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 FÖRBUNDSORDFÖRANDE HAR ORDET  JAN-HENRIK SANDBERG  

S edan en dryg månad är Pappers i färd med 

a  förhandla fram e  ny  kollek vavtal 

med vår motpart Skogsindustrierna. Vi vill 

ha löneökningar, så klart, men de finns andra krav 

som Pappers medlemmar har ställt som är lika vik ga. 

Arbets dsförkortning är e  kärt och välbekant krav 

från oss; vi tänker oss a  arbets dskontot ska utökas 

med fler mmar. Vi anser också a  våra krav på löne-

ökningar är så pass återhållsamma a  arbetsgivarna 

därmed borde kunna anse a  vi nu har betalt färdigt 

alla kostnader för införandet av den förbä rade avtal-

spension som började införas 2007. E  mycket vik gt 

krav är också a  arbetsgivarens möjligheter a  göra 

otrygga anställningar begränsas. Tidsbegränsade an-

ställningar ska inte kunna staplas på varandra hursom-

helst! Du kan läsa detaljerna om Pappers krav på an-

nan plats här i PappersMagasinet. 

Arbetsgivarna kräver, på liknande sä  som de gjort de 

senaste två avtalsrörelserna, a  kollek vavtalen ska 

göras ”generellt disposi va”. Med det menas a  ar-

betsgivarna ska kunna strunta i kollek vavtalets regler 

och istället använda andra regler som de an ngen 

kommit överens med det lokala facket om, kommit 

överens med enskilda anställda om eller helt enkelt 

har infört själva utan a  komma överens med någon. 

Som e  exempel ur högen kan jag nämna a  arbetsgi-

varna vill ha hela makten a  bestämma om en fabrik 

ska köra under jul och andra storhelger. Idag måste en 

arbetsgivare som vill göra så träffa e  lokalt avtal med 

Pappers om saken. Skogsindustrierna är inte dum-

mare än a  de begriper a  Pappers aldrig kommer a  

gå med på a  göra kollek vavtalen generellt disposi-

va. Jag tror snarare a  de tar i ordentligt i sina krav i 

förhoppning om a  få igenom disposi vitet i någon 
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enstaka fråga. Kort sagt kan man säga a  Skogindu-

strierna vill ge mer makt åt arbetsgivarna och mindre 

makt åt de anställda.  

När vi i Pappers kräver förbä ringar för våra medlem-

mar kostar det o ast pengar. Arbetsgivarna tycker 

all d a  de förbä ringar vi föreslår kostar för mycket. 

Det spelar ingen roll om förhandlingarna sker i ekono-

miskt dåliga der eller i goda. När det är dåliga der 

säger arbetsgivarna nej e ersom det är dåliga der. 

När det är goda der säger de också nej med hänvis-

ning ll a  det annars kommer a  bli dåliga der. 

Denna arbetsgivarnas klagolåt är inget som Pappers 

lyssnar särskilt mycket på, för då skulle vi ju aldrig 

kunna få några förbä ringar! Istället bildar vi oss en 

egen uppfa ning u från egna erfarenheter och med 

hjälp av de ekonomiska experter som det finns go  

om inom fackförbunden och i LO. Vi kräver all d för-

bä ringar! I goda der kräver vi lite mer, i dåliga der 

lite mindre. Vi måste ta hänsyn ll verkligheten, men 

vi backar aldrig. Krisavtal och andra lönesänkningsåt-

gärder är inget för oss. 

Under hösten har det ekonomiska läget gradvis för-

sämrats. Mycket av det har a  göra med vissa euro-

länders dåliga statsfinanser med Grekland som det 

tydligaste exemplet. De a har få  igång arbetsgivar-

nas propagandamaskineri på allvar; de verkar nästa 

upplivade mi  i höstmörkret. Nu målar det sin verklig-

hetsbild i dystrast tänkbara färger: svart, svart, svart; 

grå , grå , grå . Vi i Pappers bryr oss inte så mycket 

om svartmålningen utan gör som vi brukar: vi kräver 

rimliga löneökningar och andra angelägna förbä ring-

ar för våra medlemmar. De a år blir antagligen inte 

något rekordår, men vi viker inte av från den färdrikt-

ning vi har valt ut. Sådana är vi. 

Jan-Henrik Sandberg 

PIA MASALIN  
Kvarnsveden, operatörÊPM8 

A  OB-ersä ningen ska vara lika 
för alla oavse  lönegrad. OB:t har 
inget med kompetensen a  göra. 
A  jobba t.ex. på jula on är lika 

obekvämt för alla, oberoende av om man ligger i en 
hög eller låg lönegrupp. 

 MEDLEMMAR HAR ORDET   

 

LINNEA HULIN 
Iggesund, arkmaskinsÊoperatör 

För mig är den vik gaste frågan 
den stora generella löneökning-
en. Arbetsmiljö är också e  vik gt 

område. Vi ska ha bra möjligheter ll kompetensut-
veckling. 

 

TOMAS LIND 
Munksund, UH/ven la on 

De vik gaste frågorna för mig är 
likadana pensionsvillkor mellan 
tjänstemännen och kollek vare. 
Utökad ATK och en större procen-

tuell avsä ning ll dom som väljer pension. 

 

ANN-BRITT MATTSSON 
Hallstavik, PMÊ3 

Den vik gaste frågan för mig är 
a  en y erligare arbets dsför-
kortning genomförs. 
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 VAD KRÄVER PAPPERS?  

enÊski arbetare.ÊViÊanserÊa Êde aÊärÊmycketÊangelä-
get.  

Trygghet 

à Regler som förstärker anställdas rä  ll llsvida-
reanställning. 

à Regler som motverkar e  slentrianmässigt an-
vändande av viss dsanställningar. 

