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Teknikarbetsgivarnas krav 2012 
 
riktade till IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer 
 
1 Avtalsperiod 
 
Nu gällande Teknikavtalet IF Metall och Teknikavtalet Unionen/Sveriges 
Ingenjörer/Ledarna avseende löner och allmänna anställningsvillkor ska 
prolongeras från och med den 1 april 2013 med de ändringar och tillägg som 
parterna kommer överens om.  
 
Sveriges ekonomi är i en svår situation med en utdragen lågkonjunktur som 
särskilt drabbat exportindustrin. Teknikindustrin är i en brant nedgång av efter-
frågan med omfattande neddragningar av personalstyrkan i många medlems-
företag. De bedömningar av den ekonomiska utvecklingen som vi gjort både var 
för sig och parterna gemensamt leder till att den mest sannolika slutsatsen är att 
fallet i efterfrågan inom en relativt snar framtid kommer att plana ut och upphöra 
men att Teknikföretagens medlemmar därefter står inför en lång tidsperiod med 
mycket svag efterfrågan. Situationen är mycket allvarlig och parterna bör ta 
ansvar för att skapa stabilitet genom avtal som möjliggör lång planeringshorisont. 
Den stabiliteten i kombination med en nivå som är rätt avvägd till den 
efterfrågesituation som gäller för företagen som kollektiv, kan bidra till att stärka 
företagens internationella konkurrenskraft. Genom ett sådant förhandlingsresultat 
lever parterna upp till Industriavtalets grundförutsättning. 
 
Teknikarbetsgivarna anser därför att parterna ska eftersträva ett treårigt avtal.  
 
Det bör i detta sammanhang framhållas att förändringar av arbetskraftskostnader 
naturligtvis mäts i procent både på företags- och branschnivå. S.k. krontals-
omräkning, dvs. att använda en genomsnittslön som avser en annan bransch än 
den egna för att räkna fram ett visst krontal att höja lönerna med, syftar till att 
arbetskraftskostnaderna ska öka snabbare procentuellt på områden där 
genomsnittslönen är lägre. Industriavtalet bygger på förutsättningen att de 
nivåförändringar av arbetskraftskostnader som parterna inom industrin kommer 
överens om ska vara koordinerade och normerande inom industrin och för övriga 
parter på arbetsmarknaden. Krontalsomräkning strider mot detta. 
 
 
2 Dispositivitet 
 
En fortsatt decentralisering av förhandlingssystemet är helt nödvändig, i 
synnerhet i ett sådant ekonomiskt läge som råder nu och kommer att råda under 
lång tid framöver. Parterna på arbetsplatserna måste ges utrymme att komma 
överens om villkor som är anpassade till verksamhetens situation. Det är 
avgörande för att skapa förbättrade förutsättningar för den fortsatta 
verksamheten. 
 
Gällande kollektivavtal innehåller betydande lokal och individuell dispositivitet. Nu 
är det dags att acceptera och underlätta tillämpningen av den lokala 
dispositiviteten. Teknikarbetsgivarna kräver således fullständig lokal dispositivitet 
i löneavtalen. 
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3 Lönekostnader och förändringar av löneavtalen 
 
Förhandlingar om löner måste i än större utsträckning än idag ske på företags-
nivå. Avtalen måste vara klara och tydliga och därmed enkla att tillämpa. 
 
Förhandlingsutrymmet om löner är med hänsyn till den ekonomiska situationen 
utomordentligt begränsat. Företagens situation sinsemellan uppvisar mycket 
stora skillnader där vissa företag klarar sig relativt väl medan andra drabbats 
extremt hårt av de externa förhållandena. Parterna måste göra en klar prioritering 
för lönebildning i företagen framför central lönebildning. Parterna på 
arbetsplatserna måste ges utrymme att komma överens om löner på ett sätt som 
är anpassat till verksamhetens situation. Det understryker att hela löneavtalet, 
dvs. även beräkningen av lönepotterna, måste vara lokalt dispositivt. 
 
Löneavtalen ska således utformas så att de lokala parterna med utgångspunkt 
från verksamheten, avtalens löneprinciper och med beaktande av avtalet om 
kompetensutveckling i företagen kan förhandla och komma överens om löner. 
 
Löneavtalen måste naturligtvis vara väl förenliga med avtalens löneprinciper och 
vad som inledningsvis sagts om ekonomiska förutsättningar och stärkt 
konkurrenskraft för företagen. 
 
