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Bygg- och Installationssektorns gemensamma 
utgångspunkter för avtalsrörelsen 2023 
 

Lågkonjunkturen är en realitet 

Kriget i Ukraina bidrar, tillsammans med energikris, kraftigt höjda räntor och råvarupriser, till 
att försvaga konjunkturen både nationellt och internationellt. Detta bidrar till att 
byggkostnaderna ökar i en takt som historiskt sett är unika samtidigt som efterfrågan på 
medlemsföretagens traditionella tjänster minskar. 

I en allt mer föränderlig omvärld är det nu extra viktigt för arbetsgivarparterna att fokusera på 
vad som krävs i kollektivavtalen för att få våra medlemsföretag att öka sin konkurrenskraft och 
stärka sin överlevnad i ett allt tuffare konkurrensläge.  

Behovet av stärkt konkurrenskraft 

Svenska företag möter ett fortsatt ökat kostnadstryck samtidigt som det råder stor osäkerhet 
om hur produktivitetsutvecklingen kommer att se ut de närmaste åren. Om kostnadstrycket 
ökar utan att produktivitetsutvecklingen förbättras riskerar det att över tid slå ut företag och 
jobb. Med tanke på detta är det viktigt att bibehålla den faktiska produktionstiden så hög som 
möjligt. 

Bygg- och Installationssektorn är i produktivitetshänseende särskilt utsatt eftersom vi har en 
hög andel personalberoende arbete, låg andel automation och outvecklad digitaliseringsteknik i 
produktionen. Sektorn är mer än tidigare utsatt för en allt mer hårdnande konkurrens, från 
svenska företag som har anställda och saknar kollektivavtal men även från utländska företag 
som har annan kostnadsbild. 

Kollektivavtal som stödjer medlemsföretagens konkurrenskraft 

• Trygga jobben och verksamheten – attraktiva kollektivavtal 

Inom sektorn måste vi gemensamt arbeta än mer fokuserat med att förändra våra 
kollektivavtal så att de stödjer medlemsföretagens behov av att vara konkurrenskraftiga. 
Utan konkurrens-kraftiga företag försvinner investeringar, arbetstillfällen och grunden för 
Sveriges välstånd och den svenska modellen. Specialiseringen i branschen och företag med 
skilda affärsidéer och verksamhetsupplägg kräver att parterna tar ansvar för att 
kollektivavtalen anpassas till den rådande verkligheten. Sådana förändringar ökar 
kollektivavtalens attraktionskraft för både företag och medarbetare. 

• Medarbetare med rätt kompetens  

Flertalet av våra medlemsföretag har svårt att matcha medarbetare med rätt kompetens. 
För att möta branschens behov och trygga kompetensförsörjningen är det viktigt att vi 
attraherar rätt personer som får möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och skapa långsiktiga 
karriärvägar. Till viss del handlar det om att skapa fler ingångar och ge flexiblare 
utvecklingsmöjligheter. Ökande IT-användning och nya hjälpmedel samt digitalisering 
ställer nya krav på företag och medarbetare vilket i sin tur påverkar kollektivavtalen.  
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Svensk Bygg- och Installationssektor behöver större handlingsfrihet och mångfald. En viktig 
förändring handlar således om att öka flexibiliteten, i våra kollektivavtalsregler, kring att 
anställa och utveckla medarbetare i verksamheten.  

• Säkra arbetsmiljön   

Att ha en säker och trygg arbetsmiljö är fundamentalt för både företag och medarbetare. 
Detta gäller såväl de fysiska faktorerna som de psykosociala. Det bästa resultatet nås genom 
långsiktig lokal samverkan mellan företaget och skyddsombud på såväl företagsnivå som på 
den enskilda arbetsplatsen. Möjligheterna till detta lokala ansvar måste förstärkas. Alla från 
företagsledningen till den enskilda medarbetaren ska vara medvetna om sitt ansvar för 
arbetsmiljön. 

• Ordning och reda i samverkan 

Att skapa en sund konkurrens i Bygg- och Installationssektorn är en viktig uppgift för 
parterna. Stoppar vi inte oseriösa företag är det skadligt för hela branschen. Tillsammans 
måste vi utveckla kollektivavtalen så att nya, ofta mindre arbetsgivare, väljer att ansluta sig 
till ett väl fungerande kollektivavtalssystem. 

Medlemsföretagen måste få utökad möjlighet att ta in kollektivavtalsbundna 
bemanningsföretag eller UE på ett enklare sätt.  

 

Vi står upp för kollektivavtalen  

Bygg- och Installationssektorns arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har tillsammans en 
viktig och ansvarsfull uppgift. Vi måste gemensamt se till att vända utvecklingen så att fler 
företag väljer att omfattas av kollektivavtal. Ju fler företag som ansluter sig till en 
arbetsgivarorganisation desto mer stärks kollektivavtalets legitimitet vilket bidrar till en sund 
arbetsmarknad. 

Parterna bör ha en gemensam målsättning – att stärka kollektivavtalens ställning. Bara 
tillsammans kan vi utveckla branschen och trygga jobben i Bygg- och Installationssektorns 
medlemsföretag. 

Samverkansavtal 

Vi vill fullfölja det arbete som inletts i Bygg- och Installationssektorn som syftar till att skapa ett 
förhandlings-/samverkansavtal som omfattar samtliga arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Det är vår övertygelse att ett sådant avtal kan utgöra en grund för en 
mer framåtsyftande sektor och mer konstruktiva avtalsförhandlingar.  