à Avtalsförsäkringar, inför de regelförändringar 
som är föremål för gemensamma förhandlingar 
mellan LO och SN 

ViÊföreslårÊa ÊdetÊiÊavtaletÊomÊallmännaÊvillkorÊändrasÊ
såÊ a Ê AvtalÊ omÊ dsbegränsadÊ anställningÊ fårÊ träffasÊ
underÊ sammanlagtÊ 12Ê månaderÊ underÊ enÊ femårspe-
riod.ÊDäre erÊ övergårÊ anställningenÊ automa sktÊ iÊ enÊ
llsvidareanställning.ÊDärutöverÊfårÊanställningÊskeÊpåÊ

vikariatÊförÊvissÊangivenÊperson. 

OmÊenÊarbetstagareÊvaritÊanställdÊpåÊvikariatÊochÊviss-
dsanställningÊ iÊsammanlagtÊtvåÊårÊunderÊenÊfemårs-

periodÊövergårÊanställningenÊautoma sktÊiÊenÊ llsvida-
reanställning. 

AnställningensÊformÊharÊstorÊbetydelseÊförÊtrygghetenÊiÊ
jobbetÊ ochÊ avgörandeÊ betydelseÊ förÊ omvandlingÊ påÊ
arbetsmarknadenÊ ochÊ utvecklingÊ avÊ ekonomin.Ê OmÊ
de aÊ råderÊ ingenÊ tvekan.Ê UtanÊ tryggaÊ anställningarÊ
försvårasÊ dessutomÊ möjligheternaÊ a Ê bliÊ fullvärdigÊ
samhällsmedborgare.ÊDetÊblirÊsvårtÊa ÊfåÊlånÊpåÊban-
kenÊochÊordnaÊegetÊboende.Ê 
Y erligareÊeffekterÊavÊenÊotryggÊanställningÊärÊa Êde-
mokra nÊ ochÊ utvecklingenÊ påÊ arbetsplatsernaÊ förtvi-
narÊochÊdetÊundergräverÊdessutomÊförutsä ningarÊförÊ
fackligtÊ medlemskap.Ê E Ê faktumÊ somÊ förstärksÊ närÊ
manÊkonstaterarÊa ÊdeÊ somÊharÊ enÊ llsvidareanställ-
ningÊharÊbetydligtÊhögreÊorganisa onsgradÊänÊdeÊsomÊ
harÊnågonÊformÊavÊ dsbegränsadÊanställning.Ê 
AndelenÊ dsbegränsatÊ anställdaÊ iÊ SverigeÊ harÊ varitÊ
förhållandevisÊkonstantÊunderÊdeÊsenasteÊ15Êåren,ÊochÊ
harÊ legatÊ runtÊ 13-14Ê procent.Ê RekordnoteringenÊ in-
träffadeÊårÊ2007ÊdåÊ16ÊprocentÊ (622Ê000)Ê varÊ dsbe-
gränsatÊ anställda.Ê DeÊ otryggaÊ anställningarnaÊ drab-
barÊ kvinnorÊ ochÊ ungdomarÊ iÊ högreÊ gradÊ änÊmänÊ ochÊ
äldre.Ê FörÊ vårÊbranschÊ tordeÊdetÊ liggaÊ iÊ ungefärÊmot-
svarandeÊsiffrorÊu frånÊdenÊuppska ningÊviÊharÊgjort.  
 

I  avtalsförhandlingen 2012 kräver vi Pappers-
medlemmar: 

 

¨ Reallöneökning 

¨ Trygghet 

¨ Inflytande 

 

Lönekraven 

à Löneskillnaderna mellan bruken utjämnas 

ViÊ villÊ uppnåÊenÊmerÊ jämlikÊ löneutvecklingÊgenomÊa Ê
deÊsämstÊbetaldaÊarbetsställenaÊprioriteras. 

à Större del i generell löneökning 

à Lokalpo  i kronor 

à Stupstock 

ViÊvillÊavtalaÊomÊenÊregelÊsomÊgällerÊomÊviÊochÊarbets-
givareÊinteÊkommerÊöverensÊiÊdenÊlokalaÊlönerevision-
en. 
 

Lönekraven i siffror 

à E  krav om 860 kr i månaden 

PappersÊskaÊförhandlaÊomÊhurÊdessaÊ860ÊkrÊskaÊförde-
lasÊ iÊ generellÊ ochÊ lokalpo .Ê HärÊ handlarÊ detÊ omÊ a Ê
säkraÊreallönenÊsåÊa ÊviÊåtminstoneÊbehållerÊvårÊköp-
kra .ÊGenomÊa Ê u ormaÊkravetÊ iÊ kronorÊ såÊ skerÊ detÊ
ocksåÊenÊ vissÊ formÊavÊutjämningÊmellanÊ fabriker.ÊDetÊ
blirÊ såÊa ÊdeÊ somÊtjänarÊminstÊ fårÊmestÊ iÊprocentÊvidÊ
kronutlägg.Ê 

à Ersä ningar för beredskap, särskilda llägg och 
fasta ersä ningar höjs med 3,5% 
 

à Arbets dsförkortning fortsä er med y erligare   
 9 mmar 

DetÊharÊinteÊske ÊnågonÊutökningÊavÊde aÊsedanÊ2004Ê
ochÊ idagÊ såÊ liggerÊ detÊ sammanlagdaÊ värdetÊ påÊ 3,5%Ê
ellerÊ63Ê mmarÊförÊenÊdagarbetareÊochÊ56Ê mmarÊförÊ
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PETER KARLSSON                                    
Frövifors,  automa onselektriker 

Jag tycker a  de absolut vik g-
aste kraven är: reallöneökning i 
procent och a  inget mer avstå-
ende görs för a  bekosta avta- 

                                    lspensionen. 

JAN JOHANSSON 
Munkedal, Mekaniker 

Bemanning och inhyrningsfrågan. 
Den måste få en lösning. Om inte 
nu så i kommande avtalsrörelse.  

LASSE HEIKKILÄ 
Kvarnsveden, operatörÊPM8 

Pensionsåldern för ski arbetare 
ska sänkas. Undersökningar visar 
a  ski arbetare löper dubbelt så 
hög risk a  råka ut för hjärt- och 

kärlsjukdomar och risken ökar y erligare e er många 
års ski arbete. 

