt vad
detta beror på är oklart, men troligt är att det har att göra med personalomsättning, deltider och visstider
eller en sämre fungerande lokal lönebildning. Bristen på löneglidning slår hårdare mot kvinnodominerade
branscher.

Det finns problem i den offentliga statistiken med att över tid granska hur lönerna har utvecklats. Därför använder vi här
statistik från två avtalsområden som haft en normerande roll. Vi låter industrinormeringen representeras av Teknikavtalet
och fördelningsnormeringen av Detaljhandelsavtalet. Den sista perioden innehåller endast två år, men för att göra detta
jämförbart så visar årliga genomsnitt.

4
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Konsekvensen blir att utjämningen mellan branscher blir mindre än vad det ser ut när man studerar de
avtalade löneökningarna. Ser vi till den andra fasen, efter 2010, blir det till och med en större ökning av de
verkliga lönerna i Teknikavtalet jämfört med Detaljhandelsavtalet.

Verkliga löneökningar samt värde av pensionsavsättning
under ått avtalsperioder
Årliga genomsnitt 2001–2018
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Här har vi bara tillgång till statistik från år 2000 och fram till 2018 så vi får redovisa denna period. Vi lägger också till värdet
av avtalade pensionsavsättningar i procentsatserna för att kunna få en så korrekt bild som möjligt. Pensionsavsättningar
gjordes för båda avtalen 2007–2009 med 0,2 per år, för Teknikavtalet 2016, 2017 och 2018 med 0,2 per år, för
Detaljhandelsavtalet 2017 och 2018 med 0,2 per år. För Detaljhandelsavtalet skedde en strukturförändring 2014 som innebar
att butikschefer som tidigare legat utanför statistiken infördes i den vilket gav en nivåhöjning. Denna har korrigerats genom
att 2014 har uteslutits. Någon motsvarande händelse för Teknikavtalet finns ingen information om.

5
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Skillnaden mellan de två faserna kan ses tydligt när vi undersöker reallöneutvecklingen. Mellan 1998–2009
så steg reallönerna i detaljhandeln med i genomsnitt 2,2 procent per år. Det kan jämföras med perioden
2010–2019 då reallönerna ökade med i genomsnitt 0,9 procent per år.

Genomsnittlig årlig löneökning och inflation under tio
avtalsperioder
Detaljhandelsavtalet
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Skillnaden mellan 1998–2009 och 2010–2019 visar tydligt att lönebildningsregimen ändrats över tid. Det vi
också ser är att den nuvarande modellen kan fungera bra under vissa omständigheter, något som
erfarenheten av regimens första fas visar.

Kritiken mot lönebildningsregimen
Lönebildningsregimen hade en stark förankring under 2000-talets första decennium men har blivit allt mer
kritiserad på senare år 6. I kommande del diskuteras de olika punkter som har förts upp av kritiker, sedan
går vi in på Handels förslag till förbättringar av lönebildningsregimen.
Som diskuterades i föregående avsnitt har den lönebildningsregim vi haft sedan slutet av 1990-talet
förändrats över tid, och vi har pekat på två faser – före och efter 2010. De problem som lyfts ser därför olika
ut beroende på vilka år det är vi talar om. Det går fortfarande att säga saker generellt om lönebildningen,
men dess variation och olika faser är viktigt att ha i åtanke. Ytterligare en aspekt att beakta är svårigheten
att urskilja vad som hänt på grund av lönebildningsregimen, och vad som hänt trots den. Dessutom finns en
6

För en längre genomgång av kritiken mot lönebildningen se Handels syn på lönebildningen från 2019 s. 33–40.
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distinktion mellan hur lönebildningen är i teorin och hur verkligheten faktiskt ser ut, som vi diskuterade i
ovanstående avsnitt. Vi sammanfattar den mest vanliga kritiken mot regimen i fem punkter.
1. För låga löneökningar
Under de senaste åren har lönebildningsregimen inte lyckats leverera höga avtalade löneökningar. Det
påverkar Handels medlemmar såväl som samhällsekonomin i stort. Det har varit ett speciellt stort
problem för avtalsområden som har svårt att få till löneglidning, vilket ofta gäller kvinnodominerade
branscher.
2. Värdediskriminering
Avtalsområden med många kvinnor värderas lägre vid lönesättning än avtalsområden med många män.
En fungerande fördelningsnormering krävs därför för att utjämna skillnaderna mellan branscher. Detta
har fungerat sämre i lönebildningsregimens andra fas, 2010–2019.
3. Bristande inflytande och delaktighet
En del förbund utanför industrin saknar, eller upplever sig sakna, tillräckligt inflytande i
lönebildningsprocessen. Det är en fråga om demokrati och inflytande såväl som en fråga om hur LOsamordningen fungerar.
4. Försiktighetsnormen - att lägga sig under löneutrymmet
En vanligt förekommande idé är den så kallade försiktighetsnormen, att de avtalade löneökningarna ska
ligga under löneutrymmet som en typ av säkerhetsmarginal mot kostnadsökningar. Denna norm
påverkar lönerna negativt, samtidigt som dess nödvändighet kan diskuteras.
5. Tveksam förutsättning för märket
Grundpremissen för lönebildningsregimen är att det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn,
industrin, som ska sätta märket då detta är nödvändigt för att bevara svensk konkurrenskraft. Det är en
premiss som är tveksam.
LÅGA LÖNEÖKNINGAR

Ett problem med nuvarande lönebildningsregim, särskilt efter 2010, är att de avtalade löneökningarna
(kostnadsnormeringen) hamnat på en för låg nivå, främst perioden efter 2010. De har hamnat på ett årligt
genomsnitt på runt 2,2 procent allt sedan 2013. Detta trots att det beräknade förväntade löneutrymmet
under perioden låg i intervallet 2,5–3,5 procent. För avtalsområden som har svårt att få till löneglidning,
oftast kvinnodominerade inom LO-kollektivet, är detta ett reellt problem då det är svårt att få upp lönerna
till följd av negativ löneglidning.
Även reallöneutvecklingen, som ofta framhålls som lönebildningsregimens främsta styrka, har sviktat inom
handeln på senare år. Under regimens första fas, mellan 1998–2009 ökade reallönerna i genomsnitt med 2,2
procent per år, men sedan 2010 har ökningstakten sjunkit till 0,9 procent per år.
Förutom att låga löneökningar påverkar liv och ekonomi för de anställda har de även negativa effekter på
samhällsekonomin. 2015 varnade Konjunkturinstitutet för att låga löneökningar kan ge ökad arbetslöshet
och leda till minskad inflation. Risken för låg inflation på grund av låga löneökningar är också något som
Riksbanken påtalat ett antal gånger.
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VÄRDEDISKRIMINERING

Det arbete och den yrkeskompetens som finns i kvinnodominerade yrken och branscher värdesätts lägre än
arbete och kompetens i andra branscher. Detta kallas värdediskriminering. För att åtgärda
värdediskriminering behövs en fungerande fördelningsnormering som kommer till rätta med ojämställda
löner. De låga avtalade löneökningarna har gjort det svårare att få till en fungerande fördelningsnormering,
framför allt de senaste åren. Detta är en stor skillnad mellan hur fördelningsnormeringen såg ut 1998–2009
och hur den blivit därefter.
Tidigare fanns både kronpåslag och extra satsningar på dessa värdediskriminerade områden, med särskilda
potter i LO-samordningen 2001 och 2007. Syftet med dessa satsningar var att lyfta kvinnodominerade
branscher och att de skulle ha en god effekt på jämställdheten, vilket de också hade.
Ett alternativ till särskilda potter för att lyfta hela kollektiv började diskuteras under den senare perioden
efter 2010. Det handlade rent praktiskt om att peka ut en grupp som var felavlönad och satsa på den. Detta
kan låta bra, särskilt för den utpekade gruppen, men som metod för att komma till rätta med
värdediskriminering på hela arbetsmarknaden har den mycket liten effekt. En uppenbar nackdel är att en
sådan strategi i grunden kan leda till att det blir andra lågavlönade kvinnor som i praktiken får stå tillbaka
för att en annan grupp ska kunna få ut mer.
EN FRÅGA OM DEMOKRATI – INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET

Genom facken har löntagare ett starkt inflytande över lönebildningen. Frågan om lönebildningens struktur,
delaktighet och olika gruppers inflytande är därför ytterst en fråga om demokrati. Kollektivavtalets innehåll
är en historisk och social skapelse som årtionde efter årtionde utvecklats och anpassats genom demokratiskt
förankrade processer.
Även inom fackförbunden finns en omfattande demokratisk process inför och under avtalsrörelsen. Avtalen
och kraven diskuteras genom avtalskonferenser eller via avtalsfullmäktige, förtroendevalda väljs för att ingå
i förhandlingsdelegationer och inom förbundsstyrelser sitter förtroendevalda som fattar beslut om avtalen.
Det är mot den bakgrunden som kritiken mot bristande inflytande i vår nuvarande lönebildningsmodell
formas. Kritiken bygger på att de förbund som står utanför Industriavtalet saknar, eller upplever sig sakna,
inflytande på en central del av avtalen – nämligen själva lönebildningen.
Diskussionen om inflytande är högst relevant och bör föras. Men man ska också komma ihåg att det finns
andra arenor för inflytande inom LO. Det kan vara avtalsråd, ekonomers normeringsgrupper, särskilda
utredningar och inte minst genom LO-styrelsen där samtliga förbund är representerade. Det finns alltid
möjlighet att utveckla dessa forum. Ingen tjänar på att stora löntagargrupper anser sig vara åsidosatta. Att
stärka LO-samordningen och LO:s roll är en möjlig väg att förbättra en ökad insyn och delaktighet i
lönebildningsprocessen.
TVEKSAM FÖRUTSÄTTNING

Grunden för vår nuvarande modell är att den internationellt konkurrensutsatta sektorn, industrin, ska ha en
lönekostnadsnormerande roll eftersom den är viktig för svensk konkurrenskraft. Det är ett ekonomiskt
argument som grundar sig på att om löneökningarna i industrin blir för höga innebär det ökade kostnader
och minskad konkurrenskraft. I sin tur skulle detta leda till negativa effekter för samhällsekonomin och
sysselsättningen.
Men denna utgångspunkt är inte så självklar som den kan verka vid en första anblick. I vår nuvarande
penningpolitiska regim finns andra mekanismer som har betydligt större och mer direkt påverkan på
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kostnadsläget, så som förändringar i växelkursen. Dessa får snabbare och relativt sett större konsekvenser
än vad löneökningar inom exportindustrin får för Sveriges konkurrenskraft. Det starka sambandet mellan
lönekostnadsökningen inom industrin och Sveriges konkurrenskraft kan därför ifrågasättas.
Exakt hur sambandet ser ut är svårt att avgöra men om relationen mellan industrins lönekostnader och
landets konkurrenskraft inte är så stark som den sägs får det konsekvenser både för lönebildningsregimens
legitimitet och lämplighet.
FÖRSIKTIGHETSNORMEN

En vanligt förekommande åsikt om lönebildningen är att parterna ska förhandla fram löner under det
beräknade löneutrymmet. Ett av motiven har varit det som kallats för ”försiktighetsnormen”, att vi ska ha
en säkerhetsmarginal mot kostnadsökningar som skulle kunna leda till försämrad konkurrenskraft. Om
parterna skulle förhandla fram lägre löneökningar så skulle det ge utrymme för företagen att göra mer
produktiva investeringar.
Det är en föreställning som ofta dyker upp och normen existerar bland många av de institutioner som
påverkar lönebildningen, även om normen inte rent formellt är en del av den. Detta är någonting som i
förlängningen får en effekt på de avtalade lönenivåerna. Hur stark normen är varierar över tid och beroende
på vem du frågar, men uppfattningen att löner bör läggas under löneutrymmet har varit återkommande i
exempelvis Konjunkturinstitutets lönebildningsrapporter.
Problemet med detta resonemang är att det förutsätter att företag använder sina vinster till produktiva
investeringar. Det händer såklart, men det kan lika gärna försvinna i vinstutdelning eller bonusar till
företagsledningen. Dessutom ger det ökat utrymme för löneökningar till grupper som har marknaden i
ryggen. För LO-förbunden finns därför inget skäl till att medvetet lägga sig under löneutrymmet. Det skulle
bidra till en osolidarisk lönepolitik, dessutom vet vi att utjämningen mellan låg och högavlönade grupper
varit större då hela löneutrymmet tagits ut (Morin, 2019).
ANDRA PERSPEKTIV PÅ LÖNEBILDNING

Löneutrymmet – hur mycket kostnaderna kan öka beroende på hur mycket produktiviteten och priserna i
ekonomin stiger – sätter ramen för de avtalade löneökningarna. För att förstå lönebildningen, dess problem
och hur vi kan hitta en väg framåt behöver vi vidga perspektivet något när det gäller löneutrymmet och dess
koppling till samhällsekonomin.
Det nuvarande lönebildningssystemet bygger på att vi antar ett löneutrymme som bestäms av inhemska
priser och produktivitet. Men det här antagandet behöver diskuteras. En central fråga här är om
produktiviteten verkligen är en så kallad exogen variabel, alltså någonting utomstående eller oberoende. Ett
perspektiv, bland annat framfört i den så kallade Rehn-Meidner-modellen 7, är att lönebildning i sig kan
skapa produktivitet. Att hålla uppe löner som slår mot företagets vinster ses då som ett sätt att skapa
incitament för effektivisering, teknikutveckling och ökad produktivitet. Löneutveckling bidrar därmed både
till en bättre produktivitet och till jämlikhet.
Detta blir viktigt eftersom vi antar produktiviteten som given och sätter löneutrymmet utifrån den. Men om
löneutvecklingen i sig påverkar produktiviteten blir det tillvägagångsättet begränsande. Det betyder inte att
vi måste förkasta hela idén om löneutrymme, men det tål att ha i åtanke när det varnas om att
löneutrymmet absolut inte får överskridas.

7

Se Handels syn på lönebildningen kapitel 4.2.3 för mer information om Rhen-Meidner-modellen och möjligheten för
lönebildning att bidra till produktiviteten.
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Ytterligare en aspekt av detta är att ökade reallöner leder till en ökad efterfrågan i samhället. Så även om
högre löner kan minska företagens vinster, kan detta till viss del kompenseras av ökad efterfrågan – som i
förlängningen kan öka vinsterna.
Relationen mellan reallöner, vinster och produktivitet är inte enkel att härleda. Syftet med denna diskussion
är inte heller att hävda att relationen ser ut på ett visst sätt eller leverera ett tydligt svar på hur vi ska tolka
löneutrymmet. Snarare att lyfta blicken och konstatera att antagandet om att löneutrymmet är fast utifrån
inhemska priser och produktivitet är mer komplicerat än det verkar. Det är någonting som bör beaktas när
lönerna förhandlas.

Handels strategi för central lönebildning
För Handels har det varit viktigt att slå vakt om den solidariska lönepolitiken samtidigt som förbundet velat
eftersträva en lönebildning som är både långsiktig och samhällsekonomiskt stabil.
Utgångspunkten klargjordes på kongressen 2016:
”Handels står upp för den solidariska lönepolitiken. Lika lön för lika och likvärdigt arbete
samt allmän löneutjämning mellan olika löntagargrupper är våra lönepolitiska ledstjärnor.
Handels medverkar till en stabil lönebildning genom att inte agera på ett sådant sätt att
skadlig löneinflation skapas. Reallöneökningar, och därmed ökad köpkraft, ska nås utan att
samhällsekonomin skadas. Samtidigt måste en stabil lönebildning kunna kombineras med
satsningar på mer jämställda löner och på att minska löneklyftorna. Annars förlorar
begreppet solidarisk lönepolitik sin mening.”
(Handels, 2016)
Handels har varit drivande för att dessa mål med lönepolitiken också genomförs i praktiken. Dels genom att
vara med och forma den lönebildningsregim som tillkom 1998, dels genom att förbundet haft en tydlig roll i
hur lönebildningen fungerat i praktiken.
Som tidigare nämnts har lönebildningsregimen gått från att ha en bred acceptans till att idag vara mer
kritiserad och ifrågasatt. Spruckna LO-samordningar och större svårigheter att få till stånd en solidarisk
lönepolitik gynnar varken Handels eller övriga LO-förbunds medlemmar. För att kunna garantera en stabil
lönebildning och en solidarisk lönepolitik har Handels lyft fram behov av en reformering av
lönebildningsregimen.
LÄGSTALÖNERNAS BETYDELSE

Lägstalönerna i avtalen är central för fördelningsnormeringen. Lägstalönerna syftar till att motverka
lönedumpning, motverka ökad fattigdom och till att hindra uppkomsten av extrema låglönebranscher. De
är ett värn mot en negativ utveckling med en växande grupp av arbetande fattiga som har svårt att försörja
sig.
Lägstalönerna fyller en särskild funktion för jämställdheten på arbetsmarknaden. De områden som skulle
drabbas hårdast av sänkta eller frysta lägstalöner är kvinnodominerade områden inom privat och offentlig
tjänstesektor. Inom detaljhandeln befinner sig i dagsläget drygt 20 procent av de anställda på någon av
lägstalönerna. Med en stor personalomsättning i branschen – drygt 30 procent omsätts varje år – skulle det
snabbt leda till att hela löneläget sjunker. Och det främst i kvinnodominerade branscher som redan i dag
har lägre löner.
I den svenska modellen fyller också lägstalönerna en näringspolitisk funktion genom att skapa ett
omvandlingstryck i ekonomin som leder till att sämre jobb slås ut och ersätts med mer kvalificerade jobb.
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Genom den höjda produktiviteten frigörs resurser och den ekonomiska tillväxten gynnas. Tanken att vi
skulle rädda jobb genom att sänka löner är främmande. Det är inte någon framkomlig väg för att utveckla
ett samhälle. Lägstalönerna har en funktion i denna process, inte minst i tjänstesektorer som handel och
hotell- och restauranger. Utveckling sker genom att företagen gradvis ersätter lågbetalda jobb med högre
betalda och mer produktiva. I den svenska modellen är det dock extra viktigt att de som i denna process slås
ut från arbetsmarknaden kan ställa om till nya arbeten. För att omvandlingen ska accepteras behövs en
politik för trygg omställning, med bland annat en hög a-kassa och en aktiv och väl fungerande
arbetsmarknads- och utbildningspolitik.
Frågan om lägstalönernas effekt på sysselsättningen kan man diskutera. Men det vi vet är att länder med
låga lägstalöner inte generellt sett har högre sysselsättning än andra. Snarare tvärtom. Den fackliga strategin
för att nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden ska få arbete är därför en aktiv
arbetsmarknadspolitik, inte sänkta löner. Det är betydligt mer träffsäkert (och billigare) som verktyg för att
få långtidsarbetslösa i arbete. I stället för att sänka lägstalöner är det bättre att fokusera på att öka
utbildningsinslagen i de insatser som vi redan har. Eftersom brister i utbildning i grunden är orsak till
svårigheter att få jobb är sänkta lägstalöner knappast särskilt verksamt. Däremot kan sänkta lägstalöner –
särskilt om de sker via politiska beslut – leda till allvarliga konsekvenser för många människor och för hela
partsmodellen.
För Handels som haft en fördelningsnormerande roll höjdes lägstalönerna lika mycket eller mer år 2001 i
kronor än vad utgående löner gjorde mellan åren 1998–2009. Efter 2010 har de dock höjts något mindre i
kronor fram till 2016. Efter en utvärdering har det visat sig att detta hade negativ effekt på hela
avtalsområdets löneutveckling. Det satte ett märke för andra lågavlönade och kvinnodominerade som kom
efter Handels vilket också ledde till negativa effekter för dessa. Detta medförde att avtalen från 2017
återgick till att höja lägstalönerna minst lika mycket i kronor. För framtiden behövs en bredare acceptans
för de branscher på arbetsmarknaden som är beroende av att lägstalönerna hålls upp. Det är särskilt
kvinnodominerade områden inom LO.
LÖNEKOSTNADSNORMERING OCH FÖRDELNINGSNORMERING

En fungerande lönebildningsregim ska ge en stabil lönebildning och bygga på en solidarisk lönepolitik. Den
måste både innehålla en normering av lönekostnaderna och fördelningen.
Lönekostnadsnormeringen måste se till att löneökningarna inte blir för låga samtidigt som den totala
ökningen av lönekostnader behöver beaktas för att undvika skadlig löneinflation. Fördelningsnormeringen
behöver beakta frågor om hur löneökningarna ska fördelas mellan låg- och höginkomsttagare, mellan
kvinnor och män samt mellan arbetare och tjänstemän. Viktiga delar är låglöne- och
jämställdhetssatsningar, höjda lägstalöner och löneökningar i kronor.
Detta samspel fungerade relativt väl under lönebildningsregimens första fas, 1998–2009. Det fanns en bred
acceptans för låglönesatsningar och jämställdhetssatsningar inom ramen för lönebildningen. Det fanns
också acceptans för olika krontal och procenttal i lönebildningen. LO-samordningen lade en grund för den
samlade normeringen, industrifacken harmoniserade sina krav och levererade en kostnadsnormering medan
handeln levererade en fördelningsnormering.
Från 2010 och framåt har detta fungerat betydligt sämre. Det har funnits ett högre tryck på att alla avtal ska
ha samma procentuella utslag som det först tecknade avtalet. Det har också funnits en allt hårdare tolkning
från Medlingsinstitutet i denna fråga. Anställda på vissa avtalsområden med många kvinnor har upplevt att
de tvingats acceptera försämringar för att få något över denna procent, trots att kronpåslaget inte avviker
från det som var normalt före 2010. Det är inte acceptabelt. Det har dessutom bidragit till att
lönebildningsregimen fungerat sämre, och att den har kommit att tappa i legitimitet.
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STRATEGI FÖR CENTRAL LÖNEBILDNING

Om målet är att kunna få till stånd en lönebildning som både kan leverera en solidarisk lönepolitik och vara
långsiktig och stabil krävs förändringar. Det betyder inte att hela det rådande systemet ska kastas omkull,
utan snarare att hitta tillbaka och utveckla det som fungerade väl i lönebildningsregimens första fas. I
rapporten ”Handels syn på lönebildningen” (Handels 2018) lyftes dessa punkter fram som viktiga för att nå
det målet.
•

LO-samordningen måste stärkas
Samordningen såväl som LO:s roll behöver stärkas. En stark samordning som innehåller både
kostnadsnormering och fördelningsnormering skulle fungera som normerande för större delar
av arbetsmarknaden i och med LO:s storlek.