Det saknas utrymme för individgarantier, generella löneökningar eller andra 
”fördelningsnycklar” i de centrala löneavtalen. I det ekonomiska läge som råder 
hotar sådana inslag produktiviteten och hindrar reala förbättringar. 
 
Särskilda höjningar av lägsta löner eller andra låglönesatsningar är inte möjliga 
om industrin på ett trovärdigt sätt ska kunna göra anspråk på att vara 
normerande för vilka arbetskraftskostnader som är hållbara på svensk 
arbetsmarknad. Höga löneökningar i löneavtalen för grupper med enkla arbeten 
eller på områden med låg betalningsförmåga är en säker garanti för utslagning 
av arbetstillfällen och ökad arbetslöshet. En sammanpressad lönestruktur där 
medarbetarna har små möjligheter att förbättra sin lön genom ökad prestation 
och kunskap samt större ansvar hotar industrins konkurrenskraft. I stället gäller 
det att industrins parter förenas i en strävan att behålla och utöka de svenska 
verksamheterna. 
 
I löneavtalet Teknikarbetsgivarna/Unionen ska det införas samma möjlighet som 
gäller enligt löneavtalet Teknikarbetsgivarna/Sveriges Ingenjörer för de lokala 
parterna att träffa lokal överenskommelse om att tillämpa en lönebildningsmodell 
med individuella lönesamtal mellan lönesättande chef och medarbetare (det s.k. 
alternativa löneavtalet). 
 
Vidare ska i löneavtalen mellan Teknikarbetsgivarna/Sveriges Ingenjörer 
respektive Teknikarbetsgivarna/Unionen, det alternativa löneavtalet även kunna 
tillämpas efter överenskommelse mellan företag och enskild medlem i den 
fackliga organisationen. 
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4 Arbetsgrupp för regelförenklingar 
 
Utöver vad som anges i det följande ska Teknikarbetsgivarna och respektive 
motpart göra en gemensam översyn av vilka nu gällande avtal som spelat ut sin 
betydelse eller som har svag relevans. Det arbetet kan genomföras skyndsamt 
och parterna kan därefter komma överens om upphörande av dessa avtal. 
 
 
5 Arbetsgrupper för förenklade semesterregler 
 
Parterna ska tillsätta två arbetsgrupper, en för Teknikavtalet IF Metall och en 
annan för Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Arbetsgrupperna 
ska utreda om nuvarande regler kan förenklas. En fråga att utvärdera är om de 
nuvarande reglerna ska utmönstras till förmån för en ren tillämpning av 
Semesterlagen. Gruppernas arbete ska utföras av förhandlingschefer och 
avtalssekreterare. 
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Krav som särskilt gäller IF Metall 
 
1. § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning 
 
Mom 5 fjärde stycket får följande lydelse 
 
Om en part inte begär förhandling inom den tid som anges i tredje stycket har 
parten förlorat sin rätt att förhandla i frågan. Detta gäller också under alla 
omständigheter i sådana tvister om förhandling begärs mer än två år efter det att 
de sakomständigheter inträffat som ligger till grund för tvisten eller i tvist om 
otillåten visstidsanställning mer än en månad efter det att tiden för anställningen 
löpt ut. 
 
[Den komplettering av texten som här avses har i diskussioner mellan parterna 
konstaterats vara orsakad av rent förbiseende som ska korrigeras.] 
 
Mom 6 tredje stycket får följande lydelse 
 
Efter lokal förhandling enligt 11 § eller 12 § MBL ska begäran nå motparten senast 
en vecka från den dag den lokala förhandlingen avslutades. Det gäller också i 
fråga om tvister om tystnadsplikt enligt 21 § MBL samt vid s.k. entreprenad-
förhandlingar enligt 38 § MBL. 
 
 
Mom 11 Väckande av talan får följande lydelse 
 
Den som efter avslutade förhandlingar vill driva en rättstvist vidare måste väcka 
talan. I en tvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande eller 
förklaring att en visstidsanställning är otillåten och att anställningen ska gälla tills 
vidare, ska talan väckas inom två (2) veckor från den dag då den centrala 
förhandlingen avslutades och i andra tvister inom fyra (4) månader från nu 
nämnda dag. Gäller tvisten tystnadsplikt enligt 21 § MBL ska talan väckas inom 
tio (10) dagar från den dag då den centrala förhandlingen avslutades. 
 
Väcks inte talan inom de tider som anges i första stycket har parten förlorat sin 
talan. 
 