 

 

 

à Avtalspensionen mellan LO och SN är beaktade 

TjänstemännensÊ pensionÊ betalasÊ inÊ varjeÊ månadÊ medanÊ
arbetarnasÊpensionÊbetalasÊinÊenÊgångÊomÊåret.ÊDe aÊinne-
bärÊa Ê tjänstemännenÊspriderÊ sinaÊ risker.ÊBörsenÊ tarÊ ingenÊ
no sÊ omÊ a Ê inbetalningÊ sker,ÊmenÊ närÊ arbetarnasÊ pengarÊ
skaÊ inÊ iÊ systemetÊdåÊhänderÊdetÊgrejor,ÊmassmediaÊ skriver,Ê
börsenÊ rörÊ sig.Ê DetÊ finnsÊ enÊ uppenbarÊ riskÊ a Ê viÊ arbetareÊ
förlorarÊ pengarÊ llÊ kommandeÊ pensionÊ medÊ de aÊ system.Ê
DärförÊ kräverÊ viÊ a  vårÊavtalspensionÊbetalasÊ inÊ varjeÊmå-
nad. 

à Sänkt pensionsålder 

ViÊ föreslårÊ härÊ a Ê viÊ llsammansÊ medÊ arbetsgivarnaÊ
skaÊutredaÊde aÊiÊenÊarbetsgruppÊochÊ aÊöverÊvadÊenÊ
sådanÊ reformÊ skulleÊ kunnaÊ kostaÊ ochÊ vilkenÊ dÊ detÊ
skulleÊtaÊa ÊbyggaÊe ÊsådantÊsystem.  

à Utökad föräldralön ll 6 månader med in-
koms yllnad upp ll 90% av lönen, även på löne-
delar över 10 prisbasbelopp (ca 400 000kr). 

IdagÊharÊviÊfemÊmånader! 

Inflytande 

à Ändrade skrivningar i lönebestämmelserna som 
stärker det lokala fackets inflytande över löne-
sä ningen lokalt. 

DetÊhandlarÊomÊtexterÊsomÊunderlä arÊförhandlingar-
naÊuteÊpåÊfabrikerna.ÊTexternaÊgörÊdetÊliteÊsvårareÊförÊ
arbetsgivarnaÊa ÊsliraÊruntÊdeÊhärÊfrågornaÊochÊkring-
skärÊderasÊmöjligheterÊnågot 

Avtalsperiod 

à Utgångspunkten är e årigt avtal som löper från 
den 1 februari 2012 och ll den 31 januari  2013 

 MEDLEMMAR HAR ORDET   

TORBJÖRN THURESSON 
Grycksbo,  smetberedare 

Jag prioriterar en höjd lön! Vi har 
se  siffrorna för produk vitetsök-
ningen på Grycksbo de senaste 10 
åren, och då är det dags a  

                                    också vi får del av den . 
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Inledande kommentar: 

I avtalsrörelsens inledning har det blivit vanligt a  ar-
betsgivarorganisa onerna redovisar sina ”drömmar” 
om hur saker och ng borde vara. I någon mån, men 
inte lika utpräglat, kan samma sak sägas om fackför-
bunden. Senare under förhandlingarna blir båda par-
ter tvungna, e ersom man ju ändå llslut vill bli över-
ens om e  ny  kollek vavtal, a  bli lite mer prak skt 
lagda. Nedanstående krav från Skogsindustrierna är 
deras utgångspunkter (önskelista) som de överläm-
nade i början av avtalsförhandlingarna. För a  förstå 
Pappers synpunkter måste man veta följande : om 
något är bestämt i lag eller kollek vavtal så gäller det, 
annars bestämmer arbetsgivaren vad som gäller. 
 

Arbets dens förläggning och varierad ar-
bets d. 

Yrkande: Arbetsgivaren ska kunna bestämma när 
arbetet ska u öras med beaktande av de skyddsreg-
ler som finns i avtalet. Det innebär a  arbetsgivaren 
ska kunna bestämma vilken arbets dsform och ar-
bets dsförläggning som ska gälla. Vidare innebär det 
a  arbetsgivaren ska kunna variera arbets den över 
året/viss d. 

Pappers kommentar:  

Nej.ÊArbetsgivarenÊskaÊ inteÊensidigtÊkunnaÊbestämmaÊ
närÊarbetetÊ skaÊu öras.ÊAllÊ arbets dsförläggningÊochÊ
bestämmandeÊavÊarbets dsformerÊskaÊ skeÊgenomÊ lo-
kalÊ överenskommelseÊ somÊ införsÊ iÊ lokalavtal;Ê det-
sammaÊgällerÊvaria onerÊiÊarbets den. 
 

Disposi vitet 

Yrkande: Införande av generell lokal disposi vitet. 
Möjlighet ll lokal disposi vitet beträffande olika 
ersä ningsregler är särskilt vik gt, såsom exempel-
vis OB. Arbetsgivare och arbetstagare ska även ha 
möjlighet a  träffa överenskommelse som avviker 
från centrala avtal/lokal överenskommelse. 

Pappers kommentar: 

Nej.Ê GenerellÊ lokalÊ disposi vitetÊ kanÊ aldrigÊ kommaÊ
ifråga.Ê AvtaletÊ innehållerÊ idagÊ någraÊ välÊ avgränsadeÊ
möjligheterÊ förÊdeÊ lokalaÊparternaÊ (arbetsgivarenÊochÊ
PappersÊ avdelning)Ê a Ê avtalaÊ omÊ avvikelser,Ê möjlig-
heterÊsomÊinteÊskaÊutökas.ÊDetÊskaÊaldrigÊvaraÊmöjligtÊ
a ÊgenomÊöverenskommelseÊmellanÊarbetsgivareÊochÊ
enskildaÊ arbetstagareÊ göraÊ avvikelserÊ frånÊ avtalÊ oav-
se ÊomÊdessaÊärÊcentralaÊellerÊlokala. 
 