•

Stärk samordningen kring villkorsfrågor
En lönebildningsregim handlar inte bara om löner utan också om arbetsvillkor såsom arbetstid,
semester, pension, anställningsformer och så vidare. Särskilt för avtalsområden med många
lågavlönade och kvinnor kan framgångar i villkorsfrågor vara mer värda än själva lönerna då
villkoren i dessa branscher ofta är sämre. Ett gemensamt, solidariskt agerande kring dessa frågor
är nödvändigt.

•

Alla förbund måste vara delaktiga och känna att de har verkligt inflytande över processen
Stärkt dialog och samordning mellan fackliga organisationer inom och utom industrin. Enligt
Handels syn har dialogen fungerat relativt väl, inte minst i de LO-gemensamma forum som finns
för detta. Men samtidigt har det skett en förändring under senare år och att det finns utrymme
för förbättringar. Förbund som upplever att de inte har något inflytande över lönebildningen
behöver kunna få mer insyn i det som upplevs som slutna processer.

•

Löneökningstakten måste ligga högre än den gjort de senaste åren
Kostnadsnormeringen måste ligga högre än den gjort de senaste åren. De avtalade
löneökningarna har legat för lågt under ett antal år. Detta är ett stort problem både för
fördelningsnormeringen som har svårt att få någon effekt på för låga nivåer, och för
samhällsekonomin i stort. Det finns ingen anledning att inte använda hela löneutrymmet.

•

Fördelningsfrågorna måste tas på större allvar
Hänsyn till fördelningsnormering måste tas på allvar. En fungerande fördelningsnormering är
centralt för att få till en solidarisk lönepolitik där det sker en utjämning mellan grupper på
arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet måste också ta frågan på större allvar. Det ska inte aktivt
medverka till att kvinnodominerade och lågavlönade grupper tvingas följa en strikt procentsats.
Det blir särskilt problematiskt då vi vet att löneglidningen skiljer sig markant mellan mans- och
kvinnodominerade avtalsområden, något som behöver beaktas.
Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon motsättning mellan att å ena sidan ta hänsyn
till fördelningsnormeringen och att å andra sidan ha kvar den konkurrensutsatta sektorns roll i
lönekostnadsnormeringen. Erfarenheterna från perioden 1998–2010 visar att det inte hotar en
stabil lönebildning.

•

Kostnadsnormering och fördelningsnormering kan fungera som olika ”märken”
Det är inte nödvändigt eller ens alltid möjligt att båda dessa måste lösas i ett första avtal, utan
kan ske i form av ett andra märke. Fackföreningsrörelsen behöver vara tydlig med det.
Lönenormering och ”märke” är nämligen två olika saker. Lönenormering är en process där både
kostnader och fördelning ingår, medan ”märke” är ett begrepp för ett första avtal som
accepteras av andra att ha en normerande roll.
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Ett gemensamt beslut om detta bör tas av LO:s styrelse. Om detta inte skulle innehålla
tillräckliga fördelningsnormerande inslag kan det ändå accepteras som delvis normerande. I så
fall ska det vara tydligt att det kan komma ett andra märke i kronor – på samma sätt som det
fungerat tidigare.

Lokal lönebildning
Olika avtalskonstruktioner för lokal lönebildning
Utöver den centrala lönebildningen som utgår från en lönebildningsregim som fastställer möjligheterna för
löneökningar, relativlöner, jämställdhets- och låglönesatsningar med mera finns också en lokal
lönebildning. Formerna för den lokala lönebildningen bestäms i de centrala kollektivavtalen. I Sverige finns
det knappt 700 kollektivavtal med flera olika typer av avtalskonstruktioner som reglerar hur den lokala
lönebildningen ska gå till. Enligt Medlingsinstitutets statistik fördelades dessa grovt enligt nedanstående
tabell.
Avtalskonstruktioner för lokal lönebildning

1. Endast generell löneökning

Andel av

Andel av

avtalen

anställda

15 %

9%

19%

23%

20%

24%

12%

17%

35%

28%

Centrala avtalet anger löneökning som omfattar alla anställda.
Tarifflönesystem och vissa ackordssystem räknas hit.
2. Generell löneökning, samt lokal lönepott med stupstock
och/eller individgaranti.
Centrala avtalet anger löneutrymmet, och kan innehålla någon
form av individgaranti och stupstock.
3. Lokal lönepott utan individgaranti
Centrala avtalet anger löneutrymmet som en lokal pott som
parterna får fördela.
4. Lokal lönepott med stupstock och/eller individgaranti
Löneutrymmet bestäms lokalt, men centrala avtalet har regler för
individgaranti/stupstock om man inte kommer överens.
5. Sifferlösa avtal
Löneutrymmet bestäms lokalt utan central inblandning.
Källa: Medlingsinstitutet (2020), samt egna beräkningar 8
Av de fem konstruktionerna är de tre första sådana där själva löneutrymmet bestäms i de centrala avtalen.
Dessa är mest vanliga bland LO-förbunden. Det första, så kallat tarifflönesystem, är inte längre så vanligt
8

Medlingsinstitutet delar upp i sju typer. Vi har här förenklat och slagit samman till fem. I praktiken skulle man kunna dock
kunna göra en än mer finjusterad kategorisering.
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och omfattade 2019 endast knappt tio procent av de anställda. Bland Handels avtal är frisöravtalet ett
exempel på ett sådant. Det andra, centralt bestämda löneökningar med en kombination av lägsta
garanterade löneökning och lokala lönepotter dominerar inom LO-kollektivet. Inom Handels tillhör avtalen
för anställda inom butik, lager och tjänstemän denna kategori. Även för vissa tjänstemannaförbund i det
privata näringslivet förekommer detta, men också kategori tre, att det inte finns någon individgaranti alls.
De helt sifferlösa avtalen är mest vanliga bland tjänstemän och inom offentlig sektor. I dessa bestäms
löneutrymmet helt och hållet lokalt utan central inblandning och det finns ingen garanti alls för individen
att få löneökning. I praktiken handlar det dock vanligen om branscher och yrken som har
”marknadskrafterna” på sin sida, och löneutvecklingen kan därför ibland vara bättre. Sifferlösa avtal verka
följa konjunkturen (Granqvist L, & Regner, H, 2016; Medlingsinstitutet, 2020).

Lönesättningsprinciper
En lokal lönesättning handlar i grunden om att sätta olika löner på individer utifrån någon form av
lönesättningsprincip. Det kan handla om olikheter beroende på funktion/yrke/befattning eller om olika
överenskomna kriterier inom samma funktion/yrke/befattning. Frågan om vad som ska utgöra grund för
denna lönesättning, och hur löner sedan ska sättas på en arbetsplats är dock omdiskuterad. Den är
dessutom komplex och det går inte att ge något enkelt svar. Det beror bland annat på vad som är själva
syftet med lönesättningen, hur den fungerar i praktiken, hur väl den är kommunicerad, samt hur legitim och
rättvist den upplevs. Det finns stora skillnader mellan branscher och yrken, och mellan arbetare och
tjänstemän. Därtill kommer att lönesättning på arbetsplatser är påverkd av faktorer som kan vara outtalade
men har stor betydelse för hur olika arbeten värderas. Inte minst är det här frågan om löneskillnader mellan
män och kvinnor.
Ett vanligt argument för individuell skillnad i lönesättning är att det stimulerar till ökad motivation och
bättre arbetsprestation. På så vis ska lönesättningen ge företaget eller organisationen ett ökat mervärde.
Men den samlade forskningen på detta område visar att sådana belöningssystem (och bestraffningssystem)
via lönesättningen har mycket liten betydelse för att förklara skillnader i prestation mellan individer. (se
forskningsöversikt i Cerasoli et al. 2014 samt Cerasoli et al. 2016).
Hur lönesättningen påverkar verksamheten är därför oklar. På svensk arbetsmarknad finns det bland
anställda en blandad syn på hur löneskillnader påverkar verksamheten. I en studie ställdes frågan: ”Tycker
du att löneskillnader mellan anställda med likvärdiga arbetsuppgifter är bra eller dåligt för verksamheten?”
I gruppen arbetare svarade betydligt fler att de tyckte att det var dåligt för verksamheten, och det fanns
knappt någon skillnad bland män och kvinnor. I gruppen tjänstemän tyckte fler kvinnor att det var dåligt
för verksamheten och fler män att löneskillnader var bra för verksamheten. (Falkenberg et al. 2018).
Det kan också vara så att även små skillnader i lönesättning på en arbetsplats, som inte upplevs som rättvisa
och legitima, kan leda till missämja och negativa effekter. Inte minst kan det ur ett fackligt perspektiv vara
splittrande.
”Jag har det ganska bra men den individuella och differentierade lönesättningen sår split
mellan kamrater.”
(Handels, 2019a)
Det handlar därför i grunden om att hitta lönesättningsprinciper och lönesystemsmodeller som både
anställda och lönesättande chefer förstår och kan hantera. Dessutom måste de upplevas som legitima och
vara accepterade.
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Legitim och rättvis lönesättning
Många av Handels medlemmar tycker att lönesättningen är orättvis, att det är för stora eller för små
skillnader. Följande tre medlemmar ger sin syn utifrån olika perspektiv.
”Vi har för stora löneskillnader på jobbet för de som utför samma jobb”
”Tycker det är konstigt att jag inte får lite mer i lön när jag är ansvarig för två avdelningar.
Får inget extra alls för det.”
”Känns tråkigt att de som latar sig tjänar lika mycket som jag medan jag sliter röven av
mig.”
(Handels, 2019a)
Frågan om legitim och rättvis lönesättning är central. Men vad menar vi egentligen med det? Som citaten
ovan illustrerar beror uppfattningen av vad som är rättvis lönesättning på värderingar. Rättvis lön kan för
vissa vara att fördela lika oavsett förmåga, medan andra kan tycka att det är djupt orättvist att vissa tjänar
lika mycket trots (enligt egen upplevelse) att det skiljer i prestation. Andra kan förespråka att man ska
fördela olika efter andra aspekter. Här finns alla varianter från såväl objektiva kriterier (ålder,
anställningstid, utbildningsnivå etc.) till subjektiva (samarbetsförmåga, flexibilitet, initiativförmåga etc.).
Samtidigt finns det de som anser att det alltid kommer uppstå orättvisor på grund av att processen inte
fungerar bra, och att det finns för mycket godtycke i den.
I en studie om lönesättning lyfte författarna fram fyra olika aspekter av rättvis lönesättning (se Falkenberg
et al. 2018).
•

Distributiv rättvisa: Att fördelningen av löner upplevs som rättvis och det finns balans och
samstämmighet mellan vad en person bidrar med och får tillbaka i relation till andra.

•

Procedural rättvisa: Att formerna för hur lönesättningen går till, själva lönesättningsprocessen, är
opartisk, konsekvent och baserade på korrekt information.

•

Mellanmänsklig rättvisa: Att bemötandet mellan anställda och chefer sker på ett ärligt, respektfullt
och icke diskriminerande sätt.

•

Informativ rättvisa: Att anställda (och chefer) ska ha fått tydlig, tillräcklig och relevant information
om lönesättningen och själva processen.

Om den lokala lönebildningen ska fungera rättvist och legitimt behöver dessa fyra aspekter vara uppfyllda.
De tre sista handlar om att processen och hur den utförs ska upplevas rättvis, medan den första aspekten
handlar om själva resultatet.
Vi kan bara konstatera att utifrån vad Handels medlemmar tycker så finns det stora brister när det kommer
till dessa aspekter av legitimitet och rättvisa.
”Hade varit mer nöjd med min lön om det inte varit för att den känns orättvis i förhållande
till andra och att lönesättningen känns delvis godtycklig.”
(Handels, 2019a)
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Fördelningssystem eller lönesystem
Det finns två huvudsakliga sätt att hantera lönebildningen lokalt. Vi skiljer mellan det som kallas
fördelningssystem och det vi kallar lönesystem (som innefattar både befattningslönesystem och
yrkesutvecklingssystem). Handels kollektivavtal med Svensk Handel tillåter båda modellerna och gör i ord
ingen skillnad mellan dem. Men de är fundamentalt olika.
Ett fördelningssystem betonar hur en anställd utför sina arbetsuppgifter och fördelar den centralt
framförhandlade potten mellan individer på arbetsplatsen. Det graderar och poängsätter individer enligt ett
antal kriterier som kan vara mer eller mindre subjektiva. Det är inriktat på att belöna beteenden som
företaget anser viktiga för verksamheten. Ofta sätts poäng efter vad man anser är bra beteenden.
Ett lönesystem utgår ifrån vilka arbetsuppgifter som utförs, alltså vad den anställde kan och gör. Ett
lönesystem kan vara ett så kallat befattningslönesystem, i vilket fall det är olika befattningar som lönesätts
oavsett vilken individ som har den befattningen. Det kan också vara ett så kallat yrkesutvecklingssystem,
som lönesätter olika arbetsmoment och där den anställdes lön ökar vartefter hen lär sig och behärskar
arbetsmomenten. Lönesystemet kan också vara en kombination av de båda. En annan viktig distinktion
mellan lönesystem och fördelningssystem är att löneökningar i större utsträckning stannar kvar på
arbetsplatsen vid ett lönesystem, då lönnen är knuten till arbetsuppgifterna eller befattningen snarare än den
enskilda anställde. 9

10

För en längre diskussion om lönesystem, fördelningssystem och Handels arbete med vardera, se Lön på vilka villkor? Av
Göran Larsson (2015).
10
Figuren är en variant av figuren presenterad i slutrapporten i Handels löneprojektet Butik & Lager Lön på vilka villkor? av
Göran Larsson från 2015.
9
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I fyrfältstabellen finns också inlagt huruvida kriterierna för lönesättningen är objektiva eller subjektiva.
Med objektiva kriterier avses sådant som är mätbart och enkelt att förstå. Det kan handla om ålder,
anställningstid eller utbildning, men även dokumenterad erfarenhet och tydliga färdigheter. Även tydligt
definierade arbetsuppgifter, arbetsmoment, ansvar för arbetsområde och kunskapskrav är att betrakta som
objektiva.
Subjektiva kriterier är ofta sådana där den lönesättande chefen bedömer individens beteenden i olika
situationer. Vanliga sådan beteenden är initiativförmåga, samarbetsförmåga, flexibilitetsförmåga,
ansvarstagande eller kundbemötande. Utöver beteenden är också bedömningar av svårighetsgrad mellan
befattningar, eller grad av fysisk och psykisk belastning relativt subjektiva.
Prestation kan vara både objektivt och subjektivt. Går det att mäta, exempelvis genom ackord eller på annat
sätt, är det objektivt. Baseras det på chefens allmänna bedömning är det istället subjektivt.

Lönekartläggning – jämställda löner på arbetsplatsen
En stor del av arbetet med jämställda löner behöver göras på central nivå, såsom arbetet med att utjämna
skillnaden i lön mellan olika branscher. Men löneskillnader mellan män och kvinnor finns också på
arbetsplatsen. Den ovägda löneskillnaden – löneskillnaden när vi justerat för skillnader mellan yrken,
branscher och utbildningsnivå – var 9,9 % år 2019 (Medlingsinstitutet, 2019).
Ett verktyg för att få bukt med ojämställda löner på arbetsplatsen är lönekartläggning. Det innebär att
arbetsgivaren ska kartlägga och analysera löner och arbetsvillkor på arbetsplatsen ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Vi vet att lönekartläggning kan ha en reell effekt på löneskillnader. Handels har undersökt hur
lönekartläggningen fungerar på arbetsplatsnivå. I en enkät till klubbar framgick att det finns problem med
att många arbetsgivare inte följer det regelverk som finns, och att många därför inte genomför en tillräcklig
kartläggning. Men enkäten visar också att på de arbetsplatser där man genomför lönekartläggning och
upptäcker oskäliga löneskillnader så gör man också något åt det. (Handels, 2019d). Liknande resultat har
fackförbundet Unionen kommit fram till när de utredde frågan. Minst hälften av lönekartläggningarna hade
lett till lönejusteringar eller andra åtgärder för att uppnå jämställda löner (Unionen, 2019).
Problemet med lönekartläggningen som Unionen identifierade i sin rapport var att mindre än hälften av
undersökta företag följde lagen och genomförde årliga lönekartläggningar (Unionen, 2019). Dessutom
behöver inte företag med mindre än tio anställda dokumentera kartläggningen, även om den ska
genomföras. Samtidigt kräver lagen att facket som arbetsgivaren har kollektivavtal med har rätt till den
information som behövs för att kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan
för jämställda löner.
För att lönekartläggningen ska få en större effekt än idag så behöver den fackliga organisationen ha tillgång
till hela den statistik som finns, annars blir jämställdhetsarbetet lidande. De arbetsgivare som bryter mot
reglerna eller på annat sätt försvårar för den fackliga organisationen behöver kunna bestraffas med vite eller
andra påföljder. 11

11
För mer info om lönekartläggning se Handels Ola Palmgrens blogginlägg ”Lönekartläggningen ska utvecklas – inte
avvecklas” från 2019.
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Handels arbete med lokal lönebildning
Före 1990-talet fanns det få arbetsplatser i Handels som hade någon form av lokal lönebildning byggd på
särskilda modeller. Det förekom främst inom tjänstemannaavtal och lageravtal.
I avtalsuppgörelserna 1992 och 1993, med KFO respektive HAO (numera Svensk Handel), bestämdes att en
del av den centralt framförhandlade lönesumman skulle fördelas genom lokala förhandlingar. Även om det
var ett krav från arbetsgivarsidan så fanns också en del förväntningar från Handels sida. Förhoppningen var
att lösningen skulle förbättra löneutvecklingen, leda till ökad facklig aktivitet på arbetsplatserna och till mer
utvecklade arbeten som medförde ökad lön. Samtidigt kunde förbundet se problem med att arbetsgivarna
skulle kunna föreslå godtyckliga och orättvisa löner. Man hade därför en så kallad stupstock, att om man
inte blev överens, så skulle lönerna delas ut lika till alla. Med denna begränsning skulle starka klubbar som
ville hitta modeller för lokal lönebildning kunna göra det, medan de som inte klarade av det skulle kunna
lita på stupstocken.
Resultatet av försöken under de första avtalsåren blev inte så bra som man hade hoppats. Det verkar som
om varken branschen eller dess organisationer var redo för att hantera lokala potter. I avtalsrörelsen 1995
hade kritiken från medlemmarna om godtycklig och orättvis lönesättning varit så stark att förbundet drev
kravet på att avskaffa de lokala potterna. I kompromissen efter strejken 1995 fick de dock vara kvar. Men
skepsisen fanns där, och resulterade i att förbundet i de flesta kommande avtalsrörelser strävade efter att ha
så liten pott till lokal lönebildning som möjligt.
Ett argument för lokal lönebildning var att det skulle resultera i ”friska pengar”. Men i en enkät som
skickades ut 1996 visade det sig att det inte skett någon löneglidning – det vill säga, löneökningar utöver det
som fastställts i avtalen – i 85 % av undersökta företag. Dessutom hade inte kriterierna för fördelning av de
lokala lönerna beaktats i någon särskilt stor utsträckning. I utvärderingen av de lokala lönesystemen
konstaterade man att handelns struktur med ett flertal små arbetsplatser gjorde det svårt att förhandla
lokalt. Arbetsgivare tog dessutom tillfället i akt för att införa lönesättningsprinciper som främst var
individbaserade, något som skapade irritation hos de anställda.
Handels kongress 1996 präglades av dessa erfarenheter. Om man skulle ha en lokal lönebildning så skulle
den struktureras upp och leda till positiva fackliga effekter för medlemmarna. Kongressen slog fast att:
•

Lönesystem ska så långt som möjligt bygga på värdering av arbetet och minimera utrymmet för
arbetsgivarens ensidiga och godtyckliga bedömningar

•

Utveckling i arbetet ska ge utveckling i lön

•

Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling

•

Lönen ska öka om kraven i arbetet ökar

•

Reglerna för hur och varför man får ökad lön måste vara öppna, tydliga och upplevas som rättvisa