[Den komplettering av texten som här avses har i diskussioner mellan parterna 
konstaterats vara orsakad av rent förbiseende som ska korrigeras.] 
 
 
2. § 4 Arbetstid 
 
Definitionerna i Mom. 3:2 ändras i konsekvens med nedanstående krav. 
 
Tredje stycket av Mom. 4:2 Förläggning i andra fall får följande lydelse 
 
Avvikelse från nedan angivna tider får göras så att ordinarie arbetstid per 
arbetstidsordning och vecka varieras med fem timmar uppåt eller nedåt. Vid 
variation uppåt i arbetstid får förläggningen ske måndag-fredag samt kl. 07.00-
16.00 på lördagar. 
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I Mom. 5:2 Begränsning av övertid görs följande ändringar  
 
Övertid får tas ut med högst 50 timmar under en kalendermånad beräknat som ett 
genomsnitt under en rullande tremånadsperiod och med sammanlagt högst 150 
timmar under ett kalenderår. 
 
De lokala parterna kan komma överens om ytterligare övertid. 
 
Genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan utöver 150 
timmar enligt första stycket ytterligare 100 timmars övertid tas ut under 
kalenderåret. 
 
 Anmärkning  

Kalenderår kan genom lokal överenskommelse ersättas av annan 
tolvmånadersperiod. 

 
Vid uttag av betald ledighet ur tidbanken enligt § 5 mom. 5 ska motsvarande tid 
tillföras som tillgänglig övertid, dock högst 250 timmar per år. 
 
 
3. § 9 Anställnings ingående och upphörande 
 
Mom.1 tredje och fjärde stycket får följande lydelse 
 
Utan stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetstagare träffa 
avtal om visstidsanställning om minst en månads och högst tjugofyra (24) 
månaders anställningstid. Om arbetstagaren är studerande eller pensionär eller 
har kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt enligt mom. 3 kan arbetsgivaren och 
arbetstagaren även avtala om visstidsanställning som är kortare än en månad. 
Arbetsgivaren ska underrätta verkstadsklubb om visstidsanställningar enligt detta 
stycke. 
 
Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetstagare träffa 
avtal om visstidsanställning som medför att arbetstagaren kommer att vara 
visstidsanställd under längre tid än tjugofyra (24) månader under en treårsperiod. 
 
 
[Vidare kan uppstå starka behov av utökade möjligheter att utan krav på lokal 
överenskommelse träffa avtal om korta visstidsanställningar mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. För det fall IF Metall framställer krav som medför begränsningar 
för företagens möjligheter att anpassa bemanningen efter de svängningar av 
personalbehov som ständigt förekommer, förbehåller sig Teknikarbetsgivarna 
rätten att framställa krav som syftar till att tillgodose behov av utökade möjligheter 
till visstidsanställningar. 
 
I frågan om huruvida en reservation av detta slag är förenlig med Industriavtalets 
krav på precision vid ställande av krav har Teknikarbetsgivarna följande 
uppfattning. I den mån avtalsparter inte har några påtagliga tillämpningsproblem i 
fråga om avtalsbestämmelser men part inför avtalsförhandlingar framför åsikter 
och deltar i debatt och på sådant sätt skapar betydande oklarhet om parten 
kommer att framföra krav vars tillmötesgående skulle rubba förutsättningen för den 
mellan parterna nöjaktiga avtalstillämpningen, är sådana reservationer godtagbara. 
Ett annat synsätt skulle innebära att parterna tvingas framföra en mängd krav som 
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i sig är obehövliga under förutsättning av att avtalets balans inte rubbas i andra 
delar.] 
 
Mom 7 och punkt 13 andra stycket i tim- och ackordslönebilagan ändras enligt 
följande.  
 
Fullgör inte arbetstagaren sin uppsägningstid har arbetsgivaren rätt till skadestånd 
för den ekonomiska skada och olägenhet som därigenom vållas, dock lägst med 
ett belopp som motsvarar hälften av lägsta lön i den grupp arbetstagaren tillhör för 
den del av uppsägningstiden som inte iakttas. 
 
 
4. Utvecklingsavtalet 
 
Som en konsekvens av kravet om förändring av § 1 mom. 6 tredje stycket 
Teknikavtalet IF Metall ska Utvecklingsavtalet ändras. 
 