Över d 

Yrkande: Avtalets regler om extra över d ersä s 
med följande. ”Utöver allmän över d får extra över-

d om 150 mmar per arbetstagare och år tas ut om 
det finns särskilda skäl för det och situa onen inte 
varit möjlig a  lösa på annat sä .” 

Pappers kommentar: 

Nej.Ê AvtaletsÊ nuvarandeÊ reglerÊ skaÊ behållas.Ê DagensÊ
200Ê mmarÊmedÊmöjlighetÊ llÊdispensÊärÊfulltÊ llräck-
ligt. 
 

Anpassning och regelförenklingar 

Yrkande: Den angivna översynen ska fortgå under 
kommande avtalsperiod och löpande införlivas i av-
talet. 

 

 VAD KRÄVER SKOGSINDUSTRIERNA? 

Skogsindustriernas VD 
Marie S Arwidson 
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Pappers kommentar: 

Ja.Ê DenÊ gemensammaÊ översynenÊ avÊ AvtaletÊ omÊ All-
männaÊAnställningsvillkorÊskaÊ fortgå.ÊDetÊärÊe ÊavtalÊ
somÊgällerÊ llsvidareÊochÊmåsteÊfortlöpandeÊsesÊöver. 
 

Företagsnära lönebildning 

Yrkande: De lokala parterna måste kunna komma 
överens om lön u från företagens förutsä ningar. 
Därför måste de lokala parterna ha möjlighet a  
kunna avvika både från den lönenivå som anges i 
centrala avtal och från dpunkter för lönerevision. 
Individgaran er (även generella utlägg) ska inte före-
komma. 

Pappers kommentar: 

DeÊlokalaÊparternaÊskaÊinteÊkunnaÊavvikaÊfrånÊavtaletsÊ
dpunkterÊförÊlönerevision.ÊDeÊlokalaÊparternaÊskaÊinteÊ

hellerÊ kunnaÊ avvikaÊ nedåtÊ frånÊ denÊ lönenivåÊ somÊ
angesÊiÊcentralaÊavtal.ÊIndividgaran erÊiÊformÊavÊgene-
rellaÊ lläggÊärÊdetÊhi llsÊendaÊsä etÊa ÊgaranteraÊallaÊ
PappersÊmedlemmarÊenÊrimligÊlöneutveckling 
 

Arbets dsförkortning (ATK) 

Yrkande: U ag av ATK i form av ledig d ska endast 
kunna ske e er överenskommelse mellan arbetsgi-
varen och arbetstagaren. 

Pappers kommentar: 

Nej.ÊDeÊnuvarandeÊreglernaÊförÊu agÊavÊledigÊ dÊfrånÊ
arbets dskontotÊ Ê (huvudsakligenÊ skapadeÊ iÊ 2007Ê årsÊ
avtalsrörelse)Ê gerÊ PappersÊ medlemmarÊ rimligtÊ infly-
tande,ÊfungerarÊhuvudsakligenÊbraÊochÊbörÊdärförÊbe-
hållas. 
 

Avtalspension SAF-LO 

Yrkande: Avräkning avseende avtalspension SAF-LO 
ska ske genom en central avräkningsmodell. 

Pappers kommentar: 

PappersÊ delarÊ uppfa ningenÊ a Ê enÊ centralÊ avräk-
ningsmodellÊskaÊersä aÊnuvarandeÊlokala,ÊmenÊavräk-
ningÊ skaÊ ansesÊ varaÊ redanÊ avklaradÊ utanÊ a Ê detÊ skaÊ
inkräktaÊpåÊlöneökningarna. 

KICKI HUMELL 
Hallstavik, Emballering 

Sänkt pensionsålder – framförallt 
för ski arbetande! Ski et sliter 
extra mycket på kroppen. Sen är 

det är väl ingen mening a  e er e  långt arbetsliv 
jobba ännu mera för a  få ihop y erligare några slan-
tar – blir man sjuk kanske man i alla fall inte har någon 
användning av pengarna. 

 MEDLEMMAR HAR ORDET   

CONNY ANDERSSON 
Svanskog, lastningsenhetenÊ 

Jag tycker a  anställningstrygg-
heten måste prioriteras i årets 
avtalsrörelsen. 

MARIKA ERIKSSON 
Hallstavik, rullalager 

Jag tycker a  både utökad ATK 
och sänkt pensionsålder är vik ga 
frågor.  

TORBJÖRN HAGLUND 
Grycksbo, byggnadsavdelning 

Den vik gaste fråga i den avtals-
rörelsen för mig är reallöneök-
ning.  
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P appers har träffat skogsindustrierna vid flera 
llfällen där vi bemö  deras argument och 
llbakavisat de krav de ha  på flexibilitet och 

disposivitets krav i våra avtal. 

Arbets dens förläggning och varierad arbets d är e  
krav som arbetsgivaren gärna vill ha, om de a inför-
des så skulle vi förlora inflytande och bestämmande 
över hur våra ski scheman u ormas. 

Arbets dens förläggning, de regleringar som idag finns 
i avtal och som regleras under § 4 AAV har visat sig 
fungera alldeles utmärkt och ligger idag hos de lokala 
parterna a  förfoga över. Genom a  överenskomma 
om olika dri sformer så uppnås den flexibilitet som 
e ersträvas av Föreningen Sveriges Skogsindustrier
(FSI) och vår åsikt är a  avtalet inte behöver llföras 
de regelförändringar som e ersträvas av FSI. Arbets -
den och dess förläggning är av y ersta vikt för våra 
medlemmar. A  kunna planera si  arbete u från det 
ski schema/arbetsschema som varje individ har är en 
mycket stor konkurrensfördel för svensk skogsindustri. 
När e  avtal är slutet så garanteras det dri  och pro-
duk on under all d som avtalet anger.  Arbetsgivaren 
ska inte ensidigt kunna bestämma när arbetet ska 
u öras. All arbets dsförläggning och bestämmande av 
arbets dsformer ska ske genom lokal överenskom-
melse som införs i lokalavtal; detsamma gäller vari-
a oner i arbets den. Sy ar kravet på minskad arbets-

d i kombina on med sänkt lön (krisavtal av IF Metall-
typ) slås härmed fast a  sådana under inga omstän-
digheter kan komma ifråga, inte ens e er lokal över-
enskommelse. 