 

Övergripande förhandlingsmål för Bygg- och Installationssektorn: 

1. Långsiktigt hållbar lönebildningsprocess  
Allt fler medlemsföretag i våra branscher har behov av att regelverken förändras så att 
medarbetare och företag på ett förutsägbart och tydligt sätt kan hantera lönebildningen. 
Detta skapar möjlighet både för medlemsföretaget att anpassa sig och behålla sin 
konkurrenskraft samt för dess medarbetare att utvecklas i nya riktningar. 

2. Ordning och reda.  
Ett allt större antal företag och medarbetare omfattas inte av våra kollektivavtal. Vi 
måste söka en konstruktiv dialog kring lösningar som gör att fler ser kollektivavtalen 
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och de rättigheter och skyldigheter som dessa medför som konkurrenskraftiga både för 
medarbetare och för företag. 

3. Verksamhetsanpassning av arbetstider och produktion                      
Det är viktigt för både företag och medarbetare att verksamheten kan anpassas till de 
förhållanden som råder där produktionen drivs. Det kan ske genom att öka möjligheten 
till verksamhetsanpassade arbetstidsregler så företagen kan säkra jobben och de 
anställda lokalt kan påverka sin arbetstid och få ihop sitt livspussel samtidigt som den 
faktiska produktionstiden bibehålls. 

4. Kompetensförsörjning 
Det är ett gemensamt intresse att fler väljer att arbeta i Bygg- och Installationssektorn. 
Det kan ske genom integration av nyanlända, ökad mångfald, ökad möjlighet att ta hand 
om personer långt ifrån arbetsmarknaden och att öka andelen kvinnor. Att säkra 
arbetsmiljön är ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv bransch att jobba i. Vi måste 
skapa fler ingångar och öka våra attityd- och informationsåtgärder för att få fler att välja 
Bygg- och installationssektorn.  

5. Kompetensutveckling 
Vi bedömer att våra företag och medarbetare behöver rustas för en allt mer föränderlig 
utveckling inom vår sektor. Det betyder att det måste finnas möjlighet för företagen att 
vid behov utbilda medarbetare för att bli mer lättrörliga för framtida förändringar i 
verksamheten inklusive skapa nya befattningar.  

6. Reseregler i kollektivavtalen anpassade till skattelagstiftningen och branschens 
förutsättningar  
Våra medlemsföretag vill verka för att få resebestämmelserna att vara hållbara och 
miljöanpassade samt följsamma till den skattelagstiftning och de principer som gäller 
för tjänsteresor.  

  

Installatörsföretagens avtalsyrkanden för Larm- och 
Säkerhetsteknikavtalet 2023 

Informationsskyldighet vid hängavtal 

Parterna måste se till att vända utvecklingen så att fler företag och medarbetare väljer att 
omfattas av kollektivavtalen för att stärka kollektivavtalens ställning. Fler företag som ansluter 
sig till en arbetsgivarorganisation stärker kollektivavtalets legitimitet vilket bidrar till en sund 
arbetsmarknad.  

Installatörsföretagen yrkar att för det fall Elektrikerförbundet eller Seko avser att göra avsteg 
från bestämmelser i kollektivavtalen för hängavtalsföretag, ska Installatörsföretagen få 
information och vara involverad och ge sitt godkännande till avsteget. 

På avtalsområdet krävs inkoppling innan kollektivavtalet kan bli tillämpligt. Därför bör 
Installatörsföretagen i tillägg få information före det att hängavtal sluts med företag. 

Översyn av kollektivavtalets tillämpningsområde 

Utifrån intentionerna vid antagandet av Larm- och Säkerhetsteknikavtalet var parterna överens 
om att tillämpningsområdet för kollektivavtalet skulle ses över och vidgas.  

Installatörsföretagen yrkar att parterna utökar tillämpningsområdet för Larm- och 
Säkerhetsteknikavtalet.  
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Förtydligande av arbetstagares lojalitetsplikt  

Företagen i larm- och säkerhetsteknikbranschen verkar i en förtroendebransch. En 
arbetstagares agerande, både inom och utanför arbetstid, kan påverka allmänhetens och 
kunders förtroende för verksamheten och på så sätt skada arbetsgivarens verksamhet. 

Installatörsföretagen yrkar att det i Kap 4 § 1 Larm- och Säkerhetsteknikavtalet införs ett 
förtydligande avseende arbetstagarnas lojalitetsplikt. 

Partsgemensam arbetsgrupp skyddsombud 

Parterna tillsatte i förra avtalsförhandlingarna en partsgemensam arbetsgrupp som under 
avtalsperioden skulle utreda om det var lämpligt och möjligt att anordna gemensamma 
arbetsmiljöutbildningar för följande grupper: personal i arbetsledande ställning, skyddsombud 
och ledamöter i skyddskommittéer samt andra befattningshavare som har beslutsfunktioner 
som påverkar arbetsmiljön. 

Installatörsföretagen yrkar att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att utreda hur 
utbildning och samverkan kan utformas på bästa sätt under kommande avtalsperiod. 

 

 

__________________________________ 

 

Installatörsföretagen förbehåller sig rätten att under förhandlingarna justera eller göra tillägg 
med anledning av motparternas yrkanden och förslag. 

 

Stockholm den 10 mars 2023 

Föreningen Installatörsföretagen 

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 
Henrik Junzell 
Förhandlingschef 

Emelle Thunholm 
Avtalsansvarig 


