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Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven

Sammanfattning 

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologi
industrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 
2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen 
på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på före
tagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra 
finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och 
stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare 
och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, 
beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, 
andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas syn
sätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. 
Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska 
arbetsmarknadsmodellen.
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Organisationslista

Eftersom de organisationer vi behandlar i rapporten är finska 
har vi valt att presentera en lista som tydliggör vad vi hänvisar 
till när vi använder olika benämningar på organisationer och 
arbetsmarknadens parter i rapporten. Det svenska namn som de 
själva använder på sina hemsidor har använts i så stor utsträckning 
som möjligt. Nämnas ska även att vi använt versal när vi skriver om 
en organisation och gemen när det gäller en bransch, exempelvis 
Skogsindustrin och skogsindustrin.

Akava, Centralorganisationen för högutbildade: Centralorgani
sationens medlemsförbund representerar drygt 611 000 eko
nomer, arkitekter, jurister, tekniska experter med flera. YTN är 
Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. 

EK – Elinkeinoelämän Keskusliitto: Finskt Näringsliv, företagens 
arbetsgivarorganisation i Finland, och motsvarigheten till Svenskt 
Näringsliv i Sverige.

ETLA, Näringslivets forskningsinstitut: Ett privat forskningsin
stitut som forskar om produktivitet, arbetsmarknadens funktion 
och balansen i ekonomin. 

Fackförbundet Pro – Proliitto: Facket för de lägre tjänstemännen 
i Finland och har 120 000 medlemmar. Är även medlemmar i 
tjänstemännens centralorganisation STTK. 
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FFC, Finlands fackförbunds centralorganisation  – Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK): Finlands Fackförbunds 
centralorganisation som är centralorganisationen för arbetare 
med 17 medlemsförbund, Finlands motsvarighet till svenska LO. 

Industrifacket – Teollisuusliitto: Facket är det största facket inom 
industrin i Finland med 200 000 medlemmar som jobbar inom 
35 olika avtalsbranscher. Närmsta motsvarigheten i Sverige är 
IF Metall. Industrifacket är även dem medlemmar i FFC. 

Kemiindustrin – Kemianteollisuus: Arbetsgivarorganisationen för 
kemiska industrin med medlemmar som Neste, Kemira, Tikkurila 

Pappersarbetarförbundet – Paperiliitto: Facket för de anställda 
inom massa och pappersindustrin som har 33 585 medlemmar 
enligt deras hemsida (20210814). Facket är medlemmar i cen
tralorganisationen FFC. 

Riksförlikningsmannens byrå – Valtakunnansovittelijan toimi
sto: Finlands motsvarighet till Medlingsinstitutet och består av 
Riksförlikningsmannen tillsammans med ett antal förlikningsmän 
som har uppdrag som bisyssla.

Skogsindustrin – Metsäteollisuus: Arbetsgivarorganisationen för 
företagen inom skogsindustrin där de stora massa och pap
persföretagen UPM Kymmene, Metsä Group och Stora Enso är 
medlemmar.

STTK, Tjänstemannacentralorganisationen – Toimihenkilökes
kusjärjestö STTK: Tjänstemännens centralorganisation med vård
förbundet Tehy som största medlemsförbund. 
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Tehy, Vårdförbundet: Finlands största fackorganisation för an
ställda inom social och hälsovård samt det pedagogiska området. 
Fackförbundet har drygt 160 000 medlemmar och är STTK:s 
största medlemsförbund. Avtalspart är främst kommunerna.

Teknologiindustrin – Teknologiateollisuus: Arbetsgivarorga nisa
tionen för företag inom it, teknik och verkstad med medlems
företag som Outokumpu, Kone, Nokia, och Wärtsilä. 90 procent 
av medlemmarna är små eller medelstora. 

YTN – De högre Tjänstemännen inom privat sektor: Akavas för
handlingsorganisation inom den privata sektorn. De är dem 
som representerar Akavas medlemmar inom teknologiindustrin.  
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Inledning

I början av oktober 2020 beslutade arbetsgivarna inom organisa
tionen Skogsindustrin i Finland att lämna de branschvisa kollek
tivavtalen. I stället finns en ambition att alla medlemsföretag ska 
förhandla fram egna avtal på lokal nivå, direkt med medarbetarna. 
Beslutet anses kunna förändra den finska arbetsmarknadsmo
dellen i grunden. Enligt Skogsindustrins styrelseordförande Ilkka 
Härmälä vill de ”vara med och skapa ett nytt synsätt på avtal, så 
att Finland och den finska skogsindustrin når framgångar också 
i framtiden” (Hellström & Karlsson, 2020). 

Till mångas förvåning valde de finska arbetsgivarna inom 
Teknologiindustrin, motsvarande svenska Teknikföretagen, att 
i mars 2021 följa efter och säga upp avtalen på industrinivå. 
Samtidigt skapade de en ny organisation som de företag som även 
framgent vill ha kollektivavtal på industrinivå kan ansluta sig till. 

Övriga branscher har så här långt valt att avvakta utvecklingen. 

Från fackligt håll är Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
(FFC) och Tjänstemannacentralorganisationen (STTK) kritiska 
till Skogsindustrins och Teknologiindustrins beslut. De menar 
att det på sikt kan leda till olika löner och villkor på olika håll i 
landet samt till ökad osäkerhet för de anställda.

De nuvarande kollektivavtalen går ut med start i slutet av 2021 
och avtalsomgången pågår fram till slutet av våren 2022. Det 
råder osäkerhet om vad som kommer att hända med löner och 
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konfliktåtgärder. En allmän uppfattning är dock att utvecklingen 
innebär att den finska kollektivavtalsmodellen står i stöpsleven.

Även ur ett svenskt perspektiv är denna utveckling principiellt 
intressant. Sverige har en arbetsmarknadsmodell som i flera 
avseen den liknar den finska, med hög organisationsgrad, kollektiv
avtal med hög täckningsgrad, starka centralorganisationer, tillå
tande konfliktregler och en centraliserad lönebildning. Dessutom 
är den arbetsrättsliga lagstiftningen delvis dispositiv i bägge 
länderna. Samtidigt finns viktiga skillnader. På den finska arbets
marknaden har exempelvis staten en väsentligt större roll än på 
den svenska, det är bland annat vanligt med centrala inkomst
politiska uppgörelser och allmängiltigförklaring av kollektiv avtal. 
Det finska medlingsinstitutet (Riksförlikningsmannen) är också 
väsentligt svagare än sin svenska motsvarighet. Finland har dess
utom sedan år 1999 euron som valuta (som kontantvaluta den 
1 januari 2002), vilket gör att en rörlig växelkurs inte kan rädda 
konkurrenskraften om löneökningarna blir för höga.

Sverige har vidare en skogsindustri som i hög grad liknar den 
finska, delvis med svensktfinskt ägande. En stark strukturell 
omvandling pågår i bägge länderna, där anläggningar som produ
cerar tidningspapper avvecklas på grund av vikande efterfrågan. 
Även i övrigt finns betydande likheter mellan finsk och svensk 
näringslivsstruktur, även om den svenska tillverkningsindustrin 
är väsentligt större. Bägge har världsledande basindustri och 
teknologiföretag, och är små exportorienterade ekonomier 
där näringslivets konkurrenskraft är avgörande för tillväxt och 
välståndsutveckling.

Samtidigt kan historiska paralleller dras till 1983 då Verk
stadsföreningens, Sveriges Ingenjörer och Metall beslutade sig 
för att bryta sig ur de centrala kollektivavtalsförhandlingarna 
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i Sverige. Bakgrunden var, precis som i dagens Finland, åter
kommande hög strejkfrekvens, dyra avtal, urholkad konkur
renskraft och en kritik mot en alltför centraliserad lönebild
ning. Men till skillnad från i Finland var följaktligen delar av 
fackföreningsrörelsen med på beslutet. En annan parallell är 
Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF) beslut i slutet av 1980
talet att framöver avstå från att göra uppgörelser med LO. Den 
nya ambitionen var då att all lönebildning i stället skulle ske på 
lokal nivå (Karlson & Lindberg, 2013). Så blev det dock inte, utan 
samordning och märkessättning återkom i slutet av 1990talet 
med Industriavtalet och Medlingsinstitutets tillkomst.

Syftet med denna rapport är i första hand att beskriva den 
aktuella utvecklingen på finsk arbetsmarknad: Vilken var bak
grunden till finska Skogsindustrins och Teknologiindustrins 
beslut? Vilka motiv hade de inblandade aktörerna? Är det troligt 
att andra branscher kommer att följa efter? Hur ser de fack
liga motparterna på utvecklingen och vilka är deras åtgärder? 
Vilken roll spelar konfliktregler och andra statliga regleringar? Vi 
kommer också att diskutera ett antal lärdomar för den svenska 
arbetsmarknadsmodellen.

Denna studie baseras främst på intervjuer med finska industri 
och partsföreträdare, men också på underlag från finsk medie
debatt och tidigare forskning. Totalt har 11 intervjuer genomförts 
med centrala aktörer på den finska arbetsmarknaden under 
perioden mars till juni 2021. Rapporten inleds med att kortfattat 
beskriva utvecklingen på finsk arbetsmarknad och de industrisek
torer som har initierat den för rapporten aktuella förändringen. 
Därefter följer en kort forskningsöversikt om decentraliserad 
lönebildning samt ett avsnitt om den finska arbetsmarknads
modellen, delvis i jämförelse med den svenska. I de avsnitt som 
sedan följer presenteras intervjustudien, strukturerad utifrån 
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ett antal övergripande teman som framkommit i intervjuerna. 
Rapporten avslutas med en analys och diskussion om möjliga 
lärdomar. Vår avsikt är att följa utvecklingen och återkomma 
med ytterligare rapporter.
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Bakgrund: Finlands arbetsmarknad

Finsk arbetsmarknad har länge präglats av konflikter med ett 
stort antal förlorade arbetsdagar, vilket har haft konsekvenser 
för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Sedan millen
niumskiftet har konflikterna minskat något i absoluta tal och en 
stor del av konflikterna på finsk arbetsmarknad har varit kon
centrerad till skogsindustrin och teknologiindustrin (Asplund, 
2007). I anslutning till finanskrisen ökade löneökningarna kraf
tigt. Som en följd slöts tre centrala inkomstpolitiska uppgörel
ser mellan stat och arbetsmarknadens parter, där såväl löne
ökningar som olika skatter, bidrag och regleringar har varit 
föremål för beslut (JonkerHoffrén, 2020). Problemen har dock 

Diagram 1: Förlorade arbetsdagar/år 

Källa: Antalet förlorade arbetsdagar är tagna från Finlands officiella statistik (2019). Notera att data för 
förlorade arbetsdagar endast finns tillgängliga till och med 2019. 
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återkommit, samtidigt som det funnits kritik mot den starka 
centraliseringen under en längre tid (Pekkarinen & Alho, 2005). 
Arbetsgivarorganisationer inom den privata sektorn har vid olika 
tillfällen valt att ställa sig utanför dessa uppgörelser och vissa har 
även valt att lämna arbetsgivarnas centralorganisation. Diagram 1 
visar antalet förlorade arbetsdagar på finsk arbetsmarknad sedan 
2003, tillsammans med ett antal viktiga händelser.