Disposivitet är e  annat krav som FSI föreslår, det 
låter i första påseende som e  bra krav där vi ska 
ställa upp och hjälpa företagen ll bä re konkurrens-
kra  och mera produk on, men om vi skulle göra som 
de föreslår så fly as vi återigen långt llbaka i den. 

FSI har i si  yrkande utvecklat en teori runt a  avtalet 
skulle vara disposi vt för de lokala parterna och i 
nästa steg även gentemot den enskilde. Pappers kan 
bara konstatera a  på arbetsmarknaden så framställs 
det som a  vi är, arbetsgivare och arbetstagare, två 
jämnstarka parter. De a är helt genom fel, arbetsgi-
varen har genom sin rä  a  leda och fördela arbetet 
en långtgående makt a  inskränka de anställdas be-
stämmanderä . Dels genom a  de förfogar över stora 
delar av lönesä ningen, arbets den och inte minst 
arbetsledningsrä en så svarar de a inte upp emot 
hur e  modernt arbetsliv ska vara. När det gäller frå-
gan om disposi vitet så borde det ligga i sakens natur 
a  fly a över arbetsgivarens bestämmanderä  och § 
32 befogenheter, ll arbetstagaren som e  led i e  
modernare avtal och anpassning ll e  samhälle där 
individens vilja skall spela allt större roll. 

AAV  är idag e  avtal där ersä ningsreglerna utgör 
miniminormer varför lokala regler om lägre ersä -
ningar har upphört när AAV kom a  llämpas från 
den 1/1 1996. A  då backa den ll före 1996 mots-
varar inte på något som helst vis det krav som FSI har 
rest på e  modernare avtal.  Generell lokal disposi vi-
tet kan aldrig komma ifråga. Avtalet innehåller idag 
några väl avgränsade möjligheter för de lokala parter-
na (arbetsgivaren och Pappers avdelning) a  avtala 
om avvikelser, möjligheter som inte ska utökas. Det 
ska aldrig vara möjligt a  genom överenskommelse 
mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare göra 
avvikelser från avtal oavse  om dessa är centrala eller 
lokala. 

E  y erligare förslag är a  utöka skyldigheten för oss 
anställda a  göra ännu mera över d, här har de före-
slagit a  över den ska utökas med 150 mmar y erli-
gare. De a krav har vi digare avvisat och gör det 
igen. A  utöka över dsu aget är e  steg llbaka i 

den och motsvarar inte de krav som kan ställas på 
e  modernt avtal. Avtalets nuvarande regler ska be-
hållas. Med tanke på den alltmer pressade och stres-
sande arbetssitua onen på våra pappers och massa 
fabriker, med en otroligt slimmad bemanning för pap-
persindustriarbetarna, bör eventuella förändringssträ-
vanden inriktas på a  begränsa möjligheterna ll 
över dsu ag. 

Ma s Ju erström  förhandlingsombudsman 

 MATTS JUTTERSTRÖM OM SKOGSINDUSTRIERNAS KRAV 
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A rbetsgivarna vill sänka lönerna för dem 
som tjänar sämst. Vi vill tvärtom att det 

ska löna sig mer att arbeta, för alla. 
 
Inkomstklyftorna är för stora när det går över 
40 industriarbetarlöner på en enda VD-lön i ett 
större börsnoterat bolag. Det är inte rimligt. 
Det är inte heller rimligt att fler och fler tvingas 
jobba med osäkra och otrygga anställningar el-
ler att kvinnor tjänar sämre än män. 
  
Vi vill att alla ska kunna leva på sin lön, på-
verka på jobbet och planera för framtiden. Det 
är smartare och mer lönsamt, för dig och Sve-
rige, än att bara belöna ett fåtal. 
 
 
Många har svårt att leva på sin lön hur hårt de 
än jobbar. Ändå vill arbetsgivarna inte höja lö-
nerna för dem som tjänar minst.  
 

 

 
 

Landsorganisa onen i Sverige 
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 LOs SYN PÅ AVTAL 2012 PER BARDH 

P appers Magasinet träffade Per Bardh på 
Runö Kursgård och passade på a  ställa 
några frågor ll honom angående avtalsrö-
relsen. 

PM: Hur stor betydelse har det a  IF Metall, GS och 
Livs inte är med i samordningen fullt ut? 

PB: Det hade varit en starkare LO-samordning om alla 
14 förbund deltagit. Min uppfa ning är ändå a  de 
förbund som anslu t sig ll samordningen och där-
med ställt sig bakom LOs krav är tydligt stabila och 
kra fulla. Där ll kommer a  LOs krav har starkt stöd 
hos svenska folket. 

PM: Vad händer om IF Metall och co sluter e  avtal 
på en för låg nivå? 

PB: Det är en fråga som LOs styrelse måste diskutera 
och hantera på e  ansvarsfullt sä . 

PM: Hur vik g är jämställdhetspo en i avtalsrörel-
sen? 

PB: Jämställdhetspo en är en oerhört vik g fråga 
som vi är överens om inom samordningen. Det sker 
en strukturell diskriminering av kvinnor på den 
svenska arbetsmarknaden. Inom LO-samordningen 
ser vi diskrimineringen och vi har bestämt oss för a  
göra något åt situa onen. 

PM: Varför är inte bemanningsfrågan med i avtalsrö-
relsen? 

PB: Förbunden har enats om a  driva två frågor. För 
det första a  det behövs en begräsning av arbetsgi-
varnas överutny jande av viss dsanställningarna. Här 
krävs en avtalslösning. Vi har också bestämt oss för 
a  hålla ihop för a  försöka förstärka och utveckla 
vårt försäkringsskydd. Förbunden är överens om a  
det inte går a  driva för många så kallade mak rågor 
på en och samma gång.  