Det går inte att komma ifrån att denna syn på lokal lönebildning ur ett fackligt perspektiv var modern och
framåtsyftande. I grunden har förbundet samma uppfattning än idag så som kongressen 1996 fastslog. Men
vad hände med denna vision om lokal lönebildning?
I början av 2000-talet genomförde förbundet stora utbildningssatsningar för att på ett bättre sätt kunna
hantera den lokal lönebildningen. Särskilda utbildningsprogram rörande lokala löneförhandlingar
genomfördes. Dessa riktade sig till klubbar och fackombud, de som hade mandat att förhandla lokalt. Men
trots detta var det ändå inte möjligt att flytta fram positionerna på ett sådant sätt som visionen från Handels
kongress 1996 hade tydliggjort.
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Problemen som många upplevde med lokal lönebildning hade i början av 2010-talet fått oväntade
konsekvenser. Många försök med individuella fördelningssystem avbröts efter ett tag eftersom företag och
medlemmar inte haft samma uppfattning om hur löneutrymmet ska fördelas. Det resulterade i att flera
arbetsgivare valde att använda stupstocken, och i stället fördela löneutrymmet lika till alla. Möjligheten att
kunna nå verkliga lönesystem, baserade på tydliga befattningar, arbetsuppgifter och yrkesutveckling på
Handels arbetsplatser upplevdes som svårt.
En viss självkritik kan vara på sin plats. En del av ansvaret låg sannolikt hos Handels självt. Det fanns vissa
brister i utbildningarna. Ofta kom fokus att hamna på beräkningar av hur lönepotten skulle fördelas, och
på individuella beteendekriterier snarare än verkliga lönesystem. Det vill säga mer att hantera
fördelningssystem snarare än lönesystem. Men det var samtidigt svårt att komma överens med
arbetsgivaren lokalt. Dessa var helt enkelt inte särskilt intresserade av lönesystemsmodeller. Företagen ville
själva betona individers beteenden medan medlemmarna ofta saknade tilltro till att cheferna faktiskt kunde
göra rättvisa bedömningar. När lokala klubbar istället förde fram lönemodeller som byggde på
befattningar, mångkunnighet och arbetsuppgifter var företagen ofta ointresserade. I stort sett är dessa
problem tydliga även i början av 2020-talet.
EN SATSNING PÅ LOKAL LÖNEBILDNING 2017–2019

Men 2014 beslutade förbundet att ta nya tag i frågan om lönesystem baserat på arbetets innehåll. Denna
gång skulle arbetet inte hastas fram. En utredning tillsattes för att kartlägga och analysera hur det såg i
förbundet. Den bekräftade bilden av att den lokala lönebildningen var outvecklad, samtidigt som analysen
visade att det skulle kunna finnas stora värden om den förbättrades (Larsson, 2015). Denna utredning låg
sedan till grund för framtagande av ett särskilt utbildningsmaterial, där klubbar och ombudsmän skulle
utbildas över hela landet.
Förbundsstyrelsen tog sedan beslut att detta skulle vara ett prioriterat mål, och att förbundet på ett
organiserat sätt skulle ge avdelningarna i uppdrag att arbeta med lokala lönesystem mellan 2017 och 2019. I
kollektivavtalen med Svensk Handel för detaljhandel, lager och e-handel 2016 tillkom bilagan ”Utökad
lokal lönebildning inom handeln”. Ett särskilt löneprojekt lanserades, och utbildningar och konferenser
genomfördes. Syftet var att stimulera klubbarna att förhandla om lokala lönemodeller. Varje avdelning
skulle utse minst en arbetsplats för ett arbete som syftade till att få fram goda exempel på framförhandlade
lokala lönesystem.
Under 2020 genomfördes en utvärdering av projektet, och arbetet med lokala lönesystem (Larsson &
Granér, 2020). Totalt 25 arbetsplatser hade ingått i projektet och försökt förhandla fram modeller för
lönesystem. Granskningen visade upp såväl negativa som positiva resultat. Till det negativa hörde att
flertalet av arbetsplatserna haft problem med att arbetsgivaren inte visat sig vara intresserad. I
utvärderingen konstateras:
”Arbetsgivaren säger alltså nej. Inte bara till ett fungerande lönesystem som skulle passa som
handen i handsken för den egna verksamheten, som skulle vara utvecklande och
kunskapsdrivande, höja servicegraden gentemot kund och därmed ge konkurrensfördelar.
Utan man tar också genom sitt agerande indirekt avstånd från de gemensamma
skrivningarna i bilaga 1 och 2 i det egna kollektivavtalet, där man skriver om att ansvar och
ökad kompetens ska vara en viktig del av lönesättningen.”
Det fanns flera orsaker till problemen med att få till stånd lönesystem. Det grundläggande var att
arbetsgivarna kunde säga nej, vilket hänger ihop med strukturen av slimmad bemanning,
visstidsanställningar, inhyrning och deltidsarbete. Intresset för att skapa lönesystem tycks minska när
graden av utbytbarhet av anställda blir högre. Men det fanns också hos de fackliga, särskilt inom
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detaljhandeln, en upplevelse att man hade ett förhandlingsmässigt underläge. Det medförde att man tog det
säkra före det osäkra – en generell fördelning av potten. Ett tredje var att det var svårt inom flertalet
kedjeföretag att nå fram till lokala överenskommelser eftersom den centrala HR-avdelningen hade andra
uppfattningar. Makten hos arbetsgivaren låg någon annanstans.
Trots detta kunde utvärderingen ändå peka på flera positiva saker som skett. Även om få renodlade
lönesystem kommit fram, så fanns de. De kan därför utgöra positiva exempel som man kan lära sig av.
Utöver detta har projektet i flera fall lett till framförhandlade ansvarstillägg, erfarenhetstillägg utöver det
centrala avtalet, tillägg för specialistkompetens samt i en del fall fördelningssystem som i stor utsträckning
bygger på objektiva mätbara kriterier. Varianter där man kunnat kombinera lönesystem med någon del av
beteendekriterium har inneburit att man åtminstone flyttat fram positionerna.
Utvärderingen kunde konstatera att projektet med att ta fram fungerande lokala lönesysetem behövde ses
som ett arbete på lång sikt, ett arbete som kräver erfarenhet, kunskaper och tålamod. Men att det trots allt
gett viktiga resultat redan nu.

3.2. 7 Vad säger medlemmarna?
KÄNNEDOM OM FÖRDELNINGEN AV DET LOKALA UTRYMMET

Med tanke på att kollektivavtalen sedan lång tid tillbaka innehåller lokal lönebildning fanns det några
frågor i medlemsundersökningen om löner och arbetstid (Handels, 2019a) som handlade om detta. En fråga
gällde hur medlemmarna upplevt att det lokala löneutrymmet fördelats. Svaren bekräftar att det är en stor
utmaning för förbundet, om man vill se en bättre fungerande lokal lönebildning.
Hela 43 procent av medlemmarna kände inte ens till att det fanns något lokalt löneutrymme. Av de som
tillhörde frisöravtalet var det 80 procent, vilket är naturligt eftersom det i avtalen inte finns något lokalt
löneutrymme, men att vissa salonger ändå kan ge något extra. Men även bland butikssäljarna var det 42
procent, och bland lagerabetarna 38 procent som inte kände till att det fanns ett lokalt utrymme.
Tjänstemännen i Handels hade bättre kännedom, men trots det vara det 21 procent som inte visste om det
lokala utrymmet.

31

Hur fördelas det lokala löneutrymmet på din arbetsplats?
Jag vet inte om det finns ett lokalt löneutrymme på min
arbetsplats

43%

Jag vet att det finns ett lokalt löneutrymme på min
arbetsplats men vet inte hur det fördelas

14%

Det finns ett lokalt löneutrymme som fördelas lika till
alla

21%

Det finns ett lokalt löneutrymme som fördelas genom
förhandling med facket

10%

Det finns ett lokalt löneutrymme som fördelas
individuellt av arbetsgivaren

12%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Källa: Handels 2019a
Av de 57 procent som kände till att det fanns ett lokalt utrymme var det dock 14 procent som inte visste hur
det hade fördelats. Det innebär att en majoritet av medlemmarna i Handels inte visste om det fanns, eller
kände till hur det lokala utrymmet fördelats.
Av de återstående 42 procent som visste hur utrymmet fördelats, svarade hälften (21 procent) att det hade
fördelats lika till alla. Ungefär en fjärdedel av de som visste (tio procent av alla) sa att det skett en fördelning
genom att facket förhandlat. Här kan vi anta att det finns någon form av modell för fördelningen, men
sannolikt givet den utvärdering som gjorts, mer av fördelningssystem än lönesystem. Det kan naturligtvis
också ha skett förhandlingar när det lades ut generellt eller bland medlemmar som inte visste, så siffran tio
procent av alla behöver inte innebära att det endast var där det skett förhandlingar. Men enkäten visar ändå
låga siffror för medlemskännedom.
Till sist var det en fjärdedel av de som visste (12 procent av alla) som upplevt att arbetsgivaren själv fördelat
löneutrymmet individuellt. Det skulle i så fall helt strida mot Handels uppfattning, och även mot
kollektivavtalen. Det har inte varit möjligt att med givna data fördjupa sig i frågan om hur eller varför
arbetsgivaren fördelar individuellt, men är något som borde följas upp mer noga.
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NÖJDHET MED FÖRDELNINGEN AV DET LOKALA UTRYMMET

Hur nöjda är då de medlemmar som kände till att det fanns ett lokalt löneutrymme med fördelningen av
det? Ungefär en fjärdedel är nöjda, en tredjedel missnöjda och strax under hälften är varken nöjda eller
missnöjda.

Hur nöjd är du med hur det lokala löneutrymmet fördelas på
din arbetsplats?
50%
45%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

17%

15%

15%

9%

5%
0%
Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller
missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd

Källa: Handels 2019a
En närmare granskning visar att mest nöjda är de som säger att utrymmet lades ut lika till alla, men även de
som säger att facket förhandlat. Mest missnöjda är de som säger att arbetsgivaren fördelade individuellt.
Ser vi utifrån medlemmarnas upplevelser kan vi konstatera att det finns mycket kvar att göra för att få den
lokala lönebildningen att fungera bättre.

LÖNESKILLNADER EFTER ÅLDER OCH ERFARENHET

I medlemsundersökningen om löner och arbetstider (Handels, 2019a) hade drygt 750 medlemmar svarat på
frågan om de hade några övriga synpunkter på lön, arbetstider eller anställningsvillkor. Av dessa frisvar
finns flera olika synpunkter, men en av dem återkommer då och då när det gäller löneskillnader: Det
handlar om för små löneskillnader mellan de som är äldre och har jobbat länge och de som är yngre och
jobbat kort tid i branschen.
”Löneutvecklingen borde följa med hur länge man jobbat i branschen, inte stanna vid tex 3
års erfarenhet.”
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”Man måste se över avtalet gällande lönesättning för dom som är 40+ och 50+ med
erfarenhet, utbildning mm inom området man är verksam. Att tjäna som en 19-åring med 3
års erfarenhet då man är äldre med erfarenhet mm är absurt.”
”Löneutvecklingen är helt fruktansvärd i denna bransch, nyanställda och människor med sex
års erfarenhet tilldelas samma lön.”
Dessa frågor om löneskillnader sätter fokus på frågan om hur den lokala lönebildningen fungerar. Frågan
om ålder, erfarenhet och lön har dock många bottnar. Låt oss först se hur det ser ut i verkligheten. Ser vi till
lönestatistiken för Detaljhandelsavtalet med Svensk Handel finns en faktisk löneskillnad mellan olika
åldrar. Från gruppen 18-åringar som har knappt 130 kr i timlön ökar lönen trendmässigt upp till gruppen
45-åringar som har cirka 165 kr. Där ligger den sedan någorlunda kvar fram till 64 års ålder. I praktiken
finns det därför en lönesättning efter ålder, en faktisk ålderstrappa, även om det inte är uttalat. Detta trots
att kollektivavtalet föreskriver två åldrar för vuxna (18 och 19 år), tre års branschvana, och ett
anställningstidstillägg efter fem år.

Faktiska timlöner och lägstalöner i detaljhandelsavtalet 2019
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Källa: Handels 2019b
Innebär detta att föreställningen om små eller ringa löneskillnader är felaktig? Statistiskt över hela
avtalsområdet kan vi förvisso se en faktisk ålderstrappa. Men det kan naturligtvis finnas vissa arbetsplatser
där skillnader är små och obefintliga. Eller så kan det vara så att man upplever att löneskillnaderna är för
små trots allt.
Rent principiellt är dock frågan vilken roll ålder ska spela intressant för en lönediskussion. Om man tänker
sig en 55-åring och en 25-åring som gör ett likvärdigt arbete med ett likvärdigt resultat, är det motiverat med
stora löneskillnader enbart beroende på ålder? Eller om vi tänker oss att det är ett likvärdigt arbete men att
det mätbart skiljer sig i resultat? Är det då motiverat med löneskillnader baserat på prestation? Om den
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äldre presterar mer än den yngre, eller om den yngre presterar mer än den äldre? Vem ska avgöra det?
Kommer det upplevas som rättvist?
Sannolikt handlar det oftast om att äldre utöver ålder även har mer erfarenhet, kan och utför fler
arbetsmoment, samt har tilldelats större ansvar. I så fall landar vi åter i behovet att få till stånd lönesystem
som bygger på en värdering av arbetsmoment, som är transparant och som kan ge löneutveckling (utöver de
årliga löneökningarna) efter vad man kan och vad man gör.

Handels strategi för lokal lönebildning
Handelsanställdas förbund har under 2010-talet lanserat en långsiktig strategisk inriktning för att utveckla
den lokala lönebildningen. Det handlar om att bygga lokala lönesystem och att göra det till en prioriterad
uppgift. Detta finns också uttryckt i kollektivavtalen, i såväl löneparagrafer som i bilagor. Målet är att
förhindra eller minimera förekomsten av fördelningssystem baserat på subjektiva kriterier där chefen ska
bedöma beteenden. Där är risken för ensidiga och godtyckliga bedömningar för stor, och möjligheten till
utveckling i själva yrket är svag. Istället vill Handels att den lokala lönebildningen ska bygga på ett verkligt
lönesystem, där arbetsuppgifter och arbetsmoment ligger till grund för lönerna, snarare än bedömda
beteenden hos de anställda. Befattningssystem och yrkesutvecklingssystem, byggd på kompetensutveckling,
innebär en möjlighet att få en löneutveckling utöver den årliga löneökningen som finns i avtalen.
Med ett verkligt lönesystem kan den fackliga basen, arbetsplatsernas klubbar, få ett verktyg för att ta
initiativ och utveckla den lokala lönebildningen. Det är centralt och nödvändigt för ett fackförbund. Utan
en lokal facklig idé om lönebildningen på arbetsplatsen är risken stor att arbetsgivaren använder sig av
lönen som ett maktinstrument, genom att individualisera och splittra de anställda.
Själva idén om en lokal lönebildning kan behöva ses som en grundläggande facklig strategi för Handels.
Genom att bygga upp en lönestruktur baserad på befattningar och arbetsuppgifter kan pengarna stanna
kvar på arbetsplatsen, och inte försvinna när individer som fått stor del av en fördelningspott slutar. I
förlängningen ska löneutrymmet för lokal fördelning användas till att uppnå en bättre arbetsorganisation
genom att understödja utveckling i yrket och i befattningar. Handels medlemmar ska kunna ta över och
utföra vissa förberedande, planerande och administrativa funktioner som tidigare utförts av arbetsledare.
Det leder till utvecklingsmöjligheter i yrket och till en plattare organisation med ökat medinflytande.
Denna strategi får dock inte dölja det faktum att förbundet har stora utmaningar. Det är en påfallande stor
skillnad mellan förbundets vision om en löneutveckling som bygger på utveckling av arbetsinnehåll och
befattningar, och den praktik som avspeglas i de befintliga avtalen om fördelningssystem.
Det ska därför ses som ett långsiktigt arbete som kräver fokus på uppgiften, ambitiösa utbildnings- och
studieunderlag, och att lyfta fram goda exempel på arbetsplatsarbete och olika lönesystem. Extra viktigt är
att förbundet kontinuerligt följer upp, utvärderar och utvecklar arbetet. Det får inte bli så att den satsning
som skedde under slutet av 2010-talet blir en engångsföreteelse. Snarare visar utvärderingen av
lönesystemsprojektet att det trots stora problem ändå kunde ge ett visst mervärde. Men det är ett arbete
som kräver erfarenhet, kunskaper och tålamod.
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Del 2 – Arbetstider
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Handels medlemmar om arbetstider och
inflytande
”40 timmars lagerarbete tär på kroppen, för att orka ett helt arbetsliv skulle arbetsveckan
behöva vara kortare.”
”Vissa veckor är det som man inte hinner vara hemma mer än att gå i säng för att orka jobba
nästa dag.”
”Det är bedrövligt att företag får ha människor anställda på kontrakt med så få timmar som
5–15 timmar per vecka. Samtidigt förutsätts man vara extremt flexibel och kunna ta
extrapass till exempel vid kollegas sjukdom, vilket ju gör att det känns omöjligt att skaffa
extrajobb vid sidan om.”
”Jag har arbetat på lagret i fem år och ändå får jag kontrakt månadsvis. Varje månad oroar
jag mig för om det kommer finnas ett kontrakt eller inte.”
Makten över arbetstiden har under lång tid varit en viktig fråga för Handels medlemmar. Som citaten ovan
från Handels medlemsundersökning om löner och arbetstider visar (Handels, 2019a) rymmer frågan många
olika aspekter av arbetstid, allt från behovet av kortare arbetsvecka till önskan om att få arbeta mer. Frågor
som berör arbetstid har återkommit i såväl arbetstidsutredningar som motioner till Handels kongresser.
Senaste kongressen beslutade att arbetstidsfrågan ska utredas och analyseras brett för att ta fram
planer för hur medlemmarna inom branscher ska kunna få kortare eller längre arbetstider samt ökat
inflytande över arbetstidens förläggning.
Handels medlemsundersökning om arbetstider från 2019 (Handels, 2019a) visar tydligt att många av
Handels medlemmar är missnöjda med sina arbetstider. En tredjedel av Handels medlemmar är missnöjda
och två av tre har mycket litet eller ganska litet inflytande över sina arbetstider.

Andel medlemmar som är missnöjda med sina
arbetstider/sitt schema
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Källa: Handels, 2019a
Medlemsundersökningen visar att missnöjet med arbetstiderna beror på en rad olika saker. Det finns både
de som skulle vilja arbeta mindre och de som skulle vilja arbeta mer. Inom Handels heltidsbranscher finns
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det många medlemmar som skulle vilja arbeta mindre och ha mer ledig tid, medan vardagen för många som
arbetar i detaljhandeln är en ständig jakt på extra timmar. Många av detaljhandelns arbetsplatser präglas av
slimmad bemanning, otrygga anställningsformer, korta deltidskontrakt och oregelbundna arbetstider som
upplevs orättvist fördelade. Även inom lager är bemanningen på lägsta möjliga nivå och arbetstiderna
obekväma. Dessutom utgörs en stor del av arbetsstyrkan av inhyrd personal. Företag inom handeln
använder i allt större utsträckning strategier för att kunna bemanna med så flexibel personalstyrka som
möjligt. Grundbemanningen hålls slimmad och därutöver täcks bemanningsbehovet upp av tidsbegränsade
anställningar, deltidsanställa som arbetar mertid eller inhyrd personal (Berggren, 2018). På så sätt kan
arbetsgivaren precisionsanpassa antalet anställda till efterfrågans variationer beroende på säsong, veckodag
eller tid på dygnet (Boman & Strömbäck, 2014). Användandet av dessa former av anställningar medför en
allt större grupp otryggt anställda inom handeln.

Bristfällig planering av bemanning och schema
Arbetsgivarnas strategier för att uppnå flexibilitet är möjliga på grund av den arbetsrättsliga lagstiftning
som ger arbetsgivaren närmast obegränsade möjligheter att utan motivering använda inhyrd arbetskraft och
anställa på korta visstids- och deltidskontrakt. Men problemen har också att göra med att arbetsgivarna
planerar kortsiktigt, vilket skulle kunna undvikas. Förutom otrygga anställningar innebär bristfällig
planering ofta scheman med kort varsel, luckor i scheman, svårigheter att få ledigt, för låg grundbemanning
och ensamarbete. En undersökning bland skyddsombud 2020 vittnar om att bristfällig planering av schema
och bemanning förekommer på många av Handels arbetsplatser. Det är ett av de vanligaste problemen i den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt skyddsombuden. Bland skyddsombuden uppger 42 procent i
detaljhandeln, 17 procent av frisörerna, 42 procent i partihandeln och 15 procent av tjänstemännen att de
har problem med planering av bemanning och schema på sina arbetsplatser.

Andel skyddsombud som uppger att de har stora
problem med planering av bemanning och
schema på sin arbetsplats
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Källa: Handels 2020b

Scheman med kort varsel
Att många arbetsgivare planerar schema och bemanning med bristfällig framförhållning är tydligt när vi
tittar på svaren från medlemsundersökningen om arbetstider 2019. Medlemsundersökningen visar att
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relativt många anställda i butik och lager får sina scheman med kort framförhållning. Enligt
kollektivavtalen för detaljhandel, lager- och e-handel och frisörer ska ett årsarbetstidsschema fastställas
minst en månad innan det börjar gälla. Likaså ska förändringar i schemat ske med minst en månads varsel.

