
Goda skäl 
att vara medlem i
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Det finns olika sätt  
att se på saker, ett är  
att säga skyll dig själv... 
Om du skadar dig på jobbet,
inte får ut din semesterlön,
din arbetsplats saknar  
omklädningsrum, eller  
om du blir av med jobbet.

Ett annat sätt är 
att vi hjälps åt…

Svenska Målareförbundet www.malareforbundet.se  
Text & Grafisk form: Malcolm Grace AB, Ringvägen 80, 118 60 Stockholm 
08-642 18 60 www.malcolmgrace.com

”



Det fackliga löftet
Vi lovar och försäkrar  

att aldrig någonsin  

under några omständigheter  

arbeta på sämre villkor eller till lägre lön  

än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta  

i den djupa insikten om  

att om vi alla håller detta löfte  

så måste arbetsgivaren  

uppfylla våra krav!

meningen 
med facket
Meningen med facket är att vi är
betydligt starkare tillsammans än var
och en för sig. På så sätt har vi större
möjlighet att få igenom våra krav på
högre löner, bättre arbetsvillkor och 
sundare arbetsmiljö.

Även arbetsgivarna är medvetna om 
det. De vet att om vi är många då blir vi 
också starkare. De måste alltid förhandla 
med oss, men ju fler vi är desto svårare 
har de att stå emot våra krav.

Att vara medlem i facket är en 
solidarisk handling som innebär att vi 
gemensamt hjälper varandra. Vi lämnar 
inte en kamrat som råkat ut för svårig-
heter utan stöttar varandra när det 
behövs och gläds åt gemensamma 
framgångar.

Det är också det som en gång
formulerades i det som kallas ”Det
fackliga löftet” och som är grunden
till all facklig verksamhet.
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Det är viktigt att alla har rätt lön, 
schyssta arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, 
när man arbetar och rättvis ersättning 
när man saknar arbete eller har blivit 
sjuk. Inom vissa områden har vi 
kommit ganska långt och det kan vara 
lätt att ta en del saker för givet om man 
inte känner till bakgrunden. 

Schyssta 
villkor

†

Rättigheter 
som vi har
erövrat
Semester, sjuklön, a-kassa, reglerad 
arbetstid med mera är bara några av 
alla de saker vi har arbetat hårt med att 
få igenom i avtal eller som till och med 
har blivit lagstadgade med åren. Det är 
tack vare det gemensamma fackliga 
arbetet som förslagen ens kommit 

fram och därefter blivit avtalade eller 
lagstadgade. Genom våra kollektivavtal 
är du också försäkrad både på jobbet 
och när du åker dit och hem. På nästa 
sida kan du läsa om ett litet urval av 
viktiga lagar som kommit till tack vare 
facklig påverkan.
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1918 Allmän rösträtt.

1919  Provisorisk lag om åtta 
timmars arbetsdag. 
1930 permanentades lagen.

1928  Lagförslaget om arbetsdom-
stol och kollektivavtal antogs 
av Riksdagen.

1934  En rad viktiga social politiska 
reformer  
genomfördes. Bland annat: 
Arbetslöshetsförsäkring och 
bättre folkpension.

1935  Lag om folkpension infördes. 
Pensionerna förbättrades.

1938  Beslut tas om två veckors 
lagstadgad semester.

1945  Lag om förbud mot  
avskedandet av kvinna på 
grund av äktenskap eller 
havandeskap.

1949 Ny arbetarskyddslag.

1951   Tre veckors semester infördes.

1954  Ny lag om yrkesskade-
försäkring.

1955  Flera viktiga försäkringar 
infördes, bland annat:  
Den allmänna sjukförsäkringen 
och moderskaps försäkringen. 
Läkemedelsrabattering infördes 
inom sjukförsäkringen.