PM: Vad tycker du om a  Pappers gick ut i konflikt i 
förra avtalsrörelsen? 

PB: I den förra avtalsrörelsen fanns e  behov av a  
reglera bemanningsfrågan. Pappers ansåg inte a  
lösningen var llräckligt bra. Där ll kom lönekraven. 
Tillsammans var det e  starkt skäl för a  mobilisera 
medlemmarna i en konflikt. Det är något som alla för-
bund måste vara beredda på om det finns e  starkt 
stöd bland förbundets medlemmar. 

PM: Vad kan den enskilde medlemmen på golvet 
bidra med i avtalsrörelsen? 

PB: Stå upp för förbundets och LOs samordnade krav. 
Alla måste ge hals för a  vi ska nå framgång. Gå in på 
www.lo.se och klicka på den del som tar upp Avtals-
rörelen 2012: ”Det ska löna sig a  arbeta”. Där finns 
10 ps på enkla saker som var och en kan bidra med 
här och nu och på en gång. 

Stå upp för förbundets och 
LOs samordnade krav! 
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Bra a  veta om det blir konflikt 
 
 

à Strejk, blockad eller bojko  beslutas av för-
bundsstyrelsen 

à Medlem har varken rä  eller skyldighet a  följa 
andra anvisningar än de som u ärdas av för-
bundsstyrelsen 

à Konfliktersä ning erhålls från och med första 
förlorade arbetsdagen. Tre månaders obrutet 
medlemskap krävs för a  få ersä ningen. 

à Konfliktersä ningen utgår med 1,1 procent per 
normalarbetsdag beräknat på aktuellt inkomst-
basbelopp. 

à Förbundsstyrelsen kan vid behov ändra konflik-
tersä ningen 

à För a  erhålla konfliktersä ning skall särskilt 
konfliktkort fyllas i. 

à Avdelningen ska rapportera blockadbrytare ll 
förbundet 

à Avdelningen skall upprä a en lokal konflikt- och 
informa ons organisa on.  

 Den skall bl a innehålla uppgi er om jourtele-
 fonnummer ll såväl förbund som avdelning.  

à Dispenser från blockerat arbete behandlas av 
förbundsstyrelse. 

 Skyddsarbete är undantaget konflikten. Vad 
 som är skyddsarbete avgörs från fall ll fall av 
 förbundsstyrelsen. 

à Tjänste- eller studieledighet som pågår vid e  
konfliktutbro  ändras inte på grund av konflik-
ten. 

à Vik gt a  man under en konflikt själv ak vt sö-
ker informa on från förbund och avdelning. 

 MEDLEMMAR HAR ORDET   

JOHAN ENGMAN 
Hylte, reningsverkoperatör 

Jag vill poängtera vikten av möj-
ligheten ll a  kunna gå i pension 

digare om man jobbar ski .  

 

LINDA FORSSELL 
Munkedal, KöksavdelningenÊ 

Jag tycker självklart a  den vik g-
aste avtalsfrågan är lönen. Det är 
vik gt a  lönen minst bibehåller 
si  värde. 

KLAS  ALMKVIST 
Munksund, MaskinförareÊPB 

Prioriterade frågor för mig är 
sänkt pensionsålder för ski arbe-
tare och utbyggnad av ATK-
kontot. 

 

 BRA ATT VETA  

 

 ROBERT NYBERG  
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 VARFÖR INDUSTRI SKA SÄTTA NORMEN?  CHRISTER LARSSON  

I nför förhandlingarna är det vik gt a  kunna 

bedöma konjunkturutvecklingen. Det gäller 

dels den allmänna konjunkturutvecklingen och 

dels vad som sker i vår egen bransch. Vad vi kan kon-

statera är a  osäkerheterna är väldigt stora inför ut-

vecklingen nästa år, såväl när det gäller den allmänna 

konjunkturen som utvecklingen i papperssektorn.  E  

flertal länder inom EU dras med stora undersko  och 

vi får troligen se en stor skuldavskrivning för Grek-

land. Vad vi vet är a  budgetsaneringar i olika länder 

kommer a  slå mot e erfrågan på produkter och a  

vi kommer få en nedgång i konjunkturen. Hur kra igt 

den kommer slå mot Sverige, som har en i jämförelse 

mycket stark ekonomi, är svårt a  sia om. Vi kommer 

a  påverkas, men hur mycket beror delvis på hur re-

geringen väljer använda de starka finanserna Sverige 

har. Det finns utrymme för investeringar i exempelvis 

infrastrukturen. 

Osäkerheterna inför förhandlingarna är således stora. 

Uppgi en för oss är a  klara en reallöneökning på en 

nivå som inte försämrar konkurrenskra en och inte 

heller leder ll a  Riksbanken ser e  infla onshot 

och höjer räntan. Det är den här balansgången vi 

måste klara av. Den svenska modellen bygger sam -

digt på e  synsä  a  alla bidrar ll den gemensamma 

produk viteten och alla ska ha rä  ll samma löneök-

ningar. Frågan är bara hur man kommer fram ll en 

lämplig nivå, dvs. en nivå som inte hotar konkurrens-

kra en utan fak skt leder ll höjda reallöner. 

Under många år har vi följt upplägget a  det är den 

konkurrensutsa a industrin som ska sä a normen 

eller nivån för löneökningarna. Det var fak skt kärnan 

redan i den s.k. Rehn-Meidner-modellen. Upplägget 

har inte all d varit populärt. Representanter för den 

icke-konkurrensutsa a sektorn, såsom elektriker, 

transport och byggfacken har o a protesterat. De vet 

a  de skulle kunna ta ut mer utan a  slås ut. All ör 

höga löneökningar skulle bara tas ut i form av högre 

hyror eller ökade kostnader i nästa led. För svagare 

avtalsområden har däremot normen hjälpt ll a  

säkra reallöneökningar även för dem som inte har 

marknadskra erna i ryggen som för delar av kommu-

nal och olika serviceyrken. 