Om du får ett schema över din arbetstid, hur lång tid i förväg
får du ditt schema?
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Källa: Handels 2019a
Som diagrammet ovan visar får 38 procent av butikssäljarna sitt schema med kortare än fyra veckors
framförhållning och så många som tolv procent får det samma dag eller upp till sex dagar innan schemat
börjar gälla. Inte överraskande får de med tidsbegränsad anställning sitt schema med sämre framförhållning
än de med fast anställning. Hela 43 procent av de med tidsbegränsad anställning i butik får sitt schema
samma dag eller fram till sex dagar innan schemat börjar gälla jämfört med elva procent av de fast
anställda. Ett annat problem i detaljhandeln är förekomsten av korta schemalagda pass. Enligt
kollektivavtal ska ett arbetspass vara minst tre timmar och det är önskvärt att de är minst fem timmar
långa. Medlemsundersökningen visar dock att många tycker att arbetsgivarnas möjlighet att schemalägga
korta pass är ett stort problem. De korta passen innebär att många inte får ihop till en heltidstjänst trots att
de arbetar många dagar i veckan. Det blir svårt att kombinera med andra arbeten och för lite tid till
återhämtning.
En medlem i undersökningen skriver:
”Där jag nu arbetar kan jag få ett pass på mitt schema på 3 timmar. Denna dag hade istället
kunnat varit en ledig dag för återhämtning. 3 timmars pass känns helt meningslöst.”
Var femte anställd på lager, 19 procent, får sitt schema med kortare varsel än fyra veckor och tolv procent
uppger att det får sitt schema samma dag eller fram till sex dagar innan schemat börjar gälla. Hela nio
procent av lagerarbetarna får sitt schema samma dag som de ska arbeta. Det beror av på att många
bemanningsanställda får sitt schema för kommande vecka med väldigt kort varsel. Bemanningsanställda
som arbetar på större lager måste ofta vara tillgängliga alla dagar mellan klockan 05–23 och arbetstiderna
varierar mycket mellan dagar och veckor. Bland utrikesfödda lageranställda är det hela 19 procent som får
sitt schema samma dag, jämfört med sex procent bland anställda födda i Sverige. Mer än var femte
bemanningsanställd inom lager har utländsk bakgrund (LO, 2012). Som nämnts ovan får
bemanningsanställda ofta sina scheman med kort varsel. Det är därför troligt att många av de utrikesfödda
lageranställda som får sitt schema med kort varsel är bemanningsanställda.
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En dryg tredjedel av lagerarbetarna, 35 procent, uppger dock att de inte arbetar med schema. Bland Handels
lagermedlemmar finns både de som arbetar på mindre och större lager. På större lager är det vanligt med
rullande scheman medan det på mindre lager är vanligare med fasta arbetstider. Det kan vara en förklaring
till att så många som 35 procent av lagerarbetarna uppger att de inte arbetar med schema. Av frisörerna får
24 procent av de anställda sitt schema med kortare varsel än fyra veckor. Bland tjänstemännen är det
ovanligare att arbeta med schema. Hela 80 procent av Handels medlemmar som är tjänstemän arbetar inte
med schema.

Låg grundbemanning
Diagrammet nedan som visar hur ofta anställda hoppar in på extra pass är ett tydligt exempel från
medlemsundersökningen på att många av arbetsgivarna i handeln planerar grundbemanningen för lågt. Av
butikssäljarna hoppar 64 procent in på ett eller flera extra pass per månad. En större andel av de yngre
hoppar in på pass jämfört med äldre. Det finns även skillnader mellan könen, 54 procent av männen och 68
procent av kvinnorna hoppar in på minst ett pass i månaden. Skillnaderna mellan könen beror främst på att
fler kvinnor arbetar deltid. Totalt bland deltidsanställda butikssäljare hoppar 74 procent in på minst ett
pass i månaden. Bland utrikesfödda hoppar 85 procent av de deltidsanställda in på minst ett pass per
månad. Ofta rings personal som vill arbeta extra in med kort varsel och många tvingas sitta och vakta
telefonen i väntan på samtal. Så kallade sms-anställningar förekommer också. De innebär att den anställde
får ett sms med ett jobberbjudande som måste besvaras inom en viss tid innan förfrågan går vidare till
någon annan. Ofta kommer sms-et samma dag som arbetet ska utföras. Det är också vanligt att extra pass
läggs ut på en schemaplattform. För att få jobba extra pass måste man ofta sitta och vakta
schemaplattformen för att hinna anmäla sig på pass innan någon annan hinner före.
En medlem som intervjuas beskriver det så här:
”Jag får ju inte lön för att sitta på en app 24/7, men det måste man ju göra om man ska hinna
anmäla sig på extra pass som läggs upp på plattformen.”
(Holmlund & Carlén, 2020)
Bland lagerarbetare och frisörer är det inte lika vanligt att hoppa in på extra pass men det förekommer. 38
procent av de lageranställda och 42 procent av frisörerna uppger att de hoppar in på minst ett pass per
månad. Det kan förklaras av att heltidsarbete är vanligare bland lagerarbetare och frisörer än bland
butiksanställda. Bland tjänstemännen är det endast 17 procent som hoppar in på ett eller fler pass i
månaden.
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Hur ofta hoppar du in på extra pass?
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Ett annat exempel från undersökningen som visar att arbetsgivarna planerar bemanningen för lågt är att så
många som en femtedel av handelns anställda inte kan eller endast i låg utsträckning kan ta en paus för att
gå på toaletten utan att fråga om lov.
En medlem i undersökningen skriver:
”Schemat är budgeterat med för lite timmar och när det inte finns tillräckligt med personal
blir det svårt att ta rast eller gå på toa.”

Andel som inte kan/i låg usträckning kan ta en toalettpaus
utan att fråga om lov
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Ensamarbete vanligt bland butiksanställda
Ensamarbete är den yttersta konsekvensen av alltför slimmade arbetsorganisationer. I Handels utredning
om ensamarbete (Uppenberg, 2019) framgår att det är mycket vanligt i detaljhandeln. Hela 54 procent har
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erfarenhet av att arbeta ensam eller på så långt avstånd från arbetskamrater att de inte kan höra dig om
något händer. Enkäten till de butiksanställda visar att ensamarbetet är mer utbrett bland kvinnor än bland
män och mer utbrett bland yngre än bland äldre. 85 procent av dem som har erfarenhet av ensamarbete
arbetar regelbundet ensamma varje vecka. Ju oftare ensamarbete förekommer, desto vanligare är det att den
ensamma tiden är lång. De som ofta jobbar ensamma gör det för det mesta hela eller halva dagar.

Förekomst av ensamarbete eller arbete på långt avstånd från
arbetskamrater bland butiksanställda
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För få kontrakterade timmar
”Mina kollegor har kontrakt på bara 6–12 timmar per vecka trots att de en vanlig vecka
arbetar 25–35 timmar…uppenbarligen finns det behov av att ha fler timmar på kontrakten.”
Som citatet ovan från Handels medlemsundersökning om löner och arbetstider (Handels, 2019a) visar
planerar arbetsgivarna i detaljhandeln sin bemanning för lågt. Det blir tydligt när vi jämför kontrakterad
och faktisk arbetstid för deltidsanställda. De med låga arbetstidsmått jagar ofta extra timmar och mertid
vilket gör att de ofta arbetar fler timmar än vad de har på sina anställningskontrakt. Tittar vi på
diagrammet nedan ser vi att anställda med låga deltidsmått (1–4, 5–9, 10–14, 15–19) i genomsnitt arbetar
fler timmar än vad de har på sina kontrakt. En fjärdedel av alla anställda i detaljhandeln arbetar fler timmar
än de har på kontraktet. Särskilt tydligt är det för anställda med de kortaste deltiderna. De anställda som
har kontrakt på 1–4 timmar i veckan har en genomsnittlig kontrakterad arbetstid på tre timmar och en
genomsnittlig faktisk arbetstid på tio timmar. De som har 5–9 timmar på kontraktet har en genomsnittlig
kontrakterad arbetstid på sex timmar och en faktisk arbetstid på tolv timmar.
Tittar vi istället på de grupper som har kontrakt med höga deltidsmått, nära heltid eller heltid ser vi att
deras genomsnittliga faktiska arbetstid är lägre än deras kontrakterade arbetstid. Det innebär att de har haft
olika former av frånvaro under perioden, som semester, sjukdom, föräldraledighet eller annan ledighet.
Skillnaderna i kontrakterad och faktisk arbetstid pekar på att arbetsgivarna skulle behöva utöka
grundbemanningen.
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Kontrakterad arbetstid och faktiskt arbetad tid enligt partsgemensam lönestatistik
Detaljhandelsavtalet 2019
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43

Svårt att få ledigt
”Arbetsgivaren säger ofta nej när man frågar om ledigt och säger att de inte kan vara utan
min kompetens trots att jag inte har någon speciell kompetens……sen har jag varit med om
att folk har fått nej på sin ledighetsansökan men sen blir hemskickade från det arbetspasset
för att det är för lite att göra……planeringen funkar inte alls bra.”
(Citat från intervju med lageranställd (Holmlund & Carlén, 2020))
På många butiks- och lagerarbetsplatser är det svårt att få ledigt. Eftersom bemanningen planeras så pass
slimmat är det vanligt att arbetsgivare säger nej till ledigheter för att inte riskera ett bortfall i produktionen.
Det är också vanligt att timmarna som anställda som är frånvarande på grund av ledighet inte ersätts.

Osäkra anställningsformer och korta deltider
Att arbetsgivare inom handeln kan ha en så pass låg grundbemanning och bristande bemanningsplanering
som idag bygger på att det finns en personalgrupp som med kort varsel kan hoppa in på arbetspass när
behov uppstår. Dessa personer har osäkra anställningsformer, kontrakt med få arbetstimmar eller hyrs in
via ett bemanningsföretag. De har väldigt litet inflytande över sin arbetstid och vet sällan när de kommer få
jobba nästa gång, hur många timmar de kommer få jobba varje månad eller hur länge de kommer få vara
kvar på arbetsplatsen.
Resultatet från en undersökning till Handels skyddsombud 2020 visar på ett tydligt samband mellan osäkra
anställningar och dålig bemanningsplanering. Diagrammet nedan visar att arbetsplatser som har stora
problem med planering av schema och bemanning har betydligt större problem med osäkra anställningar än
på arbetsplatser där bemanningsplaneringen fungerar bra. Inom detaljhandeln är problemen med osäkra
anställningar särskilt stora. På arbetsplatser med stora problem med planering av schema och bemanning
säger 36 procent av skyddsombuden att det finns stora problem med osäkra anställningar på arbetsplatsen.
Motsvarande siffra inom partihandeln är 26 procent.

Andel arbetsplatser som har stora problem med osäkra
anställningar uppdelat på arbetsplatser med små respektive
stora problem med bemanningsplanering
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De osäkra anställningarna yttrar sig på olika sätt inom olika delar av handeln. Inom partihandeln är det
vanligt att personal hyrs in via bemanningsföretag. I en undersökning till lageranställda medlemmar i
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Handels svarade 65 procent att inhyrd personal används på deras arbetsplats, och hela 35 procent att
bemanningsanställda används som en permanent del av verksamheten (Handels, 2018a).
I detaljhandeln innebär de otrygga anställningar oftast tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete. Hela
27 procent av arbetarna har en anställning på visstid och de fasta anställningarna på heltid, som är norm
inom många andra branscher på arbetsmarknaden, är mycket ovanliga inom detaljhandeln. Endast 27
procent av arbetarna har en fast tjänst på heltid. Deltidsanställningarna är mycket utbredda inom
detaljhandeln. I en enkätundersökning till Handels medlemmar 2019 svarade 66 procent av butikssäljarna
att de arbetar deltid. Bland lagerarbetare och tjänstemän var motsvarande siffra åtta procent. 39 procent av
frisörerna arbetar deltid och 21 procent av Handels medlemmar inom övriga yrkesgrupper.

Andel deltidsanställda i olika yrken i handeln
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Deltider i detaljhandeln
Detaljhandeln är den bransch på arbetsmarknaden där deltiderna är allra vanligast. Det finns en tydlig
segmentering på arbetsmarknaden där de kvinnodominerade sektorerna är de som har allra störst problem
med det utspridda deltidsarbetet. Förutom i detaljhandeln så är deltidsarbetet mycket vanligt inom
restaurang, vård och omsorg, sociala tjänster och hotell (Larsson, 2017).
Statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar visar att andelen som arbetar under 35 timmar per
vecka ökat i detaljhandeln under de senaste 30 åren. 1990 var andelen deltidsanställda arbetare 53 procent i
branschen jämfört med 64 procent 2020.
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Framför allt är det de korta deltidsanställningarna som har ökat mest under de senaste 30 åren. 1990 hade
knappt 30 procent av deltidsanställda arbetare i detaljhandeln en kort deltid, det vill säga 1–19 timmar per
vecka, och drygt 70 procent 20–34 timmar, det vill säga en längre deltidsanställning. Sedan dess har de korta
deltiderna ökat med mer än tio procentenheter. Idag är det drygt 40 procent av de deltidsarbetande
arbetarna som har en kort deltid på 1–19 timmar per vecka.
Att deltiderna, och framför allt de korta deltiderna, har ökat över tid är en effekt av mer slimmade
bemanningar och längre öppettider i butiker. Genom att ha många deltidsanställda kan arbetsgivaren
precisera bemanningen varje timme för att aldrig ha mer än exakt nödvändigt antal arbetare på plats
samtidigt. Det är inte ovanligt att arbetsgivare nyrekryterar istället för att lägga ut extra timmar på befintlig
personal som har efterfrågat fler timmar, trots att den anställde har företrädesrätt enligt Lagen om
anställningsskydd, LAS. Ett skyddsombud beskriver fenomenet:
”Vi jobbar alla deltid förutom butikschefen. Många vill gärna ha fler timmar men får aldrig
chansen, arbetsgivarna är snabba på att anställa nya och trots att mertidslappar lämnas in
ignoreras detta. Arbetsgivarna hävdar då att de behöver ett ’huvud till’ men jag har svårt att
se att så är fallet.”
(Berggren & Carlén, 2016)
Att ha många deltidsanställda, eller ”många huvuden” som det ofta uttrycks, är därmed smidigt för
arbetsgivaren när man lägger schema. Dessutom finns det alltid anställda som behöver arbeta extra och som
går att kalla in med kort varsel när behov uppstår.
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Ofrivillig deltid vanligaste skälet till deltidsarbete
Att arbeta deltid är oftast inte ett eget val bland deltidsanställda i detaljhandeln. På frågan varför man
arbetar deltid som ställdes till de deltidsanställda butikssäljarna bland Handels medlemmar svarar
majoriteten, 57 procent, att de inte har kunnat få en heltidstjänst. Nio procent menar att de arbetar deltid på
grund av att arbetet är så fysiskt och/eller psykiskt krävande att de inte orkar jobba heltid. Ytterligare
nio respektive åtta procent angav andra personliga skäl eller familjeskäl samt egen sjukdom/nedsatt
arbetsförmåga som skäl till deltidsarbetet. Av dem arbetar fyra procent deltid på grund av att de har flera
arbeten, en procent arbetar deltid på grund av vård av barn och en procent arbetar deltid eftersom de även
studerar.

Uppgivna skäl för deltid bland deltidsanställda i butik
Källa: Handels 2019a
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På samma vis som att deltidsanställningarna är koncentrerade till vissa branscher på arbetsmarknaden, så är
det också vissa grupper inom dessa branscher som i högre utsträckning deltidsarbetar. Kvinnor och arbetare
har i betydligt högre utsträckning än män och tjänstemän deltidsanställningar. I detaljhandeln har så många
som 73 procent av arbetarkvinnorna en deltidsanställning, att jämföra med 22 procent av de manliga
tjänstemännen.
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Det finns också tydliga skillnader i andelen deltider när det gäller ålder. Unga deltidsarbetar i mycket högre
utsträckning: 81 procent av unga arbetare i åldern 16 till 29 år i detaljhandeln har en deltidsanställning,
jämfört med 46 procent i åldern 30 till 64 år. Deltidsarbete är också vanligare bland de som har
tidsbegränsade anställningar. 75 procent av de med tidsbegränsad anställning arbetar deltid och nära hälften
arbetar endast 1–19 timmar per vecka.

Hyvlingar av arbetstimmar
Att få en heltidsanställning inom detaljhandeln kan dröja många år om det någonsin inträffar. Tyvärr
innebär dock inte heller en heltidsanställning att en anställd har en helt trygg anställning. Deras arbetstider
kan nämligen skäras ned, eller hyvlas, genom vad arbetsgivare väljer att kalla omorganisation eller
omplacering.
”Man fick ställa om från en månad till en annan. Det handlar om tusenlappar mindre i
månaden.”
”Det syns på mig att jag är mycket tröttare i dag än förr då jag jobbade heltid. Nu är
tryggheten som bortblåst. Stressen över det har liksom satt sig i kroppen.”
(Handelsnytt, 2016b)
Citaten ovan kommer från anställda på en Coopbutik i Örebro som fick sin arbetstider hyvlade 2015. Fallet
gick upp i Arbetsdomstolen 2016 och där konstaterade domstolen att arbetsgivare har rätt att skära ned i
anställdas arbetstider i vad som kallas omorganisationer, och att det inte handlar om uppsägning som
Handels hävdade. Domen innebär i praktiken att LAS endast skyddar anställningen som sådan, och inte
anställningens innehåll i form av arbetstimmar och löneinkomst.
Fallet har möjliggjort att arbetsgivare helt utan att behöva ta hänsyn till turordningsregler och
uppsägningstid kan hyvla anställdas arbetstider från en dag till en annan. Inom detaljhandeln används
hyvlingar många gånger som ett sätt att få en ännu mer flexibel bemanning. Flera arbetsgivare har velat
hyvla anställdas tjänster för att kunna ta in fler deltidsanställda. För anställda, såväl heltids- som
deltidsarbetande, innebär hyvlingarna och hotet om att ens arbetstimmar plötsligt kan skäras ned ännu en
anledning till otrygghet och stress (Handels, 2018b). Ett skyddsombud beskriver situationen på sin
arbetsplats:
“Det skärs orimligt mycket i timmarna just nu, trots detta förväntas vi alla arbeta fortare och
prestera bättre. Detta ger i förlängningen en ohållbar situation där människor blir
sönderstressade och sjukskrivna.”
(Berggren & Carlén, 2016)

Svårt att kombinera fritid och familj med långa öppettider
”Butiker är öppna längre och längre och på alla helgdagar. När ska vi få tid för familj? Min
son sover alltid när jag kommer hem. Ena veckan träffar jag honom en heldag och två
kvällar trots att vi bor alla tillsammans.”
”Vissa veckor är det som man inte hinner vara hemma mer än att gå i säng för att orka jobba
nästa dag.”
”Butikernas långa öppettider förstör möjligheten till ett socialt liv och eftersom vi är så
underbemannade orkar man inte så mycket på lediga dagar.”

