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Villkor
ARBETSLÖS
■ För att räknas som arbetslös måste du
vara anmäld på arbetsförmedlingen.
Du måste också vilja och kunna ta i
stort sett alla typer av arbeten som
du kan utföra. Du ska aktivt söka nytt
arbete och inte ha något som hindrar
dig från att arbeta.
■ Du måste ha förlorat arbetstid. Principen för a-kasseersättning är
att vi jämför hur mycket
du i genomsnitt har
arbetat de senaste
tolv månaderna
innan du blev
arbetslös med hur
mycket du arbetar
nu. Det innebär att
du t.ex. kan ha rätt
till ersättning om du
fått gå ner från heltid till
deltid.

ARBETSVILLKORET
■ Om du arbetat sex månader eller mer
under den senaste tolvmånadersperioden klarar du arbetsvillkoret.
För att en månad ska få
räknas som en ”arbetad månad” måste
du ha arbetat 80
timmar eller mer.
Om du inte har
sex månader
med tillräckligt
mycket arbete
under det senaste året för att du

varit sjuk, föräldraledig eller för att
du har studerat i viss omfattning kan
vi backa för att hämta arbete längre
tillbaka i tiden. Läs mer på www.aea.
se om överhoppningsbar tid.

MEDLEMSVILLKORET
■ En förutsättning för att du
ska ha rätt till inkomstrelaterad ersättning är att
du uppfyller medlemsvillkoret. Om du
klarar arbetsvillkoret
men inte medlemsvillkoret har du ändå
rätt till grundbeloppet (max 320 kr om
dagen).
■ Medlemsvillkoret innebär
att du måste ha varit medlem i a-kassan i tolv sammanhängande månader. Har du varit med
i olika a-kassor kan du lägga samman
medlemstiden.

Ersättning
300 DAGAR EFTER
KARENS
Ersättningsperioden är
300 dagar och kan förlängas till 450 dagar
om du är förälder
till barn under 18
år.
Perioden inleds
med sju obligatoriska karensdagar
och som mest är det

möjligt att få fem
ersättningsdagar per
vecka. Skulle arbetslösheten bli långvarig
kan du få ännu en period
på 300 dagar om du på nytt
klarar arbetsvillkoret.
Om dina dagar hos a-kassan tar
slut innan du hunnit få ett
nytt arbete kan du via
arbetsförmedlingen
beredas plats i jobboch utvecklingsgarantin.

n
tema: Lö
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Kort om
din a-kassa

Vässa dina
argument

Anställda
delar vinsten
Om vinstökningen på företaget
Monitor fortsätter i samma takt
som tidigare kan alla anställda
bli miljonärer. Grundaren och
VD:n Åke Persson har beslutat
att all vinstökning under åtta år
ska gå till personalen. Sidan 90.

Som mest kan du
få 680 kronor under
hela ersättningsperioden. Ersättningsnivån för de
första 200 dagarna är 80 procent och
därefter 70 procent.
Om du har tjänat mer än 18 700 kronor
får du 680 kronor i 200 dagar och har
du tjänat mer än 21 371 kronor får du
680 kronor under hela perioden.
Ersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande.

Ingenjörer
tjänar sämre
Ingenjörernas löner halkar
efter. Trots låg arbetslöshet, i
vissa branscher till och med
ingenjörsbrist, har lönerna
hållits nere. På sidan 91 kan
du jämföra civilingenjörernas
löneutveckling med läkares och
metallarbetares.

5 DAGAR I VECKAN
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Erik Nilsson

Förtroendeman på
Metria i Luleå.
Se sid 92

Förbered ditt lönesamtal noga,
kolla lönestatistiken och ange
ditt lönekrav i ett exakt belopp.
Var beredd på några vanliga
argument från chefen som du
inte har anledning att godta.
Läs fler tips inför lönesamtalet
på sidan 90.

680
KRONOR
OM DAGEN

Är du helt arbetslös får du fem ersättningsdagar per vecka.
Om du deltidsarbetar, har sjuka barn
eller blir sjuk avgör den s.k. omräkningstabellen (se www.aea.se) hur
många ersättningsdagar per vecka du
får. Principen är att för varje vecka
som du söker ersättning jämför vi din
genomsnittliga arbetstid före arbetslösheten med hur många timmar som du
är arbetslös i ansökningsveckan.

Vi skulle få
bättre utfall
med en central
siffra.”

Vem avgör din lön?

Kan du påverka din lön? Spelar det någon roll om du gör ditt
bästa? Annie Håkansson och kollegerna i Skutskär tillhör dem
som vet vad som krävs för en löneförhöjning. Sidan 84
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Sök i löne
statistiken
Jämför din lön med andras
inom olika sektorer. På sidan
88 finns en översiktlig sam
manställning av medlemmar
nas löner 2009.
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Annons
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Tankar om lön…

Vi satsar på forskning
för ett tryggare boende.
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond
stöder vetenskaplig forskning som kan förebygga
skador och öka tryggheten i samhället. Vi ger därför
anslag till forskning som gör boendet tryggare. Ökad
kunskap om boendemiljö, bostadsekonomi, ägar
former, val av bostadsort och samhällsbyggnad ökar
också tryggheten.

