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Fagforbundets tariffkampanje
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Kjell-Erik N. Kallset, kommunikasjonssjef i Fagforbundet 

3. mars 2022

Litt om den norske lønnsmodellen

Bakgrunnen for Fagforbundets tariffkampanje

Mål, målgrupper og budskap

Litt om hvordan vi driver kampanje

Vise film og annet materiell vi har utarbeidet

Dette skal vi snakke om
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Lønnsoppgjøret skal sikre norsk 
industris konkurranseevne på 
eksportmarkedet

Verksted-/industriavtalen går i front 
(forhandler først) – de er frontfaget

Resultatet fra frontfaget legger føringer 
for de andre oppgjørene over tid

Resultat : høy velstandsvekst, lav 
arbeidsløshet og små lønnsforskjeller  
sammenlignet med andre land

Lønnsmodellen – «frontfagsmodellen»

Forbund utenfor LO er blitt stadig mer kritiske til 
frontfagsmodellen de senere årene

Norsk sykepleierforbund og Utdanningsforbundet 

Vil sprenge frontfagsrammen, – krever høyere ramme 
i offentlig sektor

Vil ha  «lønnsløft» for de høyt utdannede – økte 
forskjeller

Frontfagsmodellen blir utfordret
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Har brukt koronakrisa som våpen i 
lønnskampen

Mener sykepleiere og lærere har 
hatt stor belastning

Har vist til mangel på sykepleiere og 
lærere

Mener dette må gi et lønnsløft

Korona og lønnskamp

Norsk Sykepleierforbund

Krever 100.000 kroner
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Utdanningsforbundet

Krever 10 % tillegg

Andre forbund har skapt skyhøye forventninger om lønnsøkning

Kravene truer interessene til Fagforbundets medlemmer

Skal de med høy lønn få mer, må det tas fram dem med lavere lønn

De undergraver frontfagsmodellen og samfunnets interesser

Derfor er vi i gang med vår tariffkampanje

Bakteppet for vår tariffkampanje
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Mål for tariffkampanjen
1) Styrke forhandlingsposisjonen til våre 

yrkesgrupper – hele laget må løftes. 

2) Få fram at mer lønn til høyt utdannede 

må tas fra de andre ansatte. 

3) Forsterke yrkesstoltheten blant 

Fagforbundets medlemmer.

4) Synliggjøre Fagforbundets 

yrkesgrupper og deres betydning.

5) Øke kunnskapen om 

frontfagsmodellen.

Medlemmer og tillitsvalgte

Konkurrerende forbund og 
deres medlemmer

Arbeidsgivere

Journalister

Folk flest – opinionen

Viktigste målgrupper
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1. Egen organisasjon

2. Fagforbundets kommunikasjonskanaler

3. Massemedia

4. Kommersielle kanaler – reklame

Over alt!

Hvor og hvordan skal vi drive kampanje?

Vårt budskap skal være positivt

Lett å forstå, tydelig og samlende

Det handler ikke om enkeltgrupper

Det handler om hele laget og lagarbeid

Velferd er lagarbeid

Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør

Budskap
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Plakater og materiell til arbeidsplassene

Møter om tariffoppgjøret/frontfaget

Pressetiltak: undersøkelser om hva 
Fagforbundets medlemmer mener om 
lønnsoppgjøret, hvordan de har det på jobb

Debattinnlegg til lokale aviser 
– tekststafett mellom yrkesgrupper

Spredning av film og annet materiale i 
sosiale medier, kinoer m.m.

Aktivitet lokalt

Mediearbeid
→ Skarpere budskap enn i plakater og 

annonser

→ Tydelig konflikt med andre forbund

→ Skal lærere og sykepleiere få lønnsløft, 
må det tas fra våre medlemmer

→ Andre forbund vil ha større 
lønnsforskjeller – Fagforbundet vil ha 
mindre

→ «Velferd er lagarbeid»
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Reklamekampanje
→ Massiv annonsering

→ Bruker inntil 6,8 millioner kroner

→ Sosiale medier, nettaviser, radio, 
kino og muligens TV

→ Har laget en profesjonell film

→ Planlegger en stor produksjon til

→ Produserer i tillegg en lang 
rekke filmer til sosiale medier

→ Vår mest omfattende kampanje

Første film
→ Vise at yrkeslivet er 

lagarbeid

→ Vise mange yrkesgrupper

→ Vi har ca 250 yrksegrupper, 
viser her fram ca 20 yrker

→ Få fram yrkesstolthet

→ Positivt budskap

→ Tydelig tariffbudskap 

→ Raskt budskap – 15 
sekunder
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Gjennom egne sosiale medier

Annonser i nettaviser

Her er noen eksempler:

Disse medlemmene vil vi
møte også andre steder
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Vi plasserer annonser ved 
nyhetsartikler som omtaler 
spesielle ord

For eksempel «lønnsoppgjør», 
«sykepleiermangel» 

Kontekstuelle 
annonser
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Vi bruker også
Fagforbundets
tegneserie-
medlemmer
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Fagforbundet 
er lagarbeid
→ Nå skal hele laget drive 

tariffkamp!

Takk for meg!