För att förstå arbetsgivarnas försök att reformera det finska 
avtalssystemet krävs en redogörelse för händelseförloppet de 
senaste åren. År 2004 bildas den centrala arbetsgivarorgani
sationer Finlands Näringsliv (EK), motsvarigheten till Svenskt 
Näringsliv (Svenska Yle, 2004), där såväl Skogsindustrierna 
som Teknologiindustrierna tills nyligen ingick. Ett inkomst
politiskt avtal tecknades för perioden 2005 till 2007, vilket 
Skogsindustrierna valde att stå utanför (JonkerHoffrén, 2020). 
De efterföljande förhandlingsförsöken inom massa och pappers
industrin ledde till en omfattande arbetsmarknadskonflikt i maj 
2005 då finska Pappersarbetarförbundet gick ut i strejk vilket 
Skogsindustrierna svarade på genom en lockout under två veckor 
(SVT, 2005). Strejken i Finland ledde till sympatiåtgärder inom 
pappers och massaindustrin i Sverige, främst i form av över
tidsblockad. Även svenska Byggnads uttryckte sitt stöd för de 
finska pappersarbetarna genom att vidta sympatiåtgärder i form 
av blockad (Byggnads, 2005). Efter en tid av stridsåtgärder från 
båda sidor, vilket resulterade i ett stort antal förlorade arbetsda
gar, tecknade parterna till slut ett kollektivavtal på industrinivå. 

Redan under tidigt 2000tal pressande ett antal större företag 
EK och dess föregångare att lämna de centrala trepartsöverens
kommelserna mellan parter och politik. Man ville i stället ha ökad 
möjlighet till lokal anpassning. Bland andra var Teknologiindustrin 
drivande för frångången av de centrala överenskommelserna 
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och flytta förhandlingarna ända ner på lokal nivå (Bergholm & 
Bieler, 2013). En följd av trycket från medlemmarna gjorde att 
EK år 2007 annonserade att de inte längre skulle teckna några 
central inkomstpolitiska avtal (JonkerHoffrén, 2020). 

Under den period som följde, fram till 2011, tecknades endast 
kollektivavtal på industri eller branschnivå, vilket ledde till höga 
löneökningar. Samtidigt rådde ekonomisk kris. Under denna 
period gjordes 2009 ett försök att etablera Teknologiindustrin 
som löneledare och märkessättare för att hålla nere löneök
ningstakten, enligt svensk förebild (JonkerHoffrén, 2020). Detta 
misslyckades dock. 

Efter finanskrisen 2008–2009 hade Finland en låg BNPutveckling 
och exporten återhämtade sig inte på samma sätt som i andra 
länder. En viktig anledning till detta var svårigheterna som fun

Diagram 2: Finlands kostnadskonkurrenskraft i 
 förhållande till euroområdet 

Källa: Euro & Talous 6/2020 citerad i Riksförlikningsmannens byrå (2021). Uppdaterad av författarna med 
siffror för 2020 från Finlands Centralbank.
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nits i telekommunikationssektorn och pappersindustrin, vilka är 
särskilt viktiga för finsk industri (Borg & Vartiainen, 2015). Den 
urholkade konkurrenskraften orsakades av ökande lönekostnader 
i kombination med låg produktivitet. I diagrammet nedan visas 
de nominella arbetskraftskostnadernas utveckling i Finland i 
förhållande till euroområdet 1995 till 2020.

Enligt data från OECD ökade enhetsarbetskostnaden per anställd 
med 5,8 procent 2008 och 8,2 procent 2009, medan motsvarande 
siffror i Sverige var 5,4 respektive 4,6 procent (OECD, 2021). Det 
säsongsrensade arbetskraftskostnadsindexet steg 2009 dessutom 
mer i skogsindustrin än i snittet för industrisektorerna, 7 pro
cent jämfört med 5,3 procent (Finlands Officiella Statistik, 2021). 

Problemen med den urholkade konkurrenskraften ledde till att 
EK år 2011 respektive 2013 i syfte att begränsa löneökningstakten 
återigen tecknade två centrala trepartsöverenskommelser med 
de fackliga centralorganisationerna och med staten. Ett särskilt 
avtal, kallat Konkurrenskraftsavtalet, tecknades även 2016 efter 
politiska påtryckningar (JonkerHoffrén, 2020). Avtalet innebar 
bland annat 24 timmar extra årsarbetstid med målsättningen 
att minska kostnaden per arbetskraftsenhet med 5 procent 
(Savolainen, 2016). 

Skogsindustrin ställde sig aldrig bakom 2016 års överenskom
melse. Man lämnade EK i nära anslutning till tecknandet (Jussi 
Pesonen har i en intervju i Svenska Yle sagt att beslutet inte var 
kopplat till konkurrenskraftsavtalet och pekade i stället på att 
Skogsindustrin varit missnöjd med intressebevakningen och ville 
vara självständiga) (Burnell, 2016).

År 2015 ändrade EK sina stadgar och annonserade att de efter 
Konkurrenskraftsavtalet officiellt lämnar förhandlingarna åt 
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medlemsförbunden. Då hade man länge haft som målsättning 
att inte behöva träffa centrala trepartsöverenskommelser (EK, 
2015). 

Under den senaste förhandlingsrundan 2019 till 2020 uppstod 
nya arbetsmarknadskonflikter inom både teknologiindustrin och 
skogsindustrin. Teknologiindustrins avtal med Industrifacket 
löpte ut under hösten 2019 och efter ett antal månader av för
handling, förlikningsförsök och stridsåtgärder lyckades de till 
slut teckna ett nytt avtal den 4 januari 2020 (Söderqvist, 2020). 
Omfattande konflikter ägde även rum inom skogsindustrin under 
början av 2020, efter misslyckade förhandlingar, men ett avtal 
tecknades till slut 10 februari 2020 med slutdatum 31 december 
2021. 

Den 1 oktober, 2020, annonserade Skogsindustrin, utan förank
ring hos andra sektorer, att de inte längre tänker förhandla åt 
sina medlemmar och att avtal i stället ska slutas på företagsnivå. 
Även deras centrala organisation och dess medarbetare avveck
las. Beslutet kritiserades öppet och direkt av de båda fackliga 
organisationerna FFC och STTK (Hellström & Karlsson, 2020). 

Skogsindustrins beslut kom efter att de under en längre tid 
kritiserat kollektivavtalen för att vara dyra och rigida. Genom 
beslutet ville de skapa möjlighet att anpassa avtalen till deras 
medlemsföretags olika förutsättningar. Att Skogsindustrin varit 
kritiska till de centrala inkomstpolitiska överenskommelserna 
och att de under en längre tid försökt förändra sina kollektiv
avtal, framför allt med Pappersarbetarförbundet, var således 
ingen hemlighet. 

Utöver övergången till förhandlingar på företagsnivå meddelade 
det största medlemsföretaget UPMKymmene den 8 februari 
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2021 dessutom att man i fortsättningen endast kommer att dis
kutera anställningsvillkor i personliga utvecklingssamtal med alla 
tjänstemän, något som enligt Pro (skogsindustrins avtalspart på 
tjänstemannasidan) riskerar att förstöra den avtalskultur man 
byggt upp i Finland (Fackförbundet Pro, 2021a). 

Den 25 mars meddelade Teknologiindustrin i Finland att de 
också säger upp sina sektorsvisa avtal för sina medlemmar i 
syfte att åstadkomma lokala avtal. Avsikten är även att perso
nalens möjligheter att delta i företagens beslutsfattande ska 
öka. Samtidigt skapar de en ny organisation som företagen 
kan ansluta sig till för att träffa kollektivavtal på industrinivå 
(Teknologiindustrin, 2021). 

Medlemmarna kommer således kunna välja att gå med i den 
nya arbetsgivarorganisationen om de vill ha kollektivavtal 
på industrinivå, vilket gör beslutet något mindre radikalt än 
Skogsindustriernas. Det framgår i en av intervjuerna att några 
stora arbetsgivare redan har anslutit sig till den nya organisa
tionen. Hur många av medlemsföretagen som väljer att gå med 
i den nya organisationen är ännu oklart. 

Direkt efter Skogsindustriernas beslut meddelade Pappers
arbetarförbundet att de fortsatt tänker föra sina medlemmars 
talan, även om samtalen sker på företagsnivå. Detta tydliggjordes 
senare på förbundets årsmöte den 17 juni 2021 där en regeländ
ring antogs som innebär att de enskilda ombuden ute på före
tagen inte kan teckna kollektivavtal på företagsnivå, i stället ska 
Pappersarbetarförbundet fortsatt teckna centrala avtal på indu
strinivå (Pappersarbetarförbundet, 2021).  Även Industrifackets 
ordförande Riku Aalto har vid deras förbundsfullmäktigemöte 
den 12 till 13 augusti i år sagt att de inte kommer inleda några 
förhandlingar med företag inom Teknologiindustrin innan de har 
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förhandlat fram ett resultat med den nya arbetsgivarorganisa
tionen (Industrifacket, 2021a; Industrifacket, 2021b). 

Även andra fackliga organisationer har reagerat. Förbundet 
för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL anser att 
Teknologiindustrins beslut destabiliserar hela det finländska 
arbetsmarknadssystemet. Enligt JHL:s ordförande Päivi Niemi
Laine äventyrar Teknologiindustrin arbetsfreden, avtalsrörelsen, 
pensionssystemet och arbetslöshetssystemet. Alla de här är 
kopplade till systemet med kollektivavtal, säger hon (Gustafsson, 
2021).

Situationen framstår således som låst, då arbetsgivar och 
arbetstagarparterna har mycket olika uppfattningar om utveck
lingen. Det framgår samtidigt på de närmast berörda fackens 
hemsidor att förhandlingar på företagsnivå nu har inletts inom 
Skogsindustrins avtalsområde. Exakt hur förhandlingarna går till 
och hur detta påverkar relationerna mellan de lokala organisa
tionerna och de centrala förbunden är när den här rapporten 
skrivs oklart. 

Det första avtalet som upphör att gälla i den kommande avtalsrör
elsen är det inom teknologiindustrin som löper ut 30 november 
2021 medan det första avtalet inom pappersindustrin löper ut 
den 31 december 2021. Vissa andra avtal inom samma sektorer 
upphör att gälla under våren 2022. En överblick över löptiderna 
för de allmängiltigförklarade avtalen inom vissa relevanta sek
torer presenteras i bilaga 2. 

Andra sektorer vars avtal löper ut under 2022 kommer med 
all sannolikhet att noga bevaka utfallet i både inom teknologi
industrin och skogsindustrin för att välja strategi därefter. 
Exempelvis upphör gällande avtal inom handeln den 31 januari 
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2022, medan vård och omsorgssektorerna löper till senvåren 
2022. Vårdpersonalen har i Finland precis som i många andra 
länder höga förväntningar på kommande avtalsrörelse efter hårt 
jobb under covid19pandemin. 
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Finsk skogs- och teknologiindustri

De industrier som nu försöker få till stånd en förändring av det 
etablerade kollektivavtalssystemet står tillsammans för omkring 
70 procent av Finlands export. Finsk skogsindustri är en historiskt 
viktig sektor och de 71 medlemmarna i Skogsindustrierna står 
för 20 procent av landets export samtidigt som de sysselsät
ter direkt cirka 42 000 personer (Skogsindustrin, u.å.). Sektorn 
liksom arbetsgivarorganisationen domineras av tre stora pap
perskoncerner och 19 av de 71 medlemmarna är företag som 
tillhör antingen UPMKymmene, Metsä eller Stora Enso. Dessa 
tre koncerner har en central roll i utvecklingen inom industrin. 
De är alla globala företag och har produktionsanläggningar på 
flera platser utomlands. Vid sidan av dessa koncerner finns även 
mindre medlemsföretag inom främst sågverkssektorn. 