48

”Det värsta är att leva med konstant dåligt samvete för barnen. De veckor jag jobbar kväll
går jag upp tidigt för att hinna umgås med dem innan jag lämnar på förskolan, för sen ses vi
inte förrän dagen efter. Men det är tufft att gå upp sex på morgonen när man kvällen innan
har arbetar till kvart över elva/halv tolv.”
Detaljhandelns obekväma och oregelbundna arbetstider är för många den främsta nackdelen med att arbeta
i butik. Som citaten ovan från Handels medlemsundersökning om arbetstider och löner visar (Handels,
2019a) upplever många inom detaljhandeln svårigheter med att kombinera de långa öppettiderna med familj
och fritid.
Mellan 1909 och 1972 reglerades butikstiderna i Sverige i affärstidslagen. Lagen tillät inte butiker att hålla
öppet efter klockan 20.00 på vardagar och på söndagar skulle det vara stängt. Från och med 1956
uppluckrades lagen successivt för att till slut upphävas helt 1972 då Sverige som ett av få länder i Europa
fick helt fria butikstider (Bergman, Felländer & Åsbrink, 2017). Den enda begränsningen som finns idag är
ett förbud mot nattarbete (klockan 00.00-05.00) i arbetstidslagen. Det är dock dispositivt och kan
förhandlas bort. I flera andra europeiska länder regleras fortfarande öppettiderna i lag. I många länder ska
butikerna ha stängt på söndagar och i till exempel Tyskland och Nederländerna reglerar lagen hur sent
butikerna kan ha öppet på kvällarna (Engstrand, 2007). Handels kämpade under 1950-och 1960-talet emot
förändringen av affärstidslagen. Samtidigt försäkrade man sig om att de anställda skulle kompenseras för
eventuellt sämre arbetsförhållanden genom att förhandla fram tillägg för obekväm arbetstid i
kollektivavtalen. Dagens ob-tillägg är ett resultat av de förhandlingar som ledde fram till att affärstidslagen
till slut avskaffades 1972 (Carlén, 2020). Förutom att tilläggen var en kompensation för sämre
arbetsförhållanden hoppades Handels att ob-tilläggen skulle minska arbetsgivarnas benägenhet att utöka
öppettiderna (Engstrand, 2007). Följden av att affärstidslagen avskaffades blev dock att butikerna förlängde
öppettiderna dramatiskt, särskilt inom dagligvaruhandel där många butiker idag har öppet mellan klockan
07.00–23.00. En annan konsekvens är att arbetsgivarna hävdar att det är svårt att bemanna med
heltidsanställningar och samtidigt möta variationen i kundernas efterfrågan på olika tider på dygnet samt
uppfylla regler kring schemaläggningen (Daunfeldt et al. 2008). Det har medfört att detaljhandelns företag i
allt större utsträckningar bemannar med deltidsanställda.
Tabellen nedan visar de vanligaste öppettiderna för butiker i dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln,
enligt medlemsundersökningen. Den vanligaste öppningstiden på vardagar för dagligvaruhandeln är
klockan 07.00. Den vanligaste stängningstiden är klockan 22.00. Den vanligaste öppningstiden i
sällanköpshandeln är klockan 10.00 och den vanligaste stängningstiden är klockan 20.00.
På helgen är de vanligast öppettiderna i dagligvaruhandeln klockan 08.00-22.00 och i sällanköpshandeln
klockan 10.00-18.00. Två procent av butikerna som Handels medlemmar arbetar på i sällanköpshandeln har
stängt på lördagar och 21 procent på söndagar. I dagligvaruhandeln har två procent av butikerna stängt på
söndagar.
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Källa: Handels, 2020a
En medlemsundersökning från 2020 om butikernas öppettider (Handels, 2020a) visar att hela 31 procent av
de anställda i detaljhandeln skulle vilja arbeta mindre obekväm arbetstid än vad de gör idag. De med högre
sysselsättningsgrader vill i högre utsträckning arbeta mindre obekväm arbetstid än vad de gör idag. En
större andel kvinnor jämfört med män skulle vilja arbeta mindre obekväm arbetstid än vad de gör idag och
äldre anställda vill i större utsträckning arbeta mindre obekväm arbetstid jämfört med yngre. Kvinnor och
unga har en större andel av sin arbetstid på obekväma tider än jämfört med män och äldre.
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Konsekvenser av den bristfälliga
bemanningen
"Det är en ständig jakt på timmar. […] Man ska stå där med mössan i hand och bocka och
vara tacksam om man får någon extra timme. Det är psykiskt påfrestande. Man har ingen
fritid, man har inget liv, man kan inte planera. Alla säger ‘du jobbar jämt’ fast man tycker
själv att man aldrig jobbar för man har korta pass, tre-fyra timmar lite då och då."
(citat från handelsanställd intervjuad på Handelsfacket på Youtube)
Citatet ovan visar hur vardagen ser ut för många av Handels medlemmar. Med få timmar på kontraktet
tvingas anställda jaga extratimmar för att få ihop tillräckligt med pengar varje månad. Det gör att de
arbetade timmarna och därmed även lönen kan variera kraftigt från månad till månad. En undersökning
bland Handels medlemmar visar att en butikssäljares inkomst i snitt varierar med 3 816 kr mellan den
månad man tjänar minst och den månad man tjänar mest. De vars inkomst varierar mellan olika månader
på året har en genomsnittlig inkomst om 22 411 kr. Det innebär att inkomsten i snitt varierar med 17
procent mellan den månad man tjänar minst och den månad man tjänar mest. För en butikssäljare som har
en tidsbegränsad anställning på deltid varierar månadsinkomsten i snitt med 35 procent mellan månaden
med högst och lägst inkomst (Handels, 2019).
Korta arbetspass, oregelbundna arbetstider, att behöva hoppa in på extrapass eller få schemat med kort
varsel gör det också svårt för många anställda att hitta en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Det är svårt
att planera sin fritid liksom att ha tid och ork till vänner, familj och fritidsintressen. Att tacka nej till ett
extrapass gör inte bara att man går miste om en ibland livsnödvändig inkomst, utan kan också göra
arbetsgivaren sur vilket kan påverka möjligheterna till extrapass i framtiden.
“Det händer ofta att de som går på timmar blir inringda i tid och otid. Det resulterar i att de
som går på timmar mer eller mindre aldrig blir lediga. De måste hela tiden passa telefonen
eller kolla ipool [en schemaplattform]. De kan aldrig planera att resa bort eller göra något
utifall företaget ringer in dem. Det har hänt att de blivit uppringda och sagt nej, då har
företaget blivit lite ’tjuriga’ på personen.”
(Berggren & Carlén, 2016)
Arbetstiderna för de bemanningsanställda på lager är oregelbundna och schemat för veckan kommer med
kort varsel vilket gör det svårt att planera fritid och familjeliv. Arbetet kan förläggas alla dagar klockan
05.00–23.00 och tiderna varierar mycket mellan dagar och veckor. Schemat för nästkommande vecka kan
komma så sent som fredag kväll veckan innan schemat börjar gälla.
En intervjuad bemanningsanställd medlem:
”Är man anställd på heltid måste man vara tillgänglig hela dygnet.”
(Holmlund & Carlén, 2020)
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För visstidsanställda innebär det en stor otrygghet att inte veta hur länge de blir kvar på arbetsplatsen. Ofta
får tidsbegränsat anställda sluta precis innan de har kommit upp i den arbetstid som gör att anställningen
övergår till en fast anställning. Flera har fått veta samma dag att de arbetar sin sista dag.
”Butikschefen säger att ingen som inte har en fast anställning ska känna sig trygg och att vi
alla är ersättningsbara och utbytbara.”
(Holmlund, & Carlén, 2020)
Förutom otryggheten som en osäker anställning innebär för individen under tiden den pågår, så riskerar den
också att leda till negativa konsekvenser i framtiden. De otrygga anställningarna gör att en hel del av Handels
medlemmar hamnar utanför samhällets trygghetssystem. Vid en framtida arbetslöshet är risken stor att man
varken kvalificerar sig till a-kassa eller till omställningsförsäkringar. Även den sjukpenninggrundande
inkomsten och den framtida pensionen påverkas negativt av de osäkra anställningarna och deltidsarbetet.

Sämre arbetsmiljö
Möjligheten till inflytande och att kunna påverka sina arbetsuppgifter skiljer sig stort mellan Handels
medlemsgrupper. I en undersökning till Handels medlemmar 2019 svarade ungefär hälften av frisörerna och
tjänstemännen att de i ganska hög eller hög utsträckning kan påverka sina arbetsuppgifter. Bland lager- och
butiksanställda är inflytandet över det egna arbetet betydligt lägre. En tredjedel av de butiksanställda och
endast en fjärdedel av de lageranställda upplever att de i ganska hög eller hög utsträckning kan påverka
arbetsuppgifterna. (Handels, 2019a).
Det är framför allt de med osäkra anställningar som saknar inflytande över sina arbetsuppgifter och på
arbetsplatsen i stort. Siffror från SCB:s arbetsmiljöundersökning visar att det skiljer sig stort beroende på
anställningsform huruvida man är med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet. Bland
tillsvidareanställda i handeln säger 28 procent att de aldrig eller sällan är med och beslutar om
uppläggningen av det egna arbetet, medan motsvarande siffra för visstidsanställda är hela 60 procent. Även
deltidsanställda har betydligt mindre att säga till om på arbetsplatsen än heltidsanställda. Bland dessa svarar
54 procent att de aldrig eller sällan är med och beslutar om uppläggningen av sitt arbete, jämfört med 18
procent av heltidsanställda (SCB, 2015).
Inhyrda, visstidsanställda och deltidsanställda får också i lägre utsträckning kompetensutbildning och
utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Bland deltidsanställda i handeln har bara 38 procent fått utbildning
på betald arbetstid under det senaste året, jämfört med 57 procent av de heltidsanställda. Samma mönster
gäller för visstidsanställda, av vilka 48 procent har fått någon utbildning det senaste året jämfört med 55
procent av de tillsvidareanställda. (Berggren, 2018) Även inhyrda har sämre möjligheter att kompetensutvecklas eller utbildas. Många gånger får de inte ens introduktion eller genomgång av säkerhetsrutiner. Det, i
kombination med att bemanningsanställda ofta har högre press på sig att prestera, gör att antalet
arbetsolyckor är dubbelt så vanligt bland bemanningspersonal jämfört med andra. (Handels, 2018a).
Den flexibla personalstyrkan tas dessutom ofta in för att utföra de enklaste och mest enformiga arbetsuppgifterna. På så vis slipper kärnarbetskraften utföra dessa arbetsuppgifter samtidigt som det innebär att de
med osäkra anställningar är enkla att byta ut då deras arbetsuppgifter inte kräver så lång upplärningstid.
Följden blir att inhyrda, visstidsanställda och deltidsanställda upplever lägre arbetstillfredsställelse, förutom
otryggheten i själva anställningsformen. Det drabbar hela arbetsplatser då det skapas ett A- och ett B-lag. En
del av arbetskraften har tryggare anställningar med mer kvalificerade arbetsuppgifter och bättre möjligheter
att utvecklas i sitt yrke, medan en del saknar trygghet i sin anställning, variation och stimulans i arbetsuppgifterna samt möjlighet till utveckling (Berggren, 2016; Handels, 2018a).
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Hela arbetsplatser, och även de med mer trygga anställningar, påverkas av den bristfälliga bemanningen och
de otrygga anställningarna som följer med den. Arbetsbelastningen är betydligt högre på arbetsplatser med
en hög andel osäkert anställda. I en undersökning till Handels skyddsombud 2020 svarar hela 76 procent av
de som arbetar på arbetsplatser där det förekommer osäkra anställningar i hög utsträckning att hög
arbetsbelastning är ett stort problem. På arbetsplatser där osäkra anställningar förekommer i låg
utsträckning är det betydligt färre, 31 procent, av skyddsombuden som uppger att de har stora problem med
hög arbetsbelastning. Ett skyddsombud på en arbetsplats med en hög andel osäkra anställningar beskriver
situationen på arbetsplatsen så här:
”Vi har en hög andel inhyrda. Innebär ständigt nya personer, som inte hinner lära sig allt.
Ökar belastningen på egen personal. Skapar även psykosociala problem emellanåt. Vi och
dom känslan ökar och även irritation. Även oro för att bli ersatt av bemanningsanställda
finns.”
(Handels, 2020a)
Förutom hög arbetsbelastning, osäkra anställningar och brist på utveckling och utbildning så är även
konflikter vanligare på arbetsplatser med bristfällig planering. Som beskrivs i citatet ovan så ökar
arbetsbelastningen för den ordinarie personalen när de måste jobba med anställda som inte hunnit lära sig
allt. Dessutom faller upplärningen av ny personal ofta på den fasta personalen som måste göra det vid sidan
av sina ordinarie arbetsuppgifter. Det leder till stressiga arbetsmiljöer och att irritation och frustration
uppstår mellan kollegor och mellan anställda och ledning.
När Handels skyddsombud fått svara på hur de bedömer den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på
sin arbetsplats blir sambandet mellan dålig bemanningsplanering och problem i arbetsmiljön ännu tydligare.
Arbetsplatser där problem med planering av bemanning och schema förkommer i ganska eller mycket hög
utsträckning har sämre organisatorisk och social arbetsmiljö än arbetsplatser med små eller inga problem
med planering av bemanning och schema. Endast tio procent av skyddsombuden på arbetsplatserna med
inga eller små problem uppger att arbetsmiljön är dålig. Där problem med bristfällig planering av schema
och bemanning förekommer i viss utsträckning säger 28 procent att arbetsmiljön är dålig. På arbetsplatser
med stora problem av planering av bemanning och schema uppger hela 64 procent av skyddsombuden att
den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är dålig (Handels, 2020b).

Andel arbetsplatser som har dålig organisatorisk och social
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Källa: Handels 2020b
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Sjukskrivningar på grund av stress ökar
”När vi är underbemannade springer vi lite mer för att hinna med arbetet och då ser det ju ut
som att vi inte är för få.”
(Holmlund & Carlén, 2020)
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har en betydande effekt på anställdas hälsa och välmående.
Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa är den yttersta konsekvensen av bristfällig
bemanningsplanering och arbetsgivares strävan efter slimmade arbetsorganisationer. Undersökningen bland
Handels skyddsombud visar att på arbetsplatser med stora problem med bristfällig planering av bemanning
och schema är sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa ett betydligt större problem än på
arbetsplatser där bemanningsplaneringen fungerar bra. På arbetsplatser med bristfällig planering av
bemanning och schema menar hela 51 procent av skyddsombuden att sjukskrivningar som en följd av
stressrelaterad ohälsa är ett stort problem på arbetsplatsen. På arbetsplatser med små eller inga problem
med bristfällig planering är motsvarande siffra 7 procent, och på arbetsplatser med viss grad problem med
bristfällig bemanningsplanering 16 procent (Handels, 2020b).

Andel arbetsplatser med stora problem med sjukskrivningar pga
stressrelaterad ohälsa uppdelat på grad av problem med
bristfällig bemanningsplanering på arbetsplatsen
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Statistik från Försäkringskassan visar att antalet sjukskrivningar totalt sett har ökat i handeln mellan 2010
och 2017 12. Allra mest har sjukskrivningarna ökat i detaljhandeln och det är också där antalet
sjukskrivningar är som störst inom handeln. Psykiska diagnoser är den vanligaste diagnosgruppen bland de
sjukskrivna i både detaljhandeln och partihandeln. I detaljhandeln har sjukskrivningar i psykiska
diagnoser 13 ökat med nära 75 procent mellan åren 2010 och 2017. Kvinnor är sjukskrivna i psykiska
diagnoser i mer än dubbelt så hög utsträckning som män.

Den senaste statistiken från Försäkringskassan är från 2017.
Försäkringskassan delar in statistik över sjukskrivningar i olika diagnosgrupper som baseras på en internationell standard. I
diagnosgruppen Psykiska diagnoser och syndrom samt beteendestörningar ingår bland annat sjukskrivningar på grund av
stressrelaterad ohälsa.
12
13
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Diagrammet nedan visar hur sjukskrivningar i psykiska diagnoser blivit allt vanligare mellan åren 2010 och
2017. År 2010 stod sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser för cirka 20 procent av samtliga
sjukskrivningar i detaljhandeln (21 procent av kvinnornas och 19 procent av männens) medan motsvarande
siffra 2017 var drygt 30 procent (32 procent av kvinnornas och 28 procent av männens) (Försäkringskassan,
2020).

Andel psykiska diagnoser av totala sjukfall 2010-2017, kvinnor
och män i detaljhandeln.
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Källa: Försäkringskassan, 2020
Att kvinnor i högre utsträckning är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa är ett fenomen som går
igen på arbetsmarknaden i stort. Det finns många faktorer som ligger bakom det, varav en könssegregerad
arbetsmarknad med stora skillnader i arbetsförhållanden mellan könen är en betydande sådan visar
forskningen. Dels handlar det om att kvinnor och män är verksamma inom olika branscher, där
kvinnodominerade branscher generellt har lägre löner, lägre status, mer otrygga anställningar och sämre
organisatorisk och social arbetsmiljö. Segregeringen syns också inom olika branscher, där män oftare har
chefspositioner, mer inflytande på arbetsplatsen och mer tillgång till utbildning och utveckling. Även på
arbetsplatsen finns ofta en segregering, där kvinnor och män har olika arbetsuppgifter. Kvinnor har mer
enformiga arbetsuppgifter och får i lägre utsträckning rotera på arbetsplatsen, de har också mindre
inflytande över sina arbetsuppgifter och arbetar ensamma i högre utsträckning (Arbetsmiljöverket, 2016;
Johansson, 2015).

Negativt även för arbetsgivare och samhället
Arbetsgivarnas kortsiktiga bemanningsstrategier får konsekvenser även för i vilken utsträckning anställda
väljer att jobba kvar i detaljhandeln eller väljer att byta bransch. Dåliga arbetsvillkor och stressig
arbetsmiljö är två av de vanligaste anledningarna till att anställda väljer att byta bransch. Det gör att
arbetsgivare konstant måste rekrytera ny personal som ska läras upp, istället för att satsa på befintlig
personal och att behålla den kompetens som redan finns i branschen (Berggren, 2018). Att rekrytera och lära
upp ny personal innebär ökade kostnader. Det gör även de höga sjukskrivningstalen som blir en effekt av
den bristfälliga bemanningsplaneringen. Att rekrytera kompetent personal blir också svårt när allt som
erbjuds är en osäker anställning.
Bristande bemanningsplanering med dålig arbetsmiljö och osäkra anställningar som följd leder också till
mindre kompetent, engagerad och produktiv personal. I en tid då fysiska butiker i hög utsträckning
konkurrerar med e-handeln är det märkligt att en så stor del av arbetsgivarna i handeln inte förstår vilken
enorm konkurrensfördel en kunnig och välmående personalstyrka är.
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De osäkra anställningarna gör arbetsmarknaden alltmer polariserad och leder på sikt till en ökad ojämlikhet
i samhället. När otryggheten ökar på arbetsmarknaden är det vissa grupper som drabbas hårdast. Arbetare,
kvinnor, personer med utländsk bakgrund och unga är de som främst har osäkra anställningar. När de blir
allt vanligare så växer även klyftorna i samhället. Mer otrygghet på arbetsmarknaden leder också till allt fler
osunda arbetsplatser med dålig arbetsmiljö med växande psykisk ohälsa som följd.
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Strategier för rimliga arbetstider
En stor del av vårt liv spenderas på jobbet. För att vi ska må bra och kunna leva ett anständigt liv krävs
därför goda arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö. Möjligheten att kunna kombinera arbete och fritid på ett
tillfredsställande sätt är också viktig för vår hälsa. Målet är att detta ska bli verklighet för samtliga av
Handels medlemmar och alla anställda inom våra branscher. Men det kräver en rad åtgärder. För det första
måste anställda få ökat inflytande över sina arbetstider och sin arbetsmiljö. För det andra krävs fler trygga
anställningar, där tillsvidareanställningar på heltid är norm och där man är anställd hos den arbetsgivare
vars arbetsplats man arbetar på. Det behövs också en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv där
återhämtning, fritidsintressen och umgänge med vänner och familj får plats. En generell förkortning av
arbetstiden och en begränsning av butikers öppettider är viktiga förändringar för att möjliggöra en bättre
balans.

Ökat inflytande för anställda
Anställdas inflytande och makt över sin arbetsmiljö och arbetstid är en viktig del av en fungerande
bemanningsplanering. Med ökat inflytande över arbetstidens förläggning och bemanningsplanering kan
missbruket av visstider, korta deltider och inhyrning minska. Om anställda ges inflytande över
schemafrågor kan också obekväm arbetstid fördelas mer rättvist.
Det är tydligt att anställda som har mer inflytande är mer nöjda med sina arbetstider. Handels
medlemsundersökning om löner och arbetstider från 2019 visar att 87 procent av de anställda som har stort
inflytande över sina arbetstider och schema också är nöjda med sina arbetstider och sitt schema. Bland de
som har lite inflytande är 55 procent nöjda med sitt schema och sina arbetstider.

Hur nöjda Handelsanställda är med sitt schema/sina arbetstider
uppdelat på hur mycket inflytande man har över sitt
schema/sina arbetstider
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Källa: Handels 2019a
Det är vidare tydligt att arbetsplatser där problem med inflytande inte förekommer också har mindre
problem med planering av bemanning och schema. En undersökning bland skyddsombud från 2020 visar att
bland arbetsplatser som har små eller inga problem med inflytande uppger 61 procent av skyddsombuden
att problem med planering av bemanning och schema förekommer i låg utsräckning eller inte alls. Bland
arbetsplatser med stora problem med inflytande uppger endast sju procent att problem med planering av
bemanning och schema förekommer i låg utsträckning. Vi kan anta att ökat inflytande innebär större krav
på arbetsgivarens planering av bemanning och schema.
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Andel arbetsplatser som har små eller inga problem med
planering av bemanning och schema uppdelat på grad av
problem med inflytande på arbetsplatsen
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Källa: Handels 2020b
Undersökningen visar dessutom att arbetsplatser där problem med inflytande förkommer i låg utsträckning
eller inte alls har bättre organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) än arbetsplatser med stora problem
med inflytande. Nio av tio skyddsombud på arbetsplatserna med inga eller små problem uppger att
arbetsmiljön är bra. Endast 27 procent av skyddsombuden på arbetsplatser med stora problem med
inflytande uppger att arbetsmiljön är bra.

Andel arbetsplatser med bra organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA) uppdelat på grad av problem med
inflytande på arbetsplatsen
Arbetsplatser med stora problem med inflytande
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Källa: Handels 2020b
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ÖKAT INFLYTANDE I PRAKTIKEN

Anställdas inflytande över schemaläggning har under lång tid varit en viktig fråga för Handels. Sedan 2016
respektive 2017 ger kollektivavtalen för anställda i butik och på lager utökade möjligheter att påverka
arbetsplatsens bemanning och schema. Dels genom att det lokala facket ges möjlighet att vara delaktiga i
planeringen av arbetsplatsens bemanning för den kommande tolvmånadersperioden, dels genom att
anställda har rätt att lämna in önskemål gällande schemat.
Under 2019 och 2020 gjorde Handels ett antal fallstudier som undersökte verktygen för fackligt inflytande i
detaljhandelns, samt lager- och e-handelns kollektivavtal, vilka visade positiva effekter (Holmlund &
Carlén, 2020). På arbetsplatser där verktygen har använts har grundbemanningen utökats och anställda har
fått tryggare anställningsformer med fler fasta timmar på sina kontrakt. För arbetsgivarna har planering
med bättre framförhållning inneburit att verksamheten blivit mer förutsägbar. Genom bättre planering kan
arbetsgivarna erbjuda tryggare arbetsförhållanden. Det gör att anställda vill stanna längre på arbetsplatsen,
vilket i sin tur innebär en tryggare och mer förutsägbar arbetsorganisation för arbetsgivaren. Något som
både anställda och arbetsgivare tjänar på.
Arbetsplatser som använt kollektivavtalets verktyg för fackligt inflytande över arbetsplatsens bemanning
och schema ger oss en fingervisning av vilka positiva effekter en väl fungerande bemanningsplanering kan
leda till för både anställda och arbetsgivare. Samtidigt visar Handels fallstudier att många förtroendevalda
upplever att de har otillräcklig kunskap om hur kollektivavtalens möjligheter till inflytande kan användas.
Detta pekar på att det finns stor potential att öka det fackliga inflytandet över schema- och
bemanningsfrågor om förtroendevalda ges stöd och förutsättningar att nyttja kollektivavtalets möjligheter
fullt ut. Även motparten Svensk Handel har ansvar för att inflytandet fungerar bristfälligt. Många
arbetsgivare har begränsade kunskaper om sina skyldigheter att involvera det lokala facket i planeringen av
arbetsplatsens bemanning. Utbildningar med både arbetsgivare och fackklubbar och kontinuerligt stöd i
frågan är därför av stor vikt för att förtroendevalda ska garanteras inflytande över dessa frågor. Det är även
viktigt att klubbar förhandlar fram facklig tid eftersom det skapar bättre förutsättningar att arbeta
strukturerat med en resurskrävande fråga som bemanningsplanering.

