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Den svenska modellen utmärks av:

 Partsreglering  (kollektivavtal) i motsats till statsreglering 

(lagstiftning om t.ex. minimilöner)

 Välorganiserade parter: 

- hög facklig organisationsgrad

- hög organisationsgrad på arbetsgivarsidan (andelen 

löntagare som täcks av arbetsgivarorganisationer)







Sprickor i arbetsmarknadsmodellen

Även om Sverige har både hög facklig organisationsgrad och 

hög kollektivavtalstäckning finns det sprickor som på sikt kan 

utgöra ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen:

 ”Kollektivavtalens vita fläckar”: låg facklig anslutning och 

oorganiserade arbetsgivare (sid. 93-105)

 Den fackliga organisationsgraden har gått ned mycket mer 

hos utrikes än hos inrikes födda arbetare sedan 2006

 Organisationsgraden har gått ned betydligt mer hos 

arbetarna än hos tjänstemännen sedan 2006

 Organisationsgraden bland tidsbegränsat anställda och 

unga har sjunkit mer än genomsnittet sedan 2006















fast anställda fast anställdatidsbegränsat tidsbegränsat





Omständigheter som haft/har en mer negativ inverkan på 

arbetarnas organisationsgrad än på på tjänstemännens

- Avsevärt högre a-kasseavgifter under åren 2007-2013 

- Även den rena fackavgiften är i regel högre hos LO-förbunden

- Inte lika vanligt med inkomstförsäkringar som bland tjänstemännen

- Högre andel tidsbegränsat anställda bland arbetare

- Högre andel deltidsanställda bland arbetare

- Högre andel ungdomar bland arbetare

- Högre andel utrikes födda bland arbetare

- Dessutom ofta en kombination av ovanstående

- Omvänt är tjänstemännen överrepresenterade i offentlig sektor

- Vid jämförelser med andra länder har det en positiv inverkan på 
tjänstemännens organisationsgrad att de har egna förbund och 
centralorganisationer

- Flera tjänstemannafack är dessutom professionsföreningar eller 
representerar en viss kår 











Framtidsscenarion





Coronakrisen
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