Du kan även söka anslag för annan vetenskaplig
forskning som är relevant för Länsförsäk ringar.
Forskningschef Torbjörn Olsson, 08588 417 15,
svarar gärna på frågor. Sista ansökningsdag är den
1 april 2010.
Läs mer och ansök på lansforsakringar.se/forskning.

Postadress:
Box 1419, 111 84 Stockholm
Besöksadress:
Malmskillnadsgatan 48
Telefon: 08-613 80 00
Fax: 08-7967102
E-post:
fornamn.efternamn@
sverigesingenjorer.se
eller info@sverigesingenjorer.se
Hemsida: www.sverigesingenjorer.se
J O U R H AVA N D E O M B U D S M A N :
Telefon:
08-613 80 01,
tfntid 08.30–11.30, 12.30–16.15
(fredagar 12.30–15.45).
M ed l emsre g i ster :
Telefon:
08-613 80 02
tfntid 8.30–11.30 alla vardagar
tisdag och torsdag även
12.30–16.15.
E-post:
medlemsregister@
sverigesingenjorer.se

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är en stiftelse, bildad 1994 av Länsförsäkringar.
Länsförsäkringar är en bolagsgrupp som består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag,
alla med stark lokal förankring och närhet till sina kunder.

Y R K E S E T I S K R Å D GI V N I N G :
Telefon: 08-613 82 05
(Johan Sittenfeld) tfntid 9.00–11.00

Rösta!
Valet till fullmäktige startar den 18 mars.

sverigesingenjorer.se/val
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Förbundsdirektör:
Richard Malmborg
Förbundssekreterare:
Jan Martin
Kommunikationschef:
Sophie Hammarskjöld
Förbundsstyrelsens ordförande:
Ulf Bengtsson
Förste vice ordförande:
Göran Engström
Andre vice ordförande:
Susanne Lindqvist
Ledamöter: Ninna Aronsson,
Marie Fryklöf, Ulf Grönberg,
Johan Ingberg, Joakim Lindström,
Per Larsson, Lena Hellberg,
Tibor Muhi, Lisa Petersson,
Ann-Charlotte Skyllqvist,
Patrik Thede, Stefan Vadbro

I

bland kan en låg lön
vara helt rimlig men det
kan också en chefslön
på flera miljoner vara,
om bolagsstyrelsen har beslu
tat det och stämman har gett
styrelsen grönt ljus.
Lön ska sättas efter kunskap,
kompetens, utbildning samt
ansvar och måluppfyllelse. På
Sveriges Ingenjörer tycker vi
att lönespännvidden bör vara
sådan att en högpresterande
ingenjör ska kunna gå i pension
med minst tre gånger så hög
lön som när man fick sitt första
arbete. I dag har vi snart ett
förhållande på 1:1,7 det vill
säga att den som fick 25 000
kronor på första jobbet sedan
fick 42 500 vid pension.
Även om fackförbund och
arbetsgivare är överens om de
ideala förutsättningarna så är
det långt kvar till den perfekta
löneprocessen där man både är
nöjd med utfallet och vägen dit.
Hindren på vägen är många:
Jobbar du i en projekt
orienterad organisation kanske
ledningen byts flera gånger om
året. Vem som är lönesättande
chef när tiden kommer för
lönesamtal är svårt att bena ut.
Kanske vet han eller hon inte

heller hur du har utvecklats i de
olika projekten.
Ett annat hinder är snällhets
faktorn. Chefen kompenserar
den som fick dåligt i fjol utan
att dra sig till minnes varför
medarbetaren fick ett dåligt
utfall. Den sociala sidan hos
medarbetare väger också
ofta onödigt tungt. Sociala,
positiva, icke-ifrågasättande
medarbetaren får mer än
den som sitter tyst på sin
arbetsplats och jobbar,
trots att de kanske
presterar lika bra.
Trots alla variabler
finns det några saker
som vi vet. Till
exempel lönar
det sig att
ha löne- och
utvecklings
samtal med
regelbun
denhet.
Resultatet av
väl genom
förda samtal
blir en mer
ansvars
kännande
och motive
rad medar

betare samt en engagerad och
insatt arbetsgivare. Eftersom
sambandet är så tydligt är det
viktigt för våra lokala förtro
endevalda att arbeta för att
löne- och utvecklingssamtal
verkligen äger rum och att de
är bra.
Det finns inga system som
garanterar en objektiv och
bra löneprocess. Viktigt är att
det pågår ett ständigt samtal
mellan akademikerfören
ingen och arbetsgivaren.
På företag med den
traditionen faller inte
lönebeskedet som en
blixt från klar him
mel utan blir
snarare en
bekräftelse
på vad
chef och
medar
betare
talade
om
senast.

Richard
Malmborg

förbundsdirektör

Agendan

8/3
29/3
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Nätverksträff. Förbundets kvinnliga
nätverk träffas i Stockholm under temat
”kvinna och ingenjör”.
Studiebesök. Sveriges Ingenjörer
distrikt Södermanland besöker Outo
kumpu Stainless AB, Torshälla.