Teknologiindustrins medlemsföretag är också centrala för 
Finlands ekonomi och detta är den största industribranschen. 
Teknologiindustrin har fler än 1 600 medlemsföretag som till
sammans sysselsätter ca 300 000 finländare, dessutom står 
den finska teknologiindustrin för över 50 procent av landets 
export (Teknologiindustrin, 2020). Dess främsta branscher är 
IT, elektronik och elindustrin, maskin och metallproduktind
ustrin samt förädling av metaller, med kända medlemsföretag 
som Outokumpu, Kone, Nokia och Wärtsilä. Till skillnad från 
hos Skogsindustrin finns det ett stort antal mindre och medel
stora företag inom organisationen. Teknologiindustrin har varit 
den inofficiella löneledaren i Finland och har tillsammans med 
Skogsindustrierna varit först ut i förhandlingsrundorna. 
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Komplicerade avtal
Inom bägge industrierna finns en vilja bland arbetsgivarna att 
förändra kollektivavtalen. De nuvarande avtalen är både kom
plicerade och långa, men särskilt utmärker sig Skogsindustrins 
avtal med Pappersarbetarförbundet, kallad ”Gröna boken”, som 
är på närmare 200 sidor, med en rad historiskt framförhand
lade villkor. I tabell 1 nedan görs en enkel kvantitativ jämförelse 
mellan de finska och svenska arbetar och tjänstemannaavta
len inom pappers och massaindustrin respektive teknik eller 
verkstadsindustrin. 

Tabell 1: Jämförelse mellan finska och svenska 
 kollektivavtal

Avtal Land Antal sidor Antal ord Antal tecken

Papper Finland 198 37 740 258 011

Papper (Medarbetaravtal) Sverige 96 23 784 141 654

Teknik Finland 202 33 095 250 130

Teknik Sverige 55 18 782 117 402

Teknik Tjänsteman Finland 162 27 114 176 118

Teknik Tjänsteman Sverige 116 28 005 173 207

Källa: De svenska avtalen har hämtats från de respektive facks hemsida. Pappers, IF Metall och Sveriges 
Ingenjörer medan de finska avtalen har hämtats från samlingen av allmänt bindande avtal som finns att 
hämta på den offentliga internettjänsten Finlex som ägs av justitieministeriet i Finland. Antal ord och tecken 
har räknats med det inbyggda verktyget i Microsoft Word.

Det är inte problemfritt att göra direkta kvantitativa jämförelser 
av antalet ord och tecken mellan svenska och det finska avtal inom 
pappersindustrin eftersom det svenska avtalet inom massa och 
pappersindustrin är ett medarbetaravtal som gäller både arbetare 
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och tjänstemän. 1) Vi ser dock att de finska kollektivavtalen inom 
båda branscherna är betydligt mer omfattande än deras närmsta 
motsvarighet i Sverige, i alla fall på arbetarsidan. 

Pappersavtalet i Finland är dubbelt så långt som medarbetar
avtalet i Sverige och innehåller detaljerade regler som saknas i 
den svenska motsvarigheten. Det finns till exempel ett bastu
tillägg inskrivet i kollektivavtalet, vilket har lyfts under studiens 
intervjuer som exempel på en föråldrad paragraf. Tillägget inne
bär att anställda som utför arbete mellan klockan 06:00 på lördag 
eller helgaftnar och 06:00 på nästkommande helgdag erhåller 
ett tillägg på 23,05 procent av medeltimersättningen räknat på 
föregående fjärde kvartal. Skälet ska ha varit att arbete under 
denna tidsperiod innebär att man missar den i Finland viktiga 
lördagsbastun.

Arbetaravtalet inom teknologiindustrin är i princip lika långt och 
innehåller även det mycket detaljer, men det finns fler möjlighe
ter till lokala överenskommelser. Av intervjuerna vi genomfört 
framgår dock att även om det på pappret finns möjligheter till 
lokala överenskommelser är avtalet så specifikt att det i praktiken 
ger de lokala parterna litet handlingsutrymme. Mellan finska 
och svenska tjänstemannaavtal är skillnaden mindre. Dock är 
teknikavtalet i Sverige ett likalydande avtal där flera tjänsteman
naförbund skrivit under tillsammans medan de i Finland tecknas 
separata avtal för de olika tjänstemannaorganisationerna, det som 
utgör jämförelsepunkten här är de lägre tjänstemännens avtal.

1  Inom massa och pappersindustrin i Sverige har facken gemensamt tecknat avtal 
kring de allmänna anställningsvillkoren, ett så kalla medarbetaravtal, men har sepa
rata avtal som reglerar löner. Eftersom det allmänna avtalet troligtvis är längre än 
det hade varit med bara Pappers som avtalspart och det separata löneavtalet endast 
är 47 sidor långt görs valet att använda det allmänna avtalet i jämförelsen.
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Inom bägge industrierna har man från arbetsgivarens sida 
uttryckt frustration med komplexiteten och detaljrikedomen 
av sina avtal. Vid jämförelse mellan dem och motsvarande avtal i 
Sverige framgår också att de finska kollektivavtalen är längre och 
mer detaljerande, trots att verksamheterna torde vara likartade.
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Tidigare forskning om decentraliserad 
lönebildning

Finland är ett land med starkt centraliserad lönebildning. 
Arbetsgivarna, åtminstone i de två viktigaste exportsektorerna, 
har genom 2020 års beslut gjort ett radikalt försök att öka möj
ligheterna till lokal anpassning och ökad flexibilitet. 

Den aktuella utvecklingen kan ses som en del av en trend mot 
ökad decentralisering av lönebildningen som pågått i många 
länder de senaste decennierna i Europa (Visser, 2016; Katz, 1993). 
Samma decentraliseringstrend kan även observeras i Norden 
(Andersen m fl, 2015; JonkerHoffrén, 2019; Karlson & Lindberg, 
2012; Kjellberg, 2019; Stokke & Seip, 2008). 

Effekterna av decentralisering av lönebildningen har undersökts 
på flera olika sätt. Enligt Calmfors och Driffills (1988) välkända 
modell finns det ett konkavt samband mellan löneökningar och 
lönebildningens centralisering, där lägst löneökningar uppnås 
antigen genom total decentralisering, det vill säga företagsvisa 
förhandlingar, eller genom total centralisering. Förklaringen är 
starkt konkurrenstryck vid företagsvisa förhandlingar respek
tive parternas internalisering av externaliteter (prisökningar för 
andra) vid stark samordning eller centralisering. Högst löneök
ningar uppstår enligt modellen vid sektorsvisa förhandlingar 
på industrinivå. 

CalmforsDriffillkurvan bygger dock bland annat på ett anta
gande om en sluten ekonomi vilket gör att den inte rätt av kan 
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appliceras på vare sig Sverige eller Finland som båda är små 
öppna ekonomier (Flanagan, 1999). Sambanden kompliceras även 
av länders olika institutionella traditioner, parternas organisa
tionsgrad, övriga regleringar med mera. Ett resultat är att insti
tutionell förändring i sig av kollektivavtalsstrukturer tenderar, 
oavsett om det handlar om centralisering eller decentralisering, 
att försvåra möjligheten att hålla nere löneökningstakten en tid 
efter förändringen (Brandl & Ibsen, 2017). 

Flera mikroekonomiska studier visar att lönerna tenderar att 
öka när de bestäms på företagsnivå (Dahl m fl, 2013; Plasman 
m fl, 2007; Card & De la Rica, 2006). Effekter av individuella 
avtal på lönespridningen verkar dock variera mellan analyserna. 
Plasman och medförfattare (2007) visar till exempel att lönerna 
ökade i Spanien med individuellt förhandlade kontrakt sam
tidigt som lönespridningen minskade, medan Card och De la 
Rica (2006) visar att företagsvisa förhandlingar i samma land 
ökade lönespridningen. I en översikt av litteraturen kring de 
makroekonomiska effekterna av koordineringsgraden i kollektiv
avtalsförhandlingarna visar Aidt och Tzannatos (2008) att ökad 
koordinering leder till en mer sammanpressad lönestruktur. Det 
finns även resultat från Finland som visar att lokal lönebildning 
ger en ökad lönespridning bland tjänstemän men pressar sam
man lönen bland arbetare (Kauhanen m fl, 2020). Utan centrala 
avtal ökade även variationen av den genomsnittliga löneökningen 
mellan olika företag (Uusitalo & Vartiainen, 2009). 

Trots att lokala förhandlingar ser ut att kunna leda till högre 
lönekostnader för företagen har det hos arbetsgivarna i Finland 
länge funnits en vilja att förhandlingarna i större utsträckning 
ska bestämmas på lokal nivå, och den viljan har varit särskilt 
tydlig inom skogsindustrin (Pekkarinen & Alho, 2005). Som redan 
framgått kan det dock i första hand vara ökad flexibilitet kring 
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andra villkor än lön som man främst vill åstadkomma i syfte att 
bättre klara konkurrensen på den globala marknaden. Dock finns 
det inte mycket tidigare forskning på hur de generella anställ
ningsvillkoren påverkas av lokala förhandlingar. Samtidigt ska 
inte uteslutas att även förhoppningar om längre lönekostnader, 
exempelvis i samband med nedläggningshot av enskilda produk
tionsanläggningar, kan vara ett mål med lokala förhandlingar. 

Liknande decentraliseringsförsök har gjorts i exempelvis Tyskland 
och Danmark med olika förutsättningar och olika resultat. Det 
finns delade meningar kring hur decentraliseringen av förhand
lingssystemet i Tyskland gick till men en vanlig hypotes är att 
arbetstagarna var tvungna att ge efter på villkoren genom lokala 
förhandlingar för att säkra jobben och öka företagens konkur
renskraft. Den minskade centraliseringen skedde via ömsesidiga 
överenskommelser mellan arbetsmarknadens tre huvudparter: 
fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och lokala företagsråd 
(Dustmann m fl, 2014: 176). Allt fler företag och deras anställda 
står också helt utanför kollektivavtalssystemet. Men kollektivav
talen har också blivit mindre styrande. I ökad utsträckning kan 
företagen avvika från branschavtalens villkor. Sammantaget har 
detta lett till en mer återhållsam löneutveckling och ökad löne
spridning, vilket i sin tur har bidragit till ökad konkurrenskraft, 
tillväxt och sysselsättning (Karlson & Herlitz, 2018). 

I Danmark skedde decentraliseringen i flera steg genom över
enskommelser mellan arbetsgivarna och de fackliga organisatio
nerna. Förändringen innebär bland annat att de flesta kollektiv
avtal i dag endast stipulerar minimilöner, medan lönesättningen 
har blivit alltmer lokal och individuell. Kollektivavtalen har också 
blivit alltmer flexibla vad gäller arbetstider och liknande (Karlson 
& Lindberg, 2012). Processen drevs på av arbetsgivarsidan, men 
det var ett samarbete mellan parterna som möjliggjorde för
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ändringen av systemet. Det fanns en gemensam förståelse för 
behovet av att säkra konkurrenskraften och jobben genom att 
decentralisera förhandlingarna.  

