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Råd till klubbar och APO när arbetsgivaren aktualiserar 
försämrade villkor för medlemmar 

 

Det har kommit till vår kännedom att flera företag, har aktualiserat frågan om så 

kallade ”krisavtal” 

”Krisavtal” är den benämningen som generellt och lite överdramatiskt har använts 

på den typ av avtal som genom försämrade anställningsvillkor syftar till att minska 

företagets kostnader i tider av ekonomisk nedgång. Ett antal sådana lokala avtal 

tecknades under krisåren 2008-2009 i syfte att undvika uppsägningar.  

”Krisavtalen” under åren 2008-2009 hade olika utformning men de flesta innehöll 

en eller flera av nedanstående komponenter: 

 

 Framflyttad lönerevisionen och avstående från retroaktivitet  

 ”Frivillig” uttag av tjänstledighet, innestående övertidskompensation och/eller 

innestående semester 

 Avstående från avtalade bonus 

 Tillfälligt/temporärt sänkt arbetstid och lön 

 Konjunkturanpassad arbetstid dvs. införande av ökad veckoarbetstid respektive 

minskad veckoarbetstid under delar av året ofta i form av tidbanker 

 

”Krisavtalen” tecknades oftast som lokala kollektivavtal mellan klubb och företag 

men det förekom även att arbetsgivaren tecknade avtal om försämrade 

anställningsvillkor med varje enskild medlem. 

Under åren 2008-2009 tecknade mer än 50 % av Unionens klubbar inom Stål och 

Metalls avtalsområde någon form av ”krisavtal” ofta mot en garanti att inga varsel 

skulle läggas under avtalets löptid. Genom att detta blev den lösning som många av 

klubbarna valde att använda under krisåren så har avtal om försämrade 

anställningsvillkor etablerat sig som ett verktyg att ta till i tider av ekonomisk 

osäkerhet. 

Dock är det Unionens uppfattning att vi ska undvika att teckna denna typ av avtal 

så långt det bara är möjligt. 
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Självklart ska vi vaka över anställningstryggheten för våra medlemmar men vägen 

framåt är inte försämrade villkor utan stärkt konkurrenskraft genom utveckling och 

anpassning av företagets verksamhet. 

 

Om arbetsgivaren kallar till förhandling om försämrade 

villkor 

Det som sägs om lokal klubb här nedan gäller även för APO med fullt 

förhandlingsmandat 

Företagets och klubbens förhandlingsskyldighet 

Om arbetsgivaren gör en förhandlingsframställan så ska klubben infinna sig till 

förhandling. 

Det föreligger alltid en primärförhandlingsskyldighet för arbetsgivaren vid 

förändringar inom företaget och/eller förändra anställningsvillkor för en eller flera 

av Unionens medlemmar, det vill säga företaget ska på eget initiativ kalla till 

förhandling. 

Det föreligger också alltid en primärförhandlingsskyldighet för arbetsgivare även 

om man avser att teckna enskilda avtala med varje medlem om förändringar i 

anställningsvillkor. 

Frågan om ett lokalt kollektivavtal är en lokal intresseförhandling och i denna fråga 

är klubben förhandlingsskyldig utifrån gällande förhandlingsordning. 

Utvärdera arbetsgivarens förslag noga 

Se till att klubben har en tydlig bild av vad det är arbetsgivaren föreslår. Begär 

kompletterande underlag om något är otydligt. 

 

• Hur ser förslaget ut? 

• Vad är orsaken till arbetsgivarens förslag? 

• Hur motiverar arbetsgivaren förslaget? 

• Vilka konsekvenser medför förslaget? 

• Hur stor blir besparingen i förhållande till företagets andra kostnader? 

• Har förslaget andra effekter? 

• Vilka omfattas av förslaget? Vilket ansvar tar VD och företagsledning? 

 

Analysera förslaget och gör en bedömning om det är realistiskt 

Företagets ekonomi 

Är förslaget verkligen den rätta åtgärden för att komma till rätta med den 

ekonomiska situation som företaget befinner sig i? 

Det aktuella ekonomiska läget i branschen är inte närheten av den kris som var 

2008-2009. Branschen befinner sig visserligen i en lågkonjunktur men än så länge 

är det ingen kris. Självklart kan lågkonjunkturen, över tid och speciellt om den blir 

långvarig, utveckla sig till en kris men vi är inte där ännu. Detta utesluter 

naturligtvis inte att det kan finnas enskilda företag som befinner sig i kris. 
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Var noga med att få ordentliga ekonomiska underlag från arbetsgivaren 

 

• Finns prognos för framtiden? 

