
AVTALSRÖRELSEN 2017 
Målet med avtalsrörelsen är att förbättra dina anställningsvillkor och säkerställa löneutveck-
lingen för dig som medlem. De krav vi har fått i uppgift att driva handlar om lön, möjlighet till 
återhämtning, flexpension och jämställdhet.

Löneökningsnivån på 2,8 % är ett resultat av ekonomiska bedöm-
ningar och noggranna analyser av bland annat produktivitet, 
prisutveckling och arbetskraftskostnader. Som anställd är man 
med och bidrar till att företagen ska gå bra och då är det själv-
klart att man ska ha en del av kakan. 

Andra viktiga krav handlar om att på olika sätt skapa en bättre 
balans mellan arbete, fritid och återhämtning. Möjligheten till åter-
hämtning är en grundläggande faktor för att komma till rätta 

med flera av de problem vi ser på arbetsmiljöområdet. Vi vet att 
förutsättningar för återhämtning även är en viktig aspekt kopplat 

till att vi kommer behöva orka jobba längre. 

Pensionerna sjunker och det är inte rimligt att man efter ett långt 
arbetsliv ska riskera att inte få ihop det ekonomiskt. Att bygga på 
avsättningarna till flexpension är en del av lösningen och parterna på 
svensk arbetsmarknad har ett ansvar att ta i frågan. Du ska inte behöva 
oroa dig över att klara av livet som pensionär ekonomiskt och de extra 
avsättningarna som görs till din tjänstepension gör det möjligt gå i 
pension med mer pengar i plånboken.

Unionen driver också krav för ett mer jämställt arbetsliv bland annat ge-
nom löneutfyllnad vid VAB. Detta för att få till ett mer jämställt uttag 
av vab-dagarna och att fylla ut lönen vid tillfällig föräldrapenning är 
därför ett naturligt steg för ett mer jämställt och hållbart arbetsliv för 
både kvinnor och män.

#AVTAL2017

Arbetsgivaren vill:
• Inga garanterade reallöneökningar
• Få ut mer arbetstid utan att det kostar
• Större makt att bestämma över din  

arbetstid
+ Fler avtalsspecifika motkrav som  

du hittar på avtal2017.Unionen.se

Unionen vill:
• 2,8% i löneökningar
• Utbyggnad av flexpensionen
• Bättre balans mellan arbete  

och fritid
• Mer jämställt arbetsliv i bla  

genom löneutfyllnad vid VAB

EXEMPEL PÅ KRAV INOM INDUSTRIN