Även i Finland finns det vissa möjligheter till lokal anpassning av 
kollektivavtalen, men främst på löneområdet. Decentraliseringen 
är dock beroende av att arbetsgivare och fack lyckas komma 
överens (Asplund, 2007). Som framgått har i stället centrala 
trepartsuppgörelser varit ett återkommande fenomen.
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Den finska arbetsmarknadsmodellen

Den finska arbetsmarknadsmodellen liknar den svenska i flera 
avseenden. Såväl organisationsgrad som täckningsgrad är hög, 
man har starka centralorganisationer, tillåtande konfliktregler 
och betydande centralisering i lönebildningen. I båda länderna 
har dock organisationsgraden minskat sedan 2000talet. 2018 var 
60 procent av de anställda i Finland fackligt organiserade medan 
motsvarande siffra för Sverige var 68 procent (Medlingsinstitutet, 
2021). Täckningsgraden är likartad i båda länderna och låg 2016 
på runt 90 procent (OECD/AIAS ICTWSS databasen), vilket inte 
förändrats nämnvärt de senaste åren. Att länderna har liknande 
täckningsgrad även om organisationsgraden är något lägre i 
Finland än i Sverige beror delvis på att allmängiltigförklaringen 
av kollektivavtal i Finland, vilket innebär att även medarbetare i 
företag som saknar kollektivavtal täcks av det i sektorn allmänt 
bindande avtalet. 

Men de båda ländernas modeller skiljer sig i flera avseenden åt. 
Den viktigaste skillnaden är att den finska modellen har präglats 
av en hög grad av ”tripartism”, med staten som tredje part, där 
arbetsmarknadens parter genom inkomstpolitiska överenskom
melser samtidigt förhandlar om löner och anställningsvillkor, 
arbetsmarknadsregleringar, skatter och socialpolitik (Kauppinen, 
2000), liknande de svenska så kallade Hagauppgörelserna i mitten 
på 1970talet. En parallell kan även dras med de svenska parternas 
Lasuppgörelse som genomförs med hjälp av lagstiftning och 
omfattande stöd till vidareutbildning och omställning.
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I Finland har de inkomstpolitiska överenskommelserna varit cen
trala sedan det första avtalet av detta slag tecknades 1968. Fram 
till 1996 var det bara fyra år då avtal på industrinivå tecknades 
utan ett inkomstpolitiskt avtal (Pehkonen, 1999). Om än starka 
aktörer på arbetsgivarsidan har förespråkat decentralisering 
och mindre statlig inblandning i just kollektivavtalsfrågor har 
de inkomstpolitiska uppgörelserna varit återkommande även 
på 2000talet. Enligt statistiska uppgifter från ICTWSS har det 
finska kollektivavtalssystemet i flera avseenden förblivit centralt 
medan kollektivavtalsförhandlingarna i länder som Sverige och 
Danmark decentraliserades i slutet på 80talet och början på 
90talet (Kauhanen & Nevavuo, 2021).

I Finland finns det en mängd olika mer eller mindre korporativa 
myndigheter på olika nivåer genom vilka de sociala parterna 
kan påverka. Detta gäller främst arbetsmarknadspolitiken, där 
Arbetsrådet är det viktigaste (Labour Institute for Economic 
Research & ECOTEC Research and Consulting Ltd, 1996). Detta 
råd består av minst nio ledamöter, där tre är oberoende och de 
övriga representerar arbetstagar och arbetsgivarorganisationer 
(Arbets och näringsministeriet, u.å.). Rådet har bland annat i 
uppgift att göra utlåtanden om tillämpningen av arbetslagstift
ning som exempelvis arbetstidslagen och semesterlagen men 
kan även lägga fram förslag till utveckling av lagstiftningen. 

Efter att de inkomstpolitiska avtalen förhandlats fram av cen
tralorganisationerna tillsammans med regeringsrepresentan
ter skickas det till respektive medlemsförbund för signering. 
Kollektivavtalen som sedan tecknas måste vara skriftliga och en 
facklig organisation måste stå som part på arbetstagarsidan för 
att det ska klassas som ett kollektivavtal (Labour Institute for 
Economic Research & ECOTEC Research and Consulting Ltd, 
1996). Avtalen på industrinivå lämnar i vissa fall utrymme för 
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lokala överenskommelser, dock gör detaljrikedomen i flera av 
avtalen det svårt att i praktiken lösa frågor lokalt. 

I Finland kan kollektivavtal bli allmängiltigförklarade vilket inne
bär att ett avtal som anses vara representativt för en bransch 
eller industri gäller även på oorganiserade arbetsställen. Detta 
innebär att ett enskilt anställningsavtal mellan arbetsgivare och 
individuell arbetstagare inte kan ge sämre villkor än vad som 
gäller i det kollektivavtal som bedöms vara representativ för 
branschen (2 kap §7 Lag 55/2001). Detta medför bland annat 
att lokala avsteg från arbetstidslagstiftningen inte kan göras.

En nämnd bestående av tre oberoende medlemmar beslutar 
huruvida ett avtal ska anses representativt inom sitt avtalsområde 
(Lag 56/2001). En norm som används av nämnden är att 50 pro
cent av de anställda i en bransch ska täckas av kollektivavtal för 
att det ska anses vara representativt 2). De villkor som gäller i ett 
allmänt bindande avtal binder endast arbetsgivaren och innebär 
inte fredsplikt för parterna (Salonaho, 2015). Allmänt bindande 
kollektivavtal finns i flera europeiska länder där de fungerar på 
olika sätt och används i olika utsträckning. I Tyskland innebär 
till exempel avtalen även förpliktelser mot arbetsgivaren från 
arbetstagarens sida (Salonaho, 2015). 

I enkätundersökningar har det framkommit att finska arbetsgi
vare anser allmänt bindande kollektivavtal problematiska och att 
det finns ett reformbehov, medan arbetstagare har rapporterat 

2 Alla vi pratat med menar att ett avtal måste täcka mer än hälften av de anställ
da inom en specifik bransch för att ett avtal ska kunna allmängiltigförklaras. Det 
framgår även genom att läsa besluten som finns tillgängliga på Finlex att huvudfokus 
ligger på antalet anställda som täcks i en bransch när nämnden ska avgöra huruvida 
ett kollektivavtal bör allmängiltigförklaras. 
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att det tycker behovet av reform är minimalt och att det fungerar 
bra (Salonaho, 2015). Det arbetsgivarna tycker är problematiskt 
att de allmänt bindande kollektivavtalen endast ger dem skyldig
heter och inga rättigheter samt att det inte går att fatta lokala 
överenskommelser inom ramen för ett allmänt bindande avtal. 

Konfliktreglerna i Finland är i jämförelse med andra europeiska 
länder tillåtande med få begränsningar, man har ingen propor
tionalitetsprincip och goda möjligheter till sympatiåtgärder. Till 
skillnad från i Sverige är politiska strejker tillåtna. 1970 blev det 
tillåtet att i den offentliga sektorn använda sig av stridsåtgärder 
(Labour Institute for Economic Research & ECOTEC Research 
and Consulting Ltd, 1996). 

Finland har under 1900talet utmärkt sig internationellt genom 
ett stort antal konflikter på arbetsmarknaden, vilket även har 
gällt under 2000talet (European Trade Union Institute, 2016; 
Stokke & Thörnqvist, 2001). Vilda, olovliga strejker som bryter 
fredsplikten är relativt vanliga, och betydligt fler än i Sverige 
(Lindberg, 2017). Det finns flera förklaringar till det relativt stora 
antalet konflikter. Vid sidan av de tillåtande konfliktreglerna 
är de historiska relationerna mellan arbetsmarknadens parter 
ansträngda, delvis som en följd av motsättningar och konflikter 
som går tillbaka till inbördeskriget 1918.

Det finska medlingsinstitutet, Riksförlikningsmannen, har en 
svagare ställning än sin svenska motsvarighet (Stokke, 2001). 
Riksförlikningsmannens uppgift är att medla mellan parterna på 
arbetsmarknaden. I Finland är medling obligatoriskt i arbetstvis
ter, även om parterna inte behöver godkänna medlingsbudet 
(Riksförlikningsmannens byrå, u.å.). Det finns likt i Sverige anmäl
ningsskyldighet vilket innebär att parterna måste varsla om 
konfliktåtgärder, men i Finland gäller den skyldigheten endast 
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på arbetsinställelse. Dock saknar Riksförlikningsmannen i stort 
sett egen utredningskapacitet och har heller inte till uppgift 
att säkerställa att lönebildningen är förenlig med ekonomins 
långsiktiga konkurrenskraft genom att följa en särskild lönenorm 
eller ett ”märke”. Kombinationen av ett av parterna överens
kommet industriavtal, och motsvarande förhandlingsordnings
avtal i andra sektorer, och ett medlingsinstitut med ett tydligt 
uppdrag att värna märket gör det lättare att i Sverige upprätt
hålla en god lönebildning och att hålla nere antalet konflikter 
(Medlingsinstitutet, 2020).  

I likhet med Sverige är lagstiftningen på arbetsmarknadsom
rådet i Finland delvis dispositiv. Parterna kan genom kollek
tivavtal därför komma överens om avvikelser från vissa para
grafer av arbetstidslagen, arbetsavtalslagen och semesterlagen 
(872/2019; 162/2005; 55/2001). Möjligheterna till avvikelser 
är stora i kollektivavtal där arbetsgivaren representeras av en 
riksomfattande arbetsgivarförening (34 § Lag 872/2019). Om 
en enskild arbetsgivare i stället tecknar kollektivavtal med en 
riksomfattande arbetstagarförening är möjligheterna att frångå 
lagstiftningen kring till exempel arbetstid betydligt mer begrän
sade. Centrala kollektivavtal premieras på så sätt i den finska 
arbetsmarknadslagstiftningen. 

Parterna och deras relationer
Parterna på finsk arbetsmarknad utgörs av tre fackliga centra
lorganisationer, nämligen Finlands fackförbunds centralorga
nisation (FFC), Tjänstemännens centralorganisation (STTK) och 
Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava). FFC:s 
medlemsförbund har flest medlemmar och organiserar omkring 
900 000 arbetare inom både privat och offentlig sektor fördelat på 
17 förbund. Akava organiserar ca 611 000 medlemmar utifrån exa
men eller yrkesställning fördelat på 36 medlemsförbund där den 
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privata sektorn (19 medlemsförbund) representeras av Ylemmät 
Toimihenkilöt (YTN) i avtalsförhandlingar. STTK är den minsta 
centralorganisationen och organiserar runt 500 000 medlemmar 
fördelat på 13 förbund. Näringslivet i Finland är organiserade i 
Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK), som nu Skogsindustrin står 
utanför. Kommunala arbetsmarknadsverket (KT), Statens arbets
marknadsverk (VTML) och Kyrkans arbetsmarknadsverk (KiT) är 
arbetsgivarorganisationerna inom den offentliga sektorn.  

Skogsindustrins avtalsparter är främst finska Pappersarbetar
förbundet och Industrifacket som båda är medlemmar i FFC 
samt Fackförbundet Pro som är medlem i centralorganisationen 
STTK. Skogsindustrin har även avtal med Meto som represen
terar Skogs och naturvårdsexperter och är även de medlem i 
STTK. De högre tjänstemännen inom industrin har vad vi kun
nat utröna inga kollektivavtal inom skogsindustrin, för Akavas 
medlemmar tecknas i stället avtal med den enskilda anställda. 

Diagram 3: Visar relationerna mellan de för studien 
relevanta parterna på finska arbetsmarknaden 

Källa: Loggorna är hämtade från respektive organisations hemsida. Notera att Skogsindustrin inte längre är 
medlemmar i EK vilket Teknologiindustrin fortsatt är. 
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Teknologiindustrins avtalsparter är främst Industrifacket, fack
förbundet Pro och YTN som är Akavas förhandlingsorganisation 
och representerar de högre tjänstemännen i privat sektor. De 
högre tjänstemännen, akademikerna, har i nuläget således avtal 
med Teknologiindustrin men inte med Skogsindustrin.