• Är företagets situation konjunkturellt eller strukturellt betingat? 

 

Konjunkturell förändring 

Konjunkturell förändring handlar om att efterfrågan ökar eller minskar i ett företag 

över tid. Företaget måste redovisa en realistisk bedömning att en återgång till 

”normalläge” kan ske inom ett lokalt avtals löptid. 

 

Strukturell förändring 

Strukturell förändring handlar om förändring i efterfrågan som ändras på grund av 

att de grundläggande villkoren på marknaden/i branschen förändras. Det kan vara 

ny teknologi, ökad global konkurrens eller politiska beslut. Om detta sker finns det 

skäl att tro att efterfrågan systematiskt kommer att falla och inte kommer tillbaks. 

Lönesänkning löser inte konsekvenserna av en strukturell förändring. Lösningen 

för företaget är att arbeta med vidareförädling. Sänkta löner håller tillbaks 

strukturomvandling och produktivitetstillväxt. Det är konkurrenskraften som måste 

stärkas. 

Arbetsgivaren ska lämna allt nödvändigt underlag som behövs för att klubben ska 

kunna skaffa sig en helhetssyn. Klubben har att utreda företagets situation och 

skapa sig en helhetsbild. 

Glöm inte bort att klubben har rätt att anlita en arbetstagarkonsult för särskilda 

uppdrag inför förestående förändringar som har väsentlig betydelse för företagets 

ekonomi och för de anställdas sysselsättning. Reglerna om arbetstagarkonsult avser 

företag med minst 50 anställda. Även i företag med 25–50 anställda kan dock de 

lokala parterna enas om att utse en konsult. (Utvecklingsavtalet §12) 

Konsekvenser av försämrade villkor 

Det är framför allt avtal som innebär lönesänkningar som klubben behöver vara 

speciell vaksam på. 

För många medlemmar går lönen i stor utsträckning till att täcka de fasta 

levnadskostnader som man har, exempelvis kostnader för bostad, mat, barnomsorg. 

Med sänkt lön blir det blir svårare att få pengarna att räcka. Dessutom minskar eller 

försvinner marginalen för oförutsedda utgifter. 

Sänkt lön, försämrade anställningsvillkor, arbetstidsförkortning, tjänstledighet och 

så vidare kan beroende på utformningen av överenskommelser få följande 

konsekvenser för medlemmen: 

 

 Den pensionsgrundande lönen blir lägre med risk för negativa konsekvenser på 

den framtida sjuk- och ålderspension. Tänk särskilt på om det finns personer 

inom ITP 2 som har mindre än 5 år kvar till pension eftersom det finns regler 

som begränsar höjningen av pensionsgrundande lön. Dessa regler kan slå till 

när lönen går tillbaka till den ursprungliga nivån. Det kan lösas genom att 

arbetsgivaren inte ändrar den anmälda pensionsgrundande lönen hos Alecta. 

(Inom ITP 1 kan dock de negativa effekterna lösas genom att kompletterande 

premier inbetalas) 
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 Vid en olyckshändelse med sjukersättning/sjukpension som följd blir pensionen 

livsvarigt grundad på en lägre lönenivå 

 Lägre ersättning vid sjukdom, arbetsskadeersättning, föräldrapenning, tillfällig 

föräldrapenning m m i det allmänna försäkringssystemet samt även enligt 

kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor 

 Lägre ersättning från arbetslöshetskassan vid eventuell arbetslöshet. Även 

inkomstförsäkringen påverkas negativt, samt även eventuell avgångsersättning 

från Trygghetsrådet 

 Ibland föresvävas medlemmar att det skulle vara möjligt att ”fylla ut” 

inkomstbortfallet vid en temporär arbetstidsreducering från arbetslöshetskassan. 

Detta är en direkt felaktig information. Förutsättningen för ersättning från 

arbetslöshetskassan är att hela eller delar av anställningen har upphört 

 Lägre ersättning från den allmänna lönegarantin vid en eventuell konkurs.  

Eventuella individuella lån till företaget som uppstått vid lönesänkningar 

omfattas inte av lönegarantin. Lönegarantin är begränsad till 176.000 kr (2012). 

Det finns dessutom begränsningar, bl.a. att lönen inte får ha tjänats in tidigare 

än 3 månader innan konkursansökan inkommit till tingsrätten 

 

Vilka typer av lokala avtal tillåter det central kollektivavtalet 

Studera kollektivavtalet och kontrollera om det tillåter lokala överenskommelser 

enligt företagets förslag. Överenskommelser som strider mot kollektivavtalet är 

inte giltiga och arbetsgivaren riskerar skadeståndskrav för kollektivavtalsbrott. 