Tillsvidareanställning på heltid som norm
På en stor del av arbetsmarknaden är tillsvidareanställningar på heltid norm. Det innebär att
tillsvidareanställningar på heltid är det normala, och att det i undantagsfall förekommer tidsbegränsade
anställningar och deltidsanställningar. Så ser det inte ut inom handeln, där endast 45 procent av arbetarna
har en tillsvidareanställning på heltid.
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I medlemsundersökningar framgår det tydligt att de allra flesta skulle vilja ha en tillsvidareanställning på
heltid samt vara anställd på arbetsplatsen där man arbetar och inte via ett bemanningsföretag. I en
undersökning till Handels butiksanställda medlemmar från 2019 svarade 68 procent att de skulle vilja ha en
fast anställning på heltid, till skillnad från idag då endast 27 procent av arbetarna i detaljhandeln har denna
typ av anställning. Den idag vanligaste anställningsformen i detaljhandeln, fast anställning på deltid som 45
procent av arbetarna har, ville i undersökningen endast 29 procent ha. Noll procent av medlemmarna
svarade att de ville ha en tidsbegränsad anställning. Det gäller både heltid och deltid.

Anställningar bland arbetare i detaljhandeln jämfört med vilka
anställningar Handels butiksanställda skulle vilja ha.
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Källa: SCB 2020 och Handels 2019a
Av de 27 procent som idag har en tidsbegränsad anställning i detaljhandeln har majoriteten av dem en
mycket otrygg anställningsform som innebär att de arbetar per timme eller kallas in vid behov. Dessa typer
av anställningar möjliggörs av anställningsformen allmän visstidsanställning som finns inskriven i LAS och
som arbetsgivare kan använda utan några särskilda skäl. Att avskaffa denna anställningsform är därför av
största vikt för att få bort de godtyckliga tidsbegränsade anställningarna i handeln. Tidsbegränsade
anställningar bör endast tillåtas i undantagsfall och det ska då krävas objektiva skäl från arbetsgivaren.
Som vi tidigare konstaterat är bemanningsstrategierna inom lager främst byggda på att en stor andel av
bemanningen hyrs in. Det är dock få anställda som vill jobba som inhyrda. I en undersökning LO gjort med
bemanningsanställda inom LO-yrken svarar fler än nio av tio att de hellre skulle vilja vara anställda direkt
av kundföretaget än via ett bemanningsföretag (LO, 2012).

Skulle du föredra att vara anställd direkt på en arbetsplats
istället för att arbeta som bemanningsanställd?
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Källa: LO, 2012

60

Idag används bemanningsanställd personal på många lager som del av den permanenta verksamheten.
Handels har under lång tid drivit frågan att detta inte ska vara möjligt. Förbundet har ansett att regeln ska
vara att du är anställd på den arbetsplats där du arbetar. Bemanningsföretag borde endast kunna anlitas i
undantagsfall som en tillfällig lösning och då det finns objektiva skäl för det. De ska inte ersätta en hög
grundbemanning eller göra det svårt för deltidsanställda som önskar gå upp i tid. I de fall inhyrd personal
används har Handels haft åsikten att de ska ha likvärdiga löner och villkor som andra anställda på
arbetsplatsen, med samma möjligheter till arbetsrotation och utbildning som övriga.
Det ofrivilliga deltidsarbetandet är som konstaterats tidigare i rapporten mycket utbrett inom
detaljhandeln. Två tredjedelar av Handels medlemmar som arbetar i butik arbetar deltid, och majoriteten
gör det för att de inte har fått någon heltidsanställning. På frågan om vilken typ av arbetstidskontrakt de
deltidsarbetande butikssäljarna skulle vilja ha svarar 54 procent att de vill ha heltid och elva procent att de
vill ha fler timmar än idag, dock inte heltid. 30 procent är nöjda med sitt arbetstidskontrakt och fem procent
vill arbeta färre timmar än idag.

Deltidsanställda butikssäljare om vilket arbetstidskontrakt de
vill ha
60%

54%

50%
40%
30%

30%
20%

11%

10%

5%

0%
Vill ha heltid

Vill ha fler timmar

Vill ha färre timmar

Vill kvarstå på nuvarande
deltid

Källa: Handels 2019a
Att öka andelen heltider är en viktig jämställdhetsfråga. Totalt på arbetsmarknaden jobbar drygt var fjärde
kvinna deltid, jämfört med var tionde man. Det innebär att kvinnor i högre utsträckning än män har en lön
som det inte går att leva på, vilket innebär att många kvinnor även hamnar under fattigdomsgränsen som
pensionärer. Andelen deltider skiljer sig stort mellan olika branscher på arbetsmarknaden. I branscher med
många kvinnor är deltider vanligare. Det skiljer sig även mellan olika delar inom samma bransch. Till
exempel är deltider betydligt mindre vanliga på byggvaruhus och på sport- och elektronikbutiker än i
exempelvis dagligvaruhandeln.
Heltid och tillsvidareanställning som norm har under lång tid varit en prioriterad fråga för Handels. För att
andelen heltider ska kunna öka och bli till norm inom alla delar av arbetsmarknaden, inte bara inom de
mansdominerade branscherna, krävs ett flertal åtgärder. Att grunden för en anställning är heltid skulle
behöva regleras i lagstiftning, på samma sätt som tillsvidareanställning är en förutsättning om inte annat
avtalas. För att anställa på deltid skulle det då krävas objektiva skäl. Lagstiftningen behöver även stärkas så
att det inte är möjligt för arbetsgivare att skära ned anställdas kontrakterade arbetstimmar och kalla det
omorganisering eller omplacering. Nedskärningar av anställdas arbetstimmar borde likställas med
arbetsbrist och därmed skulle samma regelverk gälla som vid uppsägningar. Luckorna som finns i LAS
behöver därmed ses över för att hyvlingar av anställdas arbetstider fortsatt inte ska kunna ske.
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Arbetsgivares användning av precisionsbemanning bygger på att anställda har få timmar på sitt kontrakt
och därefter kallas in vid behov och arbetar mycket mertid. Många anställda har väldigt korta arbetspass på
schemat, vilka ibland förlängs när arbetsgivaren har behov. Denna typ av systematisk användning av mertid
och övertid borde inte vara möjlig. Om anställda under en längre period arbetar mycket mertid borde det
leda till fler kontrakterade arbetstimmar. Att arbetsgivare anställer fler istället för att lägga ut timmar på
befintlig deltidsarbetande personal som önskar gå upp i arbetstid är också ett problem. Rätten till fler
kontrakterade timmar för deltidsanställda innan nyrekryteringar sker borde därför stärkas.
Slutligen krävs åtgärder i arbetsmiljön för att fler ska kunna jobba heltid. En av tio av Handels
deltidsarbetande medlemmar i detaljhandeln svarar att de jobbar deltid för att deras arbete är för psykiskt
eller fysiskt krävande för att de ska orka jobba mer. Idag är som nämnts tidigare många av handels
arbetsplatser kroniskt underbemannade. Arbetsbelastningen är hög och mycket ensamarbete förekommer.
Att anställda ska behöva gå ner i arbetstid och löneinkomst på grund av dålig arbetsmiljö är inte rimligt.
Arbetsgivarna måste organisera arbetet så att de anställda klarar av en heltidstjänst. Handelsanställda ska
ha en arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning och ensamarbete borde vara ett undantag, inte regel. För
det behövs utökad grundbemanning på handelns arbetsplatser.

Arbetstidsförkortning
Kampen för åtta timmars arbetsdag var vid sidan av allmän rösträtt ett av huvudkraven för den tidiga
arbetarrörelsen i Sverige. Handels har sedan 40-timmarsveckan genomfördes 1973 varit för en ytterligare
förkortning av normalarbetstiden. Redan 1976 års kongress beslutade att förbundet skulle driva frågan om
en arbetstidsförkortning till en 30-timmarsvecka och sex-timmarsdag. Flera förbundskongresser därefter har
diskuterat frågan. Frågan har dock gått från att ha haft konkreta mål till att idag vara en långsiktig vision.
Senaste kongressen 2016 beslutade om en långsiktig vision om en lagstadgad förkortning av heltidsmåttet
för normalarbetstiden. Kongressen beslutade också att Handels ska verka för fler semesterdagar i
semesterlagen.

Handels medlemmar om arbetstidsförkortning
I en enkätundersökning till Handels medlemmar 2020 ställdes frågor om deras inställning till
arbetstidsförkortning. 64 procent svarade att de är positiva till en lagstiftad arbetstidsförkortning, varav 33
procent är mycket positiva till förslaget och 31 procent ganska positiva. Elva procent ställer sig ganska
negativa till förslaget och nio procent mycket negativa. Hur man ställer sig till förslaget skiljer sig åt
beroende på vilken bransch man arbetar i. Mest positiva till en arbetstidsförkortning är tjänstemän, av vilka
87 procent är positiva till förlaget. Även lageranställda, anställda inom e-handeln och frisörer är relativt
positiva, mellan 72 och 75 procent. Minst positiva är de som jobbar inom detaljhandeln, 58 respektive 59
procent inom sällanköp och dagligvaruhandeln är positiva till förslaget om en förkortning av arbetstiden.
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Källa: Handels 2020a
Att butiksanställda i mindre utsträckning är positivt inställda beror troligtvis på att de generellt har en lägre
sysselsättningsgrad. Det är nämligen stor skillnad i hur de som arbetar mindre än 30 timmar per vecka och
de som arbetar mer har svarat. De med hög sysselsättningsgrad är generellt mer positiva än de med låg.
Bland de som arbetar mer än 30 timmar per vecka är 69 procent mycket eller ganska positiva till förslaget,
jämfört med 48 procent bland de som arbetar mindre än 30 timmar per vecka. En anledning till att de med
låg sysselsättning är mer negativa framkommer i de öppna kommentarerna. Det finns en rädsla bland de
som är ofrivilligt deltidsanställda att en arbetstidsförkortning skulle innebära att samtliga anställdas
arbetstimmar skulle skäras ned, och att det även skulle påverka lönen. En arbetstidsförkortning likställs i
detta fall alltså med en hyvling av arbetstimmar.
Nära hälften av respondenterna svarar att de skulle välja att ta ut en arbetstidsförkortning som förkortad
veckoarbetstid ifall de var tvungna att välja. En dryg tredjedel skulle hellre ta ut arbetstidsförkortningen
som fler semesterdagar och en tiondel i form av tidigare pension. Liksom vad som beskrivs ovan finns en
rädsla bland många av de deltidsarbetande att en förkortad veckoarbetstid skulle innebära att de får färre
arbetstimmar och därmed lägre inkomst. En hel del verkar därför föredra att ta ut en arbetstidsförkortning
som fler betalda semesterdagar istället utifrån uppfattningen att det inte skulle påverka lönen negativt på
samma sätt.
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På frågan vad man skulle vilja använda tiden som kommer av en arbetstidsförkortning till så svarar över
hälften att de skulle lägga den på mer tid till familj och vänner. En dryg tredjedel skulle använda tiden till att
ta hand om sin hälsa, och en knapp tredjedel till fritidsintressen. 17 procent skulle välja att lägga mer tid på
hem och hushållssysslor och fyra procent på föreningsliv.

Om arbetstiden skulle förkortas, vad skulle du använda tiden
till?
Familj och vänner

55%

Ta hand om min hälsa

37%

Fritidsintressen

31%

Hem och hushållssysslor

17%

Föreningsliv

4%

Annat

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Källa: Handels 2020a
Svaren på frågan stämmer väl överens med de fördelar som de allra flesta av respondenterna nämner i de
öppna svaren, nämligen att en arbetstidsförkortning skulle göra det möjligt att ha mer tid och ork till
umgänge med nära och kära, och att det skulle leda till mindre stress och ohälsa och mer tid till
återhämtning och att ta hand om sig själva.
De vanligaste kommentarerna handlar om att en arbetstidsförkortning skulle leda till minskad stress, bättre
hälsa och bättre möjligheter till återhämtning. Många lyfter att arbetet är stressigt och slitsamt för kroppen
och att en arbetstidsförkortning skulle göra det möjligt att orka arbeta fram till pensionsåldern utan att bli
utbränd eller slita ut kroppen:
“Mindre stress på jobbet och mer tid att ta hand om sig själv.”
“Att man hinner återhämta sig från ganska mycket stress inom handeln.”
“Att kroppen håller över tid i en tuff och slitsam bransch.”
Ytterligare en fördel många medlemmar ser är att kortare arbetstid skulle innebära en bättre balans mellan
arbete och fritid och mer tid och ork till att göra saker man mår bra av utanför arbetet, istället för endast
sådant som måste göras. Många menar att en förkortad arbetstid skulle leda till ökat välbefinnande och
meningsfullhet när man får mer tid över till annat än jobb. Väldigt många svarar att den största fördelen
skulle vara att få spendera mer tid med sina barn och andra närstående:
“Att få ut mer av livet än att jobba, handla, laga mat och sova.”
“Mer ledig tid till att träffa dem man älskar, göra det man älskar, kunna ägna tid åt det som
verkligen är viktigt i livet.”
“Att kunna ägna mer tid till barnen, hinna leka och umgås med dem mellan middag och
nattning. Tid som inte består av bara måsten.”
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Förutom fördelar för individen tror många att en arbetstidsförkortning både skulle innebära fördelar för
arbetsgivaren som får piggare och mer engagerad personal och för samhället i form av fler arbetstillfällen
och lägre arbetslöshet:
“Fördel att personer kommer att må bättre, orka jobba mer effektivt och sannolikt bli sjuk
mer sällan och kortare perioder.”
“Att man mår bättre, kan prestera bättre på jobbet, får mer energi och blir mer produktiv.”
Ett flertal kommentarer handlar också om att en arbetstidsförkortning är positiv då den skulle leda till lägre
arbetslöshet, fler i arbete och högre sysselsättningsgrad för anställda som idag jobbar deltid.
“Fördel att fler personer då kan få jobb och högre sysselsättning.”
“Ser mest fördelar. Många är utarbetade idag samtidigt som vi har många som har svårt att
få ihop timmar och lön varje månad. Och fler får möjlighet att arbeta heltid om
heltidsmåttet sänks. Tänker att människan skulle må mycket bättre om man jobbade lite
mindre och orkade mer med familjen och vänner vilket många gånger ger en positiv energi.”

Hur skulle en arbetstidsförkortning påverka bemanningen inom handeln?
Hur bemanningen och sysselsättningsgraden inom handeln skulle påverkas av en arbetstidsförkortning är
svårt att förutspå. På handelns arbetsplatser finns idag både de som skulle vilja arbeta mer och de som
skulle vilja arbeta mindre. Inom Handels heltidsbranscher finns det många medlemmar som skulle vilja
arbeta mindre och ha mer ledig tid medan vardagen för många som arbetar i detaljhandeln är en ständig
jakt på extra timmar. Det är också vanligt att handelns arbetsplatser är underbemannade. Ur ett fackligt
perspektiv är det därför önskvärt att en arbetstidsförkortning innebär att heltidsanställda går ner i tid med
bibehållen lön utan att det totala antalet bemannande timmar minskar på arbetsplatserna. Det skulle
nämligen möjliggöra att ofrivilligt deltidsanställda kan utöka sin arbetstid för att kompensera för bortfallet
av timmar till följd av en minskning av heltidsmåttet.
Behovet av att ersätta timmar beror till stor del på hur en arbetstidsförkortning påverkar produktiviteten i
handeln. Som Hegelund och Tegle (2015) pekat på, skulle en arbetstidsförkortning kunna innebära ett
omvandlingstryck som tvingar fram produktivitetsökningar och gör att man kan behålla samma
produktionsnivå men med färre bemannade timmar än före arbetstidsförkortningen. En
arbetstidsreducering är dock svår att helt effektivisera bort i branscher där produktion inte kan lagras. Vi
kan därför anta att det i en servicebransch som detaljhandeln – en relativt arbetskraftsintensiv bransch – är
svårt att kompensera för timbortfallet genom rationaliseringar och ny teknik. Detsamma gäller för
frisörbranschen. I partihandeln skulle vi kunna tänka oss att det går att effektivisera bort en viss del av
behovet av att ersätta det minskade antalet bemannade timmar till följd av en arbetstidsförkortning. I
branscher där heltid är norm blir också bortfallet av timmar större jämfört med branscher som har stort
antal deltidsanställda, om vi utgår från att endast heltidsanställda går ner i tid.
Vi kan tänka oss vissa produktivitetseffekter på grund av minskad trötthet och utbrändhet. Det skulle i så
fall minska behovet av att ersätta en viss del av timbortfallet till följd av heltidsanställdas förkortade
arbetstid. Redan idag är dock som nämnts många arbetsplatser inom handeln underbemannade och
arbetsbelastningen ofta hög. Många av Handels medlemmar som är tjänstemän har oreglerad arbetstid och
vissa arbetar idag mer än 40 timmar per vecka. Det talar för att det skulle vara svårt att upprätthålla samma
produktion när heltidsanställdas arbetsvecka förkortas utan att det går ut över anställdas arbetsmiljö. Med
tanke på att många arbetsplatser är underbemannade skulle det vara önskvärt att antalet bemannade
timmar inte minskar vid en arbetstidsförkortning utan att bortfallet kompenseras med nyanställningar eller
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att deltidsanställda får möjlighet att gå upp i tid. Detta skulle dock innebära ökade kostnader för
arbetsgivarna.
DETALJHANDELN, DELTIDSARBETE OCH ARBETSTIDSFÖRKORTNING

Eftersom detaljhandeln är en bransch med många anställda som ofrivilligt arbetar deltid är det intressant att
titta närmare på hur en arbetstidsförkortning skulle kunna påverka denna bransch. Ofrivilligt deltidsarbete
lyfts nämligen ofta fram som en faktor som gör att en arbetstidsförkortning inte anses vara den mest
angelägna frågan att driva för fack i branscher med många deltidsanställda. Tiden efter att 40timmarsveckan implementerats 1974 såg Handels dock en ytterligare arbetstidsförkortning som en del av
lösningen på deltidsarbetet. Man såg potentialen av att många deltidsanställda vid en arbetstidsförkortning
skulle räknas som heltidsanställda och uppdelningen heltid och deltid skulle få en mindre betydelse. Frågan
om högre löner och rätten till heltid har dock på senare tid kommit att bli prioriterad framför frågan om
arbetstidsförkortning. Man har ansett att rätten till heltid måste införlivas innan frågan om
arbetstidsförkortning kan bli en prioriterad fråga för förbundet.
Idag bekostar många av Handels medlemmar som arbetar i detaljhandeln sin egen arbetstidsförkortning
med deltidsarbete, mer eller mindre ofrivilligt. Många arbetar deltid för att de inte fått någon heltidstjänst.
Men som nämnts gör nästan en femtedel det för att arbetet är fysiskt och psykiskt krävande samt svårt att
kombinera med familj och fritid. Således bekostar de anställda sin ”arbetstidsförkortning” med deltidslön
och låga framtida pensioner.
Svaren från Handels medlemsundersökning visar att många deltidsanställda ser problem med en potentiell
arbetstidsförkortning. Många utrycker oro för att en arbetstidsförkortning skulle innebära minskad
sysselsättningsgrad och sämre löneutveckling. Rätten till heltid och frågan om arbetstidsförkortning står
dock inte nödvändigtvis i konflikt. Vad som är avgörande är hur en arbetstidsförkortning genomförs.
Ur ett fackligt perspektiv är det önskvärt att timbortfallet till följd av en förkortning av heltidsmåttet leder
till att deltidsanställda får möjligheten att utöka sin arbetstid. Det skulle innebära större möjligheter att
realisera målet om att de som vill arbeta heltid ska få göra det. En förkortning av normalarbetsveckan skulle
även innebära att fler bland de som idag arbetar deltid – därför att de inte ser heltid som ett realistiskt
alternativ, på grund av den krävande arbetssituationen – skulle få möjlighet att arbeta heltid. Det är dock
viktigt att poängtera att en arbetstidsförkortning i sig inte är en lösning på det ofrivilliga deltidsarbetet
eftersom det till stor del existerar på grund av arbetsgivarnas flexibla bemanningsstrategier. Vi kan inte
utesluta att arbetsgivarna skulle möta en arbetstidsförkortning med en grundbemanning på en ännu lägre
nivå än dagens. Eller att behovet av extra arbetskraft vid arbetstoppar skulle lösas med fler otrygga
anställningar, korta visstidsanställningar och deltidsanställda som arbetar mertid. Redan idag skulle
arbetsgivarna kunna erbjuda deltidsanställda högre arbetstid om de planerar bättre och utökar
grundbemanningen till den nivå som faktiskt behövs på arbetsplatserna.
Tabellen nedanför visar hur andelen heltidsanställda skulle öka vid en arbetstidsförkortning till 35respektive 30-timmars arbetsvecka om endast de som idag har arbetstider över de nya heltidsmåtten går ner
i tid. För enkelhetens skull väljer vi i att utgå från att produktionen hålls på samma nivå som före en
potentiell arbetstidsförkortning. I beräkningarna utgår vi ifrån det önskvärda scenariot ur ett fackligt
perspektiv, alltså att antalet bemannade timmar hålls konstant och att timbortfallet kompenseras med att
deltidsanställda får möjlighet att gå upp i arbetstid. Om heltidsanställdas arbetstid förkortas ner till det nya
heltidsmåttet och resterande anställdas kontrakterade arbetstid förblir oförändrad skulle andelen
heltidsanställda öka från dagens 33 procent till 37 procent vid en arbetstidsförkortning på fem timmar och
till 53 procent vid en arbetstidsförkortning på tio timmar. Om arbetstidsreduceringen också kompenseras
genom att timmarna fördelas på deltidsanställda skulle de deltidsanställda i genomsnitt kunna utöka sin
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sysselsättningsgrad med nio procent (tre timmar) och 32 procent (nio timmar) av respektive nytt
heltidsmått. Om timmarna fördelas på deltidsanställda som vill gå upp i sysselsättningsgrad skulle alltså
andelen heltidsanställda bli större.
Underlag för beräkningar: Partsgemensam lönestatistik för anställda inom det privata detaljhandelsavtalet
18–64 år 2019 (kontrakterad arbetstid) (Handels, 2019b).
Detaljhandeln
Heltidsmått

