
 
 

  

   

Konfliktrisk i Måleribranschen – vad handlar det om?  
Under de närmaste veckorna ska Måleriföretagen omförhandla det kollektivavtal vi har tecknat med 
Svenska Målareförbundet. Det senaste avtalet ingicks 2013. 

Med anledning av den uppkomna tvisten om det statistikunderlag som framtogs och undertecknades i 
avtalsrörelsen 2013 har parterna, i samförstånd och med god vilja, träffat en överenskommelse som 
tar sikte på den uppkomna situationen och som ämnar till att förhindra liknande frågor i framtiden. 

Parterna kommer inte i att i övrigt kommentera frågan vidare.  

De inledande förhandlingarna med Svenska Målareförbundet har inte börjat bra och Målareförbundet 
har valt att maximalt utnyttja de tidsfrister som parterna har i det gällande kollektivavtalet när det gäller 
omförhandling av kollektivavtalet.   

Därför har förhandlingarna inte heller kunnat komma igång på allvar. Den 18 februari, fick vi 
Målareförbundets huvudyrkande men det var de krav som var gemensamma för alla medlemsförbund 
som samarbetar inom ramen den så kallade 6F-gruppen. Det var inga krav som vi kunde låta ligga till 
grund för konkreta förhandlingar och därför meddelade vi att vi avvaktade deras konkreta yrkande. 
Målareförbundet beskyllde oss för att förhandlingsvägra – vilket alltså är helt felaktigt.   

Först den 9 mars, en dag före tidsgränsen, presenterade Målareförbundet sina detaljerade yrkanden 
inför årets förhandlingar. Därmed hade vi äntligen fått ett konkret underlag som vi kunde börja 
utvärdera på allvar och som vi kände kunna utgöra utgångspunkt för kommande förhandlingar.  

Mot den bakgrunden blev vi mycket förvånade när Målareförbundet bara två dagar senare, den 11 
mars, sa upp vårt gemensamma avtal, Måleriavtalet. Uppsägningen kom innan vi på Måleriföretagen 
hade haft möjlighet att analysera Målareförbundets yrkanden och än mindre hunnit ha haft 
förhandlingar kring deras bud. Enligt den gemensamma förhandlingsordning som utgör spelreglerna 
har vi tre veckor på oss att analysera ett bud från Målareförbundet och komma med våra svarsbud. Nu 
hann det inte gå mer än två dagar innan avtalet var ensidigt uppsagt av vår motpart.  

När Målareförbundet sa upp avtalet innebär det att den fredsplikt som annars gäller mellan oss och 
dem försvinner den 1 april. Med andra ord det finns ett akut strejkhot redan från den 1 april.  

Vilka frågor är det då som de kommande förhandlingarna kommer att kretsa kring? 

Målareförbundets krav 
Målareförbundet kräver löneökningar om minst 3,2 procent.   

Från Måleriföretagen säger vi absolut nej till detta. Gemensamt med övriga arbetsgivarorganisationer 
inom byggsektorn står vi fast vid att vi måste hålla oss till det "märke" som exportindustrin sätter. Ökar 
vårt löneläge över märket skadar det Sveriges konkurrenskraft och på sikt vår välfärd och 
anställningstrygghet för våra medarbetare. Måleribranschen är extra känslig då vår lönekostnads 
andel av produktionskostnaderna är avsevärt högre än genomsnittet i näringslivet. 

Efter att ha analyserat övriga krav i Målareförbundets yrkanden kan vi konstatera att de motsvarar en 
kostnadsökning på mer än 20 procent.  
 
Måleriföretagens krav inför förhandlingarna 
Vi har inlett 2016 års förhandlingar med en konstruktiv utgångspunkt i syfte att snabbt nå ett avtal som 
båda parter är överens om. Vi har därför valt att inte presentera yrkanden som vi tror kan försvåra de 
fortsatta förhandlingarna och en kommande uppgörelse.  
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Vårt yrkande avser villkoren för hur Målerifakta ska ta betalt för sina tjänster. Vi vill göra en förändring 
av kollektivavtalet som innebär att Målerifakta enbart skall ta betalt för de tjänster som utförs istället för 
som idag, när samtliga företag belastas oavsett om de använder mätningstjänster eller inte. Enligt vår 
uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en hel bransch med kostnader för 
tjänster som man inte utnyttjar. Detta särskilt då Målerifakta redovisar stora vinster år efter år. 

Vad händer nu? 
När vi nu slutligen har fått Målareförbundets konkreta krav kommer vi från Måleriföretagen att göra allt 
vi kan för att förhandlingarna ska kunna börja på allvar. Men har vi inte kommit fram till en 
överenskommelse senast den 1 april finns det alltså stor risk att Målareförbundet väljer att utlysa en 
strejk. Vilken omfattning detta i så fall får och vilka företag det är som drabbas vet vi i dagsläget inget 
om, men vi kommer att återkomma med mer information så snart vi kan. Måleriföretagen kommer 
även att kontakta de företag som blir direkt berörda vid eventuell konflikt.    

Vi kan konstatera att Målareförbundets agerande under årets förhandlingar har börjat på ett sätt som 
har skapat misstro mellan dem och oss och som riskerar att leda till att årets avtalsrörelse blir onödigt 
konfliktfylld. 

Måleriföretagens ambition är att sluta ett avtal utan konflikt och som ger ett flexibelt avtal där 
medarbetarna sätts i centrum och företagets egna förutsättningar styr hur avtalet tillämpas. Målet är 
lönsamma företag och trygga nöjda medarbetare! 
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