23/3
31/3

Inspirationsdag. Prat, professio
nalism och praktisk retorik för egna
företagare i Västerås. www.saco.se
Slutförhandlat. Industriavtalet löper
ut och förhoppningsvis har parterna
undertecknat ett nytt avtal.
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Sök forskningsanslag.

Det är lätt att ha synpunkter på lönebildning och framför allt på andras
löner. Vad som är en rimlig lön är dock svårt att sätta fingret på.

Guiden löner

löner Guiden
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Många chefer
sätter inte lön

Det är din chef som vet vad du gör och kan, som är mest lämpad att sätta
din lön. Det tycker arbetsgivarna. Det tycker facket. Det står i avtalen.
Men det fungerar inte i praktiken.

I
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lön. På så vis blir lönen ett
kvitto på arbetsinsatsen under
året. Problemet är att modellen
på många håll fungerar väldigt
dåligt.
Nyligen samlades alla
förtroendevalda ingenjörer
inom stål- och metallbranschen
för en uppföljning av avtalet.
Resultatet visade att lönesprid
ningen är dålig.
– Många företag har gett
ingenjörerna generella påslag.
Alla har alltså fått lika. En
sådan modell uppmuntrar inte
foto : A n n a s imo n s s o n

alla löneavtal för
akademiker på
arbetsmarknaden
finns det överenskom
melser om vad som
krävs för att löneförhandling
arna ska fungera. Det handlar
om bra lönesamtal, att chefen
också har mandat att sätta lön,
och att varje enskild anställd
vet hur han eller hon kan höja
sin lön.
Camilla Frankelius, för
handlingschef för industrin på
Sveriges Ingenjörer, är kritisk
till att många arbetsgivare inte
lägger ner tillräckligt mycket
tid och engagemang för att få
avtalen att fungera.
– Vi ställer höga krav på
företagen och många har
misslyckats. De har inte omsatt
avtalen så att de fungerar
lokalt. Det krävs lönesamtal
som ger konstruktiv feedback
på arbetet. Var och en måste få
personliga mål för att få klarhet
i vad som krävs av dem för en
bra löneutveckling. Individer
presterar olika och prestationen
ska påverka lönen, säger hon.
Sveriges Ingenjörer har
länge varit positiva till att
lönerna sätts lokalt. Person
liga mål i arbetet ska sättas
tillsammans med den närmaste
chefen och utvärderas nog
grant varje år. Resultatet är
grunden för lönesamtalet. Mer
ansvar, kompetensutveckling
och uppfyllda mål ska ge högre

dem som har gjort större insat
ser för företaget, säger Camilla
Frankelius.

En bra löneprocess är mycket
mer än några veckor traditio
nellt förhandlingsarbete. Det
är en process som pågår under
hela året och som består av
många delar: klubbens egen
strategi, förhandling om löne
revision, lönesamtal, utveck
lingssamtal och utvärdering av
processen.
Enligt Sveriges Ingenjörers
årliga löneenkät har
allt fler medlemmar
lönesamtal. Under
2009 hade 54 pro
cent i privat sektor,
45 procent i statlig
och 78 procent av
medlemmarna i
kommunal sektor
lönesamtal.
Men kvalite
ten på samtalen
skiftar och en färsk
undersökning
från Saco visar att
många chefer som
håller lönesamtal
inte har mandat att
sätta lön. Tre av tio
uppgav att chefen
inte kan bestämma
lönen. Många
anställda får inte
heller reda på vad
Driftingenjör. Annie Håkansson är
som krävs av dem
ordförande för akademikerna i Skutskär,
för en högre lön. I
en liten klubb med elva medlemmar.

Sacos undersökning har bara 25
procent av de kommunanställda
akademikerna diskuterat vad
som påverkar lönen.
Allt fler utlandsägda företag
gör också löneprocessen be
svärlig. Många anställda har sin
närmsta chef i ett annat land
och kontakterna är sporadiska.
– Våra lönesamtal fungerar
inte alls bra. En hel del anställ
da här har aldrig ens träffat sin
chef. Ofta genomförs samtalen
på telefon, säger en facklig
förtroendevald som arbetar på
ett amerikanskt företag, och
som strax före pressläggningen
begär att få vara anonym.
Han berättar att fler och
fler akademiker på företaget
varje år har ett samtal med sin
chef om arbetets innehåll och
mål men att få har ett riktigt
lönesamtal.
– Cheferna här har inte
mandat att diskutera eller sätta
löner. Varje chef får en summa
pengar att fördela mellan sina
anställda. När alla är duktiga
fördelas pengarna jämnt och
lönespridningen blir väldigt
liten, säger förtroendemannen.
Den samlade bilden av lokal
lönebildning ser dyster ut
men den finns en hel del
goda exempel. På Skutskärs
massabruk utanför Gävle, som
ingår i koncernen Stora Enso,
har akademikerklubben och
arbetsgivaren tillsammans

ingenjören 1 • 2010

Lönesamtal. I Skutskär förhandlar akademikerna sina egna löner. Var och en har två lönesamtal om
året med sin chef. Chefens omdöme dokumenteras och ska kopplas till lönen.

