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Hur påverkar Sveriges Farmaceuter kollektivavtalen? 
Sveriges Farmaceuters medlemmar finns inom 4 olika avtalsområden: 
industri, apotek, stat samt kommuner och regioner. Möjligheten för 
förbundet att påverka de olika avtalen, varierar beroende på vår 
relativa medlemskårsstorlek.  
 För industriavtalen har vi ingen egen partsställning, här är 
det fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som 
förhandlar med arbetsgivarna och vi förmedlar våra avtalsfrågor 
genom dem. För apoteksavtalen, är vi avtalsbärande part med egen 
partsställning i förhandlingarna med arbetsgivarna. För stat samt 
kommuner och regioner är Sveriges Farmaceuter representerade i 
förbundsgemensamma förhandlingsdelegationer; Saco-S för stat och 
Akademikeralliansen för kommuner/regioner. 

Avtalsrörelsen 2020
Nu är det dags för avtalsrörelse. Det innebär att kollektivavtalen, som till 
stor del styr dina anställningsvillkor, ska omförhandlas mellan fackförbund 
och arbetsgivare. 
 Sveriges Farmaceuter har tagit fram den här broschyren för att du som 
medlem ska få en bättre förståelse för avtalsrörelsens viktiga delar som kan 
komma att påverka dig inom ditt avtalsområde.

Avtalsområde Arbetstagarsidan Arbetsgivarsidan

Viktiga begrepp
Partsställning: De företrädare som förhandlar om kollektivavtal har  
så kallad partsställning. 

Förhandlingsdelegation: Fackliga företrädare som utgör en 
referensgrupp under avtalsförhandlingarna. I deras uppdrag ingår att 
ta ställning till arbetsgivarnas bud och lämna en rekommendation till 
respektive avtalsområdes högsta beslutande organ som fattar det 
slutgiltiga beslutet om avtalet ska antas eller förkastas.

Ett särskilt viktigt begrepp
Märket: Först ut i avtalsrörelsen är alltid den internationellt konkurrens-
utsatta industrisektorn. Det som parterna enas om för industrisektorn 
utgör en norm, ”märket” för avtalsförhandlingarna inom övriga branscher, 
och därigenom hela den svenska arbetsmarknaden. Märket innefattar i 
huvudsak den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i 
sina kollektivavtal, men kan även inkludera villkorsfrågor och hur många 
år avtalen ska gälla.

Partsställning
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Industriavtalen  
IKEM

Oktober: Viktiga 
ekonomiska 
rapporter släpps. 
I rapporterna ger 
olika parter, både 
oberoende ekonomer 
som avtalsrörelsens 
parter, sin syn på 
de ekonomiska 
förutsättningarna 
inför avtalsrörelsen. 

Oktober/november 
facken inom 
industrin presenterar 
avtalsplattformen. 
Avtalsplattformen 
utgör det 
inriktningsbeslut 
facken har enats om 
inför avtalsrörelsen 
och klargör vilka 
frågor som ska 
drivas. 

20 december, 
arbetsgivarsidan och 
arbetstagarsidan 
gör en kravväxling 
och lämnar över sina 
avtalskrav.

31 mars industriavtalen löper ut. 1 april 
ska nya avtal gälla = märket sätts

1 mars, opartiska 
ordförande inklude-
ras i förhandlingarna. 
Detta är reglerat i 
industriavtalen och 
syftar till att upprätt-
hålla arbetsfred och 
för att säkerställa att 
parterna kan enas. 

Industri
Sveriges ingenjörer

& Naturvetarna
har partsställning

IKEM

Avtalsområde Industri För industriavtalen har vi ingen egen partsställning, här är 
det de Saco-anslutna fackförbunden med flest medlemmar inom 
avtalsområdet, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som förhandlar 
med arbetsgivarna. Sveriges Farmaceuter förmedlar våra avtalsfrågor 
genom dem.  

Arbetstagarsidan Arbetsgivarsidan

Januari till mars: 
förhandlingar pågår



Apoteksavtalen  
Almega och Svensk Handel

Hösten 2019 Senhöst 2019/vinter 2020 Vinter/vår 2020 Vår/sommar 2020

INSAMLING - INRIKTNING

Under insamlingsfasen beslutas vilka 
frågor som ska drivas i avtalsrörelsen 
2020, detta kallas för inriktningsbesut. 
Inriktningsbeslutet baseras på input 
som inkommit från förbundets lokala 
akademikerföreningar, sektionsstyrel-
sen och medlemmar.

FORMULERING

Under formuleringsfasen pågår 
diskussioner och formulering av krav 
inom förhandlingsdelegationen. Detta  
resulterar i de formella krav som 
förbundet sedan lämnar till arbetsgi-
varparterna.