Om upplägget med a  industrin sä er normen, som 

är ra onellt ur e  samhällsekonomiskt perspek v, 

ska hålla kan inte normen eller nivån som sä s inom 

industrin komma a  bli golv för andra avtalsområden. 

Om anställda inom industrin står llbaka i sina löne-

krav för a  inte rasera konkurrenskra en, vilket är 

avgörande för samhällsekonomin, kan inte andra få ta 

ut mer. Vill man göra rela vlöneförändringar ll för-

mån för exempelvis lågavlönade kvinnor måste det i 

så fall ske inom normen genom a  andra områden 

kräver mindre, dvs. så a  den totala nivån på löneök-
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ningarna inte blir så hög så a  Riksbanken höjer rän-

tan för a  de ser en risk för ökad infla on. 

Det är lä  a  förstå otåligheten när det gäller kvin-

nors löner inom kommunal. En lösning som innebär 

a  industrins avtal, som med all säkerhet kommer a  

slutas först, blir golvet för andra avtalsområden riske-

rar dock a  sä a fart på infla onsbrasan. Enda sä et 

a  undvika de a är a  eventuella rela vlöneföränd-

ringar sker inom ramen för den så kallade industrinor-

men. Ly er vi av haspen på grinden är det stor risk a  

kossorna rymmer. Kan Kommunal ta ut mer än indu-

strin (vilket skulle kunna mo veras u från kvinnolö-

ner), kommer med all säkerhet även byggfacken, 

elektrikerna och transport göra försök a  ta ut mer. 

Inte bara kvinnolöner kan mo vera högre påslag, utan 

även lågavlönade vilket även Pappers har. I och med 

de a finns stor risk a  vi sä er fart på infla onsbra-

san. 

De som kommer a  försöka se ll a  industrins första 

avtal blir norm är medlingsins tutet. De har det som 

sin uppgi  enligt sina instruk oner från statsmakter-

na. Det kommer givetvis a  bli svårt om det inte finns 

någon enighet eller acceptans på den fackliga sidan 

om a  industrin ska sä a normen. Risken är uppenbar 

a  vi då istället går mot en utveckling med konflikter 

på arbetsmarknaden. Det kommer helt enkelt a  bli 

en kamp om a  spräcka normen. Om regeringen s l-

la gande kommer a  si a och a på är frågan. När 

industriavtalet slöts var det e  sä  a  hålla statsmak-

terna borta från lönebildningen e ersom det skapade 

ordning och reda på arbetsmarknaden. Om det sprick-

er står vi inför en ny och osäker situa on. 

 

Christer Larsson Förbundsekonom 

 

 MEDLEMMAR HAR ORDET   

MIKAEL GILL 
Frövifors, lokförare 

Jag anser a  tryggare anställ-
ningsformer är den vik gaste frå-
gan. Jag tycker dessutom a  
högre lön, kortare arbets d, di-

gare pensionsålder för ski gående och e  minskat 
lönegap mellan kollek vanställda och ledningen är 
vik ga frågor a  få genom. 

 

THOMAS SVAHN 
Hylte, pannhusoperatör  

De vik gaste avtalsfrågorna för 
mig är en höjd lön, gärna i form 
av e  utökat arbets dsförkort-
ning. 

 

PETER LINDGREN 
Iggesund, maskinsförare 

För mig är det utan tvekan en 
sänkt pensionsåldern för ski gå-
ende anställda den vik gaste av 

                                   talsfrågan!  

 

SARA WINNIKA 
Munksund, operatörÊPB 

Mi  prioriterade områden är lö-
nen! Jag tycker a  en hyfsat stor 
del ska vara generell. Fast det ska 
ändå finnas pengar ll individuell 

del så a  man har något a  sträva e er. ATK tycker 
jag är bra i och med den valfrihet som finns med ledig 

d , pengar eller pension. 
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 THOMAS CARLÉN  LO - EKONOM 

P appers Magasinet gästade LO borgen för 
a  träffa en av LO:s främsta ekonomer 
Thomas Carlén. Vi ställde några frågor ll 

honom om avtalsrörelsen u från den ekonomiska 
aspekten.  

 

PM:  Vad gör en LO-ekonom ll vardags på jobbet? 

TC: Vi är sammanlagt å a LO-ekonomer som jobbar 
på LO. En vanlig arbetsdag består av möten, a  läsa 
rapporter och ar klar och a  skriva texter ll våra 
egna rapporter och ll deba ar klar i olika dningar. 
Vi måste också hålla koll på den allmänna deba en 
om ekonomisk poli k och arbetsmarknadspoli k. Just 
nu är vi mi  uppe i arbetet med en ny prognos (som 
vi kallar EkonomiskaÊ utsikter)Ê vilket betyder många 
och långa möten och mycket räknande och diskute-
rande.Ê  

PM:  I avtalsrörelsen talas mycket om reallöneök-
ning – vad betyder det? 

TC: Arbetstagarna förhandlar all d om nominella lö-
neökningar med arbetsgivarna. De reala löneökning-
arna är den del av de nominella löneökningarna som 
övers ger prisökningen (infla onen). Det är vik gt a  
poängtera a  infla onen bara delvis påverkas av de 
priser företagen sä er på sina varor och tjänster. I 
övrigt påverkas också infla onen av hur Riksbanken 
förändrar sin ränta (om räntan höjs så höjs också in-
fla onen). Även oljepriset, som bestäms interna on-
ellt, kan påverka vår infla onstakt ganska mycket. Det 
här betyder a  de nominella löneökningar som fack-
en förhandlar fram o a övers ger de prisökningar 
som företagen kan driva igenom, men arbetarnas re-
allöneökningar påverkas också av andra faktorer som 
inte ligger under fackens eller företagens kontroll.  

PM:  Hur bestämmer man vilken löneökningsnivå 
som samhället/företagen tål? 

