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Metodhandledning  
för praktiskt lönearbete
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Praktiskt lönearbete ur ett fackligt 
perspektiv
Den här metodhandledningen riktar sig till dig som är klubbstyrelseledamot. Syftet med 
handledningen är att inspirera och ge vägledning i hur ni i klubben kan arbeta med det lokala 
lönearbetet och löneprocessen. 

Finansförbundets lönepolitik kan sammanfattas i fyra punkter:
• En god löneutveckling för alla där reallönen ökar över tid. (Reallön är skillnaden mellan 

löneutveckling och inflation – alltså ett mått på hur mycket av löneökningen som blir 
kvar i plånboken sedan man räknat bort inflationen.)

• Individuell lönesättning utifrån objektiva kriterier
• Icke-diskriminerande löner
• Lönesättning med facklig insyn och inflytande

Genom dessa punkter sammanfattas målsättningarna med lönebildningen för finanssektorn ur 
ett fackligt perspektiv.

Denna metodhandledning beskriver det praktiska arbetet och några av de frågor ni i klubben 
bör fundera över i de olika faserna i löneprocessen. Handledningen är inte tänkt att utgöra nå-
got facit eller beskrivning av hur det måste gå till, utan syftar till att inspirera er i arbetet med 
det lokala lönearbetet och löneprocessen.

Lön är ett område som arbetsgivaren har bestämmanderätt över men där den lokala klubben 
har rätt till medbestämmande och inflytande enligt både kollektivavtal och medbestämmande-
lagen/-avtalet. 

Lönesättning handlar både om hur löner generellt sätts i företaget, till exempel vid en ny-
anställning eller när någon får en ny befattning, och hur löner ses över vid den årliga löne-
revisionen. Det fackliga inflytandet ska finnas med i båda dessa situationer. Denna metod-
handledning handlar dock främst om hur ni praktiskt kan arbeta i samband med den årliga 
lönerevisionen. 

Centralt löneavtal – lokala  
löneprinciper
BAO-avtalets §7 innehåller en del allmänna skrivningar om lön. Tanken är dock att det är loka-
la löneprinciper som ska ange hur löneprocessen faktiskt ska ske på företaget. De flesta företag 
har i dag lokala löneprinciper. Har inte ditt företag det, och behöver ni i klubben hjälp med att 
få det på plats, får ni gärna höra av er till förbundet centralt. 
Svensk Handel-avtalet skiljer sig en del från BAO-avtalet bland annat genom att fler saker 
regleras i det centrala avtalet, till exempel löneutrymmets storlek. Hur löneprocessen ska ske 
på företaget är dock en lokal fråga. Därför kan även du som är förtroendevald på Forex Bank 
använda dig av denna metodhandledning.
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Lönerevisionsprocessens olika faser
Lönerevisionsprocessen är en cyklisk process och kan beskrivas i ett antal steg eller faser. Hur 
bör en löneprocess se ut för att ske med facklig insyn och inflytande för både klubben och den 
enskilde medlemmen?

Steg 1: Att sätta ramarna för årets lönerevision
Börja med att prata ihop er i klubbstyrelsen (eller med en utsedd arbetsgrupp) om vad ni har 
för mål med årets lönerevision. Läs gärna igenom det centrala avtalets skrivningar om lön, men 
framförallt de lokala löneprinciperna. Förslag på frågor att sedan ställa sig:

• Finns det något speciellt som ni tycker borde förbättras i årets lönerevision jämfört med 
förra årets?

• Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Både för företaget och för samhället i stort. 
(Tips! Finansförbundet presenterar ett par gånger om året en rapport som heter ”Översikt 
över det ekonomiska läget” som du kan läsa på finansforbundet.se).

• Hur ser lönestrukturen på företaget ut? Bör det satsas särskilt på någon grupp? Vad fram-
gick av den senaste lönekartläggningen?

• Finns det några speciella lönekriterier ni vill lägga tyngdpunkt på i år?
• Hur har lönesamtalen fungerat? Behöver något förbättras?
• Vill ni ha en viss procent i allmänt löneutrymme (pott/kollektivgaranti)? Individgaranti?
• Vad anser ni vara lägsta löneökning för att den inte ska anses vara ringa (vilket kräver 

handlingsplan, se § 7.8.3 i det centrala BAO-avtalet)?
• Hur vill ni kommunicera årets lönerevision? 

När ni diskuterat inom klubben är det dags att gå igenom era tankar och idéer med arbetsgi-
varen, och lyssna på arbetsgivarens tankar. Försök komma överens om något som båda parter 
känner sig nöjda med. Det är inte alltid helt lätt, kanske speciellt vad gäller löneökningsnivåer. 
Och det är ju arbetsgivaren som bestämmer vilken lön som ska betalas i slutändan. Men tänk 
på att det är lättare att nå framgång om man kommer förberedd, och även om man inte lyckas 
med allt är det under alla omständigheter bättre för medlemmarna att ni är där och påverkar!