hittat en process som de flesta
är nöjda med. Här förhandlar
akademikerna själva lönen
med sin chef.
Annie Håkansson, ordfö
rande för klubben sedan två år,
förklarar hur löneprocessen i
Skutskär fungerar.
– Under hösten har alla
ett utvecklingssamtal med
sin chef. Här diskuterar man
enbart arbetets innehåll, inte
lön. Det handlar bland annat
om arbetsuppgifter, resultat,
ansvar. Samtalet dokumente
ras skriftligt och alla samtal ska
vara avslutade före jul.
I januari börjar cheferna
kalla till det som företaget kal
lar för lönesamtal 1.
– Var och en ska förbereda
sig genom att skriva ner vad
man har gjort under året och
sina argument för att få en
högre lön. Under samtalet fyller
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chefen tillsammans med den
anställde i ett formulär som be
tygsätter ett antal kriterier, till
exempel kompetensutveckling,
motivation, initiativförmåga
och ledarskap om det ingår i
befattningen.
Den anställde lägger fram
en begäran om lönehöjning
och samtalet ger utrymme för
diskussion och argumentation.
– Det kan bli ganska långa
samtal men det är viktigt att
få den tid som behövs, säger
Annie Håkansson.
Efter avslutade samtal
sker överläggningar mellan
personalchef och lönesättande
chefer. Under våren är över
läggningarna klara och medar
betarna kallas till lönesamtal
2 där var och en av sin chef får
besked om sin nya lön tillsam
mans med en motivering. Den
som inte accepterar beskedet

har 14 dagar på sig att begära
lokal förhandling.
Annie Håkansson har vid
ett par tillfällen förhandlat för
medlemmar som inte accepte
rat sitt lönebesked. Då går hon
först igenom den dokumenta
tion som finns från lönesam
talet för att se om chefen har
framfört någon kritik under
lönesamtalet.
– Omdömet från lönesamtal
1 måste kopplas till lönen.
Chefer som ger höga betyg
och sedan ger låg eller ingen
löneökning skickar felaktiga
signaler. Det händer men det
skriftliga omdömet är ett bra
skydd mot överraskningar,
säger Annie Håkansson.
De lokala akademikerklubbar
nas roll i den lokala löne
bildningen skiftar. På många
företag förhandlar alla sin lön

individuellt, på en del förhand
lar facket för dem som vill. En
del klubbar löneförhandlar för
alla akademiker.
– En modell behöver inte
passa alla. Individuella
förhandlingar fungerar om
cheferna har både mandat
och kompetens att förhandla
löner. Utan en sådan mognad
hos företagen fungerar inte
individuella förhandlingar
och den lokala klubben måste
ta ett större ansvar, säger
Camilla Frankelius på Sveriges
Ingenjörer.
På ABB har akademikerklub
barna tillsammans omkring
2 000 medlemmar på olika
enheter i Västerås, Ludvika och
Malmö. Där förhandlar närmare
20 förtroendevalda akademi
ker med de lokala personal
cheferna på de olika enheterna.
– Vi vet att koncernledningen

85

Guiden löner

löner Guiden
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tidigt bestämmer hur stora
löneökningarna ska bli det
kommande året. Det går till
och med att avläsa i bolagets
budget. Det kan låta bittert
men de lokala förhandlingarna
betyder mycket lite för nivån på
de samlade lönespåslagen. Det
vi förhandlar om är fördel
ningen av dessa pengar, säger
Peter Freyhult som engagerat
sig i den lokala klubben på ABB
i över 20 år.

kompetens och ju svårare det
är att rekrytera, desto högre
blir lönerna, både för de nyan
ställda och för övriga. Vi rekom
menderar alla medlemmar att
regelbundet söka nya jobb för
att få ett bra förhandlingsläge,
säger han.
Akademikerklubben på
ABB förhandlar lönen för alla
medlemmar och stöttar dem
på en rad olika sätt för att göra
var och en medveten om vad de

Bertil Nordqvist,

ordförande för
akademikerna på
ABB, är övertygad
om att det främst
är två faktorer som
påverkar lönerna på
företaget: personal
omsättningen och
rekryteringssvårig
heterna.
– Företaget vill
inte förlora värdefull

Jämförelser. Bertil
Nordqvist, ordförande för
akademikerna på ABB,
anser att lönestatistiken är
värdefull i förhandlingarna.