Facken och arbetsgivarna har en speciell gemensam historia, 
präglad av inbördeskriget direkt efter självständigheten 1917 mel
lan den ”röda” sidan och den ”vita” sidan, men också av Finlands 
komplicerade relation till Sovjetunionen. Av rapportens intervjuer 
framgår hur Finlands historia fortfarande påverkar relationerna 
på arbetsmarknaden. En tid av öppen statlig korporatism efter 
andra världskriget övergick efter en omfattande strejk 1956 
arbetsmarknaden till ett system där staten hade en mer diskret 
medlingsroll, vilket ansågs behövas då den fackliga parten var 
svag och delad i två politiskt skilda centralorganisationer, en kom
munistisk och en socialdemokratisk (Kauppinen, 2000). Denna tid 
präglades av misstro och FCC:s position försvagades på grund av 
splittringen (Bergholm, 2016). Fackförbundens organisationsgrad 
var under en längre tid betydligt lägre i Finland än i Sverige och 
fram till 1968 när den inkomstpolitiska eran startade i Finland var 
endast 41 procent av de anställda medlemmar i facket (OECD/
AIAS ICTWSS databasen). Till skillnad från Sverige och Norge är 
fackets koppling till det socialdemokratiska partiet svagare då 
det historiskt funnits en starkare närvaro av kommunister i den 
finska arbetarrörelsen (Pekkarinen, 1992). 

Finland har tidigare försökt få till en modell som liknar den 
svenska med den konkurrensutsatta industrin som märkes
sättare, men utan att lyckas (JonkerHoffrén, 2020). Utöver de 
institutionella aspekterna slog den ekonomiska krisen 2008 
hårdare mot Finland än Sverige och minskningen av BNP var 
högre i Finland samtidigt som återhämtningen gick långsammare 
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(Konjunkturinstitutet, 2012). Till detta kommer att möjlighe
ten till devalvering eller depreciering av valutan försvann i och 
med inträdet i EU och antagandet av euron som valuta, vilket i 
förlängningen gjorde att det krävdes intern devalvering genom 
minskade arbetskraftskostnader eller ökad flexibilitet för att 
kunna värna konkurrenskraften.
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Intervjustudie med finska  
partsföreträdare och experter

För att bättre kunna förstå utvecklingen i Finlands kollektiv
avtalssystem har 11 semistrukturerade intervjuer genomförts 
med representanter från olika aktörer som är verksamma inom 
eller har särskild kunskap om den finska arbetsmarknaden. 
Utöver parterna har vi intervjuat en forskare och en politiker 
som har god kunskap om det finska arbetsmarknadssystemet. 
Frågor om arbetsgivarnas motiv, lagstiftningens och politikens 
roll, parternas reaktioner och vad utvecklingen innebär för 
framtiden har ställts till intervjupersonerna. De personer som 
intervjuats är ordförande, chefer och andra centrala nyckel
personer på finsk arbetsmarknad, bland annat från Akava, EK, 
Skogsindustrin, Stora Enso, STTK, Tehy och Teknologiindustrin. 
För en lista över deltagarna i intervjustudien samt en närmare 
beskrivning av urval, metod och tillvägagångssätt se bilaga 1. 
Eftersom intervjuarbetet hade påbörjats när Teknologiindustrin 
annonserade sitt beslut lade vi till frågor som relaterade specifikt 
till den utvecklingen när tre intervjuer redan hade genomförts. 
Alla intervjupersoner har godkänt att stå med på listan över 
intervjudeltagare och de citat som använts i rapporten har 
godkänts av intervjupersonerna.

Betydande samsyn
Trots att våra intervjupersoner har olika roller och vissa fall befin
ner sig på olika sidor av förhandlingsbordet finns en samsyn i de 
svar vi får på våra frågor, såväl vad gäller synen på de inblandade 
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arbetsgivarnas motiv och den allmänna bakgrunden till besluten, 
som till synen på framtiden. 

En allmän uppfattning tycks vara att den existerande lönebild
ningsmodellen har nått vägs ände. Det finns en trötthet kring 
de korporativa överenskommelserna mellan parter och politik, 
som man menar har allt svårare att leverera vettiga resultat. Det 
faktum att Finland har euron som valuta gör också att det är 
nödvändigt med ökad intern flexibilitet för att klara konkurrens
kraften. Centrala uppgörelser, som man testat ett flertal gånger, 
fungerar inte särskilt bra, är de flestas uppfattning. Ingen av de 
intervjuade anser det troligt att det skulle ske en återgång till 
centrala inkomstpolitiska uppgörelser. 

De flesta respondenter, såväl arbetsgivare som fackliga, tror att 
Skogsindustrin och Teknologiindustrin kommer lyckas i sin strä
van av att förändra lönebildningen och kollektivavtalsrörelsen, 
åtminstone inom sina egna branscher. Huruvida förändringen 
kommer att sprida sig till andra branscher och sektorer råder det 
dock stor osäkerhet om. Flera är kritiska till utvecklingen som de 
menar kommer leda till konflikter och ökade inkomstskillnader. 
Ökningen av transaktionskostnaderna lyfts även fram som pro
blematisk vilket illustreras i citatet nedan. Ralf Sund från vårdför
bundet Tehy menar att ”i den nya modellen som Skogsindustrin 
valde så ökar de troligtvis konflikterna och inte minskar dem. […] 
förhandlingskostnaderna ökar. När man ska förhandla i 42 enheter 
i stället för 1, det är lite grova linjer som jag drar nu.” 

Det finns även hos facket en oro för att det utan de centrala 
förhandlingarna blir svårare att dela ut särskilda potter till 
exempelvis kvinnor för att minska inkomstskillnaderna i landet 
med ett decentraliserat förhandlingssystem. Antti Paola, från 
tjänstemannafacket STTK, menar att ”den klyftan har vi kunnat 
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minska genom åren när vi tittar tillbaka genom att vi har i det 
centraliserade systemet kunnat rikta kvinnopotter eller sådana 
jämställdhetspotter och liknande. Och där ser jag att det inte 
finns samma möjligheter när vi har det här väldigt decentrali
serade förhandlingssystemet.” 

Bristande samarbetskultur
Samstämmighet råder om att finsk arbetsmarknad präglas av en 
bristande samarbetskultur som går långt tillbaka i tiden. En av de 
intervjuade, som även verkat i Sverige, menar att det är en milsvid 
skillnad, inte bara i hur relationerna mellan parterna fungerar 
på arbetsmarknaden, utan också i ledarstil och samarbetsklimat 
internt i företagen. Finland är betydligt mer hierarkiskt och 
auktoritärt, menar hen.

En av intervjupersonerna förklarar att ansvaret för det låga för
troendet ligger hos båda parter. Arbetsgivarna behöver bli bättre 
på att kommunicera och arbetstagarna måste kunna anpassa 
sig till förändrade förutsättningar. Att hela tiden vända sig till 
statsmakten för att lösa problem är inte långsiktigt hållbart. 
Enligt Risto Hovi på Billerud Korsnäs ”har det skapat väldigt 
mycket frustration på arbetsgivarsidan. Men min synpunkt är 
att arbetsgivarsidan inte har förstått att orsaken för det här, 
rotorsaken, är missförtroende och de kommer delvis också från 
dålig kommunikation från arbetsgivarsidan.” 

Ytterligare ett exempel som en annan respondent lyfter fram 
är att parterna inte har kunnat enas om vilken statistik som ska 
användas för att beräkna lönekostnadsökningar och liknande. 
Riksförlikningsmannens byrå har heller inget sådant uppdrag, 
till skillnad från det svenska Medlingsinstitutet som har ansvaret 
för den officiella lönestatistiken som en av sina huvuduppgifter.
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Det finns ett bristande förtroende mellan parterna, både centralt 
och lokalt. Ironin i att parterna i Finland inte litar på varandra i 
ett land med i övrigt stort social kapital har framhävts i tidigare 
analyser av finsk lönebildning (Borg & Vartiainen, 2015). Enligt 
forskaren Antti Kauhanen på näringslivets forskningsinstitut 
ETLA visar Eurofounddata om till exempel tillit på arbetsplat
ser, samarbete på arbetsplatser eller delaktighet att Finland och 
Sverige är väldigt lika. Den stora misstron är en viktig bakom
liggande förklaring till den pågående utvecklingen. 

Arbetsgivarnas motiv
När det gäller arbetsgivarparternas motiv framgår det i intervju
erna att de är trötta på den centrala och politiserade lönebild
ningen, särskilt de inkomstpolitiska överenskommelserna. Detta 
gäller särskilt Skogsindustrin. Med centrala avtal är möjligheterna 
att anpassa övriga anställningsvillkor till den specifika bran
schens och företagets behov begränsade. Särskilt den bristande 
flexibiliteten på företagsnivå lyfts fram som ett problem. Det är 
snarare detta än lönenivåerna som är problemet för arbetsgi
varna. Det finns likaså en besvikelse över att näringslivets egna 
organisationer inte har lyckats vända utvecklingen. Enligt Timo 
Jaatinen hos Skogsindustrin var ”tanken när EK etablerades att 
de skulle fungera som en gemensam röst för den ekonomiska 
politiken, men att kollektivavtalen skulle flyttas till industrinivå 
[…] Vi motsatte oss det centrala avtalet tre gånger och efter den 
tredje gången 2016 bestämde vi oss för att lämna…”.

Flertalet respondenter menar att det främst varit de tre stora 
pappersmassabolagen inom Skogsindustrin som varit drivande 
i utvecklingen, där UPM Kymmene och dess ledning och ord
förande har haft en ledande roll. De har tagit tydligast ställning 
till att förändra hela lönebildningssystemet och att de vill ha 
ett helt nytt kollektivavtal, som ska ersätta arbetaravtalet med 
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Pappersarbetarförbundet. De har också tydliggjort att de endast 
tänker teckna individuella avtal med alla tjänstemän, även de 
lägre som representeras av fackförbundet Pro. 

Frustrationen hos Skogsindustrin har funnits en längre tid och 
anledningen till att de lämnade EK 2017 var att de inte kände 
sig tillräcklig representerade och att EK inte har lyckats få till 
den decentralisering som Skogsindustrins medlemmar, men 
också andra företag, har efterfrågat. Det finns ett missnöje kring 
utformningen av kollektivavtalen på industrinivå som i praktiken 
inte tillåter lokala och individuella lösningar. 

Fördelen med företagsvisa förhandlingar uttrycks exempelvis 
av Seppo Parvi på Stora Enso på följande vis: 

Vi tror att, och det verkar stämma, när vi får fler 
av vårt eget folk engagerade på andra sidan bordet 
så kan vi bättre tackla de lokala problemen vi har 
på specifika anläggningar eller avdelningar. På så 
sätt kan vi bättre fokusera på vad som är viktigt för 
oss. Självklart är det så att för våra konkurrenter 
är andra saker viktiga än för oss.

Det finns en generell strävan efter förändring från både 
Skogsindustrin och Teknologiindustrin, som numera delas av EK, 
som anser att det inte är hållbart att fortsätta på samma sätt som 
tidigare. Kollektivavtalen anses vara mycket detaljerade, vilket 
ses som än begränsning trots att det inom Teknologiindustrins 
avtal finns bättre möjligheter till lokala överenskommelser. 

Noterbart är dock att inte alla arbetsgivare delar detta synsätt. 
Arbetsgivarna inom Kemiindustrin menar att kollektivavtalen bör 
utvecklas i samarbete med de fackliga organisationerna. Lokala 
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avtal skulle innebära att man ger upp möjligheten att avvika från 
arbetslagstiftningen. Enligt Minna EtuSeppälä hos Kemiindustrin 
ser de ”ingen mening med att ge upp möjligheten att avvika från 
lagstiftningen genom att endast ha avtal på företagsnivå […]”.

