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Facken inom industrin växlar upp lönekraven
I dag har Facken inom industrin presenterat  
lönekraven inför nästa års avtalsrörelse. Vi kräver 
löneökningar på 4,4 procent. Dessutom kräver vi 
en särskild höjning av de lägsta lönerna och av-
sättningar till deltidspension.
 
– Läget är besvärligt. Vi har Rysslands krig i Ukraina, 
pandemieffekter som dröjer sig kvar och stigande 
priser på mat, bränsle och energi. Samtidigt finns det 
ljusglimtar. Än så länge går den svenska industrin bra, 
säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Detta ligger till grund för att Facken inom industrin 
växlar upp lönekravet:

• Den svenska konkurrenskraften är stark. Sverige  
  hävdar sig väl jämfört med våra viktigaste konkur-      
  rentländer.
• Svenska industriföretag har en mycket god lönsam- 
  het. Det finns inga skäl att öka vinsterna ytterligare    
  på lönernas bekostnad.
• Dessutom har Sverige en god utveckling på arbets- 
  marknaden. 

 
Nästa års avtalsrörelse sker i ett läge när många oroar 
sig för ökade levnadsomkostnader.

– När priserna stiger och det blir dyrare att leva är det 
naturligt att vilja att lönerna ska höjas i samma eller 
snabbare takt. Men effekten skulle bli den motsatta. 
Om vi skulle kräva löneökningar som kompenserade för 
inflationen skulle det leda till en ännu högre inflation, 
som skulle mötas med fler räntehöjningar. Dessutom 
skulle det riskera jobben – eftersom räntehöjningar gör 
att industrin får svårare att exportera, säger avtals-  
sekreterare Veli-Pekka Säikkälä.
 
Marie Nilsson och Veli-Pekka Säikkälä tror att den kom-
mande avtalsrörelsen blir tuff. Arbetsgivarna kommer 
som vanligt att måla upp en mörk bild av ekonomin och 
hävda att det inte finns utrymme för några alls, eller 
mycket små, löneökningar.

– Men vi vet att det inte är sant. Läget för den svenska 
industrin är bättre än arbetsgivarna vill låtsas om. Vi 
ska pressa arbetsgivarna på varje krona de kan betala, 
säger Marie Nilsson.

Fakta:
Mer information och nyheter om avtalsrörelsen hittar 
du på ifmetall.se/aktuellt/avtal-2023
Där kan du också se presskonferens där Facken inom 
industrin presenterar lönekraven.
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