I det här steget gäller det också att komma överens om mer formella saker, exempelvis hur tids-
planen för årets lönerevision ser ut och säkerställa hur oeniga lönesamtal ska hanteras. 

Steg 2: Lönesamtalen genomförs
I det här steget handlar ert arbete i klubbstyrelsen exempelvis om att coacha medlemmar som 
vill ha hjälp inför lönesamtalen. Medlemmar kanske vill veta vilken BESTA-kod de har, vilka 
lönekriterier som gäller eller få tips på argument inför lönesamtalet. (Tips! På finansforbundet.
se finns en folder med tips inför lönesamtalet).
Beroende på vad ni kommit överens om på ert företag ser lönesamtalsprocessen olika ut. 
Ibland delas lönesamtalet upp i fler delar, ibland inte. Oftast finns det reglerat hur en medlem 
kan gå tillväga om denne inte kommer överens med chefen om en ny lön. Här är det viktigt 
att medlemmarna vet hur, och inom vilken tid, de ska kontakta klubben för att be om hjälp i 
frågan.
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Steg 3: Individförhandlingar mellan klubben och arbetsgivaren
Nästa steg är att gå igenom de oeniga lönesamtal som lyfts till klubbnivån. Om ni anser att 
medlemmens krav är rimligt att driva vidare kan ni föra upp frågan med arbetsgivaren. Har ni 
inte redan kommit överens med arbetsgivaren om hur detta ska gå till, kan ni påkalla en med-
bestämmandeförhandling för enskild tjänsteman angående medlemmens lön. 

Steg 4: Diskussion kring helheten
När alla nya löner är satta är det dags att ni tillsammans med arbetsgivaren går igenom utfallet 
av lönerevisionen. Exempel på ämnen att ta upp i denna fas är:

•  Hur ser det faktiska utfallet ut i företaget?
•  Är utfallet rimligt och är löneökningarna rätt och rättvist fördelade? Även om lönekart-

läggningen sker vid ett annat tillfälle är det här ändå ett bra läge att analysera hur löneök-
ningarna fördelats mellan män och kvinnor.

•  Behöver några ytterligare justeringar göras eller är parterna nöjda med hur löneökningar-
na fördelats?

•  Ska utfallet från lönerevisionen kommuniceras till medarbetarna och i så fall på vilket 
sätt? Vad kan kommuniceras partsgemensamt och vad bör kommuniceras arbetsgivare 
och klubb för sig?

Steg 5: Utvärdering
Relativt snart efter att lönerevisionen är klar är det bra om ni börjar utvärdera hur ni tycker 
att det har gått. Börja med att fundera själva inom klubben. Prata gärna också med andra, till 
exempel kontaktombuden, för att få en bättre bild av vad medlemmarna tyckte om årets löne-
revision. Ha sedan ett utvärderingsmöte med arbetsgivaren där ni tillsammans utvärderar det 
hela. Exempel på frågor att ställa sig i en utvärdering:

• Vad fungerade bra i löneprocessen?
•  Vad fungerade mindre bra?
•  Var cheferna tillräckligt förberedda inför lönesamtalen?
•  Behöver något i de lokala löneprinciperna förändras?
•  Behöver det göras ändringar i lönekriterierna?
•  Behövs det ytterligare utbildning/stödmaterial/systemstöd etc. för att underlätta processen 

nästa år?
•  Hur fungerar den partsgemensamma lönestatistiken? Enligt statistikavtalet med BAO bör 

en årlig genomgång och justering av BESTA-koderna göras på företaget. Hur sker detta 
arbete?

•  Hur sker arbetet med lönekartläggning (enligt diskrimineringslagen) och Lika Lön (enligt 
det centrala kollektivavtalet med BAO) och hur är detta hoplänkat med löneprocessen?

Avslutningsvis
Den här metodhandledningen är alltså tänkt att vara ett stöd, inte den enskilda nyckeln för 
att nå eller behålla ett väl fungerande lönearbete. Finansförbundets största tillgång är att vi är 
många medlemmar och har många förtroendevalda – så prata med dina fackliga kollegor för 
att få hjälp och stöd. Och stöter ni på patrull kan du, eller en kollega i styrelsen, självklart alltid 
kontakta förbundet centralt för att få hjälp.
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Finansförbundet
är Sveriges största fackliga organisation inom 
bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar 
inom finansbranschen, oavsett utbildnings-
bakgrund eller befattning. 
Tillsammans gör vi Finansförbundet starkare!

info@finansforbundet.se, telefon: 08-614 03 00 

finansforbundet.se
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