 

På Stål och Metalls avtalsområde så är följande typer av avtal inte tillåtna enligt 

kollektivavtalet: 

 

 Avtal där man enbart säker lönen eller sänker lönen mer än vad man sänker 

arbetstiden 

 Det flesta typer av avtal om arbetstidsbanker för konjunkturanpassad/varieras 

arbetstid 

 Avtal om framflyttat lönerevisionsdatum som ligger bortom det aktuella 

avtalsåret 

 Avtal som reglerar förmåner som medlemmen redan tjänat in, till exempel 

sparad semester, inarbetad arbetstidsförkortning 

 

Observera att eftersom det centrala kollektivavtalet löper till den 31 mars 2013 så 

ska lokala avtal inte ha längre löptid än så. 
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Avtalsinnehåll – ställ motkrav 

Utgångspunkten måste vara att ett eventuellt lokalt kollektivavtals syfte är att 

förhindra varsel och uppsägningar, och att medlemmarnas kompetens stannar kvar i 

företaget. Av det skälet bör det villkoras med att inga varsel läggs under det lokala 

avtalets löptid. Alternativt ska det lokala avtalet vara ömsesidigt uppsägningsbart 

och arbetsgivaren förpliktigar sig att återställa förlorade anställningsförmåner, 

åtminstone till dem som drabbas av uppsägningar.  

Om ett avtal tecknas så försök att se till att medlemmarna återfår det de avstått från 

när avtalet löper ut eller sägs upp. Till exempel kan avtalet innehålla 

överenskommelser om vinstdelning eller bonus som träder i kraft när företaget åter 

är i ekonomisk balans. 

Kräv att arbetsgivaren utöver kostnadsbesparingar på personalsidan även startar 

upp översyn och aktiviteter som syftar till andra kostnadsbesparingar. Ett arbete där 

klubben självklart skall vara delaktig. 

Kräv att arbetsgivaren under det lokala avtalets löptid kontinuerligt informerar om 

det ekonomiska läget och resultatet av övriga kostnadsbesparande aktiviteter. 

Samarbete med övriga fack 

När det gäller stora förändringar på företaget så är det viktigt att söka en samsyn 

med övriga fack på arbetsplatsen. Tillsammans är klubbarna starkare och 

tillsammans besitter man större kompetens att analysera ett förslag och dess 

konsekvenser för medlemmarna. 

Medlemmarna 

Medlemsförankring är en viktig del i processen. Det är viktigt att medlemmarna 

blir informerade och att återkoppling sker. Använd medlemsmöten till information, 

förankring och opinionsbildning. 

Ibland kan medlemsomröstning vara bra med en sådan bör vara rådgivande och 

inte beslutande. Eftersom avtal där lönen sänks kan få så olika konsekvenser för 

enskilda medlemmar så kan det ibland var direkt olämpligt med ett 

röstningsförfarande. Var noga med att vara överens med medlemmar om vad 

röstningen syftar till innan den genomförs. 

Be om hjälp 

Om klubben blir kallad till förhandling om försämrade anställningsvillkor och 

känner sig osäker på hur en sådan förhandling ska hanteras så ta kontakt med 

Anna-Karin Mattsson ansvarig ombudsman för avtalsområdet. Tveka inte att be om 

hjälp, ju tidigare desto bättre. 
 

Slutligen 

Vi förstår att ni som hamnar i den här situationen får en oerhörd press på er att 

rädda jobben. Från Unionens Avtalsenhet vill vi ändå i nuläget avråda från att 

teckna den här typen av avtal i det här läget. Skälet till vårt avrådande är att vi sitter 

i förhandlingar med både regering och motparter om att få fram ett system som ska 

mildra effekterna av framtida kriser på arbetsmarknaden, det så kallade systemet 

för korttidsarbete.  
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Vårt mål med förhandlingarna är att få fram en överenskommelse mellan parterna 

och regeringen där korttidsarbete blir möjligt med ett avtal och med delfinansiering 

från staten.  

Att teckna lokala krisavtal nu skulle inte bara riskera att tjänstemännen vid 

företagen drabbades av ovan beskrivna negativa konsekvenser, utan också förändra 

förutsättningarna för förhandlingarna som nu pågår centralt. 

 

 

Avtalsenheten 

 

 

Niklas Hjert 

 

 


