
 

 

 
  

Hej!  

 

Förra veckan var en händelserik vecka för oss inom Unionen. Arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen 

och Almega släppte sina avtalskrav, och senare på fredagen släppte även Svenskt Näringsliv sina 

prioriteringar inför avtalsrörelsen. Idag lämnade vi över våra avtalskrav formellt till Teknikföretagen som är 

vår största motpart inom industrin, med detta har vi nu gått in i en ny fas av avtalsrörelsen. 

 

 

  

 
Kravöverlämning till arbetsgivarna  

 

Idag lämnade Unionens, Sveriges Ingenjörers och IF Metalls förbundsordföranden över de fackliga 

organisationernas krav inför avtalsförhandlingarna. För oss har det varit en lång process innan vi landade i 

kraven vi nu lämnar över. Vi har haft regionala avtalskonferenser, medlemsenkäter, arbetsgrupper och slutligen 

ett förbundsråd som tog ett inriktningsbeslut. Efter inriktningsbeslutet har förtroendevalda arbetat i 

delegationer med att ta fram branschspecifika krav och se över våra avtal, för att slutligen fastställas av 

förbundsstyrelsen. 

  

  

 
Våra krav  

 

De krav vi nu lämnade över idag är helt grundade i besluten som fattats av våra förtroendevalda. Fokus ligger 

på inriktningsbeslutet från förbundsrådet: att bra jobb ska löna sig, balans i tid och ett utvecklande arbetsliv. 

Förutom detta tillkommer det krav från den gemensamma plattformen från Facken inom Industrin. När det 

gäller avsättning till kompetensutvecklingskonto/kompetensförsäkringar så vill jag vara tydlig med att det inte 

kommer att ske någon ytterligare avsättning av medel förrän ett system är klart utformat. 

  

  

 
Kommentarer till arbetsgivarnas krav  

 

I samband med att arbetsgivarna offentliggjorde sina avtalskrav kommenterade jag kraven på vår hemsida. I 

en första reaktion kan jag säga att det är tydligt att vi ser samma mönster som förra gången, arbetsgivarna 

kommer med alldeles för låga bud in i förhandlingarna, något som riskerar att dra ut på processen. De vill 

också i stor utsträckning minska vårt inflytande över lönesättningen i företagen. Vi ser också att det blir en allt 

hårdare kamp om bedömningen av det ekonomiska läget. Det finns risker i ekonomin och ingen kan säkert 

säga vilken prognos som är den rätta men vi ligger nära många andra seriösa bedömare medan arbetsgivarna 

målar det ekonomiska läget väldigt svart. 

  

  

 
Ekonomisk prognos  

 

På måndag nästa vecka släpper Unionen en ny ekonomisk prognos under en pressträff med mig och vår 

chefsekonom Daniel Lind. Unionens ekonomiska prognos kommer att finnas på hemsidan för nedladdning kort 

efter pressträffen. Svenskt Näringsliv släppte sin ekonomiska prognos tidigare i veckan, detta var den absolut 

  



mest dystra prognosen hittills, och något annat är väl inte att förvänta när vi precis går in i en avtalsrörelse.  

 
Hälsningar 

 

Niklas Hjert 

Förhandlingschef 
 

 


