
Hej!  

 

Idag släppte vi tillsammans med Facken inom Industrin den gemensamma avtalsplattformen 

och förslaget till siffra. Siffran är vår gemensamma bedömning av löneutrymmet, och det är 

sedan det som blir yrkandet på löneökningar som vi lämnar över till arbetsgivarna för 

förhandling. Vårt förslag till löneutrymme är långsiktigt och utgår huvudsakligen från 

produktivitetsutvecklingen i näringslivet plus riksbankens inflationsmål. 

 

Det vi nu har föreslagit är ett-åriga avtal från och med första februari 2012 med löneökningar 

på 3,7 procent. Förutom det så kräver vi också utveckling av föräldralönen, 

kompetensutveckling i form av kompetenskonton eller kompetensförsäkringar samt bättre 

rehabilitering. 

 

Hela pressmeddelandet kan du läsa på Unionens hemsida. 

 

Läs gärna också hela den avtalspolitiska plattformen på www.fackeninomindustrin.se 

 

Vad avses med siffersättningen? 

- Siffersättningen är FI:s gemensamma yrkande för lönehöjningar i de centrala avtalen. Den 

gemensamma avtalsplattformen lämnas sedan till arbetsgivarna innan förhandlingarna 

börjar. 

 

Är siffran det som vi sedan ser som centrala lönehöjningar? 

- Nej, siffran är vi inom Facken inom Industrins bedömning av hur stort löneutrymmet är, det 

är alltså bara ett bud inför förhandlingarna. - Parterna, alltså de fackliga organisationerna och 

arbetsgivarnas organisationer, kan sen också komma överens om att använda del av det 

angivna löneutrymmet för andra materiella förbättringar. 

 

Vad tar FI för hänsyn när siffran sätts? 

- Det som i grunden skapar utrymme för löneökningar är företagens förmåga att producera 

varor och tjänster på ett bättre sätt, d v s produktivitetsökningar. Dessutom tillkommer 

prisökningar. Tillsammans bildar detta vårt löneutrymme. Självklart tar vi också hänsyn till 

ekonomins utveckling och jämför oss med våra viktiga konkurrentländer. 

 

Vad är skillnaden mellan siffran och märket? - Man brukar säga att det avtal som tecknas 

först är det som sätter märket. Det innebär att det avtalet är normerande och anger ramarna 

för utrymmet för löneökningarna under avtalsrörelsen. Industrin är det område som brukar 

förhandlas först och eftersom det dessutom omfattar en så stor del av arbetsmarknaden blir 

det också normerande, alltså märkessättande. Märket är alltså en norm för andra 

avtalsområden, medan siffran är det gemensamma yrkandet. 

 

Vilka fackliga organisationer ingår i Facken inom industrin? 

- Facken inom industrin består av Unionen, Sveriges Ingenjörer, Livs, GS och IF Metall 

 



Vad händer nu? 

- Nu kommer den gemensamma avtalsplattformen att godkännas av respektive förbund inom 

FI senast den 15 september. Avtalskraven inför förhandlingarna inom industriavtalet kommer 

sedan att lämnas över till arbetsgivarsidan senast den 30 september, då lämnar vi över både 

FI:s gemensamma krav och Unionens egna krav. Efter det börjar förhandlingarna. 

Hälsningar 

Niklas Hjert 

Förhandlingschef 