FÖRHANDLING

I februari sker en kravväxling och 
parterna lämnar över sina avtalskrav. 
Därefter inleds förhandlingsfasen. I 
förhandlingsfasen prioriterar förhand-
lingsdelegationen mellan olika frågor 
och detta resulterar i ett avtalsförslag 
som parterna tar ställning till.

IMPLEMENTERING

När ett nytt kollektivavtal har un-
dertecknats av båda parter, inleds 
implementeringsfasen. Under denna 
fas, tar det lokala förhandlingsarbe-
tet vid och nya lokala avtal tecknas/
anpassas.

INRIKTNINGSBESLUT AVTALSKRAV AVTALSFÖRSLAG NYTT AVTAL
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31 januari Befintliga 
avtal sägs upp

30 april Avtalen löper ut. 
Nya avtal ska vara klara 
1 maj

1 maj Om parterna inte har kommit 
överens om ett nytt avtal, förlängs 
avtalsperioden med 7 dagar

Apotek Sveriges Farmaceuter är det fackförbund i Sverige med flest anslutna 
apoteksanställda farmaceuter. Det gör att vi för apoteksavtalen har egen 
partsställning och en egen förhandlingsdelegation i förhandlingarna med 
arbetsgivarna. 
Där Sveriges Farmaceuter har egen partsställning, är det förbundsstyrelsen 
som utser förhandlingsdelegationen. Förbundsstyrelsen fattar dessutom det 
slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Apotek

Egen partsställning Svensk Handel

Egen partsställning Almega

Avtalsområde Arbetstagarsidan Arbetsgivarsidan



Avtalen inom kommuner och regioner
SKL/Sobona

AUG SEP OKT NOV DECMARS APR MAJ JUN JUL

Kollektivavtalen inom kommuner/regioner är tillsvidareavtal. 
Det innebär att avtalsrörelsen inom dessa avtalsområden en-
dast avser en omförhandling av befintliga avtal och att för-
handlingar sker under fredsplikt. Tanken med tillsvidareavtal är 
att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete 
med löner och anställningsvillkor.

April: I samband med att märket sätts, begärs 
omförhandling av avtalen. Detta gäller både 
för stat och kommuner/regioner.

April – juni: inriktningsbeslut fattas; förhandlingsdelegationen 
beslutar vilka frågor som ska drivas utifrån medlemsförbundens 
input. Delegationen förhåller sig till märket som satts genom 
industriavtalen.

Augusti-oktober: 
förhandlingar pågår

1 oktober, kollektivavtalen 
ska vara omförhandlade. 
Ny lydelse gäller.

Kommuner  
& regioner

Partsställning genom
Akademikeralliansen SKL/Sobona

Avtalsområde Kommuner och regioner För kollektivavtalen inom kommuner och regioner 
är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlings-
delegation genom Akademikeralliansen. Akademikeralliansen är en samman-
slutning av 17 Saco-förbund för kommuner, regioner och kommunala företag. 
Det högsta beslutande organet för Akademikeralliansen heter Representant-
skapet där alla de 17 Saco-förbunden finns representerade. Representantska-
pet  fattar det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Arbetstagarsidan Arbetsgivarsidan



Avtalen inom staten 
Arbetsgivarverket

Kollektivavtalen inom den statliga sektorn är tillsvidareavtal. 
Det innebär att avtalsrörelsen inom detta avtalsområde endast 
avser en omförhandling av befintliga avtal och att förhand-
lingar sker under fredsplikt. Tanken med tillsvidareavtal är att 
skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med 
löner och anställningsvillkor.
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April: I samband med att märket sätts, begärs 
omförhandling av avtalen. Detta gäller både 
för stat och kommuner/regioner.

April – juni: inriktningsbeslut fattas; förhandlingsdelegationen 
beslutar vilka frågor som ska drivas utifrån medlemsförbundens 
input. Delegationen förhåller sig till märket som satts genom 
industriavtalen.

Augusti-oktober: 
förhandlingar pågår

1 oktober, 
kollektivavtalen ska 
vara omförhandlade. 
Ny lydelse gäller.

Stat För de statliga avtalen är Sveriges Farmaceuter representerade i en 
förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Saco-S. Saco-S är en 
sammanslutning av 20 Saco-förbund för statligt anställda akademiker. Det 
högsta beslutande organet för Saco-S heter Representantskapet och fattar 
det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Stat Partsställning genom
Saco-S Arbetsgivarverket

Avtalsområde Arbetstagarsidan Arbetsgivarsidan
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