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När Arbetsgivarverket 2014 fyller 20 år ﬁnns det all anledning att berätta
historien om den arbetsgivarpolitiska delegeringens tillkomst och
uppmärksamma dess stora betydelse, inte bara för utvecklingen av svensk
statsförvaltning utan för hela den svenska lönebildningen. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen ger de statliga arbetsgivarna en unik möjlighet
att i samverkan skapa förutsättningar för en förvaltning av högsta klass.

Som statlig chef och arbetsgivare är det lätt att enbart fokusera på
hur en uppgift löses kortsiktigt. Finns det budgetmedel? Finns personalresurserna? Krävs det ytterligare beslut eller analys? Det kanske inte
är så ofta det ﬁnns tid att stanna upp och fundera kring systemen
som ger organisationen rätt förutsättningar? Eller hur kompetensförsörjningen långsiktigt kan förändras för att underlätta arbetet? Det
är djupt mänskligt att vara mer intresserad av att klockan visar rätt tid än
hur urverket är uppbyggt. Men ibland kan det vara, inte bara vettigt utan
nödvändigt att ta ett par steg tillbaka och fundera över de långsiktiga
förutsättningarna och möjligheterna att påverka dem.

Perspektivet handlar inte bara om de budgetmedel som anslås till verksamheten. Svenska statliga arbetsgivare har ett unikt stort inﬂytande över hur
den egna verksamheten kan organiseras och utvecklas för att möta kraven
från regering, riksdag och kunder. De är inte bara beslutsfattandet som
är delegerat utan även arbetsgivarpolitiken och med den rätten att i
samverkan med andra statliga arbetsgivare träﬀa centrala kollektivavtal.

Att arbetsgivarpolitiken är delegerad till de statliga verksamheterna har
av nestorn inom svensk arbetsmarknadsjournalistik Svante Nycander,
kallats inte bara en bärande del av den svenska modellen utan också den
glömda reformen. Det riktas förvisso mycket fokus på de resultat som den
arbetsgivarpolitiska delegeringen direkt eller indirekt åstadkommer till
exempel i form av avtal. Uppmärksamheten är däremot långt mindre
kring varför systemet en gång tillkom och den framsynthet
som ﬁnns inbyggt i systemet.

Vi hoppas därför att jubileumsskriften ”Från politisering till professionell
arbetsgivarroll – Arbetsgivarpolitik i statlig sektor 1994–2014”, kan bidra
till en sådan ökad insikt och kunskap, inte bara ur det historiska perspektivet, utan också om den stora utvecklingskraft som ryms inom den
delegerade arbetsgivarpolitiken.

Ulf Bengtsson

Dan Eliasson

generaldirektör
Arbetsgivarverket

ordförande
Arbetsgivarverket
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Svante Nycander:

”Den arbetsgivarpolitiska
delegeringen en bärande del
av den svenska modellen”
Ombildningen av Arbetsgivarverket 1994 satte punkt för

Text: Cecilia Axelsson Foto: Maud Nycander

trettio års politiserade avtalsförhandlingar och en urspårad
lönebildning. Reformen spelade lika stor roll för att bringa
ordning i svensk ekonomi som Riksbankens självständighet
och den nya budgetordningen, enligt journalisten och författaren
Svante Nycander.
– Det är den glömda strukturreformen, säger han.

S

vante Nycander har följt
utvecklingen på den svenska
arbetsmarknaden sedan tidigt
1960-tal, då han anställdes
som ung ledarskribent på Dagens
Nyheter. Det blev sammanlagt 40 år
i olika roller på tidningen, som facklig reporter, ledarskribent och chefredaktör. Hans bok Makten över
arbetsmarknaden är en klassiker om
förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under
hundra år.
Nu reder han ut vilken roll staten
spelade som arbetsgivare när problemen med lönebildningen växte under
1970- och 1980-talen.
Statens lönesystem var länge ett
strikt reglerat och hierarkiskt system
med centralt fastlagda löneplaner.
Civilministern överlade med de
statsanställdas organisationer, men i
princip reglerades lönerna ensidigt av
staten. Efter 17 års utredande ﬁck de
oﬀentliganställda förhandlings- och
konﬂikträtt 1965.
– Men trots alla utredningar hade
man inte levt sig in i hur det skulle
fungera, säger Svante Nycander.

Statens avtalsverk som bildades
1965 hade formellt uppdraget att
förhandla fram avtalen. I praktiken
hade regeringen fortfarande ett fast
grepp över verksamheten. Under de
decennier som följde skulle statsmakten göra ständiga, men misslyckade, försök att styra lönebildningen på hela arbetsmarknaden
genom de statliga löneavtalen.
Lönekostnaderna för de oﬀentliganställda var en stor post i statsbudgeten och det ansågs länge
självklart att regeringen måste ha
ordentlig kontroll över de statsanställdas löner.
– För Gunnar Sträng och senare
ﬁnansministrar var det uteslutet att
regeringen skulle överlåta åt ett
fristående organ att förhandla och
träﬀa avtal självständigt, säger Svante
Nycander.
Statens avtalsverk måste förankra
alla viktiga beslut hos regeringen.
Det inträﬀade ﬂera gånger att det
blev bakläxa och styrelsen tvingades
dra tillbaka lönebud som hade lagts.
– Det var ett dubbelkommando
som gjorde överläggningarna i
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styrelsen för Statens avtalsverk
hypotetiska. Det var förödande för
förtroendet, förhandlingskulturen
och arbetsfreden.
Efter 1965 kom den oﬀentliga
sektorn att bli arena för merparten
av de lagliga arbetsmarknadskonﬂikterna. En orsak enligt Svante Nycander
var bristen på en fungerande struktur
för att bearbeta avtalstvister.
Han pekar på skillnaden jämfört
med den privata sektorns förhandlingar på tre nivåer, samordnat, förbundsvis och lokalt. Något som gav
möjligheter att individ- och företagsanpassa uppgörelserna.
– Det var ett smidigt och konﬂiktlösande system, men inom staten
fanns ingen sådan struktur. Allt
skulle beslutas av Statens avtalsverk
och dit riktades allt lönemissnöje.
Det var ett oﬂexibelt system och när
det fanns stora missnöjesanledningar
och rivaliteter låste det sig helt.
1970- och 1980-talens stormiga
avtalsrörelser föddes också ur starka
intressemotsättningar, som bottnade
i skillnader mellan villkoren för arbetare och tjänstemän. Det gällde bland

annat pensionsålder, veckoarbetstider och
ersättning vid sjukdom. Bred enighet rådde om
att klyftan behövde utjämnas, men inte om vilka
konsekvenserna skulle bli för olika gruppers
löneutrymme.
– Hela lönesystemet var fyllt av spänningar.
Regeringen försökte använda den statliga arbetsgivarrollen för att åstadkomma den löneutjämning som LO krävde, säger Svante Nycander.
Inför varje avtalsrörelse mellan 1966 och
1978 deklarerade riksdagens lönenämnd att
lågavlönade skulle prioriteras. För staten, med
få lågavlönade, var låglönesatsningarna billiga,
men de blev desto dyrare för kommuner och
näringsliv.
– Staten blev en inﬂationsmotor, säger
Svante Nycander.
Samtidigt byggdes en dubbel obalans upp:
Statligt anställda i högre befattningar hade lägre
lön än i privat tjänst, medan det omvända gällde
för lägre befattningar. Resultatet blev växande
rekryteringsproblem till framför allt aﬀärsverken.
Försöken att styra utvecklingen med statlig
inkomstpolitik ledde inte till avsett resultat.
– Man skulle sänka skatten för låg- och
medelinkomsttagare, det vill säga för LO och
TCO. I gengäld skulle facken anpassa sig och
sänka sina lönekrav. Men det fungerade inte,
eftersom vissa grupper hade hög löneglidning
och alla andra såg till att avtalen medförde
följsamhet.
Under 1980-talet tilltog problemen. Priser
och löner jagade varandra. Löneavtalen var
försedda med såväl pris-, löne- och förtjänstutvecklingsgarantier som omförhandlingsklausuler. Inﬂationen var betydligt högre än i
omvärlden och trots stora nominella lönelyft
låg reallönerna i stort sett stilla.
– Det blev en samhällsekonomiskt katastrofal
lönebildning. Ingenting som regeringen kunde
göra mot inﬂationen fungerade när man hade de
här mäktiga kollektiven som inte förmådde att
samordna sina krav och behov, säger Svante
Nycander.
Devalveringen på 16 procent 1982 som skulle
lösa problemen med ett alexanderhugg bidrog
till att förvärra läget.
– Den var en viktig orsak till att systemet
fungerade dåligt under 1980-talet. Löften att
inte kräva kompensation för prishöjningar,
orsakade av devalveringen, infriades inte.
Inﬂationen gjorde alla löntagare rädda att
förlora reallön. Det gjorde facket mera militant,
var man eftergiven riskerade man att komma
efter andra grupper.
Det som tidigare varit en svensk tillgång,
starka partsorganisationer, blev en blytyngd
efter 1970, menar Svante Nycander.

– De saknade förmåga att samordna sig. Det
var för många grupper som hade vetorätt, och
förtroendet saknades.
Dessutom fanns det en brist på förståelse
bland politikerna om varför den svenska
modellen tidigare hade fungerat bra.
– Man förstod inte förhandlingskulturen,
som är väsensskild från den politiska och
byråkratiska kanslihuskulturen, säger Svante
Nycander.
Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet
bäddade för vändningen. Stabiliseringsavtalen
som förhandlades fram under Rehnbergkommissionen ledde till att löneökningstakten
växlades ner och bidrog till att lägga grunden
för en ny lönebildning.
Politiskt rådde också bred enighet om att
statens arbetsgivarfunktion behövde reformeras.
Politiseringen skulle upphöra.
1992 tillsatte den borgerliga regeringen
Arbetsgivarkommittén med tidigare SAF-direktören Lars-Gunnar Albåge som ordförande. Två
år senare genomfördes utredningens förslag.
Arbetsgivarverket ombildades och blev myndigheternas arbetsgivarorganisation. Den statliga
arbetsgivarpolitiken delegerades till myndighetscheferna.
– Därmed kunde statens behov som arbetsgivare hävdas utan att blandas samman med
väsensskilda problem. Oﬀentliga och privata
arbetsgivare ﬁck möjlighet att agera med enad
front i vissa grundfrågor. Och även staten som
arbetsgivare måste följa industrinormen, säger
Svante Nycander.
Reformen 1994 har fått stora eﬀekter, men
är ofta förbisedd i historieskrivningen, anser
Svante Nycander.
– Det är den glömda strukturreformen. Man
brukar räkna upp ett antal stora beslut fram till
mitten av 1990-talet som bidrog till att möjliggöra en sund lönebildning under låg inﬂation:
skattereformen, pensionsreformen, Riksbankens
självständighet, den nya budgetordningen och
förlängningen av valperioderna. Men man nämner aldrig förändringen av statens arbetsgivarfunktion. Den var minst lika viktig.
Arbetsgivarverkets nya modell utvärderades
2002 av en statlig utredning. Utredaren Gunnar
Holmgren föreslog att kollegiet skulle avskaﬀas
och att uppdraget att utse styrelse, som låg hos
kollegiet, skulle övertas av regeringen.
Svante Nycander varnade i en debattartikel
för att det var ett försök att smyga igenom ett
makt- och systemskifte. ”Det största hotet mot
en balanserad svensk kostnadsutveckling är
politiskt, inte fackligt”, skrev han.
Farhågorna har åtminstone så här långt inte
besannats, även om utredningens förslag delvis
genomfördes. Kollegiet ﬁnns kvar, men det är
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numera regeringen som utser ledamöterna i
Arbetsgivarverkets styrelse. Hittills har dock
regeringen alltid valt att bara bekräfta kollegiets
förslag om nya ledamöter.
Svante Nycander ser en fristående statlig
arbetsgivarroll som en bärande del i den svenska
modellen på arbetsmarknaden, som bygger på
att både fack och arbetsgivare är starka parter.
– Man kan aldrig få en kollektivavtalad lönebildning att fungera väl om inte arbetsgivarna
är väl samordnade, säger han.
Redan i början av 1970-talet argumenterade
Svante Nycander för en avpolitisering av den
statliga arbetsgivarpolitiken.
”Dubbelkommandot gör att det statliga
arbetsgivarintresset lätt blandas ihop med
politiska hänsyn”, skrev han i sin bok om
lönerörelsen 1970-71. ”En bättre lösning vore
om ansvaret för förhandlingarna överläts till
ett helt fristående organ.”
Idag menar Svante Nycander att det ﬁnns
behov av ännu en förändring.
– Jag skulle önska att staten och kommunerna
bildar en gemensam arbetsgivarorganisation. Om
Svenskt Näringsliv kan täcka hela den privata
sektorn så borde den oﬀentliga sektorn kunna
klara det också. Det skulle underlätta samverkan
mellan den privata och den oﬀentliga sektorn,
säger han.