kan göra för att påverka sin lön.
– Lönesamtalen är viktiga
och vi uppmanar alla att begära
lönesamtal innan lönesätt
ningen börjar men vi vet att
det kan bli mycket bättre.
Förväntningarna och graden av
missnöje påverkar också. Det
är viktigt att medlemmarna har
realistiska och höga förvänt
ningar på sin lön, säger Bertil
Nordqvist.
Lönestatistiken är ofta
en tvistefråga i lokala
förhandlingar. Akademiker
klubbarna använder utdrag
från förbundens databaser med
lönestatistik. Arbetsgivarorga
nisationerna samlar i många
fall in egen statistik som visar
betydligt lägre ingenjörslöner.
– Denna grupp innehåller
inte bara civil- och högskole
ingenjörer utan även andra
ingenjörer utan formell utbild
ning. Dessutom finns det inga
chefer med i gruppen, säger
Cecilia Fochsen, statistiker på
Sveriges Ingenjörer.
Inom flera avtalsområden,
bland annat IT och telekom
men också inom stat och

kommun, har löneavtalen inte
någon procentsats som bildar
en gemensam lönepott. Dessa
sifferlösa avtal, som kallas pro
cessavtal, är en överenskom
melse om att lönerna ska sättas
helt och hållet genom en lokal
process där lönesamtal och
tydliga kriterier för lönesätt
ning är grundstenarna.
De första sifferlösa avtalen
inom tjänstesektorn tecknades
mellan Civilingenjörsförbundet
och arbetsgivarorganisationen
Almega för drygt tio år sedan.
Mikael Rosengren, förhand
lingschef för tjänstesektorn
på Sveriges Ingenjörer tycker
fortfarande inte att löneproces
sen fungerar som han önskar.
– Det har blivit bättre men
det är långt ifrån bra. Almega
har inte tagit sitt ansvar och
utbildat personalcheferna på
företagen. Det räcker inte med
att våra medlemmar trycker på
om inte företagen förstår vad
som förväntas av de lönesät
tande cheferna.
Nu tycker Mikael Rosengren
att Almega tagit frågan på
allvar och under förra året har
Sveriges Ingenjörer och Almega
arrangerat gemensamma löne
seminarier för personalchefer.
Samtidigt kommer det också
signaler från medlemmarna
att det fungerar bättre. Allt fler
ingenjörer får reda på vilka
kriterier företaget tillämpar
för att sätta lön och allt fler har
lönesamtal med en chef som har
mandat att sätta lön.
Inom den kommunala sek
torn har diskussionerna om det
sifferlösa avtalet varit intensiv
under hösten.

– Våra medlemmar tycker
inte att de har tillräckligt infly
tande i löneprocessen. Därför
vill vi att det skrivs in i avtalet
på vilket sätt som anställda,
via sin chef, har möjlighet att
påverka beslutsfattarna, säger
Maria Bryntesson, ombudsman
på Sveriges Ingenjörer.
Hon vill att samtalet mel
lan lönesättande chefer och
anställda blir en del av be
slutsunderlaget i kommunens
budgetprocess.
– Nu är utrymmet för löneök
ningar redan fastställt när med
lemmarna har sina lönesamtal.
Cheferna kan sällan, hur gärna
de än vill, förhandla till sig

mer pengar. De lönesättande
chefernas enda uppgift blir att
fördela pengarna mellan sina
medarbetare.
Stefan Andersson, ordfö
rande i Akademikerföreningen i
Trelleborgs kommun instäm
mer i Maria Bryntessons
beskrivning av problemet.
– Lönerevisionen börjar med
att jag blir kallad till perso
nalavdelningen. De visar mig
en lista med alla medlemmar
och beskriver i grova drag hur
förhandlingsläget är i år. Sedan
ger personalavdelningen di
rektiv till förvaltningscheferna.
Direktivet är en procentsats
som inte får överstigas.

Det är här problemet upp
står, menar Stefan Andersson.
De lönesättande cheferna får
information om vilken nivå på
löneökningarna som gäller för
året och när de håller löne
samtal med sina anställda har
de inget mandat att ge några
ytterligare påslag.
– De lönesättande chefernas
enda möjlighet att få fram mer
pengar är att vända sig till sin
chef som i sin tur kan diskutera
med förvaltningscheferna som
har fått stränga direktiv av
personalavdelningen.
Jan Mårtensson i akade
mikerlubben i Trelleborgs
kommun som är lönesättande

chef för 15 anställda nickar
instämmande.
– Jag kan bara fördela de
pengar jag får. Mitt uppdrag som
chef är att se till att alla medar
betare gör ett bra jobb. När jag
lyckas med det blir min uppgift
ännu svårare, säger han. Bland
alla mina anställda som gör ett
jättebra jobb ska någon få mer
och någon få mindre.
Lokal lönebildning har blivit
en huvudfråga i avtalsrörelsen.
Arbetsgivarna vill att lönerna
i större omfattning ska sättas
på företagen. Det vill Sveriges
Ingenjörer också. Men inte till
vilket pris som helst.
Karin Virgin

Så här svarar arbetsgivarna:

Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
Våra medlemmar rapporterar om dåliga
lönesamtal och dålig lönespridning.
Vad gör ni för att arbetsgivarna ska ta
avtalen på allvar?
– Vi har ingen polisiär funktion som
kontrollerar att den lokala lönebildningen
fungerar. Det är de lokala parternas ansvar.
Är man missnöjd gäller förhandlingsord
ningen. Först begär man lokal förhandling,
därefter central förhandling. Vi tar inte kri
tiken på allvar om vi inte får någon begäran
om central förhandling. Ingenjörerna som
grupp skulle vinna på individuella förhand
lingar i stället för kollektiva lösningar.

Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen, Sveriges Kommuner
och Landsting
Är akademikernas krav att chefernas
underlag från lönesamtalen blir en del av
beslutsunderlaget i kommunens budgetprocess orimlig?
– Chefer på olika nivåer i organisationen
måste diskutera med varandra och med
ledningen vad verksamhetsmålen får för
lönepolitiska konsekvenser för varje chefs
verksamhet. Det gör cheferna mer delak
tiga och är grunden för att de ska kunna se
sig som arbetsgivarens företrädare. Sedan
är det naturligtvis ledningen som gör av
vägningarna.

Einar Humlin, förhandlingschef, IT &
telekomföretagen, Almega
Efter tio år med sifferlösa avtal fungerar
den lokala löneprocessen fortfarande
dåligt på många företag. Varför?
– Vi har inte stöttat företagen tillräckligt
men nu jobbar vi helt annorlunda och ser
enorma framsteg. Utbildning av chefer
och fackliga företrädare är nödvändigt för
att få en bra lönebildning. Det är synd att
så få branscher har vågat pröva den här
modellen. När fler fack och arbetsgivare vå
gar välja sifferlösa avtal blir modellen mer
etablerad och kommer säkert att fungera
bättre.
Karin Virgin

foto : L a r s - P e t e r Roo s
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Dags för lönesamtal, statistiken ger dig vägledning
Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt
jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning
ger dig ett bra marknadsvärde ska dina insatser, dina ambitioner och dina förväntningar kunna ge dig önskade arbetsuppgifter och högre lön.
Bra riktmärke
Lönestatistiken fungerar som ett riktmärke. Försök att identifiera på vilken marknad
du arbetar. Hur eftertraktad är din kompetens? Det kan ge goda argument. Hota
inte med att byta jobb, men du kan självklart göra jämförelser med exempelvis en
annan arbetsplats på andra sidan gatan.

Löneutfall för 2009

Privat

Statlig

Svart på vitt
När du jämför din månadslön i lönestatistiken måste du uppmärksamma följande
skillnader i förhållande till uppgiften om din månadslön enligt lönebeskedet.
» Statistiken bygger på heltidssysselsättning, varvid löneuppgifter från
medlemmar som i löneenkäten angivit att de arbetar deltid har uppräknats till heltidslön.
» Statistiken inkluderar värdet av rörliga lönedelar i form av resultatlön,
provision, tantiem och bonus, vilket förmodligen inte anges varje
månad på ditt lönebesked.
» Statistiken inkluderar det skattemässiga förmånsvärdet av naturaförmåner, exempelvis lunch- eller bilförmåner.
» Statistiken inkluderar inte värdet av särskild övertids-, jourtids-,
beredskaps-, restids- eller semesterersättning samt traktamenten,
vilket anges på ditt lönebesked.

Kommunal

Exklusivt för dig som är medlem
På webbplatsen finns all lönestatistik samlad. Det är bara du som är medlem
och inloggad som har tillgång till statistiken. Den uppdateras i början av varje år
och bygger då på föregående års löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar.

Civilingenjörer

Högskoleingenjörer

Annan högskoleutbildning

Gymnasieingenjörer m fl
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Prognos individuell löneökning 2010
Privat sektor
År efter
examen
1-3
4-6
7-10
11-22
23-



ANTAL MEDIAN 3:E
KVART

1237

I Saco Lönesök hittar du medellöner och uppgifter om lönespridning för olika
åldersgrupper, examensår, utbildningar, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Dessutom finns löneuppgifter från offentliga arbetsgivare.
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ANTAL MEDIAN 3:E
KVART

-1974

1985-1989

Lönesamtal lönar sig
Lönesamtalet är din insats för att få högre lön. I lönesamtalet för du fram dina
förväntningar på en löneökning och argumenterar för den. Du som har lokala
löneförhandlare ger i och med det dem ett stöd i den lokala löneprocessen.
Ta dig tid att förbereda ditt eget lönesamtal. Det kan vara avgörande för hur
stor din löneökning blir. Du hittar verktygen på förbundets webbplats.

www.sverigesingenjorer.se
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Statlig sektor
År efter
examen
1-4
5-9
10-25
26-

Procent
7
6
5
4
3
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Procent
6
5
4
3

Kommunal sektor
År efter
examen
1-4
5-8
9-14
15-

Procent
6
5
4
3
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Fyra tips för
ett bra löne
samtal
Lönesamtalet är din
chans att få upp lönen.
Vässa dina argument
och kom ihåg att
prestation, kompetens
och ansvar ska belönas.

Civilingenjörernas löner halkar efter. Sedan 2004 har deras
löneutveckling varit sämst i jämförelse med flera andra
grupper – civilekonomer, överläkare och industriarbetare.

2

Under samtalet
Presentera dina argument som handlar om
arbetsinnehåll, prestation
och marknadslöneläge. Gör
klart för din chef att du ser
lönen som ett betyg. Berätta
hur mycket övertid du
jobbar. Ange ditt lönekrav
i ett exakt belopp, inte i ett
spann.

