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Sveriges ingenjörer skapar resultat. 
Det ska synas på lönen. 

Sverige är i en högkonjunktur. Tillsammans jobbar vi och drar in pengar som aldrig förr. Sveriges ingenjörer 
vet att hårt arbete ger resultat nu och i framtiden. Vi bidrar starkt till den tillväxt som ger goda vinster, rikliga 
aktieutdelningar och höga bonusar. Mot bakgrund av detta har Sveriges Ingenjörer i avtalsrörelsen krävt 
avtal som motsvarar medlemmarnas insatser. 
 
Sveriges Ingenjörers avtal med Teknikarbetsgivarna ger utrymme för löneökningar på minst 10,2 procent 
under de närmaste tre åren. Vi bedömer dock att avtalet genom den lokala löneöversynen bör ge mer. Vi 
har valt att inte siffersätta löneöversynen eftersom vi tror på modellen med lokal lönebildning. Dessutom 
riskerar en sådan siffra att bli en begränsning.

Löneökningar
1. Lokal pott
Vid företaget bildas en lönepott beräknad i procent av 
summan av medlemmarnas fasta kontanta löner den 
31 mars respektive avtalsår. Potten fördelas vid en 
lokal lönerevision/löneförhandling och ska uppgå till:

• 2,8 procent per 2007-04-01
• 2,5 procent per 2008-04-01
• 2,8 procent per 2009-04-01

2. Löneöversyn
Löneöversynen syftar till att företaget ska göra indi-
viduella löneökningar utöver potten som stimulerar 
medlemmarna till goda arbetsinsatser.
 
Arbetstidsavtal
Parterna har kommit överens om ett heltäckande 
(arbetstids)avtal som helt ersätter lagen. EUs arbets-
tidsdirektiv är uppfyllt. 

Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförkortning i form av avsättning till pen-
sionspremie eller kontant betalning försvann ur av-
talet den1 januari i år, och har från och med samma 
datum ersatts med en hel dag i betald ledighet. 
Ytterligare en halv dag i ledig tid tillkommer den 
1 april 2007, 2008 respektive 2009. Sammanlagt 
handlar det om 8,5 dagar betald ledighet vid det 
sistnämnda datumet – den 1 april 2009. 

Den som har avtalat bort rätten till övertidsersättning 
ska inte missgynnas utan har även i fortsättningen 
motsvarande kompensation.

Föräldralön
Rätten till föräldralön från arbetsgivaren förlängs från 
tre till fyra månader om du varit anställd två år i följd. 
Utbetalning görs varje månad.

Lönestatistik
Parterna ska på nytt utreda förutsättningarna för 
gemensam lönestatistik på grundval av utrednings-
arbetet från tidigare avtalsperiod.

Företrädesrätt
Företrädesrätt till återanställning efter uppsägning på 
grund av arbetsbrist fastställs till nio månader.

Kompensation för annandag pingst/national-
dagen
Kompensation för utökad arbetstid genom att 2,22
timmar per år läggs till arbetstidsbanken om de 
lokala parterna inte kommer överens om annat.

Facklig information för nyanställda
Nyanställda har, under arbetstid, rätt till en timmes 
facklig information från akademikerklubben. 

Avtalsperiod 
Avtalet gäller 1 april 2007 – 31 mars 2010. Central 
part har möjlighet till förtida uppsägning avseende 
sista avtalsåret. 



Partsgemensamma kommentarer
Parterna ska under avtalsperioden utarbeta gemen-
samma kommentarer och tolkningar till tjänstemanna-
avtalet om allmänna anställningsvillkor.

Partsgemensamma arbetsgrupper
1. Löneavtalen i praktiken
Sveriges Ingenjörer, Sif och Teknikarbetsgivarna ska
utreda hur löneavtalet och löneprinciperna används
praktiskt i företagen. Gruppen ska beskriva lönepro-
cessen och lönesättningen i praktiken samt hur de 
uppfattas lokalt. Redovisas i en skrift och i semina-
rieform.

2. Jämställdhetsarbetet
Ett partsgemensamt material för lönekartläggning i
företagen finns och arbetet med detta ska fortsätta
och följas av en arbetsgrupp.

För medlemmar 
www.sverigesingenjorer.se
• Avtalsinformation finns under AVTAL 2007 och under medlem/kollektivavtal.
• Din lön är en broschyr med tips och råd inför lönesamtalet. Finns under medlem/lön.
• Lönestatistik finns under medlem/lön/lönestatistik.

För förtroendevalda 
www.sverigesingenjorer.se
• Avtalsinformation finns dels under AVTAL 2007 och dels under förtroendevald/avtal 2007. 
• Avtalskommentarer med löneanvisningar inför de lokala löneförhandlingarna finns under 

förtroendevald/förhandling/löneprocessen/avtalskommentarer.
• Löneprocessen är en broschyr med tips och råd inför arbetet med de lokala löneförhand-

lingarna och utvecklingssamtalen. Finns under förtroendevald/förhandling/löneprocessen.
• Rapportera in de nya lönerna så fort de lokala förhandlingarna är klara. Rapporteringsmall 

finns under förtroendevald/förhandling/löneprocessen/utvärdering och rapport.

Fullständiga avtalsvillkor finns på www.sverigesingenjorer.se
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