40 (38,25)

35 (33,25) h

30 (28,25) h

Andel heltidsanställda (utan att
timmar fördelas)

33%

37%

53%

Timbortfall om heltidsanställda går
ner till ny normalarbetstid

-

7%

16%

Timmar att fördela/deltidsanställd
och vecka

-

3

9

Ökad timlön för heltidsanställda (2,91
procent per timme)

-

15%

29%

Ökad timlön deltidsanställda

-

15%

35%

Devisor

166

145

123

För Handels deltidsarbetande medlemmar skulle en arbetstidsförkortning innebära höjd timlön, om vi
förutsätter en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för heltidsanställda. De som idag arbetar heltid
skulle gå ner i arbetstid med bibehållen månadslön och höjd timlön, medan de som arbetar deltid skulle
arbeta samma antal timmar alternativt fler timmar per vecka, men med höjd timlön. Det skulle således
innebära ökade kostnader för arbetsgivaren, om inte arbetsgivaren väljer att skära ner arbetsplatsens
bemanning med samma mått som arbetstidsförkortningens storlek.
Varje timmes förkortning av arbetstiden från 40 timmar till 30 timmar per vecka kostar i genomsnitt nästan
tre procent. Handels har sedan början av 1990-talet avtalsförhandlat fram uppgörelser med ett löneutrymme
på ca 3,5%, Att avsätta ett så pass stort löneutrymme som behövs för att uppnå ytterligare en timmes
förkortad arbetstid per vecka ter sig därför svårt avtalsvägen. En extra semesterdag skulle kosta 0,52
procent.
För att närmare illustrera hur en arbetstidsförkortning skulle påverka sysselsättningsgraderna och
arbetsgivarens kostnader för löner används sysselsättningsgraderna på en större livsmedelsbutik i
Västsverige med 68 anställda. Hälften av de anställda arbetar deltid och nästan en tredjedel av de anställda
har över 35 timmar på sina kontrakt, varav lite fler än en femtedel heltid. Drygt en femtedel av de anställda
har dock inga fasta timmar alls på sina kontrakt, något som inte ska vara möjligt enligt kollektivavtalet.
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Dessa anställda går antingen i gymnasiet eller har andra jobb vid sidan av. De får ett anställningskontrakt
för varje pass när de tackar ja till ett pass via en schemaplattform online.
Tabellen nedan visar hur anställdas sysselsättningsgrader skulle förändras vid en arbetstidsförkortning till
en 35-timmarsvecka respektive en 30-timmarsvecka om endast heltidsanställda går ner i tid och bortfallet av
timmar kompenseras med att deltidsanställda får utökad sysselsättningsgrad. Vid en 30-timmarsvecka har
samtliga anställda på arbetsplatsen heltid förutom de som idag har så kallade nollkontrakt. Eftersom en
arbetstidsförkortning i sig inte är en lösning på detaljhandelns flexibilitetsstrategier antar vi i detta
förenklade räkneexempel att de som idag har nollkontrakt även skulle ha det vid en arbetstidsförkortning.
Noll-kontrakt är dock varken tillåtet eller önskvärt.
Livsmedelsbutik i Västsverige
Normalarbetstid
40h (38,25)

35h (33,25)

30h (28,25h)

Kontraktera
d arbetstid

Antal
anställd
a

Andel
anställd
a

Genomsnittlig
kontrakterad
sysselsättningsgra
d i procent

Genomsnittlig
kontrakterad
sysselsättningsgra
d i procent

Genomsnittlig
kontrakterad
sysselsättningsgra
d i procent

0

15

22%

0%

0%

0%

1–4 tim

2

3%

9%

23%

100%

5–9 tim

1

1%

21%

36%

100%

10–14 tim

1

1%

34%

51%

100%

15–19 tim

4

6%

48%

67%

100%

20–24 tim

4

6%

55%

76%

100%

25–29 tim

6

9%

72%

95%

100%

30–34 tim

16

24%

86%

100%

100%

35–38 tim

5

7%

93%

100%

100%

<38,25

14

22%

100%

100%

100%

Ett exempel med arbetstidsförkortning
3–3-SYSTEMET PÅ COOP KONSUM LÄGERHYDDAN
Från oktober 2003 och ett år framåt testades en modell med arbetstidsförkortning på Coop Konsumbutiken
Lägerhyddan i Linköping med 16 ordinarie anställda. Förhoppningen var att modellen skulle skapa bättre
arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro och hitta lösningar för att bli en attraktivare arbetsgivare på arbetsmarknaden.
Modellen som testades hette 3–3-systemet, konstruerat av personalvetaren Sune Nygren. Arbetstidssystemet
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bygger på att man varvar att arbeta tre arbetsdagar med att sedan vara ledig tre dagar vilket innebär en
arbetstidsförkortning på 15 procent med bibehållen lön. Arbetstiden för heltid är 32,5 timmar per vecka istället för
38,25 timmar, med färre men längre arbetsdagar (8,5 timmar). Utöver de 165 schemalagda dagarna ingår 26 extra
dagar som lagras i en timbank. De extra timmarna kan användas till kompetensutveckling och för att täcka upp vid
sjukfrånvaro eller semester. Modellen är konstruerad utifrån att man inte får ob-tillägg för vanliga lördagar och
söndagar utan ob-tilläggen för lördag och söndag dagtid bakas in i månadslönen. Dåvarande Coop Konsum och
Handels lyckades dock inte komma överens om att baka in ob-tilläggen för lördagar och söndag i lönen utan obtilläggen behölls under testperioden.
JÄMNARE BEMANNING OCH ÖKAD FÖRSÄLJNING
Implementeringen av 3–3-sysemet innebar att heltidare gick ner i arbetstid och deltidare fick möjlighet att gå upp i
tid om de ville. På så sätt fick man högre bemanning i butiken och kunde bemanna mer jämnt över veckans dagar
och olika tider på dagen. Det minskade behovet av att ta in extrapersonal. Innan 3–3-systemet testades
bemannades butiken med mer personal på dagarna jämfört med kvällarna trots att butiken hade mer försäljning på
kvälls- och helgtid. För låg bemanning på kvällar och helger innebar att man inte hann göra vissa arbetsuppgifter på
kvällarna, till exempel att fylla på och fronta nya varor. Enligt den dåvarande butikschefen (Laurein, 2020) innebar
det nya sättet att bemanna att försäljningen av vissa varor ökade betydligt. I och med en jämnare bemanning hade
personalen tid att fylla på varor även på lördagar och söndagar vilket ökade försäljningen på måndagar och tisdagar
eftersom butiken aldrig upplevdes som tom. Detsamma gällde kvällar. Eftersom systemet bygger på ett rullande
sexveckorsschema där några är borta varje dag var man tvungen att bredda kunskapen bland de anställda i butiken,
vilket var något som uppskattades bland anställda.
BÄTTRE ARBETSMILJÖ MEN MYCKET ARBETE HELGTID I FÖLJD
Den större delen av personalen upplevde 3–3-systemet som positivt för dem och deras hälsa. Arbetsbelastningen i
butiken blev mer jämn, det blev mer tid till återhämtning och tre-dagarsledigheten var uppskattad av många. I och
med att det alltid var tre anställda som stängde butiken ökade säkerheten och personalen upplevde att
arbetssituationen på kvällar och helger blev mer trygg.
När arbetsplatsen tillsammans med personalen utvärderade projektet ville 21 procent avsluta det, 36 procent ville
fortsätta och 43 procent kunde tänka sig att fortsätta eller gå tillbaka till det gamla systemet. Den främsta nackdelen
personalen såg med 3–3 var att det var jobbigt att arbeta tre helger i rad. Upplevelsen var även att de arbetade fler
helger än innan eftersom det var delade helger, även om antalet helgdagar var detsamma som innan. Andra studier
på tre-tre inom vården har visat att ju längre man jobbar i systemet desto mindre och mindre blir den negativa
upplevelsen och man ser istället fördelen av att vara ledig motsvarande helger. I rapporten som utvärderade
projektet nämns dessutom att det finns förslag gällande hur man skulle kunna lösa förändringarna gällande helgerna
som många tyckte var jobbiga. Vissa anställda upplevde även att de längre arbetsdagarna var ett problem med 3–3systemet.
Då arbetsplatsen drabbades av sjukskrivningar som inte hade med 3–3-systemet att göra blev det svårt att mäta
effekten projektet hade på sjukskrivningar. Den sjukfrånvaro som skedde under perioden kunde dock täckas upp
med timmar i timbanken som finns i 3–3-systemet vilket innebar minskade oförutsedda kostnader för sjukfrånvaro.
Man kunde även notera en viss minskning av sjukskrivningar sedan projektet startade.
Till slut blev modellen för dyr för arbetsgivaren i och med att Handels inte gick med på att förhandla om att obtilläggen på lördagar och söndagar skulle bakas in i månads- eller timlönen. Med 3–3-systemet dubblerades obtiden vilket enligt arbetsgivaren medförde för stora kostnader. I projektrapporten (Coop Konsum, 2005). som
utvärderade projektet konstaterade man dock att ett år var för kort tid för att kunna utvärdera effekterna med 3–3systemet. Eftersom starten av projektet innebar mycket förändringar på arbetsplatsen är det möjligt att man skulle få
mer positiva effekter på till exempel sjukfrånvaron om projektet hade utvärderats efter att det testats under en
längre tid. Vad som dock går att konstatera utifrån utvärderingen av projektet är att 3–3-systemet förutom att
innebära en arbetstidsförkortning har stor potential att ha positiva effekter för hur arbetet organiseras inom
detaljhandeln.
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Samhällseffekter av arbetstidsförkortning
En arbetstidsförkortning innebär vissa samhällsekonomiska kostnader. Vi avstår ett visst materiellt välstånd
som vi skulle producerat om en förkortning inte genomförs. Istället vinner vi mer fritid. Hur stor kostnaden
blir beror dock på vilka antaganden man gör gällande hur mycket den faktiska arbetstiden, produktiviteten
och sysselsättningen påverkas av att standardarbetstiden kortas.
År 2002 gjorde Konjunkturinstitutet, KI, en analys på uppdrag av en statlig utredning om vad det skulle
kosta att sänka normalarbetstiden. Idag är denna studie fortfarande den senaste större analysen som gjorts
på 2000-talet om de möjliga kostnaderna för en arbetstidsförkortning. KI gör beräkningar utifrån två olika
scenarier: en förkortning av normalarbetstiden för heltid till 38 timmar genomfört under fyra år och en till
35 timmar under tio år. För de som arbetar mindre än heltid antas en förkortning som är hälften (i procent)
av de heltidsarbetandes. Vidare antas att ungefär 80 procent av en förändring i lagstadgad arbetstid slår
igenom på den faktiska arbetstiden, att produktiviteten inte påverkas och att produktionen minskar i
proportion till arbetstidsförkortningens genomslag, lika mycket inom offentlig och privat sektor. Resultatet
av beräkningarna blir en BNP-minskning på 0,9 procent per år under den period arbetstidsförkortningen
genomförs. Enligt KI:s modellberäkningar ökar sysselsättningen och reallönerna på kort sikt. På lång sikt
bedömer dock KI att den positiva effekten försvinner då produktionen och investeringarna minskar till följd
av arbetstidsförkortningarna.
Utredningen har fått kritik från flera håll för att vara allt för pessimistisk. Ett flertal senare rapporter om
arbetstidsförkortning använder KI:s beräkningar som utgångspunkt för egna diskussioner, bland andra
Tegle och Hegelund (2015). På en rad punkter skiljer sig deras antaganden från KI: s. Rapporten utgår till
exempel från att (1) förkortningen sker endast för heltidsarbetande, (2) att vi kommer vilja ha minst samma
mängd offentliga tjänster (skola, vård och omsorg) som idag vid en arbetstidsförkortning, (3) positiva
effekter på produktiveten (särskilt i privat sektor).
Hur mycket BNP minskar under arbetstidsförkortningen beror till stor del på vilka antaganden man gör om
hur produktiviteten påverkas. Produktiviteten i den svenska ekonomin ökade med i genomsnitt 2,4 procent
per år 1950–2014 (SCB, 2017a). Om en arbetstidsförkortning på längre sikt går att genomföra så att
produktiviteten ökar skulle detta minska arbetstidsförkortningens kostnader. KI antar i sin analys att
produktiviteten inte påverkas alls av en arbetstidsförkortning. Dock finns det mycket som talar för att en
arbetstidsförkortning skulle innebära en viss ökad produktivitet. Till att börja med finns det inget som tyder
på att just åtta timmars arbete per dag och 40 timmar per vecka skulle vara det mest effektiva sättet att
organisera arbetet på. En arbetsorganisation med ett lägre heltidsmått skulle kunna vara minst lika effektiv.
I vissa sektorer och yrkesgrupper kan man till exempel tänka sig att en arbetstidsförkortning leder till
produktivitetsökningar på grund av minskad trötthet och utbrändhet. Både fysiskt och mentalt kan man
vara mer koncentrerad om arbetsdagen till exempel är sex istället för åtta timmar. Stora delar av offentlig
sektor som skola och vård och omsorg består dock av arbetskraftsintensiv verksamhet och är svårare att
effektivisera. Med andra ord är det mindre utrymme för att öka produktiviteten i dessa verksamheter. Även
om teknologiska hjälpmedel har förändrat dessa verksamheter de senaste decennierna krävs fortfarande en
stor mängd personal i relation till antalet elever, barn och gamla. En viss produktivitetsökning per
arbetstimme är dock trolig på längre sikt, menar Tegle och Hegelund (2015).
Ofta samverkar ökningar i produktivitet med reallöneökningar och orsakssambanden kan gå åt båda
hållen. En ökad produktivitet kan uppstå genom att arbetsgivaren investerar i sina anställda, i teknologi
eller genom en effektivare arbetsorganisation. Detta kan i sin tur innebära utrymme för reallöneökningar.
Omvänt kan ett förändringstryck från ökade löner skapa incitament för företagen att förändra
arbetsorganisationen på ett sätt som ökar produktiviteten. På så sätt är det även möjligt att en
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arbetstidsförkortning, i och med den kostnad den innebär för företagen likt höjda reallöner, kan tvinga fram
satsningar och investeringar som leder till ökad produktivitet (Tegle & Hegelund, 2015).
Hur produktiviteten påverkas är även avgörande för vilka effekter en arbetstidsförkortning får för
sysselsättningen eftersom produktiviteten påverkar vilken produktion och således vilket arbetskraftsbehov
som en arbetstidsförkortning skulle innebära. Ökar produktiviteten blir behovet att täcka upp med ökat
antal anställda mindre. Hur sysselsättningen påverkas beror även på hur man väljer att möta
arbetskraftsbehovet, alltså om man rekryterar nya anställda eller om deltidsanställda som redan arbetar i
verksamheten går upp i tid. I sektorer med hög andel deltidsanställda är det troligt att dessa skulle få utökad
arbetstid istället för att ny personal anställs.
Eftersom Tegle och Hegelund (2015) utgår ifrån att vi kommer vilja ha minst samma mängd offentliga
tjänster (skola, vård och omsorg) som idag vid en arbetstidsförkortning antar de att det inte sker någon
produktionsminskning i kommunal sektor. Arbetstidsförkortningens timbortfall i kommunal sektor antas
kompenseras med nyanställningar eller deltidsanställda som går upp i tid. Detta kräver i sin tur ökade
skatteintäkter för att finansiera. I privat sektor antar de att bara hälften av den minskade arbetstiden
resulterar i minskad produktion. Resten av timbortfallet kompenseras av rationaliseringar/ökad
produktivitet och ökad arbetsinsats från deltidsanställda. Utifrån dessa antaganden blir BNP-minskningen
istället 0,6 procent per år under förkortningstiden. Om BNP skulle växa med två procent per år utan att en
förkortning sker blir tillväxten under förkortningsperioden fortfarande positiv men mindre (1,4 procent) än
vad som hade varit utan en arbetstidsförkortning. Med andra ord kan man beskriva det som att vi kommer
fortsätta att bli rikare i form av BNP-tillväxt men att tillväxten kommer att öka i en långsammare takt
under de år en arbetstidsförkortning genomförs. Därefter kan man anta att BNP återgår till att växa i
samma takt som tidigare.
Riskdagens utredningstjänst (RUT) beräknade 2014 utifrån KI:s analys skattebortfallet till följd av en
arbetstidsförkortning på 35 timmar till 155 miljarder (givet en oförändrad skattekvot). Tegle och Hegelund
(2015) uppskattar att kostnaderna för förkortningen motsvarar 25 miljarder kronor i höjda skatter per år
vilket motsvarar 115 miljarder för hela förkortningsperioden på fem år. Detta kan jämföras med avdragen
(skattereduktionen) för ROT och RUT som 2014 sammanlagt uppgick till 23 miljarder. Det visar att en
förkortning av arbetstiden inte kan ses som en samhällsekonomisk katastrof utan är en fråga om
prioriteringar. Vi kan konstatera att kostnaderna för en arbetstidsförkortning beror på vilka antaganden
man gör men genom en fortsatt ökning av produktiviteten finns det mycket som tyder på att vi skulle ha
utrymme att ta ut delar av denna välfärdsförbättring i kortare arbetstid utan att det skulle innebära enorma
samhällskostnader.