3

Tomma argument
Godta inte argumenten ” i år satsar vi på
de yngre, ”vi måste hålla
budgeten” eller ”du har
varit föräldraledig”. Enligt
föräldraledighetslagen ska
du ha samma löneutveckling
som om du varit i tjänst.

4

Efter samtalet
Formulera tillsammans med din chef
realistiska krav och mål
för det närmaste året. Tänk
framåt och fundera över vad
du behöver förbättra.
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Personalen delar på vinsten. Den vinstökning som
företaget Monitor i Hudiksvall tar hem från och med 2010 kan
göra de anställda rika. Det svåra kan bli att fördela pengarna.

M

onitor AB i Hudiksvall, till
verkar och säljer program
för affärssystem. Under
de senaste åren har
bolaget gjort allt större
vinster. Förra året fick grundaren Åke Pers
son stora rubriker när han berättade att
all vinstökning under åtta år skulle gå till
personalen. Om vinstökningarna fortsätter
i samma takt som förut kan personalen få
dela på flera hundra miljoner kronor.
Stefan Olsson är utvecklingschef på
Monitor:
– Det har kanske blivit lite överdrivet i
media. Vi får dela på vinstökningen, och
det finns inget tak, så det kan bli en hel del.
Men om vinsten bara förblir densamma
som förra året, blir det ingenting. Nu har ju

vinsten ökat ganska konstant de senaste
åren, men det sätter ju också ribban ganska
högt, för det måste ju gå ännu bättre.
Guldläge för personalen, men det finns
en del i avtalet som är kontroversiell och
som flera av de anställda är mer tvek
samma till. Pengarna ska fördelas efter
vilka betyg de anställda sätter på varandra,
multiplicerat med arbetstiden (hälften för
dem som jobbar halvtid).
– Man kan inte sätta ett rättvisande
betyg på alla. Men man får väl ta dem man
känner och sätta ett medelbetyg på andra.
Tanken är att det ska jämna ut sig.
De första pengarna betalas ut 2011 – om
det nu blir något. Just nu visar orderböck
erna att ekonomin är på väg uppåt.
Sture Henckel

Jämför din lön med andras

V

alet av ingenjörsprogram påverkar
lönen. Förbundets lönestatistik
visar att medellönen 2009 för
civilingenjörer som året innan tog examen
inom ekonomi eller organisation var 29
648 kronor i månaden. För civilingenjörer
som tog examen samma år inom kemi-

eller bioteknik var medellönen 2009
drygt 4 000 kronor lägre, 25 556 kronor
i månaden. På www.sverigesingenjorer.
se finns färsk lönestatistik. Sök fritt och se
färdiga sammanställningar. Jämför din lön
med andras i samma ålder, med samma
examensår och utbildning. K a r i n v i r g i n

ingenjören 1 • 2010

D

en förra högkon
junkturen blev
inget lyft för ci
vilingenjörerna.
Trots rekordlåg
arbetslöshet, periodvis under
en procent, och rapporter från
näringslivet om svårigheter att
rekrytera ingenjörer, innebar
guldläget inte något ekono
miskt lyft för civilingenjörerna.
Tvärtom.
Färsk sammanställning av
statistik från flera fackför
bund visar att reallönerna för
civilingenjörer i privat sektor
bara ökade med omkring
fyra procent under perioden
2004-2008. Reallönerna för
överläkare i offentlig sektor och
industriarbetare ökade under
samma period med omkring
sex procent. Civilekonomernas
löner ökade med drygt fem
procent.
Civilingenjörernas låga real
löneutveckling under senare
år är ett dramatiskt trendbrott
jämfört med 90-talet. Under
1994–1998 ökade reallönerna
kraftigt på hela arbetsmarkna
den och civilingenjörerna var
en av de stora vinnargrup
perna. Fram till 2003 hade
civilingenjörerna fortfarande
en bra löneutveckling men
under senare år har gruppen
halkat efter.
– Det här är bedrövligt.
Civilingenjörerna har förlorat
i förhållande till alla grupper

ingenjören 1 • 2010



under de senaste fyra åren. Det
visar att de lokala tillämp
ningarna av avtalen inte alls
fungerar. Löneutvecklingen för
civilingenjörer är bra i början
av karriären men avstannar
tidigt. Många företag har byggt
en lönestruktur som tyvärr inte
belönar utbildning, säger Ulf
Bengtsson, Sveriges Ingenjö
rers förbundsordförande.

utvecklingen för
Medellönerna för
civilingenjörerna
civilingenjörer har
under 90-talet.
under den senaste
Överläkarna
femtonårsperioden
och civilekono
ökat med ungefär en
merna har under
tusenlapp om året,
samma period haft
från drygt 30 000 kr Ulf Bengtsson
reallöneökningar
till omkring 46 000
i ungefär samma takt som
kronor i månaden i 2008 års
civilingenjörerna.
priser. Resultatet beror huvud
sakligen på den goda löne
KArin virgin

(Reallöneökningar i femårsperioder 1984–2008)
Civilingenjörerna har haft den sämsta reallöneutvecklingen sedan 2004 jämfört med flera andra yrkesgrupper.
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(Medellönerna 1994–2008, uttryckt i 2008 års priser)
Civilingenjörernas medellöner har ökat med ungefär ettusen kronor om året under de senaste femton åren.
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Miljonutdelning. Vinstdelningen
kan bli en miljonbonus ovanpå lönen.
Men flera anställda är fundersamma
över att betygsätta varandra.