FAKTA

SVANTE NYCANDER
Fil lic i statskunskap 1964.
Anställd på Dagens Nyheter
1960 som ledarskribent,
allmänreporter
och därefter facklig
reporter 1969–74 och åter
ledarskribent 1974–79.
Chefredaktör och chef för
ledarredaktionen 1979-1994,
därefter kolumnist till 2000.
Hedersdoktor vid
samhällsvetenskapliga
fakulteten i Uppsala
1996.
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G
Med ramanslagssystemet
och Arbetsgivarverket
blev myndighetscheferna fullt
ut arbetsgivare
Ombildningen av Arbetsgivarverket föddes i efterdyningarna till den katastrofala avtalsrörelsen 1984.
– Avtalen var helt bisarra. Kjell-Olof Feldt fullkomligt exploderade, säger Göran Ekström som då
var departementssekreterare på finansdepartementet.
Text: Cecilia Axelsson Foto: Catharina Biesèrt

G

I sin roll som arbetsgivare försökte staten, utan framgång, styra utvecklingen på arbetsmarknaden genom
kollektivavtalen för de offentliganställda.
Efter devalveringen 1982 på 16 procent fördjupades
problemen med lönebildningen.
– Det fanns en oro i ﬁnansdepartementet för att
devalveringen skulle urholkas. Alla räknade med att
facken skulle kräva kompensation för minskad köpkraft
i avtalsförhandlingarna samtidigt som motståndet från
arbetsgivarna kunde vara svagt, eftersom konkurrenssituationen för framför allt industrin hade stärkts
kraftigt genom devalveringen.
Farhågorna besannades. De centrala avtalen i den
privata sektorn stack iväg och toppades av kraftig
löneglidning. Kompensationskraven från de offentliganställdas organisationer följde som ett brev på posten.
Avtalsrörelsen 1984 gick helt överstyr i regeringens

öran Ekström följde utvecklingen av de statliga
lönefrågorna från 1980-talet fram till ”systemskiftet” när staten delegerade det arbetsgivarpolitiska ansvaret till Arbetsgivarverket.
Han var ansvarig tjänsteman i regeringskansliet för
lönebildningsfrågorna till valet 1991, utredde därefter
den nya ramanslagmodellen och blev så småningom
generaldirektör för Arbetsgivarverket.
Han tecknar samma bakgrund till händelseutvecklingen som Svante Nycander. Under decennierna
fram till 1990-talet var lönebildningen en ständig
politisk huvudvärk. Inﬂationen var betydligt högre
än omvärldens, kostnadsutvecklingen snabbare och
den ekonomiska tillväxten lägre än i jämförbara länder.
Stora motsättningar på arbetsmarknaden var grogrund
till en rad konﬂikter och trots höga nominella lönehöjningar ökade inte reallönerna.
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– Avtalen var ett bekymmer på många sätt, kanske
framför allt för att näringslivet hävdade att staten nu
blivit löneledande. Det kom upp en delegation från
SAF till ﬁnansdepartementet. De sade att det här är
katastrofalt, det kommer att innebära kompensationskrav från våra motparter.
Tillsättandet av en löneminister var en markering att
regeringen skulle ta ett fastare grepp om lönebildningsproblematiken för hela arbetsmarknaden, påpekar
Göran Ekström. Överläggningar med arbetsmarknadens
parter genomfördes, men utan märkbar effekt.
– Då började vi fundera över vilka andra instrument
det kan ﬁnnas för att få hejd på lönebildningen.
Resultatet blev en modell med utgiftstak, cash limit
på ﬁnansspråk, som lanserades i kompletteringspropositionen 1987. Den innebar att regeringen satte en
ram för statens lönekostnader, allt över ramen skulle

ögon. Framför allt var de offentliganställdas avtal
försedda med klausuler som garanterade kompensation
och nya förhandlingar året därpå om de privatanställda
ﬁck mer.
Finansminister Kjell-Olof Feldt som befann sig på
resa i Australien reagerade kraftigt. Han ﬁck beskedet i
ett telefonsamtal med riksbankschef Bengt Dennis.
”Efter vårt samtal undrade hustru Birgitta varför vi
brydde oss om att använda telefonen, när jag ändå skrek
så att det utan några tekniska hjälpmedel borde höras till
Stockholm”, skriver Feldt i boken ”Alla dessa dagar...”
Finansministern var starkt kritisk till civildepartementets hantering av avtalsrörelsen och resultatet blev
att lönefrågorna ﬂyttades till ﬁnansdepartementet, där
en ny lönepolitisk enhet bildades med Göran Ekström
som chef. En särskild löneminister, Bengt KÅ Johansson,
utsågs. Nu gällde det att hantera avtalsrörelsens följder.
11

myndigheterna betala med besparingar och rationaliseringar.
– Vi hade förhoppningen att om staten gick före och träffade vettiga avtal så skulle
kommunerna och näringslivet följa efter, säger Göran Ekström.
Så enkelt var det dock inte. Löneglidningen fortsatte i oförminskad takt i den privata
sektorn. Och så kom den stora följsamhetsdebatten, med arga statsanställda som målade upp
bilden av ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden, om bara de skulle hålla igen.
– Det var en svår diskussion som ledde till konﬂikter i offentliga sektorn i varje avtalsrörelse under resten av 1980-talet, antingen hos oss eller i kommunerna. Alla bottnade i
kraven på följsamhet.
Pressen på regeringen var stor från alla håll, även internt, påpekar Göran Ekström.
– Finansministern skulle vara arbetsgivare och sitta och hålla emot, medan statsministern
skulle se till att det rådde arbetsfred. Det skapade väldiga spänningar och slitningar.
Formellt var det Statens arbetsgivarverk som förhandlade, i praktiken var regeringen djupt
involverad. Göran Ekström ingick i den lilla grupp som samlades när förhandlingarna gick in i
slutskedet, tillsammans med bland andra Kjell-Olof Feldt och Bengt KÅ Johansson.
– Vi försökte låtsas som om förhandlingarna var avpolitiserade, men de styrdes från ﬁnansdepartementet. Vi satt varje kväll, hemligt då förstås, med förhandlarna från arbetsgivarverket
och kommunförbunden.
Lönebildningsfrågorna slukade mycket tid och energi och regeringen skulle egentligen mer
än gärna ha sluppit hela frågeställningen, menar Göran Ekström.
– Kjell-Olof Feldt hade tusen och ett andra problem att ägna sin arbetstid åt. Men det gick
ju inte att släppa frågan så länge myndigheterna hade fri dragningsrätt på statsbudgeten.
”Dragningsrätten” fanns genom den så kallade trollerikungörelsen, som garanterade
myndigheterna full kompensation för kostnadsökningar. Var löneavtalen landade behövde
de med andra ord inte bekymra sig över.
I början av 1990-talet arbetade Rehnbergkommissionen fram de stabiliseringsavtal som
skulle leda till en nedväxling av löneökningstakten. Samtidigt fortsatte diskussionerna i
ﬁnansdepartementet om den statliga lönehanteringen. Vid det laget fanns en bred politisk
enighet, grundad på erfarenheterna från 1970- och 80-talen, om att statsmakten helst skulle
hålla ﬁngrarna borta från lönebildningen.
I ﬁnansdepartementet diskuterades en vidareutveckling av utgiftstaken. Idén om ramanslag
föddes.
– Då uppstod två frågor. Dels den budgettekniska, om vi skulle utgå från lönekostnaderna
eller kanske hela myndigheternas anslag. Och dels var det frågan hur utrymmet för lönekostnaderna skulle sättas. Tog vi bara det som ﬁnansministern tyckte var samhällsekonomiskt
vettigt skulle näringslivet säkert inte hålla sig till det och så skulle hela följsamhetsdebatten
komma.
– Det var då tanken väcktes att vi skulle hämta löneökningstalen från industrin, att det
skulle vara ingångsvärdet i omräkningen för myndigheternas anslag. Det löste följsamhetsdiskussionen i ett slag.
Den nya modellen utformades i Ramanslagsutredningen, som tillsattes 1991 med Göran
Ekström som särskild utredare. Han förankrade förslagen hos de fackliga organisationerna.
– De var med på vagnen när de såg att vi hade löst följsamhetsproblematiken.
Systemet med ramanslag infördes budgetåret 1993/94. Direktiven arbetades fram under
Kjell-Olof Feldt och när utredningen var färdig hade Anne Wibble tagit över som ﬁnansminister. Förändringen hade därmed stöd på båda sidor om blockgränsen.
Göran Ekström lyfter fram tre viktiga punkter med ramanslagsreformen: Den klargjorde
ansvarsfördelningen mellan statsmakterna och parterna på den statliga arbetsmarknaden,
medgav en decentraliserad lönebildning också i staten, och löste följsamhetsproblemet, alltså
de statsanställdas löneutveckling i förhållande till näringslivet.
Med ramanslagen försvann också ”den fria dragningsrätten, vilket gjorde det möjligt för
regeringen att släppa taget om lönebildningen. I fortsättningen ﬁck myndigheterna en given
kostnadsram och frihet att själva avgöra hur pengarna ska fördelas mellan personalkostnader,
lokalkostnader och övrigt.
Med den nya anslagsmodellen på plats var Arbetsgivarverkets nya roll en logisk följd, säger
Göran Ekström.
– Då fanns tekniken för att låta myndighetscheferna bli arbetsgivare.
I sin roll som opolitisk tjänsteman jobbade Göran Ekström kvar på ﬁnansen efter regeringsskiftet. Ombildningen av Arbetsgivarverket var en stor omställning, nu skulle myndighetscheferna ta över hela arbetsgivaransvaret.
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– Det gick mer smärtfritt än vi hade befarat. Men vi var rätt oroliga. Vad kunde myndighetscheferna egentligen om arbetsgivarfrågor och hur skulle de klara att hantera de fackliga
organisationerna? Vi drog igång stora informationskampanjer och konferenser med
myndighetscheferna. Jag minns också att jag gick runt och talade med alla statssekreterare
och informerade om hur det var tänkt och förklarade att nu ﬁck regeringen inte lägga sig
i längre.
I ett senare skede blev Göran Ekström Arbetsgivarverkets tredje generaldirektör. Fokus låg
på två uppdrag från styrelsen, att ta fram en långsiktig strategi för arbetsgivarpolitiken och att
engagera myndighetscheferna mer i arbetsgivarfrågorna. Båda delarna hade satts igång av
föregående generaldirektör, Birgitta Isaksson Perez.
– Arbetsgiveri kan inte vara något vid sidan av kärnverksamheten, utan måste vara en
integrerad del. Men det hade blivit lite av en låda för sig. Personalcheferna träffades ofta och
diskuterade, men de verksamhetsansvariga var inte med. Vi arbetade mycket med att göra
kopplingen tydligare.
Avtalsrörelsen 2010 ses av Arbetsgivarverket som en stor framgång. Det sifferlösa avtal
som Saco-S hade sedan tidigare blev ett tillsvidareavtal, medan individgarantierna slopades i
avtalen med OFR och Seko.
– Vi har blivit föregångare på arbetsmarknaden med den decentraliserade lönebildningen,
sifferlösa avtal och lönesättande samtal, säger Göran Ekström.
En justering har gjorts i regelverket för Arbetsgivarverket efter 1994. Efter förslag av en
utredning 2002 är det numera regeringen som utser ledamöterna i Arbetsgivarverkets styrelse,
efter förslag från kollegiet. Tidigare var det kollegiet som hade utnämningsmakten.
– Det var Göran Persson som införde förändringen. Han tyckte att det där kan jag inte
släppa iväg så lättsinnigt. Men i praktiken har regeringen så vitt jag vet aldrig gått ifrån
kollegiets förslag, säger Göran Ekström.
Han ger Svante Nycander rätt i att det nu ﬁnns en bakdörr för regeringen om den åter vill
blanda sig i lönebildningen. Men det är knappast troligt att så sker, menar Göran Ekström.
– Nu har vi en väldigt bra modell och det ﬁnns ingen anledning att gå ifrån den. Och jag
tror inte att det ﬁnns något intresse hos politikerna att få tillbaka det här i knät.

FAKTA
Namn: Göran Ekström
Bakgrund: 1978-85 departementssekreterare finansdepartementet.
1985-88 departementsråd, chef för den nyinrättade lönepolitiska
enheten i regeringskansliet och ledamot i styrelsen för Statens
arbetsgivarverk. 1988-91 planeringschef och statssekreterare i
Civildepartementet. 1992 särskild utredare Ramanslagsutredningen.
1995-2004 Tullverket, bland annat tillförordnad generaltulldirektör.
2006-12 generaldirektör Arbetsgivarverket. Idag särskild utredare
Miljömyndighetsutredningen.

Statens avtalsverk, SAV, bildades 1965, samtidigt som offentliganställda tjänstemän fick förhandlings- och konflikträtt.
1979 ombildades SAV till Statens arbetsgivarverk i samband med en omorientering av statens arbetsgivarpolitik med ökat ansvar för
myndigheterna.
1994 Ombildades Statens arbetsgivarverk till Arbetsgivarverket, som är myndigheternas arbetsgivarorganisation med fullt ansvar att
utforma den statliga arbetsgivarpolitiken.
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”Relationerna till facken blev frostiga
när arbetsgivaren kom med egna
yrkanden”
Ulf Göransson var Arbetsgivarverkets förste generaldirektör. När han 1994 utsågs till GD för den nya
medlemsorganisationen insåg han att utmaningarna skulle bli stora. Det handlade inte bara om att skapa ett
nytt förhandlingssystem, lika viktigt var att skapa en ny arbetsgivarroll.