Arbetstidsförkortning via avtal eller lagstiftning
Det finns flera sätt att genomföra en förkortning av arbetstiden. Det kan antingen ske i avtal genom
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, eller genom lagstiftning. Enligt Isidorsson (2001) kom
arbetstidsförkortningarna av normalarbetsveckan mellan 1920 och 1973 i Sverige främst till stånd genom
lagstiftning eller under hot om lagstiftning. År 1920 fick Sverige en arbetstidslag som reglerade
veckoarbetstiden, som fastställdes till 48 timmar per vecka. Lagen omfattade främst industriarbetare men en
större del av den resterande arbetsmarknaden anpassade sig till lagen genom kollektivavtalen under
perioden fram till 1950-talet. År 1957 beslutade riksdagen om en övergång till en normalarbetstid på 45
timmar per vecka som genomfördes med en reducering på en timme per år mellan 1958–1960.
Arbetstidsförkortningen 1966–1968, då arbetstiden sänktes från 45 till 42,5 timmar, skedde formellt genom
ett avtal mellan LO och SAF men bör ses som ett undantag under den fullständiga förkortningsperioden
från 48 timmar ned till 40 timmars normalarbetsvecka (ibid). Offentligt anställda gick direkt från 45 till 42,5
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timmar 1968. Slutligen beslutade riksdagen år 1970 om att normalarbetstiden skulle sänkas till 40 timmar på
vecka senast 1973.
Efter 1973 var siktet inställt på nästa arbetstidsförkortning, sextimmarsdagen. LO, TCO och alla politiska
partier utom Moderaterna hade detta som mål (Sanne, 2010). Den statliga långtidsutredningen från 1970talet var inne på samma linje och förutspådde att en sextimmarsdag skulle implementeras vid sekelskiftet.
Men enligt (Sanne 2010) förändrades synen på ytterligare arbetstidsförkortning genom bland annat
nyliberalismens intåg i den svenska debatten och det ökade fokus på kostnader som följde i dess spår. Trots
att en statlig utredning 1988 kunde visa att kortare arbetstid var det mest önskvärda sättet att använda ökad
produktivitet bland löntagarna sågade en statlig utredning 1989 (under Mona Sahlin) kraven om en
arbetstidsförkortning. Den statliga utredningen menade att man behövde prioritera välfärd och fortsatt
tillväxt framför en ytterligare arbetstidsförkortning (Sanne, 2010).
Sedan 1973 har riksdagen inte beslutat om någon generell arbetstidsförkortning av arbetsveckan. För större
delen av arbetsmarknaden har normalarbetsveckan om 40 timmar per helgfri vecka (en genomsnittlig vecka
över året motsvarar 38,5 h) varit oförändrad sen dess. Däremot har överenskommelser gjorts genom
kollektivavtalen om olika typer arbetstidsförkortningar. Under 1970- och 1980-talet kortades även
arbetstiden genom utökad föräldraledighet och längre semester.
Argument för arbetstidsförkortningar i kollektivavtal brukar handla om att man då kan ta hänsyn till
situationen och villkoren som råder i den aktuella branschen. Nackdelen med arbetstidsförkortning via
avtal är dock risken att låglöneområden och svagare arbetargrupper inte får del av arbetstidsförkortningen.
I kvinnodominerade låglönebranscher där många arbetar deltid är ofta både intresset och möjligheterna att
driva frågan om arbetstidsförkortning lägre. Löneökningar och rätten till ökad sysselsättningsgrad är ofta
mer angelägna frågor inom dessa grupper (Jonsson, 2004).
Vid de arbetstidsförkortningar som har skett via avtal har löneökningar avståtts i förmån för ledig tid i form
av avsättningar till individuella arbetstidskonton eller timbanker baserat på årsarbetstiden. På en del företag
har fack och arbetsgivare enats om att baka in tiden i schemat, till exempel genom lediga klämdagar eller
avkortade fredagar. På andra arbetsplatser har det varit upp till den anställda att välja om avsättningarna i
timbanken tas ut som ledig tid, som lön eller som pensionsavsättning. IF Metall och Unionen har exempelvis
avsatt nio timmar per år (cirka 0,5 procent årligen) till sådana timbanker (Arbetaren, 2019; Tegle &
Hegelund, 2015). Det enda av Handels avtal som under senare tid fått en arbetstidsförkortning är
frisörernas. År 2014 fick frisörerna en arbetstidsförkortning på tio timmar per år per heltidsanställd. Tiden
kan tas ut som enstaka timmar eller sammanhängande. Arbetstidsförkortningen fick avtalsområdet som en
kompensation för att arbetsgivarna ville ändra reglerna kring ob-tilläggen (Handelsnytt, 2014).
Likt exemplen ovan har arbetstidsförkortningar via avtal främst skett inom industrins avtalsområden.
Löntagarna i dessa branscher har traditionellt haft en stark position. En arbetstidsförkortningsmodell där
fack och arbetsgivare på arbetsplatsnivå ska förhandla om hur ett arbetstidskonto ska användas ställer höga
krav på förtroendevalda på arbetsplatserna. Industrin har generellt större arbetsplatser vilket underlättar för
arbetsplatsorganisering och har inneburit att IF Metall har haft starka fackklubbar på många av sina
arbetsplatser. Även om det också inom Handels finns starka fackklubbar är handeln generellt en bransch
med hög omsättning av personal och många mindre arbetsplatser. Det skapar sämre förutsättningar för
kontinuitet i det fackliga arbetet vilket kan innebära sämre möjligheter att utnyttja en arbetstidsförkortning
som måste förhandlas lokalt. Att lämna frågan till parterna riskerar att leda till att endast de branscher där
löntagarna har en stark position får ta del av en arbetstidsförkortning. Om staten istället tar initiativ till en
arbetstidsförkortning blir likvärdigheten större mellan branscherna. En lagstiftad reglering av
normalarbetstiden skulle ge samma förutsättningar för företag med och utan kollektivavtal och riskerar inte
att minska arbetsgivarnas benägenhet att teckna kollektivavtal.
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Semester
På både Handels kongresser och avtalskonferenser har krav på fler semesterdagar varit vanligt
förekommande. Den första lagstiftningen i Sverige gällande semester kom 1938. Alla anställda fick rätt till
två veckors semester. Då fanns redan grupper av tjänstemän med två veckors semester i avtal, men de flesta
arbetare hade en vecka eller mindre (Arbetet 2015a). År 1951 utökades semesterrätten till tre veckor och
1963 till fyra veckor. Den gällande lagen om fem veckors semester trädde i kraft 1978. Våren 1991 fick
anställda ytterligare två semesterdagar enligt lagen, tänkt som ett första steg mot sex veckors semester för
alla. LO hade drivit kravet på utökad semester länge. Medan privatanställda arbetare bara hade de
lagstadgade 25 dagarna hade statligt och kommunalt anställda betydligt mer i sina avtal (Ibid). De två
dagarna drogs dock tillbaka redan 1993, som ett led i Bildtregeringens krispolitik (Arbetet, 2015a).
Kollektivavtalen skiljer sig kraftigt åt i fråga om semester. Det är relativt vanligt att anställda idag har fler
semesterdagar än semesterlagen beroende på kollektivavtal. I kommuner, landsting och stat garanteras man
fler semesterdagar ju äldre man blir. Statligt anställda har minst 28 dagars semester. Vid fyllda 30 får de
ytterligare tre dagar och vid 40 är de uppe i 35 dagar. För de kommun- och landstingsanställda är semestern
mellan 25 och 32 dagar, beroende på ålder. De flesta privatanställda arbetare har som regel rätt till 25
dagars semester. Handelns arbetare kan alltså ha så mycket som två veckors ledighet mindre än vissa
avtalsområden (Arbetet, 2015b). Att det skiljer sig så pass mycket mellan olika avtal talar för att längre
semester i semesterlagen är en fråga om social rättvisa och därför en fråga som Handels velat driva. Krav på
lagstadgad rätt till fler semesterdagar går dock att komplettera med avtalskrav på fler semesterdagar.

Begränsade öppettider
Butikernas öppettider har under lång tid varit en viktig fråga för Handels. Många medlemmar vill att
butikernas öppettider ska begränsas men medlemskåren är splittrad. Långa öppettider innebär svårigheter
att kombinera ett jobb i detaljhandeln med familjeliv och fritid. Samtidigt är ersättningen för obekväm
arbetstid en viktig inkomst för många deltidsanställda i detaljhandeln. Efter att affärstidslagen upphörde
1973 fortsatte Handels att driva frågan om en affärstidslag fram till 2003 då man beslutade att släppa kravet
på söndagsstängt (Jonsson, 2004). Kongressen 2016 beslöt återigen att Handels ska verka för en lag som
reglerar öppettiderna. Dessutom beslutade kongressen att Handels ska arbeta för att begränsa öppettiderna
genom överenskommelser med arbetsgivarna (Handelsnytt, 2016a).

Medlemmarnas inställning till begränsade öppettider
Medlemsundersökningen visar att en majoritet (54 procent) av Handels medlemmar tycker att öppettiderna
borde minska. Bland de som arbetar i detaljhandeln, vars arbetstider direkt påverkas av butikernas
öppettider, tycker en större andel att öppettiderna borde minska, 59 procent.
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Hur stor andel som tycker att öppettiderna bör minska skiljer sig mellan olika grupper av anställda i
detaljhandeln. Eftersom dagligvaruhandeln generellt har längre öppettider är det inte förvånande att en
större andel av de anställda i dagligvaruhandeln anser att öppettiderna borde minska, 61 procent jämfört
med 57 procent i sällanköpshandeln. Sysselsättningsgraden är en annan faktor som påverkar synen på
butikernas öppettider. Ju närmare det egna arbetstidsmåttet är heltid, desto större andel anställda anser att
öppettiderna bör minska. En större andel av de som arbetar under 30 timmar per vecka arbetar obekväm
arbetstid jämfört med de som arbetar 30 timmar eller mer per vecka. Har man ett högre arbetstidsmått
arbetar man dock antagligen obekväm arbetstid vid fler tillfällen vilket kan förklara varför denna grupp i
högre utsträckning vill minska öppettiderna. Bland de med lägre sysselsättningsgrader är det många som
arbetar ofrivilligt deltid och skulle vilja ha fler timmar på sina kontrakt. Skulle öppettiderna minska finns
risken att även möjligheten att få jobba fler timmar minskar. De med kortare deltider är också ofta mer
beroende av tilläggen för obekväm arbetstid, vilka skulle minska vid kortare öppettider.
En något större andel av kvinnorna i detaljhandeln tycker att öppettiderna borde minska jämfört med
männen, 61 procent av kvinnorna och 54 procent av männen. Skillnaden kvarstår när män och kvinnor
jämförs inom olika sysselsättningsgrader. Detta kan tänkas bero på att kvinnor generellt har mindre
inflytande över sina arbetstider och därför i större utsträckning arbetar på arbetstider de inte skulle vilja
arbeta på. Kvinnor tar ofta större ansvar för hem och barn och därför kan långa öppettider vara ett större
problem än för män. Det kan påverka skillnader i synen på öppettiderna.
Äldre åldersgrupper vill i större utsträckning att öppettiderna ska minska jämfört med yngre. Troligen beror
det på att äldre åldersgrupper har högre sysselsättningsgrader jämfört med yngre och därför påverkas i
större utsträckning av öppettiderna. Många av de äldre har antagligen också arbetat längre inom
detaljhandeln och fått utstå slitsamma arbetstider under en längre tid. Bland de yngre vill troligen fler arbeta
mer och vill därför inte i samma utsträckning att öppettiderna ska minska. De yngre åldersgrupperna jobbar
extra i högre utsräckning och är enligt medlemsundersökningen mer positiva till att arbeta obekväm
arbetstid.
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FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED BEGRÄNSADE ÖPPETTIDER

Samtidigt som frågan om begränsade öppettider engagerar många medlemmar finns en viss splittring i
medlemskåren gällande frågan. För att ringa in hur medlemmar som arbetar i detaljhandeln ser på möjliga
nackdelar och fördelar med en begränsning av öppettiderna ställdes frågor om i vilken utsträckning de
håller med olika påståenden. I undersökningen ställdes även en öppen fråga om vilka nackdelar och fördelar
man ser med begränsade öppettider.
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MER TID TILL FRITID OCH FAMILJELIV

Den främsta anledningen till att anställda i detaljhandeln ser långa öppettider som ett problem är att det
innebär svårigheter att kombinera jobbet med familjeliv och fritid. Hela 84 procent tycker att det är ett stort
värde att begränsade öppettider skulle underlätta familjeliv och fritid. Även svaren på den öppna frågan om
vad man ser för nackdelar eller fördelar med begränsade öppettider pekar i samma riktning.
”Jag tycker att oregelbundna arbetstider är ett demokratiskt problem, eftersom det försvårar
möjligheterna att tex engagera sig politiskt.”
”Man skulle hinna träffa familjen i veckorna. Jobbar man mycket sena kvällar hinner man
inte träffa resten av familjen, har man en sambo/man/fru som jobbar med annat så hinner
man ju inte se den personen alls i veckorna, likaså barn som går i skolan.”
”Personalen skulle få ett bättre privatliv, till exempel finns det inte tillräckligt utbyggd
barnomsorg på obekväma tider på många orter. Folk måste inte storhandla kl. 22 en onsdag
om de hade planerat lite...”
”Det skulle vara lättare att få livspusslet att gå ihop med begränsade öppettider.”
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HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Positiva effekter för anställdas hälsa och arbetsmiljö är en återkommande fördel med begränsade öppettider
som nämns av Handels medlemmar. Att arbeta oregelbundna tider kan vara slitsamt både fysiskt och
psykiskt.
”Med begränsade öppettider skulle personalen hinna återhämta sig. Idag jobbar personal ex
11-20.15, för att dagen därpå börja jobba 6.30.”
”Att anställda i butiker med sena öppettider får en mer regelbunden arbetstid. Jämnare
arbetstider skulle göra personalen mer utvilad”
Många av de öppna svaren pekar också på att begränsade öppettider skulle ha andra positiva effekter för
anställdas arbetsmiljö, som till exempel bättre bemanning och mindre stress och ensamarbete.
”Fördelen är ökad personaltäthet under öppettiderna vilket leder till mindre stress samt
bättre service gentemot kunderna.”
”Vi kan vara fler som arbetar tillsammans och få mer gjort med hjälp av varandras stöd och
får en mer trygg arbetssituation på grund av mindre ensamarbete. Idag skapar vi ett behov av
ständig tillgänglighet istället för att arbeta med kvalitet i arbetsmiljön under en mer
begränsad tid vilket jag är övertygad om skulle gynna kunder och anställda.”
”Med dagens långa öppettider har butikerna inte råd att ha personal på plats vilket gör att
man oftast står själv.”
Det finns dock även de som menar att det skulle bli mycket att göra under kortare tid om öppettiderna
begränsas.
”Om kunderna tvingas handla under begränsade tider skulle det innebära fler kunder i
butiken samtidigt vilken kan leda till mer stress för arbetarna.”
”Det skulle bli mer stress på jobbet på grund av kortare tid att göra arbetsuppgifter på och
ett högre kundtryck i och med kortare öppettider.”
MINSKAD RISK FÖR RÅN, HOT OCH VÅLD

En annan fördel med begränsade öppettider är att det troligen skulle minska risken för rån, hot och våld, ett
av detaljhandelns största arbetsmiljöproblem. Ju senare öppettider, desto större är också risken för att
anställda drabbas eftersom de då ofta är färre i butikerna och det är mindre folk i rörelse. Två tredjedelar,
67 procent, tror att begränsade öppettider skulle minska risken för rån, hot och våld. Detta är också en
fördel som nämns ofta bland de öppna svaren på frågan om vilka fördelar och nackdelar man ser med
begränsade öppettider.
”Fördelen med kortare öppettider skulle vara att de som jobbar till stängning (är inte så
många på samma kväll) inte behöver känna sig otrygga då de ibland är ensamma på golvet, i
kassan eller i förbutiken. Det skulle vara mer kunder i butiken vid stängning och risk för
rån/hot skulle bli mindre.”
”Begränsade öppettider skulle innebära mindre exponering för otrevliga situationer som ofta
sker på kvällar”
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MINSKADE MÖJLIGHETER TILL OB-ERSÄTTNING

Ersättningen för arbete på obekväm arbetstid är en faktor som skapar splittring bland Handels medlemmar
i frågan om begränsade öppettider. Om butikernas öppettider skulle minska skulle även möjligheten att få
ekonomisk ersättning för att arbeta obekväm arbetstid göra det. För många deltidsanställda är ob-tilläggen
en viktig inkomst. 78 procent tycker att det är ett problem att begränsade öppettider skulle medföra lägre
möjligheter till ob-ersättning. Det visar även många av de öppna svaren om nackdelar och fördelar med
begränsade öppettider.
”Jag skulle inte kunna försörja mig på lönen utan ob, redan nu hamnar den under
fattigdomsgränsen.”
”Jag och säkerligen många andra hade inte kunnat klara ekonomin utan ob med nuvarande
timmar. Begränsade öppettider hade troligtvis inte lett till fler timmar heller.”
Föga förvånande är hur mycket obekväm arbetstid man vill arbeta en faktor som påverkar hur man ser på
öppettiderna. De som skulle vilja arbeta mindre obekväm arbetstid tycker i större utsträckning att
öppettiderna borde minska: 82 procent jämfört med 54 procent bland de som vill arbeta samma antal
timmar obekväm arbetstid som idag, och 28 procent bland de som skulle vilja arbeta mer obekväm
arbetstid.
KONKURRENS FRÅN E-HANDELN

Med begränsade öppettider finns en farhåga att butiker skulle få det svårare att konkurrera med den
växande e-handeln som har öppet dygnet runt. 68 procent tror att begränsade öppettider skulle göra det
svårare för butiker att konkurrera med e-handel. De öppna svaren gällande fördelar och nackdelar visar
dock att det finns skilda åsikter gällande butikernas möjligheter att konkurrera med e-handeln vid en
begränsning av öppettiderna.
”Risken är ju att kunder istället handlar på nätet i större utsträckning om öppettiderna
begränsas.”
Dock finns även de som menar att den fysiska butikens konkurrenskraft utgörs av andra faktorer än långa
öppettider och att det inte är någon idé att konkurrera med e-handelns tillgänglighet.
”E-handeln är ändå öppet dygnet runt så begränsa istället butikernas öppettider och se till att
utbilda personalen till experter på sina varor. Jag handlar hellre sällanköpsvaror av en
individ än av en dator.”
”Butiker kommer aldrig kunna konkurrera med öppettider mot e-handeln för då måste vi ha
öppet dygnet runt. Begränsa öppettiderna och låt det vara mer personal på plats i butikerna
under en kortare tid så kan vi konkurrera på allvar genom att ge grym service.”
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BUTIKERNAS LÖNSAMHET

Det finns både faktorer som gör att man kan tänka sig att butikernas lönsamhet skulle öka och minska med
begränsade öppettider. 43 procent tror att begränsade öppettider skulle göra att butikernas lönsamhet ökar
och lika många att begränsade öppettider skulle göra att butikernas lönsamhet minskar. Att det finns olika
syn på hur lönsamheten skulle påverkas är även tydligt om vi tittar på de öppna svaren gällande nackdelar
och fördelar.
”Vi har väldigt få kunder på köpcentret mellan 18–20 och därför är det bara dumt att ha
öppet då. Många butiker klarar det inte ekonomiskt.”
”Butikerna blir mer lönsamma om man stänger till exempel en timme tidigare på grund av
kostnaden för ob och sämre försäljning sista timmen.
”Vi skulle minska vår försäljning mycket om vi minskade öppettiderna.”

Strategier för begränsade öppettider
Kongressen år 2016 tog beslutet att verka för en ny affärstidslag. Det är en möjlig strategi. Men samtidigt är
bedömningen att det i nuläget är svårt att återinföra någon form av affärstidslag. Det finns inget
parlamentariskt stöd för detta 14 och Handels medlemmar är splittrade i frågan. Även om många anställda i
detaljhandeln upplever långa öppettider som ett stort problem är ob-tilläggen en viktig inkomst för många
deltidsanställda.
Parallellt med kraven om en affärstidslag har förbundet på olika sätt angripit frågan om butikernas
öppettider genom kollektivavtalet. Avtalskrav har bland annat handlat om reglering av öppettiderna,
reglering av arbetstiden och det lokala fackets inflytande över arbetstidens förläggning. Under 1974 års
avtalsrörelse gjorde Handels ett försök att driva avtalskrav om reglerade öppettider. Det möttes dock med
motstånd från arbetsgivarna och istället fick förbundet igenom krav om att arbetsgivaren skulle samråda
med den lokala fackklubben om arbetstidsschemat (Handelsnytt, 1974a; Handelsnytt, 1974b). På senare tid
har förbundet även kommit fram till att det varken är önskvärt eller möjligt att reglera butikernas
öppettider genom kollektivavtalet. En anledning till det är att hyresvärden kan ha inflytande över
öppettiderna. Till exempel i en galleria får butikerna inte stänga vilka tider de vill. Konkurrensnackdelar för
de som har kollektivavtal gör det även problematiskt att reglera öppettiderna i kollektivavtalet
(Handelsnytt, 2011).
På Handels kongress 2006 antogs en policy gällande öppettider som sa att det är rimligt att butiker har
öppet klockan 08.00–21.00. Syftet med policyn var att markera mot sena öppettider, och som stöd för
klubbarna och avdelningarna när de förhandlar i fall med anställda som tvingas arbeta tider de inte vill. Om
facket inte har fått gehör för sina ståndpunkter skulle de markera att förhandlingarna avslutats i oenighet
(Handelsnytt, 2011). Hur verkningsfull policyn varit går att ifrågasätta då butikernas öppettider snarare har
utökats sedan den antogs. Policyn har bland annat haft svårt att få genomslag i och med öppettiderna ofta
är förutbestämda i köpcentrum och gallerior.
Det finns dock arbetsgivare som ser fördelarna med kortare öppettider. Ett exempel är Ikeas varuhus i
Borlänge som under 2019 kortade sina öppettider till klockan 19.00 från att tidigare haft öppet fram till
klockan 20.00. Anledningen till de kortare öppettiderna i Borlänge är en ökad e-handel och förändrat
köpbeteende hos kunderna. E-handeln har satt högre tryck på bättre logistik, exempelvis att plocka varor.
Genom att ha mer personal i butiken tidigare under dagen då kunderna är fler kan man nu ge en bättre
service menar Ikea. Omprioriteringen av resurserna har inte inneburit att någon medarbetare förlorat sitt
14

Samtliga riksdagspartier har tillfrågats gällande deras inställning till att återinföra en affärstidslag.
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jobb eller behövt gå ner i tid (UNT, 2019). Även medlemsundersökningen om arbetstidsförkortning och
öppettider vittnar om att många medlemmar anser att butikers lönsamhet påverkas negativt av långa
öppettider då det ofta är få kunder sista timmarna. Ett sätt att driva frågan om kortare öppettider skulle
kunna vara att inleda gemensamma diskussioner med arbetsgivarna om vinsten av att ha kortare öppettider.
Handels kan också fortsätta angripa frågan genom att arbeta med fackligt inflytande över planering av
bemanning och schema. Butikens öppettider ska ses över under det årliga samrådet om
bemanningsplaneringen mellan fack och arbetsgivare. Vidare skulle impopulära arbetstider kunna fördelas
mer rättvist om det lokala facket utnyttjar kollektivavtalens verktyg för inflytande över schemaplaneringen.
Sammanfattningsvis bedöms förutsättningarna för att driva frågan om ny lagstiftning av öppettiderna som
begränsade. Butikernas öppettider och dess direkta påverkan på anställdas arbetstider är dock en
prioriterad fråga för Handels medlemmar som framöver kan angripas på olika sätt.
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