Dessutom verkar samarbetet med facket fungera bra och de 
anser att det inte finns någon mening med att bränna några 
broar genom att följa i Skogsindustrin och Teknologindustrins 
spår. Minna EtuSeppälä uttrycker det enligt nedan.

Vi ser ett värde i det goda samarbetet vi har med 
facken och vi anser att man måste noga överväga 
om man vill riskera det samarbetet. På företagsnivå 
kan man komma att behöva samma fack igen.

Inom kemiindustrin likt många andra branscher verkar man 
vilja avvakta utvecklingen och observera utfallet för att sedan 
ut värdera och välja strategi för framtiden. 

Intressant är att de stora metall och stålföretagen inom 
Teknologiindustrin enligt en respondent i skrivande stund uttalat 
att de har för avsikt att ansluta sig till den nya organisationen 
med avsikt att teckna kollektivavtal på industrinivå även framgent.

Euroanslutningen 2002 gjorde att möjligheten till devalvering av 
valutan i syfte att värna finsk konkurrenskraft inte längre finns. I 
stället kan en intern devalvering i form av sänkta lönekostnader bli 
nödvändig, vilket var bakgrunden till det så kallade konkurrens
kraftsavtalet 2016. Ett tredje alternativ är ökad lokal flexibilitet, för 
att på så sätt kunna anpassa företagens verksamhet till förändrade 
villkor. Samtliga intervjupersoner anser att eurointrädet har haft 
betydelse för arbetsgivarnas beslut. I vilken grad varierar dock. 
En facklig representant menar att den svenska kronan egentli
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gen följer euron rätt väl vilket gör att det inte spelar så stor roll. 
Samtidigt menar företagen inom pappers och massaindustrin, 
liksom deras huvudorganisation Skogsindustrin, att möjligheten 
till devalvering av den finska marken var ett uppskattat verktyg 
som inte längre är tillgängligt. Möjligheten till devalvering gjorde 
att arbetsgivarna varit mer tillåtande när det gäller löneökningar 
genom centrala avtal, men att detta inte är möjligt längre.

Det är också tydligt att det finns ett stort missnöje bland många 
företag med de tillåtande konfliktreglerna, särskilt sympatiåt
gärderna. Den höga strejkviljan hos facket gör att det inte går 
att få till förändringar av kollektivavtalen, menar flera arbets
givarrepresentanter. En anledning till frekventa strejker och 
misslyckade förhandlingar är den misstro som finns mellan 
parterna. Vi märker av en viss uppgivenhet när man talar om 
arbetsmarknadskonflikter och bilden av att företagen är trötta 
på nuvarande system förstärks. 

Det finns en vilja bland både Skogsindustrin och Teknologiindustrin 
att möjliggöra fler lokala och individuella överenskommelser, att 
göra det enklare att betala ut lön efter prestation och att anpassa 
verksamheten genom att exempelvis förenkla skifts och sche
maläggning, servicestopp med mera. Man har inte lyckats lösa 
de lokala problemen tillsammans med facket, vilket en intervju
person tror beror på att kollektivavtalen är rigida och föråldrade 
och att parterna inte litar tillräckligt mycket på varandra för att 
kunna kommunicera öppet om vad som behöver göras för att 
utveckla företagen. 

Stora och små företag
En problematik som återkom i flertalet intervjuer var hur de 
mindre företagen ska kunna klara av att teckna lokala avtal med 
sina medarbetare. De stora företagen har ofta personalavdelningar 
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med stor kompetens och erfarenhet kring förhandlingar och 
arbetsrätt – i flera fall har även medarbetare från Skogsindustrins 
tidigare kansli gått över till att bli anställda i de stora koncernerna, 
medan de mindre företagen kanske bara har någon enstaka person 
som jobbar med löner och liknade. För dessa mindre företag kan 
följaktligen en decentraliserad lönebildning skapa höga trans
aktionskostnader och betydande osäkerhet. Markus Äimälä på 
EK menar att diskussionen ofta återgår till vad som händer i de 
större företagen: ”Vissa kan ibland säga att vi måste komma ihåg 
att prata om vad som händer i det små företagen också men ofta 
återgår diskussionen efter ett tag till vad de tre stora kommer att 
göra.” Dock påpekar en annan intervjuperson på att de anställda 
och arbetsgivare i regel har en närmare relation i mindre företag 
och därför borde transaktionskostnaderna hållas nere. 

Som tidigare nämnts påbörjades intervjuarbetet innan Tekno
logiindustrin beslutade att följa Skogsindustriernas beslut och 
säga upp sina kollektivavtal. Då fanns det ingen vi talade med som 
trodde att någon annan bransch skulle följa Skogsindustrierna 
innan de sett vad som sker i nästa förhandlingsrunda. Detta 
gäller även Timo Jaatinen hos Skogsindustrin: ”Jag blev förvå
nad över Teknologiindustrins beslut. Jag trodde de skulle vänta 
och se vad som händer med oss först.” Även Ralf Sund hos Tehy 
uttryckte en likartad syn:

Inte ännu, jag tror att andra branscher tittar på… 
jag vet att Teknologiindustrin är färdiga nu, så det 
blir i sådana fall den följande (avtalsrörelsen) men 
de har ju mycket fler små företag, det är inte så 
lätt som inom skogsindustrin. Jag tror att de tittar 
hur de går och drar vissa slutsatser. Möjligtvis efter 
nästa rond, det är enligt min åsikt den tidigaste 
möjligheten de har att följa.



47

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven

Resonemanget som fördes av de flesta var det stora antalet 
företag och den stora andelen småföretag i teknologiindustrin 
gjorde det svårt att tänka sig förhandlingar enbart på företags
nivå som ett alternativ. Antti Paola hos STTK uttryckte allas 
förvåning väl: ”När det kommer till Teknologiindustrin så vet 
jag ärligt talat inte varför.”

Teknologiindustrin själva menar att deras existerande kollek
tivavtal är bättre än Skogsindustrins och att det redan finns 
möjligheter till lokal anpassning men att det är svårt att få till i 
praktiken. Det visar sig dock i intervjun med Teknologiindustrin 
att beslutet diskuterats under en längre tid även om faktumet 
att Skogsindustrin tog det första steget gjorde det lättare att 
presentera för motparterna. Minna Helle hos Teknologiindustrin 
förklarar att ”vi har planerat det redan innan Skogsindustrin 
gjorde sitt drag, vi har tänkt att vi måste göra något. Beslutet 
från Skogsindustrin var väldigt positivt för oss och det gav oss 
klartecken att ha en väldigt öppen diskussion om det”.

Som framgått skapade Teknologiindustrin, samtidigt som avtalen 
på industrinivå sades upp, en ny organisation som de medlem
mar som även framgent vill teckna kollektivavtal på industrinivå 
kan ansluta sig till. Den uttalade tanken är att just att de mindre 
företagen som är väsentligt fler hos Teknologiindustrin än hos 
Skogsindustrierna kan ha ett sådant intresse. Men det återstår 
att se hur intresset för den typen av lösning ser ut. Hur öppen 
den nya organisationen är med medlemstal är ännu inte klart 
samtidigt som Industrifacket varit tydliga med att de vill veta 
vilka som representeras i förhandlingarna på industrinivå.

Allmängiltigförklaring och dispositivitet
En fråga av kritisk betydelse för den finska kollektivavtalsmodel
lens framtid är hur allmängiltigförklaringen av kollektivavtalen 
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påverkas av den aktuella utvecklingen. Det krävs normalt att minst 
50 procent av de anställda i en bransch täcks av ett kollektivavtal 
för att detta ska anses vara representativt och därmed kunna 
allmängiltigförklaras till att gälla alla företag, stora som små, i 
branschen i fråga. 

Till skillnad från i Sverige där cirka 15 procent av de anställa i 
privat sektor saknar kollektivavtal, saknas således i Finland den 
ökade flexibilitet och förnyelseförmåga som de oorganiserade 
arbetsgivarna i Sverige åtnjuter. Ett par av våra intervjupersoner 
var kritiska till allmängiltigförklaringen av detta skäl och menade 
att systemen bidrar till ytterligare centralisering och rigiditet. 
Juhana Vartiainen, tidigare arbetsmarknadsforskare och idag 
Helsingfors Borgmästare, menar att:

Här [i Finland] binds de [småföretagen] av alla 
kollektivavtalens bestämmelser utan att de kan 
utnyttja de friheter för lokala förhandlingar som 
finns i lagen […] Småföretagarna upplever att de 
binds av kollektivavtal som de inte kan påverka.

När det gäller Skogsindustrin har de tre större pappers och 
massaföretagen själva så pass många anställda att om de lyckas 
decentralisera lönebildningen till lokal nivå, kommer san
nolikt inte kollektivavtalen kunna allmängiltigförklaras. För 
Teknologiindustrin är läget mer osäkert och beror på hur stor 
andel av de anställda i olika företag i branschen har som väljer 
att gå med i den nya organisationen som även framgent ska 
teckna avtal på industrinivå. Eftersom vissa större arbetsgivare 
inom just industrisektorn verkar ha valt att gå med i den nya 
arbetsgivarföreningen kan det inom denna sektor framgent 
komma att finnas allmängiltiga kollektivavtal. Teknologiindustrin 
tecknar dock olika kollektivavtal för olika sektorer, såsom stål 
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och metall respektive it och telekom, varför inslagen av allmän
giltigförklaring kan komma att variera.

Ytterligare en fråga där det råder osäkerhet handlar om vad som 
händer med den del av finska arbetsmarknadslagstiftning, bland 
annat vad gäller semester och arbetstider, som är dispositiv 
och kan förhandlas om med hjälp av rikstäckande kollektivavtal. 
Trots upprepade frågor till flertalet intervjuperson verkar få, 
åtminstone i den första utvecklingsfasen, ha tänkt igenom detta, 
trots att denna fråga kommer att bli av stor betydelse framö
ver. Om kollektivavtal inte längre finns på industrinivå, vilket 
Skogsindustrin och Teknologiindustrin eftersträvar, kommer 
lagstiftningen att bli tvingande, med betydligt minskat flexibilitet 
på lokal nivå som följd för de inblandade företagen. 

Sture Fjäder hos akademikerfacket Akava påpekar att det kan 
vara så att om de allmänbindande avtalen försvinner, vilket verkar 
vara en av arbetsgivarnas målsättningar, kan arbetslagstiftningen 
komma att ändras och arbetsmarknaden i högre grad regleras 
av politikerna:

Om vi går bort från allmänt bindande kollektiv-
avtal inom 10 år kommer ju lagstiftningen kring 
arbetslivet att få större betydelse och det leder ju 
till att parterna på arbetsmarknaden kanske har 
mindre att komma överens om. Det har ju varit 
styrkan i finsk arbetsmarknadspolitik att arbets-
givarna och löntagarna vill ha hand om arbetsli-
vets spelregler.

Fredsplikt och lönenormering
En viktig fråga är vad som händer med arbetsfreden på de områ
den där kollektivavtal saknas på industrinivå. Utan kollektiv



50

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven

avtal om fredsplikt finns ingen egentlig begränsning för när 
konfliktvapnet kan tillgripas av endera parten. Likaså riskerar 
sympatiåtgärder att bli vanliga om avtal sluts på lokal snarare 
än centralnivå. I princip skulle en fackförening kunna ta ut sina 
medlemmar i strejk ända till det sista lokala kollektivavtalet är 
tecknat, så vitt vi kan förstå. 