Text: Lars Andrén Foto: Jens Nilsson

– Jag visste att det skulle bli ett svårt uppdrag och en
svår resa som handlade om att skapa helt nya förhållningssätt men jag visste också att det var helt nödvändigt att skapa Arbetsgivarverket, säger Ulf Göransson.
Ulf Göransson har en bakgrund som statsekreterare
både på ﬁnans- och civildepartementet. Under 80-talet
kunde han från regeringskansliets horisont se hur den
statliga sektorn genom sina löneavtal i hög grad bidragit
till att sätta fart på den löne- och inﬂationsspiral som
till slut skulle mynna ut i 90-talets ﬁnanskris. När
han 1991 utsågs till generaldirektör för SAV- Statens
arbetsgivarverk – föregångaren till Arbetsgivarverket,
hade han alltså en tydlig insikt i problematiken kring
den statliga sektorns lönebildning.

– Logiken innan Arbetsgivarverket och medlemsorganisationen skapades var enkel. Departementen var
ansvariga för myndigheternas lönekostnader, blev kostnaderna för stora skickade myndigheterna räkningen
tillbaks till departementet i form av krav på ökade
anslag. I det gamla systemet kunde myndighetscheferna
slippa undan ansvaret för alltför dyra lokala löneavtal,
man kunde säga ”det är inte mitt fel, jag är tvingad av
facket”, säger Ulf Göransson.
Med skapandet av ramanslagssystemet och Arbetsgivarverket 1994 blev logiken en annan. Ramanslagen
gav myndigheterna ett eget ansvar för verksamhetens
utveckling och produktion. Ansvaret förutsatte kontroll
över den kostnad som oftast är den största för verksam-
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heten, kompetensförsörjning och löner. För att kunna ta detta ansvar måste myndigheterna
i samverkan också kunna utforma en funktionell arbetsgivarpolitik. Att myndigheternas
kostnadsram inkluderande lönekostnaderna ﬁck konsekvensen att alltför dyra lokala avtal
måste mötas med besparingar som ytterst kunde innebära minskningar av antalet anställda.
Ulf Göransson berättar att det fackliga motståndet mot att bilda en fristående arbetsgivarorganisation på statens område hade varit kompakt. Men när systemet väl var på plats fann sig
facken förvånansvärt fort i rollen att förhandla med en fristående medlemsorganisation. Den
första avtalsrörelsen som medlemsorganisation 1995 inleddes däremot med frostiga relationer
till facken efter att Arbetsgivarverket presenterat egna yrkanden. Traditionen dessförinnan
hade varit att arbetsgivaren enbart förhöll sig till fackens krav.
– I ärlighetens namn var kanske myndighetscheferna mer vilsna och ovana i början och
sneglade under de första åren åt departementen. Kärnfrågan kring skapandet av Arbetsgivarverket var faktiskt att få myndighetsledningarna att uppträda som arbetsgivare. Med tiden
stärktes också rollen och kulturen av en arbetsgivarorganisation. De fanns också exempel på
att statsråd inledningsvis ville ge Arbetsgivarverket direktiv i avtalsfrågor men det var ett
övergående fenomen.
Att staten inte skulle vara löneledande över tiden var en av de viktigaste utgångspunkterna
för den nya medlemsorganisationen. För detta behövdes god samverkan så att inte myndigheterna konkurerade lönemässigt med varandra via de lokala avtalen. Lösningen på detta blev
att Arbetsgivarverkets medlemmar delades in i sektorer där en av de viktigaste frågorna var att
samordna sin lönebildning. För Ulf Göransson blev det inledningsvis en stor arbetsuppgift
att skapa detta system för samverkan och inﬂytande över den nya organisationens beslut och
ställningstaganden. Medlemsorganisationens utformning har sedan starten förändrats många
gånger men grundprincipen att medlemmarna samverkar via sektorer är fortfarande än idag
densamma.
De år då Ulf Göransson arbetade, först inom Statens arbetsgivarverk och sedan på Arbetsgivarverket, präglades av en mycket djup och allvarlig ekonomisk kris för Sverige. Det fanns
ett krismedvetande i samhället som var återhållande för lönebildningen men å andra sidan
pressades myndigheterna under många år av sparkrav från riksdag och regering.
– Man kan säga att hela min tid som GD präglades av den samhällsekonomiska krisen.
Många verksamheter hade det tuﬀt, samtidigt mötte jag många medlemmar som hade många
goda idéer till eﬀektiviseringar och nytänkande. Det kanske låter konstigt men krisen var
inte bara av ondo, säger Ulf Göransson idag 20 år senare.

FAKTA
Namn: Ulf Göransson
Bakgrund: 1985–1988 statsekreterare på finansdepartementet.
1988–1991statssekreterare på civildepartementet. 1991-1994
generaldirektör för Statens arbetsgivarverk. 1994–1996 generaldirektör Arbetsgivarverket. Han har sedan dess bland annat varit
rektor för Polishögskolan och för EUs polisakademi Cepol.
Ulf Göransson är idag pensionär.
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Nära samverkan nyckeln till
framgångsrik arbetsgivarpolitik
Birgitta Isaksson Pérez tillträdde som generaldirektör för Arbetsgivarverket när den nya organisationen var på
plats, men fortfarande var färsk. De stora frågorna då var arbetsgivarsamverkan och att utveckla en
gemensam arbetsgivarpolitik.
– Det gällde att få myndigheterna att förstå att de hade allt att vinna på att hålla ihop, säger hon.

Text: Cecilia Axelsson Foto: Sara Nykasenoja

B

myndigheter insåg kanske inte från början det
samspel som man måste ha, att det gäller att hålla
ihop på arbetsgivarsidan.
Att bygga en gemensam arbetsgivarpolitik
beskriver Birgitta Isaksson Pérez som en process,
som krävde ett delvis nytt arbetssätt.
– Vi hade en ambition att våra duktiga rådgivare
och experter skulle ut och prata med myndighetscheferna om arbetsgivarrollen och arbetsgivarpolitiken. Personalen på vårt kansli var vana att
sitta mycket i telefon med personalchefer som
behövde diskutera olika problem. Vi ville styra
över det till att jobba lite bredare, att vi skulle
vara ute mer myndigheterna och få dem att
tänka mer arbetsgivarpolitiskt.

irgitta Isaksson Pérez tog över stafettpinnen från den första generaldirektören
Ulf Göransson 1996, två år efter ombildningen av Arbetsgivarverket. Ansvaret för den
statliga arbetsgivarpolitiken hade då delegerats
till myndighetscheferna.
– Det var ett systemskifte och ett helt logiskt
steg efter ramanslagsreformen. Det är sällan jag
tycker att något är helt bra, men när jag satte
mig in i det nya systemet tyckte jag att det var väl
genomtänkt. Det var en bra plattform. Reaktionen
från myndigheterna på det förändrade uppdraget
var också positiv.
– Så gott som alla tyckte att det var riktig och
bra. Sedan var det en annan sak att klara av
att leva upp till det nya ansvaret. En del större
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Det gick ändå ”hyggligt fort” att få det nya systemet på plats, menar Birgitta Isaksson
Pérez. Täta möten med myndigheternas personalchefer var av stor betydelse. Detta
skedde oftast inom sektorerna som också fungerade som rådgivare till förhandlingsdelegationen under avtalsrörelserna.
– En utmaning var att få myndigheterna att förstå att de hade allt att vinna på att
hålla ihop. Om varje myndighet driver sin egen lönepolitik kommer ju facken att se
till att man spelar ut dem mot varandra. De statliga facken är välorganiserade och
arbetsgivarsidan måste också hålla ihop.
Arbetsgivarsamverkan är viktigt när arbetsgivaransvaret är delegerat, understryker
Birgitta Isaksson Péres.
– Därför satsade vi mycket på att i olika former samla alla personalchefer och ha
möten och diskussioner om viktiga arbetsgivarfrågor.
En nyckelfråga var att involvera myndighetscheferna mera.
– Arbetsgivaransvaret var ju delegerat till myndighetscheferna, då fungerar det inte
om de säger att det där sköter min personalchef, det lägger jag mig inte i. Alla hade
inte fattat vilken stor beslutskapacitet de hade fått. Vi ägnade oss mycket åt att alla
myndighetschefer skulle förstå att delegeringen innebar att det var något mycket
viktigt som hade hänt. Och det fungerade förvånansvärt bra.
Själv satte Birgitta Isaksson Pérez i system att vara mycket ute på fältet.
– En gång i månaden under de här nio åren besökte jag en myndighet, tillsammans
med kontaktpersonen på Arbetsgivarverket för den myndigheten. Vi träﬀade både
myndighetschefen och personalchefen. Det var bra inte minst för personalcheferna,
som ibland satt långt ut i organisationen och inte hade så lätt att komma till tals med
myndighetschefen. Och det var bra för mig, jag lärde mig mer.
– Det var viktigt att lyfta personalcheferna, så att de blev nära medarbetare till
generaldirektören.
Vid chefsbyte på en myndighet planerade Birgitta Isaksson Pérez också in ett möte
med den nya generaldirektören.
– Vi satsade mycket på att förklara hur det delegerade arbetsgivaransvaret
fungerade, de ﬂesta hade inte varit chefer på den nivån tidigare.
Ett centralt forum var sektorsmötena, möten med personalcheferna i de nio
olika sektorer som myndigheterna är indelade i.
– De träﬀades ungefär en gång i månaden. I början fanns det en tendens att de
stora myndigheternas personalchefer tyckte att de hade så stor kompetens själva att
de inte behövde Arbetsgivarverkets samverkan. Men det försvann efter ett tag.
När Birgitta Isaksson Pérez tillträdde som generaldirektör fanns en överskuggande
oro för personalförsörjningen. I praktiken visade det sig vara obefogat.
– Både myndigheterna och regeringskansliet var bekymrade över att staten inte
skulle klara av att rekrytera medarbetare i framtiden. Det trodde jag för min del inte
på. Staten har ju de intressanta jobben för många yrkesgrupper. Och det tystnade
ganska fort det där, frågan blev aldrig något stort problem.
Hur drevs arbetet med avtalsrörelserna?
– Vi lade upp det så att vi hade god tid på oss. Ett år i förväg startade vi med att
inventera vilka krav och önskemål myndigheterna hade. Så småningom, efter att ha
processats med sektorerna och styrelsen fattade arbetsgivarkollegiet beslut om
huvudinriktningen.
– Sedan var det ofta så, vilket man kanske inte tror, att de svåraste frågorna
egentligen inte var löneökningarna. Nästan varje gång fanns det någon strukturfråga
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eller stor fråga på en enskild myndighet som inte var löst och därmed blev en fråga
som någon av parterna drev i avtalsrörelsen. Ett exempel var försvarets pensioner. Vi
klarade det, men det var svettigt ibland. I förhandlingarnas slutskede var det alltid
intensivt.
– Avtalsrörelser är något alldeles speciellt. De sista dygnen när man bor på jobbet i
princip dygnet runt är spännande. Jag förhandlade ju inte, men fanns till hands i
rummet bredvid, beredd att inkalla styrelsen vid behov.
Hur var relationerna med de fackliga organisationerna?
– De var bra. Vi träﬀades ju kontinuerligt, också mellan avtalsrörelserna. Det var
inga stora personliga motsättningar. Vi hade mycket duktiga och erfarna förhandlare
och så var det på den fackliga sidan också. Förhandlare brukar vara väldigt kloka och
mogna människor, på båda sidor om bordet. Men de var väldigt tuﬀa, jag har stor
respekt för facken och deras många gånger komplexa situation.
Det siﬀerlösa avtalet som slöts med Saco-S 2001 beskriver Birgitta Isaksson Pérez
som ”ett genombrott”.
– Våra förhandlare jobbade mycket med den frågan. Och egentligen var det
en naturlig utveckling. För statsförvaltningen som har en hög andel akademiker
med kvaliﬁcerade jobb passar den modellen bäst med lönesättande samtal mellan
individen och chefen.
– Sedan hade vi naturligtvis ett intresse av att få ett strategiskt genombrott på den
fackliga sidan för den nya avtalsmodellen.
Det bästa med de nio åren på Arbetsgivarverket var alla myndighetskontakter, säger
Birgitta Isaksson Pérez.
– Jag lärde mig massor om statsförvaltningen och jag är mycket imponerad över
alla duktiga människor som ﬁnns där. Jag kände mig stolt över den svenska statsförvaltningen, speciellt på EU-mötena två gånger om året, när jag träﬀade mina
motsvarigheter från alla EU-länder. De tyckte att det var oerhört märkligt att det
inte var regeringen som direktstyrde den statliga arbetsgivarpolitiken. Jag var den
enda generaldirektören som inte var utsedd av regeringen, utan av myndigheterna
genom deras egen arbetsgivarorganisation.