 
5. Fullgörande av överenskommelse 
 
Teknikarbetsgivarna har i avtalsförhandlingarna 2012 sagt upp parternas 
Överenskommelse angående företagens medverkan vid uppbörd av fack-
föreningsavgifter till upphörande. Efter förhandlingar kom parterna överens om att 
förlänga giltighetstiden för sagda överenskommelse till den 31 december 2014 
samt att snarast och senast den 1 februari 2012 tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgiften att utarbeta en lösning som tillgodoser bägge parters intressen. Från 
Teknikarbetsgivarnas sida gjordes klart att syftet var att under ordnade former 
avveckla företagens inkassering av IF Metalls medlemsavgifter eftersom 
medlemmarna enkelt själva kan betala direkt. 
 
IF Metall har utan att ange skäl vägrat att följa parternas överenskommelse och 
således inte tillsatt ledamöter till den aktuella arbetsgruppen. 
 
Teknikarbetsgivarna ställer det självklara kravet att IF Metall nu ska fullgöra 
parternas överenskommelse att tillsammans med Teknikarbetsgivarna utarbeta en 
lösning som tillgodoser bägge parters intressen. Att innebörden av arbetet också 
ska vara det som låg i parternas överenskommelse är lika självklart men förtjänar 
mot nu angiven bakgrund att betonas. 
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Krav som särskilt gäller Unionen/Sveriges Ingenjörer 
 
Som tidigare sagts ska löneavtalen Teknikarbetsgivarna/Unionen/Sveriges 
Ingenjörer tillföras bestämmelser om det s.k. alternativa löneavtalet. 
 
1 Arbetsgrupp för språklig översyn  
Texterna i Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer är i delar ålderdomlig och 
svårgenomtränglig. För att underlätta de lokala parternas arbete ska en 
arbetsgrupp tillsättas för att genomföra en modernisering i språkligt hänseende 
av avtalet. Syftet med gruppens arbete ska således inte vara att förändra eller 
flytta nuvarande praxis utan endast förenkla texterna så att avtalsinnehållet görs 
mer lättillgängligt. 
 
 
2 Allmänna anställningsvillkor 
 
§3 Anställning ändras enligt följande. 
 
Mom. 2 Anställning för viss tid 
Visstidsanställning på avtalsområdet sker enbart enligt detta avtal, som helt 
ersätter reglerna om visstidsanställning i lagen om anställningsskydd. 
 
Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal om visstidsanställning om högst 24 
månaders anställningstid. Ett avtal om visstidsanställning mellan arbetsgivare 
och arbetstagare ska vara skriftligt. 
 
Om syftet med visstidsanställningen är att pröva tjänstemannens lämplighet för 
arbetet ska det anges i anställningsavtalet varvid § 12 mom. 3:3 tillämpas. 
 
Skolungdom och studerande får anställas för viss tid när de har ferier eller 
annars gör uppehåll i studierna. 
 
Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och tjänsteman träffa avtal 
om visstidsanställning som medför att tjänstemannen kommer att vara 
visstidsanställd under längre tid än 24 månader. Saknas tjänstemannaklubb kan 
arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om sådan visstidsanställning utan stöd 
av överenskommelse med den fackliga organisationen. 
 
Vidare kan avtal om anställning för viss tid utan tidsbegränsning träffas om 
anställningen avser vikariat eller för tjänsteman som kvarstår i tjänst vid företaget 
efter det att han uppnått den för honom gällande ordinarie pensionsåldern enligt 
ITP-planen. Samma gäller om en tjänsteman anställs vid företaget efter det att 
han har uppnått den pensionsålder som tillämpas vid detta. 
 
Arbetsgivaren ska underrätta berörd tjänstemannaklubb om visstidsanställningar 
enligt denna bestämmelse, om syftet med anställningen är att pröva 
tjänstemannens lämplighet för arbetet. 
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3 Arbetstidsavtalet 
 
§3 Övertid ändras enligt följande 
 
Mom. 3 
 
Allmän övertid får tas ut med 50 timmar under en kalendermånad beräknad som 
ett genomsnitt under en rullande tremånadsperiod. Dessa timtal får endast 
överskridas om synnerliga skäl föreligger, t.ex. när det är nödvändigt för att ett 
arbete som inte kan avbrytas utan avsevärda olägenheter för verksamheten, ska 
kunna slutföras. 
 
Mom. 4 sista stycket ändras enligt följande 
 
Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertids-
utrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas om annat. 
 
Stockholm 
 
 
 
 
Åke Svensson Anders Weihe 
VD Förhandlingschef 
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