Även denna fråga ställdes till flertalet respondenter utan tyd
liga svar. En facklig representant som intervjuades menade 
att det enligt dem skett en viss tankevurpa hos arbetsgivarna 
inom Skogsindustrin och att deras agerande med all sannolik
het leder till fler konflikter. Dock sade sig representanter för 
Skogsindustrin vara beredda att ta både konflikter och ökade 
lönekostnader, vilket tidigare forskning tyder på kan bli fallet, 
för att stöpa om lönebildningsmodellen och uppnå ökad lokal 
flexibilitet. I Finland verkar strejker på ett annat sätt än i Sverige 
vara en naturlig del av avtalsförhandlingarna. Seppo Parvi, Stora 
Enso påpekar att det redan finns problem med strejker i det 
nuvarande systemet:

Tiden får utvisa, men det är en risk vi är villiga 
att ta. Du måste komma ihåg att vi inte borde 
vara rädda för strejker. I det nuvarande systemet 
hade vi en nästan tre veckor lång strejk för ett 
år sedan så vad förändras? Det kommer finnas 
strejker ändå så vi ska inte vara rädda för det.

Det blir tydligt att möjligheten att anpassa villkoren till den spe
cifika verksamheten är viktigare än lönekostnaderna för framför 
allt de stora pappersbruken. 

En med fredsplikten och konfliktreglerna delvis sammanhängande 
fråga är vad som kan tänkas hända med ekonomins lönekostnader. 
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Till skillnad från i Sverige saknas en tydlig lönenormering – ett 
märke – i Finland, även om försök att göra den konkurrensutsatta 
industrin till löneledande har gjorts. Av intervjuerna framgår att 
de sektorer inom Teknologiindustrin som tecknat avtal först har 
fungerat som en referens, vilket bland andra Skogsindustrin varit 
kritiska till. Risto Hovi vid Billerud Korsnäs menar att ”det är ju så 
att det har varit så historiskt att exportsektorn har tecknat sina 
avtal först, det är metall och teknologiindustrin som har gjort 
det först och sen har det varit som en referens och det gillade 
ju Skogsindustrin inte alls.”

Finland har tidigare erfarenheter av offentliganställda som löne
ledande och en av våra fackliga respondenter varnade för att så 
kan bli fallet igen. Särskilt då Vårdförbundet har vind i seglen 
efter Covid19 och kommer att jobba hårt för att få upp lönerna. 
Vad gäller utvecklingen av den generella lönenivån uttrycker 
Antti Kauhanen vid ETLA en oro för den statliga sektorns roll i 
den kommande avtalsrörelsen:

Det största hotet [ för lönenivåerna] i den kom-
mande rundan är vad som kommer hända i den 
offentliga sektorns fackförbund.

Fackliga reaktioner
De fackliga representanter vi har intervjuat har varit påfallande 
försiktiga i sina bedömningar av den aktuella utvecklingen, trots 
att de generöst delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 
De flesta verkar vilja avvakta och se hur situationen utvecklar sig. 
Andra tycks tänka att Skogsindustrins och Teknologiindustrins 
strävan efter decentralisering är en oundviklig utveckling som 
kan vara till fackets fördel. Precis som i Sverige faller den fackliga 
organisationsgraden och de fackliga organisationerna har ett 
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intresse av att få en större lokal närvaro på arbetsplatserna, vilket 
kan tänkas öka med större inslag av individuell lönesättning med 
mera. Exempelvis Sture Fjäder hos Akava har en positiv syn på 
möjligheterna med lokala förhandlingar:

Det här är en väldigt stor möjlighet för de fack-
liga organisationerna att så att säga komma till-
baka. […] Jag tror att det här är en möjlighet, att 
det här är inte bara en hot. Det här är en stor 
möjlighet till att få facket på kartan igen. Det 
här är ju någonting som vi ser framöver kommer 
att ske inom alla branscher, det vill säga mera 
lokalt och mer branschvis.

Det finns även en förväntan att den fackliga samordningen eller 
koordineringen ska öka vilket enligt en del intervjupersoner 
brustit. Flera befarar också att konfliktnivån kan öka. 

Andra fackliga representanter är uttalat kritiska. Antti Paola vid 
STTK menar att arbetsgivarsidans agerande är oförsiktigt och 
djupt problematiskt:

Arbetsgivarens målsättning har varit att ruinera 
den nuvarande avtals- och förhandlingssystemet 
i Finland och förhållandet mellan arbetsgivarna 
och arbetstagarna är lite grann inflammerat 
som bäst.

Både Industrifacket och Pappersarbetarförbundet har annonserat 
att det inte kommer ge egna mandat åt lokala representanter att 
teckna kollektivavtal, vilket sannolikt innebär att arbetsgivarsi
dan kommer att få svårt att undvika de centrala fackförbunden. 
I Industrifackets fall kan detta komma att ske när ett nytt kol
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lektivavtal ska tecknas med den nya arbetsgivarorganisationen. 
Denna utveckling identifierade vi under tiden vi genomförde 
intervjuerna. Facken verkar genom sitt agerande försöka behålla 
den centrala lönepolitiken och minimera villkorskillnader. 

En underliggande dimension när det gäller fackens agerande 
handlar sannolikt om den arbetsrättsliga lagstiftningens dis
positivitet som endast gäller i det fall kollektivavtal tecknas där 
arbetsgivaren representeras av en riksomfattande arbetsgi
varförening. När en enskild arbetsgivare tecknar kollektivavtal 
med en riksomfattande arbetstagarförening är möjligheterna att 
frångå lagstiftningen kring till exempel arbetstid betydligt mer 
begränsade. Vår tolkning är därför att facken genom sitt agerande 
vill förmå arbetsgivarna att återigen låta sig representeras av en 
riksomfattande arbetsgivarförening, för att därigenom utveckla 
det nuvarande systemet. Allt är dock komplext.

Statens roll
Vi ställde också frågor om hur respondenterna tror att sta
ten kommer att reagera på den beskrivna utvecklingen. Som 
framgått har Finland en tradition av stor statlig inblandning 
på arbetsmarknaden. Respondenterna är dock eniga om att de 
inte tror att staten kommer blanda sig i utvecklingen, men att 
det beror på vilka som sitter vid makten. Av intervjuerna går att 
säga att tröttheten med det korporativa förefaller utbredd. Men 
det återstår att se om staten kommer att hållas sig passiv, och 
beror sannolikt på vad som händer med de konflikter, lönekost
nadsökningar och ökade löneskillnader som kan tänkas följa i 
decentraliseringens spår. 

Något som lyfts är att det skulle kunna införas en statlig minimi
lön eftersom det tidigare varit de allmänbindande kollektivavta
len som utgjort lönegolvet, detta har även lyfts i den offentliga 
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debatten av bland annat Vänsterförbundets (Vasemmistoliitto) 
partiordförande Li Andersson (Gustafsson & Brunell, 2020). Den 
samlade bilden är att risken för statlig inblandning beror på 
vilka som sitter vid makten men de flesta av våra respondenter 
tror att de centrala inkomstpolitiska överenskommelserna inte 
återkommer. Även arbetsgrupperna som jobbar med andra typer 
av arbetsmarknadsfrågor verkar ha spelat ut sin roll i viss mån. 
Forskaren Antti Kauhanen vid ETLA uttrycker det på följande sätt:

Jag tror det [trepartssystemet] är så gott som 
dött vid det här laget. Vi hade i och för sig det 
här konkurrenskraftsavtalet vilket återupp-
väckte den typen av policy lite. […] De har ju satt 
ihop de här arbetsgrupperna som represente-
ras av de tre parterna men och de har ju aldrig 
kommit fram till något.

Samtidigt funderar en facklig representant på om inte arbets
givarna kommer sakna möjligheten att med hjälp av politiken 
kunna göra mer generella överenskommelser för att trygga 
konkurrenskraften under framtida kriser. 

Uppfattningar om framtiden 
Självklart råder stor osäkerhet om framtiden. Alla intervjuper
soner tror dock att de två arbetsgivarföreningarna kommer att 
lyckas skapa ett mer decentraliserat förhandlingssystem, att den 
finska lönebildningsmodellen kommer att förändras och präglas 
mer av lokala förhandlingar. Dessa branscher är tongivande och 
står för den absoluta merparten av finsk export. Intervjuerna med 
Skogsindustrierna och Teknologiindustrin visar dessutom att de 
är villiga att acceptera att det kan bli stökigt en tid framöver för 
att få till en ordentlig förändring. 
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Hur mycket som i praktiken kommer förändras återstår att se. 
UPM har till exempel öppet sagt att de ska börja från noll och 
slopa den ”Gröna boken”, vilket en annan intervjuperson menar 
är omöjligt eftersom det är för många delar man i sådana fall 
skulle behöva förhandla om. De flesta gissar att det, åtminstone 
till en början, kommer kosta företagen i båda industrierna att 
köpa sig till den ökade flexibiliteten, något som bägge arbets
givarorganisationerna verkar vara medvetna om. Flertalet av de 
intervjuade tror att fler industrier kommer följa efter, men att 
de troligtvis väntar tills de ser vad som händer i den kommande 
avtalsrundan innan de agerar. En bransch som flera nämner är 
handeln, som liknar skogsindustrin i den meningen att ett fåtal 
stora koncerner dominerar, såsom Kesko och Sgruppen. Flera 
nämner också att det i många branscher finns en ny generation 
företagsledare som inte vill veta av det tidigare korporativa 
systemet.

En annan åsikt som läggs fram är att den höga strukturella arbets
lösheten i Finland och den tuffa globala marknaden i kombination 
med att den sittande regeringen är rödgrön borde göra facken 
försiktiga med att konfliktvägen gå alltför hårt åt företagen. 
Statens framtida inblandning bedöms av intervjupersonerna 
delvis bero på vilka som sitter vid makten. Risken för statlig 
inblandning är mindre menar flera av de intervjuade med en 
borgerlig regering.

I skrivande stund har avtalsförhandlingarna påbörjats inom 
skogsindustrin medan den nya arbetsgivarföreningen inom 
Teknologiindustrin startade sin verksamhet i början på sep
tember. Det första avtalet löper ut i november 2021 och i mars 
2022 har de flesta avtal löpt ut. Ingen av intervjupersonerna har 
en klar idé om vad som kommer hända när väl förhandlingarna 
drar i gång på riktigt. Antti Paola, STTK, beskriver ovissheten 
målande:
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Jag kan beskriva läget med sjökaptenens ord att 
det här finska arbetsmarknadsskeppet seglar nu 
under mycket begränsad sikt då vi inte vet vad 
vi har framför oss. Och jag tror det tar några år 
innan vi ser säkert vart vi är på väg.

Mycket tyder på att det blir en tuff avtalsrunda. Särskilt när 
både Pappersarbetarförbundet och Industrifacket givit svar på 
tal genom att begränsa de lokala fackklubbarnas mandat i ett 
försök att dra tillbaka en del av kontrollen till central nivå. 
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Analys och lärdomar

Den beskrivna utvecklingen på finska arbetsmarknad är intres
sant i sig. Men utvecklingen är också intressant ur ett svenskt 
perspektiv. Finland och Sverige är bägge små exportorienterade 
ekonomier där välfärd, sysselsättning och välståndsutveckling 
är beroende av det privata näringslivets konkurrenskraft. Hur 
lönebildning och arbetsmarknad fungerar spelar härvidlag en 
avgörande roll.