FAKTA
Namn: Birgitta Isaksson Pérez
Bakgrund: Civilekonom 1969. Ekonomie doktor i företagsekonomi
1974.
1973-75 LO, lärare på LO-skolan Åkers Runö för fackliga företrädare
i bolagsstyrelser.
1975-89 TCO, utredare och ombudsman, därefter chef för samhällspolitiska avdelningen.
1989-96 Länsstyrelsen Stockholms län, länsråd och länsöverdirektör.
1996-2005 generaldirektör Arbetsgivarverket.
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Ekobrottsmyndigheten om Arbetsgivarverket:

SAMVERKAN PÅ FLER OMRÅDEN OCH SIFFERLÖSA

Text: Cecilia Axelsson Foto: Jens NIlsson

AVTAL MED SAMTLIGA MEDARBETARE EFTERLYSES

Ekobrottsmyndigheten har täta kopplingar till en rad andra myndigheter.
Generaldirektör Eva Fröjelin ser gärna ett utbyggt samarbete inom ramen för
arbetsgivarsamverkan.
– Staten skulle kunna agera mer som en koncern, där man både styr och
stödjer på ett tydligare sätt än idag, säger hon.

Eva Fröjelin ser gärna en starkare samverkan.
– Staten som arbetsgivare skulle kunna agera mer som en
koncern, där man både styr och stödjer på ett tydligare sätt än
nu. Idag kan jag få stöd om jag är oﬀensiv själv, men det skulle
kunna erbjudas på ett tydligare sätt, som en koncernresurs.
– Jag tycker också att Arbetsgivarverket ofta är progressiva
i sin viljeinriktning att utveckla arbetsgivarpolitiken jämfört
med många myndigheter och skulle kunna gå ännu starkare
före och jobba mera med att få alla med sig.
Ledarskapsfrågor och chefsförsörjning är några konkreta
områden där Eva Fröjelin och Annika Julius ser ett behov av
ökat samarbete.
– Man borde kunna ha ett karriärperspektiv som är
bredare än den egna myndigheten, där det blir självklart att gå
mellan olika myndigheter. Vi skulle kunna ha generella chefsutvecklingsprogram och traineeprogram där man identiﬁerar
medarbetare med lust och kapacitet för chefsutveckling. Det
tror jag också kommer att bli en ren nödvändighet, säger
Eva Fröjelin.

Den 1 juli 2013 tog Ekobrottsmyndigheten över ansvaret
för ekobrottsbekämpningen i hela landet. Tidigare var det
begränsat till storstäderna, medan Åklagarmyndigheten och
Polisen svarade för övriga delar av Sverige.
Det nya uppdraget innebar en stor omställning
med ny organisation, etablering på fem nya orter och
nyanställningar i stor skala. Omkring 150 nya medarbetare
anställdes under 2013.
– Nu är vi inne i en fas med konsolidering. Vi har skapat
enighet om en verksamhetsidé och har jobbat mycket med
hur vi ska prioritera och fördela resurser, säger Eva Fröjelin.
Ekobrottsmyndigheten är en av ﬂera länkar i rättskedjan och
har det samordnande ansvaret för ekobrottsbekämpningen.
Det innebär ett nära samarbete med framför allt Polisen och
Åklagarmyndigheten, men också med andra aktörer som
Skatteverket, Finansinspektionen och Tullverket. Omkring
250 poliser som är anställda av Rikskriminalpolisen arbetar på
EBM på sexåriga förordnanden.
– Vår verksamhet bygger på ett gott samarbete åt alla håll.
Vi är en samverkande myndighet och det är ett av våra adelsmärken, säger Eva Fröjelin.

Små myndigheter har inte samma resurser för chefsutveckling
som de större, påpekar Annika Julius.
– Skatteverket har ett mentorprogram där vi också är med
och försvaret är ju jätteduktiga på chefsutveckling. Det är ett
är område som man skulle kunna samordna på ett bättre sätt,
så att det kommer hela staten till godo. Det är ett stort
utvecklingsområde, som ingen riktigt har tagit tag i.
Tillgången till kompetens i arbetsrättsfrågor är också en
bristvara för mindre myndigheter.
– Vi har inte möjlighet att anställa egna arbetsrättsjurister.
Det skulle vara väldigt bra om man kan utveckla stödet, så
att alla får tillgång till spetskompetens, antingen det nu är hos
Arbetsgivarverket eller genom ett samarbete med stora
myndigheter.

Både hon och den administrativa chefen Annika Julius är
positiva till den arbetsgivarpolitiska samverkan som myndigheterna driver gemensamt.
– Den är ett absolut måste. Vi behöver samverka väldigt tajt
med både Åklagarmyndigheten och Polisen. Det gör vi redan,
men arbetet kan utvecklas. Det blir oerhört svårt att hantera
både kompetensförsörjning och lönebildning utan samverkan.
Framför allt är det viktigt att vi inte konkurrerar ut varandra,
säger Annika Julius.
Lönerevisionerna genomförs i nära dialog med Åklagarmyndigheten. Samarbetet med Polisen, som organiseras om
i en myndighet den 1 januari 2015, är under utveckling.
– Myndigheten har ett projekt där vi bland annat tittar på
hur vi ska samverka tillsammans. Det gäller till exempel om vi
ska ha gemensamma lönekriterier under den tid som poliserna
är förordnade här, säger Annika Julius.

Den 1 juli 2013 ﬁck Ekobrottsmyndigheten rätt att teckna
egna lokala kollektivavtal. Det största avtalsområdet är Saco-S
med ett siﬀerlöst tillsvidareavtal som omfattar omkring 55
procent av de anställda. 23 procent tillhör OFR(ST) och resten
är oorganiserade. Avtalet med OFR har siﬀersatta stupstockar
vid oenighet.
– Vi har två olika avtalsmodeller, men jag tycker att det har
fungerat bra ändå. Eftersom det nuvarande avtalet med OFR
är treårigt går det att arbeta mera långsiktigt även där. Men
helst vill vi ha siﬀerlösa tillvidareavtal för båda organisationerna. I längden blir det ohanterligt med skilda modeller för
olika delar av organisationen, säger Annika Julius.
Lönesättande samtal genomförs sedan 2014 med alla medarbetare.
– Vi har lokala lönekriterier som har tagits fram i en ganska
lång process med de fackliga organisationerna. Det är ett fåtal
kriterier, fyra, och en vägledning om vad som menas med
respektive kriterium. Det gör det hela hanterligt.

Ett forum för samarbete är sektorerna som Arbetsgivarverkets medlemmar, det vill säga myndigheterna, ingår i.
Medlemmarna i sektorerna träﬀas regelbundet och diskuterar
gemensamma frågor.
Från den 1 september 2014 förändras medlemsorganisationen. En rad myndigheter som EBM samarbetar med, bland
annat Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket
och Kronofogdemyndigheten, kommer att ingå i en annan
sektor.
– Det är inte optimalt, men nu är det som det är. Vi får
försöka hitta andra former för samverkan med just dessa
myndigheter. För samverka, det måste vi, säger Annika Julius.
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Eva Fröjelin anser att siﬀerlösa avtal och individuell lönesättning är nödvändigt för att åstadkomma en verksamhetsstyrd arbetsgivarpolitik. Men det tar tid att få de nya
processerna att fungera, påpekar hon.
– Det är en utveckling på kanske fem, tio år innan alla är
trygga i det och både chef och medarbetare kan spelet. Man
får se det som en stegvis utveckling.
Från fackligt håll ﬁnns en kritik mot siﬀerlösa avtal, bland annat
för att de skulle öppna för en godtycklig lönesättning. Hur ser ni på
det?
– Man ska komma ihåg att det ﬁnns otroligt mycket åsikter
om lönefrågor, inte bara från medarbetare och fackliga parter
utan också i arbetsgivarleden. Till syvende och sist handlar det
om att kunna stå för och förklara besluten. Det är svårt att vara
helt objektiv i lönesättningen. Varje chef gör ju sin bedömning
av individens arbetsinsats, prestation och resultat utifrån insamlade fakta och egna iakttagelser. Därför är det jätteviktigt
att ha lönekriterier och hålla sig till dem. Något godtycke
tycker jag inte att det blir, säger Annika Julius.
Lönesättningen ska vara en del i ett större sammanhang,
där relationen mellan chef och medarbetare utvecklas,
understryker Eva Fröjelin.
– Vi diskuterar mycket över både kammar- och ortsgränser
vad som är ett bra eller dåligt resultat, vilka lönekriterierna är
och vilket utvecklingsstöd vi ger. Så jag tycker att vi vänder och
vrider väldigt mycket på de frågorna, säger hon.

FAKTA

EVA FRÖJELIN
Socionom. Kommundelschef
och därefter chef för näringslivssekretariatet i Örebro
kommun 1993.
Kommundirektör i Ale
kommun 1996. Myndighetschef
för Kronofogden i Västra
Götaland 2002. Regionskattechef 2005. Generaldirektör
för Ekobrottsmyndigheten från
maj 2010.

Det nya riksansvaret medförde den största rekryteringsinsatsen
i Ekobrottsmyndighetens historia.
– Det har varit ett stort intresse för att jobba här, vi har
fått många ansökningar. Vi hade förutspått att det skulle vara
svårare att rekrytera åklagare, men det gick bra, säger Eva
Fröjelin.
Att lönenivåerna ibland är högre i det privata näringslivet
sätter inte käppar i hjulet för kompetensförsörjningen, menar
hon.
– Våra villkor är annorlunda. Vi är inte löneledande, och
ska inte vara det, men lönerna är marknadsmässiga. Vi har
förutsägbara arbetsförhållanden och kan vara en attraktiv
arbetsgivare genom att erbjuda ett meningsfullt arbete
med möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till
kompetenta kollegor. Många har en drivkraft utöver det rent
aﬀärsmässiga.

ANNIKA JULIUS
Fil kand med huvudinriktning
mot företagsekonomi.
Handläggare Riksförsäkringsverket 1985. Utbildningschef
Kronofogdemyndigheten 1994.
Skatteverket 1999-2011, bland
annat personalchef och
HR-strateg. Tf HR-direktör
Kronofogdemyndigheten.
Administrativ chef Ekobrottsmyndigheten från 2011.
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Regeringskansliets expert:

”Regeringen låter
delegeringens principer
verka fullt ut”

Text: Lars Andrén Foto: Björn Andersson

Det svenska exemplet visar att det går utmärkt att förena en långtgående arbetsgivarpolitisk
delegering med ett gott hushållande av statens resurser, och det är något vi kan vara stolta
över.
Orden kommer från Claes Lindgren, chef för ESA, enheten för statlig arbetsgivarpolitik,
på Regeringskansliet. Claes Lindgren framhåller att i stort sett samtliga indikatorer som
används för att mäta den långsiktiga utvecklingen av de mål regeringen satt upp för den
statliga förvaltningen, varit positiva med undantag av ökade sjuktal de senaste åren.
– Jag tycker det är en rimlig slutsats att delegeringen bidragit till denna långsiktigt
positiva förvaltningspolitiska trend.
Principen om den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten innebär att ansvaret för
att utveckla arbetsgivarpolitiken och teckna centrala kollektivavtal inom avtalsområdet,
helt vilar i händerna på Arbetsgivarverkets medlemmar. Samtidigt påverkas mål och resultatdialogen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen. För att inte inkräkta på delegeringen
fastställer regeringen inga verksamhetsmål för Arbetsgivarverket eller dess kansli. Verksamhetens inriktning bestäms istället av Arbetsgivarverkets medlemmar. Regeringen har inte
heller någon mål- och resultatdialog med Arbetsgivarverkets kansli med syfte att utvärdera
den arbetsgivarpolitiska verksamheten. Istället är det Arbetsgivarverkets styrelse som via
medlemmarna utvärderar kansliverksamheten.
Övergripande har regeringen för hela statsförvaltningen slagit fast att en samordnad statlig
arbetsgivarpolitik ska säkerställa att det ﬁnns kompetens för att kunna uppfylla verksamheternas mål. Staten ska också vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare. Detta följs upp
i mål och resultatdialogen mellan regeringen och de enskilda verksamheterna inom statsförvaltningen.
– Myndigheterna ska ges så goda förutsättningar som möjligt att bidra till de delmål
regeringen satt upp på området och då utgör kollektivavtalen en central roll.
Regeringen och regeringskansliet har möjlighet att beställa så kallade stabsuppgifter från
Arbetsgivarverket. Dessa får inte krocka med verkets uppdrag som medlemsorganisation och
regeringen ersätter också Arbetsgivarverket för kostnaderna. Stabsuppgifterna avser främst
underlag för regeringens uppföljning av kompetensförsörjningen.
Claes Lindgren berättar att ESA:s medarbetare har en lång erfarenhet av politikområdet och
delegeringens principer men att kunskapen och förståelsen om principen naturligtvis kan
variera om ser till hela Regeringskansliet.
– Även om det händer att ESA får agera grindvakt för att värna delegeringens principer, så
är min uppfattning att regeringen låter delegeringens principer verka fullt ut. Regeringen har
ﬂera gånger, senast i den förvaltningspolitiska propositionen 2010 slagit fast att delegeringen
ligger fast.
Den ekonomiska kris som de senaste åren bitit sig fast i ﬂera av EU:s medlemsländer har ökat
det internationella intresset för det ﬁnanspolitiska ramverk som Sverige sjösatte på 90-talet.
Reformer där även den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten ingick. Det är inte bara
sunda statsﬁnanser som imponerar på utländska besökare, säger Claes Lindgren. Många länder
sneglar också avundsjukt på det faktum att partsystemet inom det statliga avtalsområdet
under många år säkrat arbetsfreden.
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Balans mellan parterna avgörande för
framgångsrika förhandlingar
När den statliga arbetsgivarpolitiken delegerades 1994 ingick Nils Henrik Schager i Arbetsgivarverkets
förhandlingsledning sedan två år tillbaka. Där var han kvar fram till 2009, de sista fem åren
som förhandlingschef.