TC: Det brukar man göra genom a  beräkna det så 
kallade löneutrymmet. Det kan dock göras på olika 
sä  och därför är det inte ovanligt a  olika ekono-

Papper Magasinets Anders Lidén t.v. i samtal med Thomas Carlén 
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mer, från olika organisa oner, kan komma fram ll 
olika resultat. 

Löneutrymmet beräknas bäst, enligt LO-ekonomerna, 
genom a  ta den förväntade produk vitets llväxten 
inom näringslivet och lägga ll den förväntade prisök-
ning som företagen kan driva igenom (alltså inte in-
fla onen). E ersom produk viteten kan variera 
mycket från år ll år, och mellan olika branscher, an-
ser vi a  det är bäst a  använda den så kallade un-
derliggande produk vitets llväxten vid beräkningar 
av löneutrymmet. Den varierar inte lika mycket och 
baseras på företagens långsik ga förmåga ll produk-

vitetsökningar. I och med a  löneutrymmet baseras 
på produk vitets llväxt och prisförändringar, så blir 
produk vitets llväxten också en form av reallöneut-
rymme. 

PM: Hur kommer man fram ll storleken på en jäm-
ställdhetspo /låglönesatsning? 

TC: Hur mycket man vill, och tror sig kunna, utjämna 
skillnaderna mellan olika lönelägen bestäms av fack-
en och deras medlemmar och förhandlingsorgani-
sa oner. Det är inte ekonomer som räknar fram en 
”given” storlek på eventuella låglönepo er. Det går 
a  välja mellan olika konstruk oner som sedan siffer-
sä s. I år har man från LOs sida valt a  alla anställda 
inom avtalsområden som i genomsni  har löner som 
unders ger 22 400 kronor per månad ska få 100 kro-
nor extra i en låglönepo  utöver de allmänna löneök-
ningarna. Tidigare låglönepo er har formulerats lite 
annorlunda.  

PM: Ligger det något i den borgerliga alliansens åsikt 
a  ingångslönerna är för höga? Hindrar de ungdo-
mar från a  få jobb? 

TC: Den borgerliga jobbpoli ken går mycket tydligt ut 
på a  arbetslösa ska sänka sina lönekrav så a  ar-
betsgivarna ska bli mer intresserade av a  anställa 
dem. Men borgarna vill också a  facken ska kräva 
lägre löneökningar för dem som redan har jobb. In-
gångslönerna står under extra hård a ack. Det är 
y erst tveksamt om längre ingångslöner verkligen 
skapar fler arbets llfällen. Lägre löner kan lika gärna 
resultera i högre vinster istället, eller a  redan starka 
grupper på arbetsmarknaden (vissa tjänstemanna-
grupper) lyckas förhandla ll sig ännu högre löner på 
bekostnad av arbetarna i LO-förbunden. Interna on-

 MEDLEMMAR HAR ORDET   

ellt finns det inte heller något entydigt samband mel-
lan låga ingångslöner (eller minimilöner) och låg ar-
betslöshet. LO anser a  den borgerliga jobbpoli ken 
är helt fel väg a  gå. Istället för a  göra ungdomar 
billigare vill vi satsa på a  göra dem mer erfarna och 
höja deras kompetens så a  de kan få jobb a  ut-
vecklas i med löner som det går a  leva på. I USA har 
mycket låga minimilöner skapat så kallade workingÊ
poor – alltså arbetande fa ga.  

PM: Har LO-ekonomerna någon roll under själva av-
talsrörelsen? 

TC: LO-ekonomernas roll är framför allt a  ta fram 
underlag och beräkningar inför avtalsrörelsen. De 
förhandlande organisa onerna, och LOs styrelse, 
måste ju ha något a  utgå ifrån när de diskuterar sina 
gemensamma krav som sedan överlämnas ll mot-
parterna när avtalsrörelsen drar igång. Det händer a  
LO-ekonomerna får agera bollplank ll de fackliga 
förhandlarna under själva avtalsrörelsen. Men det är 
ju LO-förbunden, och inte LO, som förhandlar om lö-
neökningar, och vissa förbund har egna ekonomer 
och utredare som deltar mer ak vt i avtalsrörelsen än 
vad LO-ekonomerna gör.   

JOHNNY ELOFSSON 
Svanskog, torrändesoperatörÊ  

Man borde prioritera lönen natur-
ligtvis. Vi jobbar ju för a  tjäna 
pengar.  

MATS JANSSON 
Hallstavik, ÅKCÊoperatör 

Sänkt pensionsålder – varför fort-
sä a a  nöta på gammalt folk 
som redan har e  långt arbetsliv 

bakom sig? Det vore bä re a  få in ungdomar på ar-
betsmarknaden – Sverige har rekordhög ungdomsar-
betslöshet! 
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 VAD HÄNDER OCH NÄR - KALENDARIUM  

Feb  2011   Pappers genomför två lönebildningskonferenser 

April     Facken inom industrin (FI) håller konferens 

9 maj      Förslag ll ny  Industriavtal presenteras 

Maj      Distriktsmöten inom Pappers med Avtal 2012 på dagordningen 

Maj    LO samlar ll avtalsråd 

19 maj    Pappers förbundsmöte säger nej ll det nya Industriavtalet 

Maj/Juni    IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer ställer sig 
                        bakom det nya Industriavtalet 

22 juni     Det nya Industriavtalet undertecknas av fem fackförbund  
   (Pappers ej med) 

29 aug     LO:s extra representantskap ställer sig bakom samordningen och 
    antar avtalspla ormen 

Sept     IF Metall, GS och Livs säger nej ll LO-samordningen 

5 sept     LO respek ve FI siffersä er sina krav 

7 sept     Pappers extra förbundsmöte antar, som första LO-förbund,  LO:s 
   avtalspla orm samt fastställer de egna kraven 

9 sept      Pappers överlämnar sina avtalskrav ll Skogsindustrierna  

29 sept    Förhandlingarna inleds för Pappers 

7 nov      Opo, medlarna inom Industriavtalet, presenterar en avtalsskiss  
   för FI 

1 dec      Fredsplikten upphör 

31 jan 2012   Avtalet löper ut 