1958  Allmän arbetstids förkortning 
från 48 timmar till 45 timmar.

1960  Lagen om Allmän Tilläggs-
pension (ATP) trädde i kraft.

1963  Beslut tas om fyra veckors 
semester.

1967  42,5 timmars arbetsvecka 
infördes.

1970  Ny arbetstidslag med  
40 timmars arbetsvecka.

1973  Lagen om anställningsskydd 
infördes. Ny lagstiftning om 
arbetarskydd, skyddsom-
budens ställning förstärktes.

1975  Föräldraförsäkringen infördes. 
Studieledig hetslagen infördes.

1976  Lag om medbestämmande  
i arbetslivet (MBL).

1977  Riksdagen beslutade om  
fem veckors semester.

1980  Socialtjänstlagen  
beslutades om i Riksdagen.

1987  Garantibeloppet i föräldra-
försäkringen höjdes.  
Arbetslöshetsersättningen 
höjdes och studiebidraget  
förbättrades.

2003  Det förbättrade pensions-
systemets regler trädde  
i full kraft.

†Här är ett litet urval på av exempel på lagar och 
avtal vi har idag och som har kommit till tack vare 
facklig påverkan och politisk  samverkan.

†
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Som medlem kan du påverka. Vi kan 
aldrig ta någonting för givet eftersom 
det alltid finns krafter runt om oss som 
har andra önskemål, både i vår egen 
bransch och i olika politiska läger. Det 
kan till exempel handla om att få ut 
högre vinster även om det sker på 
bekostnad av till exempel arbetsmiljö 
eller sämre löner för de anställda eller 
att ha möjlighet att avskeda någon 
utan giltiga skäl eller som det kallas  
i avtalen, saklig grund.

Tyvärr måste vi därför alltid försvara 
de villkor vi har lyckats få igenom 
samtidigt som vi också ständigt 
försöker förbättra villkoren. För att 
lyckas så bra som möjligt gör vi det 
tillsammans, precis som i det fackliga 
löftet vi en gång gav.

När du är medlem i Svenska Målare-
förbundet har du möjlighet att påverka 
både din egen och dina arbetskamra-
ters arbetssituation. Det kan vara allt 
från förläggning av arbetstider, löner 
före arbetstid, arbetsmiljö eller andra 
förutsättningar i jobbet.

Du gör det dels genom att vara med 
och påverka våra avtal men också 
direkt på jobbet i de fall det är lokala 
frågor som dyker upp. Det är betydligt 
lättare att påverka om man är flera än 
om man är ensam.

Påverka

Såklart jag är 
medlem i facket!
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Svenska Målareförbundet  
organiserar flera olika  
yrkesgrupper inom måleri-  
och lackeringsbranschen
Beroende på vad du arbetar med  
kan du omfattas av olika avtal. Nedan 
följer en lista på olika yrkesgrupper 
som finns i vårt fackförbund. Saknar  
du något eller har frågor, ring och  
prata med oss så hjälper vi dig.

 • Byggnadsmålare
 • Billackerare
 • Industrilackerare
 • Mätare
 • Materialarbetare
 • Järnmålare 
 • Servicearbetare

”



OM Du REDAN äR MEDLEM  
i Svenska Målareförbundet och vill  
bli mera aktiv. Du kanske vill ta ett 
förtroendeuppdrag? 

OM Du iNTE äR MEDLEM

OAvSETT viLkET, Så äR Du 
ALLTiD LikA väLkOMMEN!

Du hittar din närmaste avdelning och 
alla kontaktuppgifter du behöver på vår 
webbplats: www.malareforbundet.se

Du kan också vara med och diskutera 
aktuella frågor på Facebook. Här kan 
du få svar på dina egna frågor men 
också läsa andras frågor och synpunk-
ter. Förutom faktauppgifter så är det 
förstås en bonus att du får kontakt med 
målare från olika delar av landet.

 HÖR AV DIG 
TILL OSS!

Hagagatan 2, box 1113, 111  81 StockHolm

Följ oss på 
Facebook