Text: Cecilia Axelsson Foto: Catharina Biesèrt

Reformen 1994 innebar att förhandlingsarbetet
förändrades.
– Ja, det blev helt avpolitiserat. I praktiken hade
politikerna redan dragit sig tillbaka och beslutet
kodiﬁerade en utveckling som i själva verket hade
pågått ganska länge. Men den formella övergången
är förstås viktig, innebörden var att det statliga
arbetsgiveriet på allvar blev en del av den svenska
modellen med självständiga parter.
Under de 17 år som Nils Henrik Schager ingick i
Arbetsgivarverkets förhandlingsledning tillkom ett nytt
pensionsavtal (2002) och avtalen utvecklades gradvis
mot allt mer av lokal lönebildning. Men ett viktigt steg
togs redan 1989, påpekar han.
– Lönegradssystemet avskaﬀades och man övergick
till individuella och diﬀerentierade löner, precis som
för privattjänstemännen. Det var ett stort steg framåt
för den lokala lönebildningen.

Nils Henrik Schager var med under sex avtalsrörelser
och säger att den knepigaste var 1998. Det var den första
sedan industrins parter enats om nya samarbetsformer
i Industriavtalet 1997 och det förde med sig en rad
förändringar även för avtalen inom staten. Det var också
då som fröet såddes till det första siﬀerlösa avtalet 2001.
– En nyhet med Industriavtalet var att man införde
opartiska ordförande, som drev förhandlingarna. I
avtalsrörelsen 1998 kom de med idén att man skulle ta
hänsyn till löneglidningen vid utformningen av stupstockarna. Avtalstermen ”stupstock” innebär att det
ﬁnns en centralt förhandlad procentuell löneökningspott som gäller om de lokala förhandlingarna strandar.
I industrins avtal 1998 ﬁck LO-facken, som hade
lägst löneglidning, en något högre stupstock än Sif och
Civilingenjörerna, som hade den lägsta nivån. De kunde
i gengäld räkna med en större löneglidning än övriga
grupper.
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Arbetsgivarverket kopierade modellen. Budet från arbetsgivarna, som också blev
förhandlingsresultatet efter medling, var olika nivåer på stupstockarna för Seko,
OFR och Saco-S med 2,7 respektive 2,6 och 2,3 procent.
– När Saco-S insåg att de skulle få lägst stupstock även i fortsättningen ansåg de
att ett siﬀerlöst avtal var bättre. Det lade grunden för 2001 års avtalsrörelse. Senare
försvann för övrigt resonemanget med olika nivåer på stupstockarna, så egentligen
var det hela en sinkadus.
Samtidigt infördes i avtalet med Saco-S möjligheten till lönesättande samtal mellan
chef och medarbetare.
Nils Henrik Schager beskriver det siﬀerlösa avtalet som ”ett genombrott”, men
samtidigt menar han att det i grunden inte behöver vara så stor skillnad mellan de
olika avtalen.
– Vi tycker att siﬀerlösa avtal är bäst eftersom det verkligen tvingar fram ett
ordentligt lokalt arbete med lönerna. Men det är lokal lönebildning som gäller
även i siﬀeravtalen. Stupstockarna är bara en nödlösning vid oenighet. Risken
med stupstockar är att de kan vädja till lättja på båda sidor, så att man inte orkar
diskutera lönebildningen utifrån de lokala förutsättningarna, utan bara lägger
ut det som siﬀrorna anger.
2004 infördes möjligheten till lönesättande samtal även i OFR:s avtal och siﬀerlöshet som ett alternativ till stupstocken, om de lokala parterna är överens om
det. Seko motsätter sig bestämt siﬀerlöshet och det lär bestå så länge inte hela
LO-kollektivet ändrar mening, tror Nils Henrik Schager.
Även om förhandlingarna tidvis kunde vara hårda var relationerna med de fackliga
organisationerna goda, anser Nils Henrik Schager.
– Våra förhandlingar var väldigt lite präglade av hot. Det har handlat om att försöka
uppnå ömsesidig förståelse och komma fram till något som kan vara till glädje för båda
parter. Vi har därför gemensamt arbetat för att stödja den lokala lönebildningen under
avtalsperioderna.
Balans är också nödvändigt för att förhandlingssystemet ska fungera, menar han.
– Det behövs kollektivavtal i botten och att kunniga och bra fack står som en
sorts garanter, med möjlighet att i sista hand säga upp avtalen. Jag tror inte på diktat,
facken och medarbetarna måste vara med på noterna. Det blir inte bra om arbetsgivaren styr och ställer med allting och kör över facket.

FAKTA
Namn: Nils Henrik Schager.
Bakgrund: Disputerad nationalekonom. Sekreterare i näringslivets
löntagarfondsutredning 1975-77. Chef för SAF:s samhälllsekonomiska sektion 1977-81. Forskare vid Industrins utredningsinstitut
1981-89. Chefsekonom Arbetsgivarverket 1990. Förhandlingschef
2004-2009. Mångårig styrelseledamot i Statens tjänstepensionsverk
fram till 2012.
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Utan ständig utveckling kan
kollektivavtalen inte stödja
verksamheten
Skillnaderna ökar mellan de statliga kollektivavtalen. Det är en följd av att de tre facken driver olika linjer,
konstaterar Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.
– Låter vi minsta gemensamma nämnare styra händer det inte mycket. Nu får vi rörelse
i utvecklingen, säger hon.
Text: Cecilia Axelsson Foto: Camilla Cherry

M

länge ingen av parterna säger upp det ger bättre
förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av
lönebildningen, menar Monica Dahlbom.
– Det en principiellt betydelsefull fråga. Vi ﬁck
det inte i alla tre avtalen, men det är viktigt också
att någon vågar gå först. Nu jobbar vi med Saco-S för
att utveckla det vidare. Vi gör en partsgemensam
utvärdering på central nivå vartannat år för att se
hur det fungerar, vad vi behöver skruva på.
Hittills har två utvärderingar genomförts och
resulterat i tjocka rapporter på uppåt hundra sidor.
– Det är ganska avancerade genomgångar med statistik,
men också enkäter och djupintervjuer, som innebär att
vi får ett grepp om hur lönebildningen fungerar i verkligheten. Vi kan successivt ta små steg framåt utan att det
sker med stor dramatik i avtalsrörelsen.
– Båda parter är nöjda i utvärderingarna hittills
och säger att det här har kommit för att stanna.

onica Dahlbom tillträdde som Arbetsgivarverkets förhandlingschef 2009. När hon nu
pekar ut de viktigaste förändringarna i avtalen
sedan dess inträﬀade två av tre redan 2010. Då slopades
individgarantierna i avtalen med Seko och OFR och
försvann därmed helt inom statens område.
Det var ett betydelsefullt steg, enligt Monica
Dahlbom, som menar att arbetsgivaren därmed kan
sätta lön efter sakliga kriterier och att det stödjer
huvudregeln om individuell lön som ﬁnns i alla tre
avtalen. Frågan är dock inte avgjord en gång för alla,
den har varit uppe i båda avtalsrörelserna efter 2010.
– Vi har fått propåer om återinförande av individgarantierna, men det har vi hållit borta. Så frågan
ﬁnns kvar, i alla fall retoriskt.
Den andra milstolpen ur arbetsgivarsynpunkt var
att det siﬀerlösa avtalet med Saco-S 2010 övergick till
att bli ett tillsvidareavtal. Att avtalet löper på så
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Men det innebär inte att man kan slå sig till ro, det ﬁnns
alltid saker man behöver jobba mer med, säger Monica
Dahlbom.
Ett område som hon anser behöver utvecklas mera är
kopplingen mellan lönen och resultatet i stort.
– Byggstenarna i lokal lönebildning är att lönen ska
vara kopplad till individens skicklighet och resultat, men
också till verksamhetens resultat. Det är något vi jobbar
med, hur det praktiskt ska tillämpas.
Vad innebär det, att lönerna ska bli lägre om en myndighet
går back?
– Resultatet är en sammanvägning av alla delar. Du kan
ha gjort det du ska med bravur även om det inte gick ihop
ekonomiskt och tvärtom, du kan ha pengar över och ändå
inte ha gjort det du skulle. Man måste jobba med att
kunna presentera vad resultatet egentligen är. Men det
kan inte vara så att hela personalstyrkan har gjort rätt
saker och ska ha höga löner, om verksamheten inte har
lyckats alls.
– Man måste våga diﬀerentiera mellan olika delar av
verksamheten. Här måste vi jobba mer med att alla chefer
som hanterar det här förstår varför man ska diﬀerentiera.
Alla facken måste också vara med på det, så att man får
acceptans för avtalets principer.
Den tredje stora förändringen som Monica Dahlbom
lyfter fram är omställningsavtalet, som efter tuﬀa
förhandlingar slöts med de tre fackliga organisationerna
i juni 2014. Vid årsskiftet 2015 ersätter det trygghetsavtalet, som Arbetsgivarverket trots fackliga protester
sade upp 2013.
– Vi väckte frågan redan i 2012 års avtalsrörelse och
ville åstadkomma förändringar som bättre följer arbetslinjen, bidrar till ett längre arbetsliv och ger stöd vid
uppsägningar på grund av arbetsbrist. Men vi kom
ingenstans. Till slut sade vi upp avtalet för att få tryck
i förhandlingarna.
Trygghetsavtalet hann löpa ut innan parterna
var överens och kunde skriva under det nya avtalet.
Knäckfrågorna på slutet var stödet för visstidsanställda och villkoren för doktorander.
Nytt är att alla visstidsanställda omfattas av avtalet
efter minst två års anställningstid, då i form av samtalsstöd och begränsat antal dagar för individuella omställningsåtgärder. Stödet trappas sedan upp för att efter sex
års anställning omfatta ett större stödpaket som också
omfattar ekonomiskt stöd.

Från fackligt håll var kravet in i det sista att samma villkor
skulle gälla för alla visstidsanställda.
– Det var en knäckfråga som tog lång tid att landa,
säger Monica Dahlbom.
Hon ser starka skäl för att avtalet har två olika spår, ett
för fast anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist och
ett annat för visstidsanställda, vars anställningar löper ut.
– Att bli uppsagd på grund av arbetsbrist är något man
knappast har kunnat förutse. Då är fallskärmen relativt
stor så att man hinner anpassa sig till en ny situation. Men
att en tidsbegränsad anställning löper ut, det vet man
redan från början och har också ett ansvar att förbereda
sig för. Ju längre tid anställningen har varat, desto större
ansvar tar också arbetsgivaren för att hjälpa till.
Nästa avtalsrörelse inträﬀar 2016 och förberedelserna
inför den har ännu inte börjat. Men några stridsfrågor är
lätta att förutse.
– En fråga som vissa fack har ﬂaggat upp väldigt
mycket för och som vi tycker olika om är siﬀerlösa avtal,
konstaterar Monica Dahlbom.
Arbetsgivarverkets mål är siﬀerlösa tillsvidareavtal på
samtliga tre avtalsområden.
– Det pågår en debatt om det är bra eller dåligt och om
siﬀerlösa avtal stör märkessättningen. Men jag ser inte
det sambandet. Vi ska förhålla oss till märket oavsett om
det står en siﬀra i avtalet eller inte.
En viktig fråga framöver enligt Monica Dahlbom är
balansen mellan generella lösningar kontra ﬂexibilitet.
Det kan handla om ﬂexibilitet för arbetstider och andra
villkor.
– Vi har en diskussion framför oss om vilket behov av
ﬂexibilitet som de nuvarande verksamheterna kräver. Och
hur långt vi kan gå när det gäller ﬂexibilitet och ändå
hålla ihop vår arbetsgivarsamverkan.

FAKTA
Namn: Monica Dahlbom.
Bakgrund: Domarutbildning. Rådman Länsrätten Skåne.
Domstolsverket 1999-2009, utvecklingskonsult, chefsjurist och chef
för personalavdelningen Domstolsverket 2001-februari 2009.
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Lagman Kammarrätten Jönköping mars 2009-augusti 2009.
Förhandlingschef Arbetsgivarverket sedan september 2009.
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Arbetsgivarverket 20 år – en
facklig tillbakablick
Efter 1994 har arbetsfreden varit obruten inom staten.
Avtalsrörelserna har genomförts utan yttre dramatik,
även om förhandlingarna tidvis har varit hårda och
medling har behövts flera gånger. Skillnaderna mellan
de tre centrala avtalen har ökat över tid, då de fackliga
organisationerna har gjort olika vägval.