1

Förbered dig
Beskriv hur du
uppfyller kraven som
finns på dig. Lista argument
för högre lön. Jämför din lön
med vad andra ingenjörer
tjänar. På www.sverigesingenjorer.se kan du göra
egna lönestatistiksökningar.
När du bestämt dig för en
realistisk löneökning – lägg
på lite extra.

Civilingenjörer tjänar
sämre och sämre
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Ett avtal med en
siffra vore enklare”

byggnad

Ene
rgi

N

är Erik Nilsson var och besiktigade bilen ringde telefonen.
– Om du inte kommer ner och säger ifrån är du invald i
den lokala styrelsen, var budskapet. Sju år senare och
nästan lika många löneförhandlingar är han en
erfaren förhandlare för Sveriges Ingenjörer på
Metria i Luleå.
– Drivkraften är att alla ska behandlas
juste. Vi har en bra löneprocess som vi har
lagt ned mycket tid på. Vi har en avstämning
med arbetsgivaren där vi diskuterar läget,
kompetensförsörjningsbehovet och lönebilden. Sedan
förhandlar medlemmarna själva med ansvarig chef.
När jag började var det helt annorlunda – vi förhandlade
för alla medlemmar på individnivå trots att vi redan då
hade ett processavtal.
På Lantmäteriet, dit Metria hör, har det funnits sifferlösa avtal, eller
processavtal, länge. Parterna har lärt sig att hantera det men Erik Nilsson
skulle inte ha något emot en central siffra.
– Vi har många duktiga medarbetare som gör ett utmärkt jobb utan
att vara de mest efterfrågade. Jag tror att det lokala facket skulle
kunna göra mer för dem om det fanns en siffra i avtalet. Nu har
vi inget att sätta emot och det blir de som är hetast på mark
naden som får mest. Konjunkturen får stort genomslag.
Samtidigt är han medveten om att en siffra i det
centrala avtalet kanske
Erik Nilsson
skulle slå undan föt
terna för den individu
Ålder: 37 år
ella och differentierade
Uppvuxen i: Umeå
lönesättning som är
Utbildning: Civilingenjör i
målet.
Samhällsbyggnadsteknik
– Men jag tror att
med inriktning Geografisk
informationsteknik.
både arbetsgivaren och
Största utmaning i livet:
vi skulle tycka att det var
Att bo fyra månader i
enklare att hantera löne
Mongoliets huvudstad
processen med en siffra.
Ulan Bator 2006.
Alla går ändå omkring
Om fem år: Ingen aning,
jag vet knappt vad jag ska
och undrar hur mycket
göra i morgon.
det ska bli.

Swepro Project Management AB

Förmå
utan a nlig ränta
vgifte
r*, f n

www.swepro.se

Landstinget BLekinge söker

ingenjör
Öron-, näs och halskliniken Blekingesjukhuset
Hörselvården vid Blekingesjukhuset ingår som en enhet inom öron-,
näs- och halskliniken. som anställd på hörselvården arbetar du tillsammans med audionomer, pedagoger, kuratorer, dövtolkar och
administrativ personal. du kommer också att ha nära kontakt med
övrig personal inom öronkliniken.
i ditt dagliga arbete kommer du i kontakt med många människor
och det är viktigt att du har hög social kompetens. du måste också
ha god samarbetsförmåga och vara intresserad av att utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifter: du kommer att ansvara för service och reparation
av hörapparater. du ansvarar även för installation och reparation av
hörseltekniska hjälpmedel i patienters hem samt i vissa offentliga
lokaler. du kommer också att vara behjälplig med hörselvårdens
specifika datorprogram och fungera som länk mellan hörselvårdens
personal och it-enheten.
Upplysningar: avdelningshef Lena Lageson 0455-73 52 20.
Fackliga företrädare: sktF, Monica Johansson 0455-73 52 19.
ingenjörsförbundet, Ulf Johansson 0455-73 48 43.
Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 28
februari 2009 via www.ltblekinge.se
För mer information: www.ltblekinge.se
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Låna till vad du vill - Räntebetalningsskydd
och Grupplivsförsäkring ingår utan kostnad,
och skyddar dig vid arbetslöshet, sjukdom,
olycksfall och dödsfall.

Gör det möjligt

nordea.se

Jenny Grensman
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Samhälls

Lokal lönebildning är i ropet och helst utan någon
procentsats i det centrala avtalet. Erik Nilsson,
GIS-konsult, vet hur det funkar.
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Gör det möjligt med
ett Medlemslån!
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Guiden mötet