I Finland har som framgått länge funnits ett stort missnöje bland 
arbetsgivarna, särskilt inom teknologi och skogsindustrin, med 
kollektivavtalens bristande flexibilitet och centralisering. De fin
ska kollektivavtalen är både komplicerade och långa, men särskilt 
utmärker sig Skogsindustrins avtal med Pappersarbetarförbundet. 
Situationen liknar i viss utsträckning den svenska byggsektorns, 
med långa, komplicerade avtal och konfliktbenägna fackliga 
organisationer, varav flera finns inom de så kallade 6F inom LO.

Det finns ett starkt, delvis historiskt betingat, misstroende mel
lan parterna på finsk arbetsmarknad som gör att förmågan till 
gemensamma partsuppgörelser och reformer har varit begrän
sad. Konfliktnivå är också väsentligt högre än i Sverige. I stället 
har centrala, inkomstpolitiska trepartsuppgörelser med staten 
varit ett återkommande sätt att försöka hantera problem med 
höga lönekostnader och en urholkad konkurrenskraft. Även 
med denna typ av uppgörelser finns ett starkt missnöje bland 
arbetsgivarna, men också bland vissa fackliga organisationer.
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Detta är bakgrunden och motiven till att de finska arbetsgivarna 
inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin ensidigt sagt upp 
kollektivavtalen på industrinivå, för att i stället få till lokala eller 
helt individuella avtal med sina anställda. Av intervjuerna framgår 
att besluten är långsiktigt motiverade och att arbetsgivarna är 
bredda att ta konflikter och ökade lönekostnader för att få till en 
förändring i önskad riktning. Övriga branscher har så här långt 
valt att avvakta utvecklingen. 

Några fackliga organisationer ser en mer decentraliserad löne
bildning som en möjlighet, medan andra är djupt kritiska och 
menar att arbetsgivarnas beslut är ett direkt hot mot den finska 
arbetsmarknadsmodellen. De direkt berörda arbetarfacken har 
också deklarerat att de inte tänker tillåta direkt lokala förhand
lingar, åtminstone inte förrän centrala avtal slutits.

Vad som händer på längre sikt är än svårare att sia om. En 
central fråga är vad som händer om konfliktnivån ökar och 
lönekostnaderna återigen skenar i väg: kommer då en återcen
tralisering, ungefär som i Sverige efter 1995 års avtalsrörelse 
med Industriavtalet 1997 och tillkomsten av Medlingsinstitutet 
2000, att ske? Kommer de inkomstpolitiska uppgörelserna åter? 
Eller kommer det skapas ett tryck på politiken att gripa in på 
andra sätt, exempelvis genom förändrade konfliktregler, förbud 
mot sympatiåtgärder, införandet av en proportionalitetsprincip 
eller liknande? 

Vi har i tidigare forskning visat att lönebildningssystem med 
tillåtande konfliktregler, som i Finland och Sverige, står inför 
ett dilemma: för att klara konkurrenskraft och hålla ner kon
fliktnivån behövs kartellsamverkan och centralisering, vilket 
dock är svårförenligt med decentralisering, flexibilitet och lokala 
förhandlingar (Karlson & Lindberg, 2013).
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En likartad problematik gäller den arbetsrättsliga lagstiftningens 
dispositivitet. Utan centrala kollektivavtal blir lagstiftning kring 
arbetstider, semester, uppsägningar och liknande tvingande, 
vilket riskerar att undergräva den flexibilitet som arbetsgivarna, 
och sannolikt vissa fackliga organisationer, eftersträvar. Även 
här finns paralleller med situationen i Sverige. 

Ett område där utvecklingen i Finland ser annorlunda ut gäller 
systemet för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Det har 
gjort att de finska kollektivavtalens täckningsgrad är väsentligt 
högre än organisationsgraden hos arbetsgivarna och särskilt 
hos facket. Som en följd regleras minimilöner och en rad andra 
villkor i Finland, precis som i Sverige, med hjälp av kollektivavtal 
snarare än genom lagstiftning. Men vad händer om förekomsten 
av allmängiltigförklarade kollektivavtal minskar? Om avtal sluts på 
företagsnivå, vilket verkar bli fallet åtminstone inom skogsindu
strin kommer inget kollektivavtal som täcker mer än 50 procent 
av de anställda finnas, vilket gör att allmängiltigförklaring inte är 
möjligt. Samma möjlighet finns inom teknologiindustrin även om 
det verkar som en del av de stora arbetsgivarna är intresserad 
av att fortsatt ha avtal på industrinivå. 

En möjlig utveckling är att lagstiftning kommer att krävas som 
ersättning för kollektivavtalsreglering. Likaså implementeringen 
av olika EUdirektiv, exempelvis inom den sociala pelaren, bland 
annat om minimilöner, kan komma att behöva ske via lagstiftning. 
För svensk del skulle en motsvarande utveckling kunna ske om 
organisationsgraden fortsätter att falla bland vissa arbetstagar
grupper, eller om arbetsgivare i ökad utsträckning avstår från 
att teckna kollektivavtal. Kollektivavtalens attraktivitet är därför 
en viktig framtidsfråga i bägge länderna.
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Ytterligare en möjlig utvecklingsväg är att Finland gör förnyade 
försök att efterlikna den svenska lönebildningsmodellen med 
den konkurrensutsatta industrin som löneledande märkessät
tare, understött av ett starkt medlingsinstitut med uppgift att 
hantera lönestatistik och att tillse att parterna följer det satta 
märket. Denna typ av system förutsätter dock en stark koor
dinering eller centralisering av lönebildningen (Karlson m fl, 
2014) som arbetsgivarna, åtminstone inom Skogsindustrin och 
Teknologiindustrin, kan ha svårt att acceptera. Dessutom för
utsätter det svenska systemet att det finns ett stort förtroende 
och ett gott samarbetsklimat mellan parterna. Det är inte minst 
det sistnämnda som saknas i Finland. Då är det svårt att skapa 
legitimitet kring märket.

Ytterligare ett område där det kan finnas lärdomar gäller den 
finska traditionen med trepartsuppgörelser, som nu tycks ha nått 
vägs ände. I Sverige övergavs inkomstpolitiska uppgörelser redan 
på 1980talet, och inget talar för att de kan återkomma. Dock 
kan det finnas skäl att värna möjligheten att vid vissa speciella 
tillfällen kombinera grundläggande kollektivavtalsförändringar 
med samtidiga förändringar i lagstiftning, precis såsom nyligen 
har överenskommits. Men den tidigare finska formen av korpo
ratism är knappast ett föredöme.

Sammanfattningsvis är mycket än så länge oklart om hur det fin
ska lönebildningssystemet kommer att utvecklas. Arbetsgivarna 
är dock mycket målmedvetna och uttalat uthålliga. Likaså andra 
parter och experter säger sig tro att arbetsgivarna kommer att 
lyckas i sin strävan att stöpa om den finska arbetsmarknadsmo
dellen. Alla verkar inte gilla utvecklingen men ser den som något 
som man måste förhålla sig till i framtiden. 
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Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen. Förhoppningsvis kan 
vi genomföra ett andra intervjutillfälle med de personer som vi 
hittills har pratat med, i kombination med att vi följer medierap
porteringen och de forskningsrapporter som publiceras.

Risken för att det blir en stökig förhandlingsrunda från årsskiftet 
och framåt är påtaglig, och sympatiåtgärder över landsgränser 
har hänt förut, även om risken inte ska överdrivas. 
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Bilaga 1: Intervjustudien

En betydande del av analysen i rapporten bygger på intervjuer 
med personer centrala för den finska arbetsmarknaden. Total 
genomfördes 11 semistrukturerade intervjuer. Urvalet av res
pondenter har skett genom ett så kallat snöbollsurval, vilket är 
ett vanligt tillvägagångssätt i kvalitativa studier, där vi kontaktat 
respondenter som är relevanta för undersökningen och sedan 
använt dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. I 
arbetet med den här rapporten har vi intervjuat personer från 
följande organisationer, språket intervjuerna genomfördes på 
står angivet inom parentes:

Risto Hovi, Billerud Korsnäs (Svenska)
Ralf Sund, Tehy (Svenska)
Antti Kauhanen, ETLA (English)
Markus Äimälä, EK (English)
Timo Jaatinen, Skogsindustrin, (English)
Juhana Vartiainen, tidigare arbetsmarknadsforskare, 
Borgmästare Helsingfors (Svenska)
Minna Helle, Teknologiindustrin (English)
Sture Fjäder, Akava (Svenska)
Antti Paola, STTK (Svenska)
Seppo Parvi, Stora Enso (English)
Minna EtuSeppälä, Kemiindustrin (English) 

Intervjuer har genomförts via Microsoft Teams, dels på grund 
av COVID19 pandemin, dels av praktiska skäl då intervjuperso
nerna är verksamma i Finland. Alla intervjuer har spelats in och 
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transkriberats med intervjupersonernas samtycke. Intervjuerna 
har varit mellan 30 och 60 minuter långa och i stort sett alla vi 
tillfrågat har valt att medverka. Intervjuerna har antigen genom
förts på engelska eller svenska beroende på intervjupersonens 
preferenser.

Intervjupersonerna var mycket öppna med sina åsikter och 
resonemang och talade i regel obehindrat utan krav på att vara 
anonym. De intervjuade representerar i regel ett intresse som 
ställs mot intressen hos deras motparter vilket kan göra det för
hållandevis enkelt att prata om övriga arbetsmarknadsparter och 
relationerna till dem. För att få ut det mesta av intervjuerna och 
tillåta intervjupersonerna att utveckla sina tankar har frågorna 
som ställts i så stor utsträckning som möjligt hållits öppna. 

Frågorna som ställts handlar om bakgrunden och motiven till 
besluten från arbetsgivarföreningarna, vilken roll staten och lag
stiftning spelat för utvecklingen, reaktioner från andra aktörer på 
arbetsmarknaden och vad intervjupersonerna tror om framtiden 
när det gäller löner, arbetskonflikter och relationerna parterna 
emellan. De berörda intervjupersonerna har fått läsa citaten som 
används i rapporten och godkänna användningen av dem med 
namn tillskrivet. Även om de som intervjuats i vanliga fall inte 
ses som en utsatt grupp skulle det potentiellt kunna få följder 
för individen om allt i intervjuerna presenterades med namn 
tillskrivet citaten. Intrycket under genomförandet har dock varit 
att intervjupersonerna har kunnat tala öppet om utvecklingen 
på den finska arbetsmarknaden och sin egen syn på den. Citat 
som används återges på svenska vilket innebär att de i vissa fall 
har översatts av rapportförfattarna. Översättningen har gjorts så 
ordagrant som möjligt för att inte förvränga innehållet. I de fall 
intervjuerna har genomförts på engelska har intervjupersonerna 
fått se både originalversionen och översättningen.
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Bilaga 2: Kollektivavtalens löptider

Antalet löntagare som täcks av kollektivavtal som löper ut mellan oktober 2021 och december 2022. 
Källa: Riksförlikningsmannens byrå (2021).
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Teknologiindustrins avtal med Industrifacket, fackförbundet 
Pro och de högre tjänstemännen YTN löper alla ut sista novem
ber 2021. Alla avtal inom pappersindustrin och arbetaravtalen 
inom den mekaniska skogsindustrin går ut sista december 2021 
tillsammans med avtalen inom Kemiindustrins avtalsområde. I 
januari löper avtalen inom handel ut och i februari är det dags 
för nya avtal inom den offentliga sektorn men även tjänstemän
nens avtal inom den mekaniska skogsindustrin löper ut den sista 
februari 2021.
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