Text: Cecilia Axelsson
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Jack Elfving, OFR/S,P,O

OFR/S,P,O är det största avtalsområdet inom statlig sektor och omfattar idag omkring 97 000 statligt
anställda.
Jack Elfving var förste ombudsman och kanslichef på OFR när det regeringsstyrda Statens arbetsgivarverk SAV,
1994 ersattes av Arbetsgivarverket och det arbetsgivarpolitiska ansvaret delegerades till myndighetscheferna.

Foto: Sara Nykasenoja

Namn: Jack Elfving
Bakgrund: Ingenjör. Anställd vid CCL, Cellulosaindustrins Central Laboratorium. Ombudsman
Sif 1965. Ombudsman Svenska Ingenjörssamfundet
1969. Förhandlingssamordnare Försvarets
civiltjänstemannaförbund 1971. Ombudsman 1977
och kanslichef 1989 TCO-S. Förste ombudsman/kanslichef i TCO-OF och därefter OFR 1990-2002.

Förhandlingarna har ibland
varit hårda och medling har
behövts

Det sektorsavtal som SAV och TCO-S enades om 1986 är en viktig
del av bakgrunden, anser han.
– Det öppnade för ett delegerat avtalssystem, som underlättade
en utveckling av lokal lönebildning.
För tjänstemannafacken var det också centralt hur ramanslagsmodellen utformades.
– Ett av våra krav till Ramanslagsutredningen var att myndigheternas anslag skulle räknas upp i takt med löneökningen inom
industrin. Det kravet uppfylldes och det var en av orsakerna till
att OFR inte hade några synpunkter på ombildningen av Arbetsgivarverket.
Övergången 1994 beskriver Jack Elfving som odramatisk.
– Arbetsgivarverket hade redan arbetat i sådana former att myndighetscheferna i praktiken utgjorde en arbetsgivarorganisation,
även om det formellt var regeringen som styrde. Så det blev inte så
stor skillnad.
Arbetsfreden inom staten de senaste decennierna är en kontrast
till de stormiga 1970- och 80-talen, då merparten av konflikterna
utspelade sig i den offentliga sektorn.
– Det stora problemet var löneglidningen, som inte fångades in i
vårt centrala system. Nu lever vi inte längre i en inflationsekonomi,
vi har lokala system och har utvecklat den individuella lönesättningen. Konfliktrisken har minskat eftersom problemen som ledde
till konflikter inte finns idag, säger Jack Elfving.
Samarbetsavtalet från 2000 som utformades med Industriavtalet
som förebild har också spelat en positiv roll, anser han.
– Avtalet inom staten är mer långtgående än på andra områden
och det har bidragit till stabilitet.
Förhandlingarna har ibland varit hårda och medling har behövts
flera gånger. Men i stort sett har relationerna mellan fack och arbetsgivare varit bra, anser Jack Elfving.
– Vi har varit i luven på varandra många gånger, men det har alltid
fungerat bra mellan parterna.
När det gäller utvecklingen av avtalen är sifferlösheten den största
förändringen, konstaterar Jack Elfving.
– Att Saco-S gick med på ett sifferlöst avtal 2001 ökade trycket på
oss övriga och gav Arbetsgivarverket ett starkare kort i förhandlingarna. Men det har man ju hittills klarat att stå emot.
OFR har valt en annan väg. Huvudalternativet är en oenighetslösning med en siffersatt stupstock. Det finns också en möjlighet till
lokal lönebildning utan siffror, förutsatt att de lokala parterna har
enats om det.
– Det var slagsmål om den dubbla lösningen i flera avtalsrörelser.
Arbetsgivarverket ville ta bort den, men det har OFR sagt nej till,
säger Jack Elfving.
Han tror att det dröjer innan det kan bli aktuellt att gå över
till helt sifferlösa avtal.
– För att den individuella lönebildningen ska fungera och få
acceptans krävs det flera saker. Dels måste det finnas en tydlig lokal
lönepolitik med lönekriterier som man är överens om. Dessutom
måste den som håller lönesamtalen ha ekonomiska befogenheter.
Än så länge fungerar det i varierande grad på myndigheterna.
Och så länge det är fallet kommer den nuvarande oenighetslösningen att behövas, tror Jack Elfving.
– Ju större andel som klarar det bra, desto fler kommer att välja
sifferlöst. Då blir den andra regeln bara en säkerhetslösning som så
småningom kanske inte alls behövs, även om jag personligen inte
tror det.
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Edel Karlsson Håål, Saco-S

Saco-S är en förhandlingsorganisation för Saco-förbundens statligt anställda medlemmar. Det är det näst största
avtalsområdet inom statlig sektor och omfattar idag runt 88 000 anställda.
Edel Karlsson Håål var ordförande för Saco-S mellan 2006 och
2013, efter många år som förhandlare i den kommunala sektorn.
Hon ser ombildningen av Arbetsgivarverket som positiv även
ur facklig synpunkt.
– Arbetsgivarfunktionen flyttades bort från politiken och det
blev en arbetsgivarorganisation med tydligt fokus på myndigheternas verksamhet. Det var bra, eftersom arbetsgivarrollen blev
tydligare. I den kommunala sektorn var arbetsgivarrollen mer
politisk. Det hände att parterna först förhandlade med tjänstemännen som sedan rundades genom att någon part hade
kontakter med den politiska nivån.

jag tycker att det fungerade
bra att skilja på rollerna och
ha respekt för varandras olika
uppdrag

Ett tillsvidareavtal betyder också att facket måste diskutera
förändringar med arbetsgivaren utan att ha någon konflikträtt.
Är det inte en nackdel?
– Eftersom avtalet kan sägas upp varje år är det inget problem.
Syftet med avtalets konstruktion är ju att skapa en långsiktigt
stabil lönebildning. Om tillämpningen av avtalet skulle anses vara
dålig kan man frigöra sig och påkalla förhandlingar.
Edel Karlsson Håål konstaterar att skillnaderna successivt har
ökat mellan de tre avtalsområdena inom staten, framför allt som
en följd av akademikerfackets avtal 2001 och 2010. Det har också
orsakat spänningar mellan de fackliga organisationerna.
– De tyckte kanske att vi splittrade den fackliga fronten. Vi
förklarade att vi har respekt för deras sätt att driva frågorna och
att de får ha respekt för att vi gör det på vårt sätt, utifrån våra
medlemmars behov. Det var inte särskilt dramatiskt.
För att den lokala lönebildningen ska fungera krävs det en
bra kommunikation mellan chef och medarbetare, betonar Edel
Karlsson Håål.
– Man måste börja prata om lönerna och verksamhetens mål.
Cheferna måste involvera sina medarbetare och prata om vad det
innebär att göra ett bra arbete. Först då blir lönebildningen ett
sätt att styra verksamheten.
Många myndigheter har lokala lönekriterier. Men det är ingen
garanti för att det fungerar bra, menar hon.
– Man måste vara trygg i att det handlar om en bedömning.
Den kan inte vara objektiv, men den ska vara saklig. Alla ska
bedömas med saklighet, men det är ändå chefens bedömning
och är därför per definition subjektiv.
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Hur var Arbetsgivarverket som motpart?
– Vi hade bra och sakliga relationer. Det var inte alltid vi hade
samsyn om målen, men jag tycker att det fungerade bra att skilja
på rollerna och ha respekt för varandras olika uppdrag.
När Edel Karlsson Håål tog över som ordförande för Saco-S var
det första sifferlösa avtalet inom staten ett faktum sedan några
år tillbaka. Men den lokala lönebildningen fungerade inte fullt
ut, anser hon.
– Det var tydligt att siffrorna i de andra avtalen hade en stor
betydelse, de ”smittade av sig”. När man har individuell lön är
det individens prestation och bidrag till verksamheten som ska
avgöra. Så om Saco-medlemmarna har presterat bättre än andra
borde deras utfall bli högre och tvärtom. Men det blev konstigt
nog alltid samma utfall totalt sett.
– Det såg vi som ett systemfel. Tillsvidareavtalet är ett sätt att
försöka komma vidare och koppla lönebildningen ännu hårdare
till verksamheten.
Det sifferlösa tillsvidareavtal som Saco-S tecknade 2010 gäller
tills någon av parterna säger upp det.
– Då kan man fokusera på att få en väl fungerande lönebildning på arbetsplatserna utan att drabbas av några avbrott,
säger Edel Karlsson Håål.

Namn: Edel Karlsson Håål
Bakgrund: Civilekonom. Trainee och utredare
Stockholms läns landsting 1980. Ombudsman/
förhandlingschef 1982-1998 Sveriges Läkarförbund.
Chefsförhandlare Vårdförbundet 2004. Förhandlingschef Jusek och ordförande för Saco-S 2006. Från 2013
lönebildningsexpert Svenskt Näringsliv.
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LO-förbundet Seko utgör det minsta avtalsområdet inom
statlig sektor och omfattar idag omkring 12 000 anställda.
Som ombudsman på Statsanställdas förbund deltog
Sven-Olof Hellman 1995 i den första avtalsrörelsen efter

Namn: Sven-Olof Hellman
Bakgrund: Postkassör. Ombudsman
Statsanställdas förbund 1988. Förhandlingsansvarig för det statliga avtalsområdet
1998-2013. Avtalssekreterare Seko 2003-2013.

ombildandet av Arbetsgivarverket. Från 1998 och fram till
pensioneringen 2013 var han Sekos förhandlingsansvarige
för hela det statliga området.

Du som var med både före och efter 1994, vad ser du som den
stora skillnaden ur facklig synpunkt?
– Det blev ett större direktinflytande för parterna på frågorna
när regeringen inte längre fanns med bilden. Och det var positivt,
parterna kunde diskutera och komma med idéer om lösningar på
ett annat sätt än tidigare.
Sven-Olof Hellman ser både plus och minus när det gäller hur
avtalen har förändrats under decennierna efter 1994. Utvecklingen
har gått mot allt mer av lokal lönebildning.
– Något som har fungerat bra är att det går att delegera till de
lokala parterna att hitta lösningar utifrån sina lokala förutsättningar. Men det handlar hela tiden om en balans. För oss har det
varit viktigt att vissa grundförutsättningar regleras centralt,
framför allt grunderna för lönebildningen.
Där går den stora skiljelinjen mellan Seko och Arbetsgivarverket,
Seko säger nej till centrala avtal utan siffror och stupstock. Många
förhandlingstimmar har ägnats åt frågan. Att båda sidor har haft
en tydlig ståndpunkt har ändå underlättat överenskommelser,
menar Sven-Olof Hellman.
– Arbetsgivarverket har tryckt på i den frågan i varje avtalsrörelse, de har drivit en bestämd linje. Men de har också känt till
vår uppfattning och vi har hittat lösningar när vi så småningom
har gjort upp. De lokala parterna får sätta sig och förhandla om
lönerna, men om de inte kommer överens så har vi säkrat upp
genom att det finns en stupstock.
– Den frågan vill jag påstå att vi har klarat ut mellan oss.
Individgarantierna var länge en stridsfråga, men försvann i
avtalen 2010. Med facit i hand ser Sven-Olof Hellman det inte
som någon stor facklig eftergift.
– Innan vi tog bort individgarantierna gick vi in och tittade på
hur det egentligen såg ut. Och det var en väldigt liten andel som
hamnade på enbart individgarantin. Så vi såg inget stort hot i den
frågan.
En hjärtefråga som Seko har drivit är låglönesatsningar.
– För oss har det varit viktigt att satsa på dem med de lägsta
lönerna. Det har vi klarat genom att ha en fast krontalsskiva i
stupstocken, som gör att de med låga löner får en större höjning.
Sven-Olof Hellmans bild är att lönebildningen i stort sett har
fungerat bra på myndigheterna.
– Det har inte varit gnisselfritt, en del områden har varit
besvärliga i perioder. Då har vi haft lösningar som innebär att
de centrala parterna kopplas in. Det har dock inte behövts
särskilt ofta.
Hur har du uppfattat Arbetsgivarverket som motpart?
– Jag har erfarenhet av förhandlingar även på den privata
sidan och jag vill påstå att Arbetsgivarverket är den arbetsgivarorganisation som är hederligast. Man behöver inte fundera
över om de mörkar något. Och när en central uppgörelse väl har
träffats så står de också för den. Det är inte alltid fallet inom
vissa områden på den privata sidan.
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Sven-Olof Hellman, Seko

och jag vill påstå att
Arbetsgivarverket är den
arbetsgivarorganisation
som är hederligast

Jonas Milton, vd Almega:

”Arbetsgivarverket
en av de viktigaste
anledningarna
till att vi
fått
ordning
på
lönebildningen”
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Förändringen av den statliga arbetsgivarpolitiken 1994 bäddade för ett
starkare samarbete på arbetsgivarsidan. Skiftet har spelat en avgörande
roll, säger Jonas Milton, vd för Almega.
– Det är som att jämföra dag och natt.
Text: Cecilia Axelsson Foto: Sören Andersson
Jonas Milton började arbeta som arbetsrättsjurist
1982, då för Allmänna gruppen som senare blev
tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.
Han var med om det stormiga decenniet på arbetsmarknaden före vändpunkten i mitten av 1990-talet.
1992 lade Arbetsgivarkommittén med Lars-Gunnar
Albåge som ordförande fram sitt betänkande med
två förslag som enligt Jonas Milton ﬁck avgörande
betydelse, inte minst för arbetsgivarsidans gemensamma styrka.
– Det första viktiga var att staten som arbetsgivare
frikopplades från politiken och ﬁck en fristående
organisation i Arbetsgivarverket. Det andra var att
statliga bolag ﬁck lov att välja arbetsgivarorganisation
utifrån vilken bransch de verkar i.
1969 beslutade den socialdemokratiska partikongressen, mot partistyrelsens vilja, att de statliga
företagen skulle lämna SAF. Året därpå bildades en
särskild arbetsgivarorganisation, SFO, för de statliga
bolagen.
Det öppnade möjligheter för facken att driva fram
bättre anställningsvillkor och ersättningar genom att
på klassiskt sätt spela utarbetsgivarna mot varandra.
– Facken kunde gå först till oss på den privata sidan
och förhandla och ﬁck man nej, så gick man till SFO
och ﬁck ja. Det var till och med så att vissa avtal
tecknades först inom de statligt ägda bolagen, till
exempel det första medbestämmandeavtalet, säger
Jonas Milton.
Arbetsgivarkommittén beskrev splittringen på
arbetsgivarsidan som ”ogynnsam” för lönebildningen
och slog fast att det inte bör vara ägarförhållandet
som avgör vilken arbetsgivarorganisation ett företag
tillhör utan hur ”deras kommersiella intressen bäst
tillgodoses”.
Utredningens förslag klubbades i riksdagen.
Arbetsgivarverket ombildades och de statliga
bolagen återvände till SAF.
– De är de två enskilt viktigaste sakerna
tillsammans med Industriavtalet som har gjort att
vi har fått ordning på lönebildningen, säger Jonas
Milton.
Båda delarna har också bäddat för en starkare
samverkan mellan arbetsgivarna i staten,
kommunerna och näringslivet.
Arbetsgivarverket blev i sin nya självständiga
roll en viktig spelare på arbetsmarknaden, enligt
Jonas Milton. Och kontaktytorna var snart
etablerade.
– Vi inledde tidigt ett samarbete. Det var vi och
andra tunga privata arbetsgivare, Kommunförbundet,
Landstingsförbundet och så Arbetsgivarverket som
träﬀades. Det var lite hemligt.
Den så kallade Måndagsklubben ﬁnns fortfarande med möten ungefär varannan månad,
tätare under avtalsrörelser. Utöver Almega

ingår Teknikföretagen och Svensk Handel samt
Arbetsgivarverket och SKL i samarbetet.
– De tunga arbetsgivarna som träﬀar avtal ﬁck
igång ett bra samarbete som fortfarande består, säger
Jonas Milton.
Arbetsgivarnas enade front har varit tydlig i de
senaste avtalsrörelserna. Men att förutsättningarna
för det skapades med omstöpningen av den statliga
arbetsgivarpolitiken i början av 1990-talet är mindre
känt.
– Det är en väsentlig förändring. Genom de här
bägge reformerna har splittringen på arbetsgivarsidan
minskat rätt rejält, säger Jonas Milton.
Almega tecknade det första siﬀerlösa avtalet på
arbetsmarknaden. I april 1992 slöts ett avtal med
arbetsledarnas organisation SALF som byggde helt
på lokal lönebildning.
Jonas Milton som är en av de mest proﬁlerade
företrädarna för arbetsgivarna har länge drivit på för
siﬀerlösa avtal och han uppskattar Arbetsgivarverkets
insatser på området.
– Det är en professionell organisation med en
bra arbetsgivarkompass. De är duktiga på lokal lönebildning. Det gäller inte bara att träﬀa avtal utan
också om att ha avtal som fungerar. De har jobbat bra
med det, nerifrån och upp, med bra system och dialog
ute på myndigheterna, säger han.

FAKTA

JONAS MILTON
Juristexamen 1979.
Arbetsrättsjurist vid Allmänna gruppen
1982. Förbundsdirektör för Alliansen inom
Almega. Från 2003 vd för Almega.
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P
Arbetsgivarverkets internationella
verksamhet – från idéutbyte till aktiv
intressebevakning
”En principiellt viktig fråga för Arbetsgivarverket har varit ifall det ska finnas en sektorsdialog
för staten och om Sverige i så fallska vara medlem i den.”

Text: Per Stengård Foto: Mikael Lundström

P

er Stengård arbetade i 20 år som utredare och
internationell intressebevakare på Arbetsgivarverket innan han 2014 gick i pension. Per tecknar
här en bild av utvecklingen av Arbetsgivarverkets
internationella verksamhet, där EU-samarbetet skärpt
kraven på en aktiv intressebevakning.
Arbetsgivarverket har gradvis förändrat och fördjupat
sin internationella verksamhet. Fram till det svenska
inträdet i EU 1995 låg fokus på personalfrågor i Nordiska
rådet, Nordiskt kunskapsutbyte, medverkan i OECD1:s
arbetsgrupp för personalfrågor och personalpolitiskt
stöd åt det svenska sekretariatet för ILO2 -frågor.
Genom OECD ﬁck vi från början av 1980-talet och
framåt tillgång till information om de stora förvaltningsomdaningar som Nederländerna och ett ﬂertal
anglosaxiska länder genomförde. Dessa reformer

inspirerade även de aktörer i Sverige som drev på för
att utveckla och modernisera den statliga personalpolitiken.
Redan på den tiden var det internationella arbetet
inriktat på kunskapsinhämtning, faktaförmedling och
intressebevakning. Skillnaden mot nu är att intressebevakningen fått ökad vikt i och med att regel- och
policyutvecklingen i EU påverkar oss direkt och
indirekt.
Redan år 1993 gav OECD ut boken ”Private Pay for
Public Work” med en kvalitativ översikt av olika länders
sätt att modernisera lönesättningen, främst av chefer.
Jodå, vårt system med individuell lön fanns med, men
utan att riktigt få det utrymme som reformen borde ha
förtjänat. Det var och är svårt att förmedla kunskap
om våra system och processer som inte stämmer med
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1

Organisation for Economic Co-operation and
Development
2International Labour Organisation, ett FN-organ
med säte i Geneve

mottagarens föreställningar om hur de kan se ut. Numera ligger fokus i OECD mer på
kvantitativ uppföljning inom ramen för produktionen av ”Government at a Glance”.
Vartannat år levererar Arbetsgivarverket underlag till denna rapport. Sverige sitter även
genom Arbetsgivarverket ordförande i OECD:s arbetsgrupp för oﬀentlig anställning och
styrning.
Det svenska inträdet i EU kom strax efter att regeringen delegerat arbetsgivaransvaret till
myndigheterna och utsett Arbetsgivarverket att vara deras företrädare. Sedan dess har verket
gradvis anpassat sitt internationella arbete för att svara mot kraven som EU-medlemskapet
ställer. Rätt omgående införde vi begreppet arbetsgivarpolitik i stället för personalpolitik
också på det internationella området.
Redan vid Sveriges inträde hade de sociala parterna genom Maastricht-fördraget rätt att
delta i lagstiftningsprocessen inom EU:s socialpolitiska område. Denna rätt ingår i EU:s nu
varande grundfördrag – Lissabonfördraget. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter på
EU- nivå och deras dialog med EU-kommissionen manifesterar rätten. Samlingsbegreppet för
detta är den sociala dialogen. Denna sociala dialog kan binda deltagande parter genom avtal
vilka EU ibland omvandlar till direktiv – som då alla medlemsstater blir skyldiga att införa i
den egna lagstiftningen. Den Sociala dialogen utvecklas efter två delvis parallella spår: dels
en översektoriell social dialog där Arbetsgivarverket tillsammans med Sveriges kommuner
och landsting företräder Sverige inom ramen för CEEP3 som är arbetsgivarorganisation för
oﬀentligt styrda eller ägda arbetsgivare i EU; och dels genom ett stort antal sektorsdialoger
för olika sektorer eller branscher där vissa är naturliga som järnvägssektorn, utbildningssektorn med ﬂera. Andra sektorer är mer konstruerade och en principiellt viktig fråga för
Arbetsgivarverket har varit ifall det ska ﬁnnas en sektorsdialog för staten och om Sverige i
så fall ska vara medlem i den.
Arbetsgivarverket innehar styrelseplatser i den svenska CEEP-sektionen och är representerat
i den svenska arbetsgruppen för CEEP-frågor och bevakar fortlöpande det statliga arbetsgivarintresset i sektorsövergripande frågor med relevans för staten.
Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 stod frågan om statlig sektorsdialog
på högkant. Ett ﬂertal länder drev med stöd av kommissionen att det informella nätverket
för statliga förvaltningar, EUPAN4 , skulle bilda bas för arbetsgivarna i en sådan statlig
sektorsdialog. Sverige var och är principiellt emot en sådan dialog då vi anser att den översektoriella dialogen är fullt tillräcklig för att hävda den svenska modellen som bygger på ofta
dispositiva avtal i stället för på lagstiftning. Den översektoriella dialogen omfattar medlemsländernas hela arbetsmarknad vilket även i Sverige inbegriper staten. Inte heller är de statliga
förvaltningarna jämförbara med varandra då de innehåller olika verksamheter. Så står ofta
högskolor och militären utanför andra länders förvaltningar.
Sektorsdialogens resultat i form av avtal och policys riskerar även att störa samarbetet med
våra nationella motparter och komplicera våra nationella regelverk ytterligare. Kostnaderna
och eﬀekterna av en sådan sektorsdialog skulle kraftigt överstiga eventuella vinster.
Som ordförandeland var dock vår uppgift inte främst att få igenom våra egna krav fullt ut
utan att hitta en lösning som alla medlemsländer kunde acceptera. Arbetet var inte helt lätt
då politiska och personella skiften i medlemsländerna fortlöpande ändrade förutsättningarna.
Tyskland bytte fot från att varit stark förespråkare för en sektorsdialog till att vara helt emot
all kontakt med facken via EUPAN. Å andra sidan bytte Storbritannien fot åt andra hållet
och blev inför ordförandeskapet en av de främsta förespråkarna för en statlig sektorsdialog.
Spanien höll val och bytte raskt politik i samma riktning som Storbritannien, Fortlöpande
hade vi även möten med de svenska fackliga företrädarna i TUNED5 , den koalition som
facken bildat särskilt för den statliga sektorsdialogen.
Det var därför med stor lättnad som vi lyckades nå fram till den så kallade Stockholmskompromissen med innebörden att EUPAN inte blev arbetsgivarplattform, men att de länder
som ville bilda en sådan sektorplattform kunde göra det utanför EUPAN. Inom EUPAN skulle
en informell dialog med TUNED fortsätta, främst på GD-nivå. Hösten 2010 bildade 10 länder
genom plattformen EUPAE6 tillsammans med TUNED en kommitté för statlig sektor.

