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Den svenska 
modellen Unik och utsökt
I Sverige kan reglerna för arbetsmarknaden liknas med en tårta - med stora möjligheter till olika smaker och 
kombinationer. Det är det som gör den så läcker. Bottnarna som utgör själva grunden till tårtan är arbetslagarna. 
De är lika för alla. Fyllningen beror däremot på arbetsområdet. Industrin, handeln, tjänstesektorn osv har alla 
olika centrala kollektivavtal, aka fyllningar. Sen kan du lägga till glasyr - så tårtan blir godare. Det är de lokala 
kollektivavtalen och de är olika för varje bolag. Slutligen, en festlig topping, de individuella avtalen. För varje 
element du lägger till, desto bättre blir tårtan/arbetsvillkoren. Det är den här möjligheten att anpassa tårtan till 
specifika omständigheter och behov som gör den svenska modellen så framgångsrik.

Individuella avtal 
Du har möjlighet att teckna ett individuellt avtal. På Scania 
kan du t.ex. växla lön till pension och byta övertidsersättnin 
mot högre lön och extra semesterdagar. AF kan hjälpa dig att 
se över ditt avtal innan du skriver på. 

Arbetslagar
Det finns ett flertal lagar som reglerar villkoren på arbets-
marknaden. T. ex. Arbetsskyddslagen (LAS), medbestäm-
mandelagen (MBL), Arbetstidslagen, Semesterlagen, Föräld-
raledighetslagen och Sjuklönelagen.

Centrala kollektivavtal
Alla olika branscher har egna centrala kollektivavtal som 
gäller på bolagen inom respektive bransch. För bolag inom 
industrin så som Eriksson, Sandvik och Scania gäller Tek-
nikavtalet. Det har tecknats av centrala fackliga organisatio-
ner inklusive Sveriges Ingenjörer, och Teknikarbetsgivarna. 
Det reglerar löneprinciper, övertidskompensation, arbets-
tidsförkortning, semesterersättning, uppsägningstid etc. 
Tack vare kollektivavtalet betalar Scania också in till din 
tjänstepension varje månad.

- festlig topping

Lokala kollektivavtal 
På alla bolag är det möjligt att teckna lokala kollektivavtal 
som bara gäller där. De senaste avtalen som AF och Scania 
tecknat har gällt övertalighetsprocessen, korttidsarbete och 
möjligheten att spara semesterdagar under föräldraledighe-
ten. Sedan tidigare finns konsultavtalet som reglerar andelen 
konsulter, att inhyrd personal inte får ha personalansvar etc. 

- glasyren

- tårtbotten

- fyllningen
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