3

European Centre of Employers and Enterprises Providing
Public Services
4
European Public Administrations Network
5
Trade Unions National and European Delegation
6
European Public Administration Employers
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Sverige och Nederländerna skrev
till ansvarig kommissionär och
menade att sektorn knappast kan
vara representativ med 10 av 27
medlemmar, men utan att få gehör.
Visserligen gäller de avtal sektorn
tecknar bara medlemmarna, men
den sociala dialogen är bredare än
så och ingår som remissinstans i
den europeiska lagstiftningen –
och i den processen är det lätt att
förbise att 18 länder står utanför
sektorn.
EUPAN har fortsatt vara ett informellt nätverk för statliga
förvaltningschefer och arbetar
idag inom två huvudområden, HR
och förnyelse av förvaltningen.
Arbetsgivarverket representerar
Sverige i HR-frågorna medan
Statskontoret bär det svenska
huvudansvaret för nätverket och
förnyelsefrågorna. Sedan budgetkrisens genomslag 2010 har ländernas krishantering dominerat
dagordningen i EUPAN, och
utvecklingen har tenderat till att
fokusera på rapporter och presentationer på bekostnad av en kvaliﬁcerad dialog mellan deltagande
länder.
I takt med att medlemsländerna
ökat i antal har EUPAN också
strukturerat sina arbetsformer i
en handbok och lägger numera
fast inriktningen av arbetet i
medelfristiga program. I samband
med att budgetkrisen tvingar fram
reformer har nyﬁkenheten på våra
svenska lösningar ökat. Sverige är
ju landet annorlunda med mer
ﬂexibla och verksamhetsanpassade
system än ﬂertalet länder i EU.
Mitt intryck är att det är lättare
att inspirera EU:s nyare medlemmar än dem i det gamla EU 15.
Arbetsgivarverket har sedan 2010
föreläst om bland annat om vårt
trygghetssystem, om delegerat
arbetsgivaransvar, om vår förhandlingsverksamhet och om verksamheten inom Partsrådet. Dessutom
har vi presenterat exempel från
svenska myndigheters chefs- och
karriärutvecklingsprogram.
Då EUPAN är den enda arena
inom EU med regelmässiga möten
mellan företrädare för alla statliga
förvaltningar kommer nätverket
fortsätta att vara viktigt för idé och
kunskapsutvecklingen för med-

lemsstaternas förvaltningar.
Intressebevakningen inom CEEP
drar även den något mer resurser
än tidigare även om vi får stor
hjälp av Sveriges kommuner och
landsting som har särskilt avdelad
personal för att medverka även i
CEEP:s arbete i Bryssel. Vidare är
de svenska arbetsgivarna inom
universitets- och högskoleområdet
numera genom Arbetsgivarverket
formellt företrädda i sektorskommittén EFEE. Tanken är att arbetsgivarföreträdare för universitetsoch högskoleområdet ska driva
arbetet, medan samordningsansvaret med övrig internationell
intressebevakning ligger på
Arbetsgivarverket.
Behoven av internationell intressebevakning har ökat markant
under de senaste 20 åren. Till
största delen beror detta på utvecklingen av EU mot ökad
komplexitet och mer av överstatlighet. EU-kommissionen
driver idag arbetsmarknadsfrågor
i förhållande till EU-parlamentet
som fått ökad makt i sociala frågor,
i förhållande till de enskilda
regeringarna i Rådet och i förhållande till de sociala parternas
nationella och branschvisa företrädare. Den dialog, det remissarbete och den uppföljning
Kommissionen bedriver utmanar
nationella lösningar. Kommissionen remitterar mängder av
frågor med starkare eller svagare
koppling till arbetsmarknadsområdet till de sociala parterna
för synpunkter. På detta sätt blir
den sociala dialogen väsentligt
bredare än vad man kanske kan
tro. Vill vi påverka dessa processer
gäller det att vara tidigt ute, när väl
förslagen läggs är det oftast redan
för sent.
Arbetsgivarverket har under
samma tid kompletterat sitt mer
informella kunskapsutbyte på
den internationella arenan med
angreppsätt som kräver mer av
förhandling och diplomati. En
utveckling som lär bestå om vi
ska kunna fortsätta att värna den
arbetsgivarpolitiska delegeringen
med rätt regler på rätt nivå genom
avtal mellan de svenska parterna.
Givetvis ska vi fortsätta att dela
med oss av våra erfarenheter och
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lära av andra. Budgetkrisen har
drivit fram stora förändringar i
många förvaltningar – troligen
ﬁnns inspiration att hämta även
för oss.
Senaste nytt är att ytterligare
några EU-länder nu ansluter sig
till EUPAE som observatörer
för att närmare följa den sociala
sektorsdialogen för statlig förvaltning. Framtiden för Arbetsgivarverkets internationella
intressebevakning kommer
med andra ord inte att sakna
utmaningar, utan framöver
sannolikt kräva mer av både
engagemang och internationell
samverkan.
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D
Framtiden för
Arbetsgivarverket – mer än bara
arbetsgivarpolitisk samverkan?
Myndigheterna behöver samordna sig i ett antal centrala frågor, inte bara när det gäller arbetsgivarpolitik.
Det säger Dan Eliasson, som vill bygga ut Arbetsgivarverket till en fullskalig intresseorganisation.
– Jag skulle vilja se någon form av myndigheternas samarbetsorganisation, säger han.
Text: Cecilia Axelsson Foto: Försäkringskassan

D

et har gått 20 år sedan den statliga lönebildningen avpolitiserades och arbetsgivarfrågorna
ﬂyttades ut från regeringskansliet. Från den
1 juli 1994 är det landets myndighetschefer som i samverkan och tillsammans med Arbetsgivarverket ska
utforma den statliga arbetsgivarpolitiken. Trots att den
nya modellen har funnits i två decennier är det ibland
si och så med kunskaperna om hur den fungerar. Det
menar Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan och ordförande i styrelsen för Arbetsgivarverket.
– Sett i ett europeiskt perspektiv är det väldigt
speciellt att regeringarna inte är med i lönebildningsprocessen. Men de ﬂesta av oss i den nuvarande
generationen myndighetschefer var inte med när
delegationen av arbetsgivarpolitiken kom till och
jag tror inte att vi reﬂekterar tillräckligt över vad
det innebär. Det ﬁnns en viss brist på kunskap om vilket förtroende vi har fått och att det är till låns.

Dagens modell bygger på ett gemensamt ansvarstagande, betonar Dan Eliasson. Den insikten tycker
han kan saknas ibland.
– Man tänker ibland kanske att det är någon slags fri
åkning, där man gör som man vill. Då glömmer man att
vi myndighetschefer kollektivt är ansvariga och att
Arbetsgivarverket är instrumentet för att hålla ihop det.
– Alla nya myndighetschefer har heller inte en bakgrund i staten och de som kommer utifrån kan ibland
se arbetsgivarpolitik som något som ”företaget” självt
äger. Om vi inte håller samman utan far iväg med olika
lösningar så ﬁnns risken för illojal konkurrens, att vi
börjar konkurrera sinsemellan med olika villkor.
Arbetsgivarverkets ledning och styrelse har ett ansvar
för att öka medvetandet om vad det delegerade arbetsgivaransvaret innebär, men det gäller lika mycket för
alla inblandade aktörer, anser Dan Eliasson.
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– Alla behöver kliva fram ett steg till. Myndighetscheferna har ett ansvar för att delta i
gemensamma möten och Arbetsgivarverket ska se till att det ﬁnns plattformar för samtalen.
Regeringen behöver understryka det arbetsgivarpolitiska ansvarstagandet i sina bilaterala
kontakter med myndigheterna och göra ett medskick om det när nya myndighetschefer utses.
Riktigt så är det inte idag, enligt Dan Eliasson, som själv av regeringen utsetts till generaldirektör två gånger om.
– Nej, det är ingen som tydligt har sagt att Dan, nu är du en viktig del av det statliga
arbetsgivarkollektivet och det innebär att du ska följa den strategi som ﬁnns formulerad för
det. Det är mer fokus på kärnverksamheten, vad myndigheten ska åstadkomma och vilka
förväntningarna är på mig som ledare.
Dan Eliasson bedömer ändå att den delegerade arbetsgivarpolitiken idag är fast förankrad.
Några tecken på att den politiska nivån skulle vilja återta inﬂytandet över den statliga
lönepolitiken ser han inte.
– Visst ﬁnns det oförsiktiga politiker och tjänstemän i regeringskansliet med någon typ av
operativt komplex, där det kliar i ﬁngrarna av lust att gripa in och lösa olika frågor. Men det
behövs inte mycket av diskussion innan alla hittar gränssnittet igen. Jag ser ingen process av
en återpolitisering.
Det är snarare tvärtom, säger Dan Eliasson. I en tid med minoritetsregeringar och vågmästarpartier som ingen vill samarbeta med uppstår det ibland ett sorts vacuum i styrningen av
myndigheterna.
– Ju svårare parlamentariska lägen vi har, desto mer förväntas myndigheter och myndighetschefer ta ett samhällsansvar. Kraven ökar på myndigheterna att utforma en verksamhet som är
i samhällets intresse, inom de ramar som ﬁnns. Jag ser en utveckling där vi myndighetschefer
kommer att få axla ett större ansvar.
Hittills har Arbetsgivarverkets ansvar varit begränsat till rena arbetsgivarfrågor med bland
annat kollektivavtalsförhandlingar. Men det kanske kan förändras.
Det ﬁnns fördelar med ett gemensamt agerande i ﬂer frågor, anser Dan Eliasson.
– Idag sitter varje myndighet för sig själv och kliar sig i nacken när det gäller it-system,
upphandlingar, kompetensutveckling, styrnings- och metodfrågor. Vi springer ut och
köper en konsult här och en föreläsare där. Jag tycker att det ﬁnns ett behov för Sveriges
myndigheter att samordna sig i ett antal centrala frågor.
Än så länge beﬁnner sig frågan på diskussionsstadiet. Det ﬁnns olika tänkbara utvecklingsvägar och meningarna bland myndighetscheferna är delade.
– En del anser att autonomin i arbetsgivarpolitiken kan ifrågasättas om man lastar in ﬂer
frågor i Arbetsgivarverket, och att det i så fall kanske är bättre med en särskild organisation
vid sidan om. Andra tycker att när vi nu har riggat en organisation med ﬁnansieringsnycklar
och allt så kan vi bygga på den.
– Det samtalet är inte färdigt. Jag skulle tro att det tar både detta och nästa år innan det
landar någonstans. Men processen är igång.
För egen del lutar Dan Eliasson åt ett utbyggt ansvar för den myndighet som ﬁnns på plats.
– Arbetsgivarverket skulle kunna vara navet kring vilket man bygger ytterligare verksamhet, en slags myndigheternas samarbetsorganisation som är gemensamt ﬁnansierad.
It-frågor är ”tveklöst” ett område som kan samordnas mer inom staten, enligt Dan Eliasson.
– Någon form av statens it-center håller redan på att växa fram, genom att vi på Försäkringskassan tillsammans med andra myndigheter samlokaliserar våra maskiner i
gemensamma serverhallar. Sedan är det en vidare fråga om Arbetsgivarverket är den rätta
instansen för att administrera det hela eller om vi ska ha olika klusterbildningar. Det är
det för tidigt att svara på idag.
Ett av uppdragen för Arbetsgivarverkets styrelse är att se över den gemensamma strategin
för den statliga arbetsgivarpolitiken. Den senaste spikades 2012 och nu pågår en revidering.
Dan Eliasson ser ett behov av justeringar.
– Jag tycker att vi i Arbetsgivarverket i större utsträckning bör fundera över vilka
samhällseﬀekter vi vill åstadkomma. Vi vill ha ett längre arbetsliv, men varför då? Och vad
är anledningen till att vi vill ha siﬀerlösa avtal? Det är kloka arbetsgivarpolitiska ställningstaganden, men vi behöver fördjupa våra diskussioner i syfte att få en gemensam målbild
för de eﬀekter vi vill åstadkomma.
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Med avtalsrörelsen 2013 ökade de siﬀerlösa avtalen. Enligt Medlingsinstitutet kommer
närmare en fjärdedel av alla anställda att omfattas av siﬀerlösa avtal 2015 och frågan är
kontroversiell. Kritikerna varnar för att siﬀerlösheten på sikt kan undergräva normeringen
med industrins löneökningar som märke. Ett argument för att gå över till siﬀerlösa avtal
har varit att det kan var ett sätt att uppnå högre löneökningar än märket.
Arbetsgivarverket driver på för ﬂer siﬀerlösa avtal. Frågan är om det kan leda till att staten
bidrar till att äventyra den nuvarande modellen för lönebildningen.
– Nej, det tycker jag inte. Vi har så mycket kunskap och en bred samsyn om att staten
inte får vara löneledande. Det är vi inte heller, om någon springer iväg så gör det ont, det får
konsekvenser. Vi har hållit oss inom det delegerade området. Och vi skulle inte driva frågan
om siﬀerlösa avtal om vi trodde att det skulle innebära att det far iväg över märket. Då skulle
vi skjuta oss själva i foten.
Av och till har det varnats för att staten kommer att få problem med kompetensförsörjningen, senast inför de stora pensionsavgångarna när 40-talisterna lämnar arbetslivet. Den
generationsväxlingen är princip slutförd och de befarade eﬀekterna har uteblivit. Samtidigt
är staten också den sektor som har den högsta andelen akademiker och för många högutbildade ﬁnns en alternativ arbetsmarknad i det privata näringslivet. Men Dan Eliasson
säger att han inte är orolig för kompetensförsörjningen på sikt.
– Vi får inte riktigt lika bra löner som i näringslivet alla gånger. Men gapet har minskat
och lönerna är mer än anständiga. Vi kan också ofta erbjuda meningsfulla arbeten, där det
inte handlar om att tjäna pengar till någon ägare långt borta utan om att göra skillnad i
människors vardag. Det är viktigt inte minst för många i den yngre generationen, så där har
vi en konkurrensfördel som bara växer. Jag tror vi i staten ligger bra till strukturellt när det
gäller att attrahera kompetens.
Kraven i arbetslivet skruvas upp, samtidigt som arbetslösheten är hög och en växande grupp
står allt längre från arbetsmarknaden. Myndigheterna har ett ansvar för att bidra till att ﬂer
kommer i arbete, anser Dan Eliasson.
– Jag tror att det oﬀentliga kan göra mer. Det ﬁnns siﬀror som klart och tydligt visar
att privata småföretagare än bättre än stat och kommun på att ta hand om dem som har
särskilda behov och skapa platser för dem. Jag tycker inte att det är riktigt den skjuts i
frågan som det borde vara.
Det är dock inte något som behöver styras genom en central process, menar han.
– Jag tror att det är bättre att det blir en del av varje myndighets uppdrag att redovisa
antalet anställda med särskilt stöd och att sätta målbilder för det.
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