
Strax dags för jobb
Om anställning och facket



Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist 
och få bättre lön, ha en säker arbetsmiljö samt 
kunna påverka och känna trygghet i din anställning. 
Det är sådant som IF Metall arbetar för.

Tillsammans är vi drygt 340 000 medlemmar på 
nästan 12 000 arbetsplatser runt om i Sverige. 
Genom att vi är många ökar våra möjligheter att 
påverka – både på arbetsplatsen och i samhället. 

IF Metall – din fackförening
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Har du – eller utbildar du dig till 
– arbete inom industrin är IF Metall 
din fackförening. 

Foton: Marie Ullnert, Anders Alm, Henrik Hansson
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Fackets idé
I facket kommer vi överens om vilken lön och vilka 
villkor vi ska kräva för vårt arbete och att ingen av 
oss ska arbeta för mindre. Vi kallar det för det fack-
liga löftet. Har vi inte det löftet uppstår en negativ 
konkurrens – om du sänker din lön måste jag sänka 
min för att få behålla jobbet, och så vidare.

Kollektivavtalet är en del av det fackliga löftet, 
liksom arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom de 
arbetslösa får a-kasseersättning slipper de ta arbete 
till lägre lön eller sämre villkor och kan på så vis 
hålla det fackliga löftet. En bra a-kassa tjänar alltså 
alla löntagare på i längden.

I vårt fackliga uppdrag ingår att arbeta för ett 
rättvist, solidariskt, demokratiskt och jämställt 
samhälle. Därför ställer vi krav på bättre löner 
och arbetsvillkor, men också på olika politiska 
beslut som är bra för dig och alla IF Metalls 
medlemmar.
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Vi kämpar för 
att du ska ha…
…starkare avtal
Fackets viktigaste uppgift är att förhandla fram 
kollektivavtalet. Det är en överenskommelse mellan 
fack och arbetsgivare som garanterar miniminivåer 
på lön och semesterlön, rätt till extra ersättning vid 
arbete på övertid och obekväm arbetstid med mera. 
På så vis skyddas du mot orättvis behandling. 

…högre lön och bättre villkor
Med kollektivavtal kan ingen på arbetsplatsen få 
lägre ersättning eller sämre arbetsvillkor än vad 
som står i avtalet. Utan avtal däremot, skulle 
arbetsgivaren själv få bestämma spelreglerna.

…schyst arbetsmiljö
Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbets-
miljön på arbetsplatsen. Trots det händer olyckor. 
Därför är våra valda fackliga skyddsombud livsvik-
tiga. De bevakar att arbetsgivaren tar sitt ansvar så 
att du inte råkar illa ut. 
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Du är försäkrad
Som medlem har du ett extra skyddsnät i form av 
försäkringar som IF Metall har tecknat. Försäkring-
arna hjälper dig att klara din ekonomi om du till 
exempel blir sjuk eller skadad i arbetet.

I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring på 
fritiden och en garanterad livförsäkring. Dessa för-
säkringar gäller också vid studerandemedlemskap.

Du kan även teckna fler försäkringar till förmånligt 
pris och i vissa fall kan du omfattas av ytterligare 
försäkringar via din avdelning eller klubb.

Som medlem kan du också få rättshjälp i exempelvis 
försäkringsrelaterade tvister.

Dessutom innehåller kollektivavtalet försäkringar. 

Vill du veta mer om medlems- och avtalsförsäk-
ringar kan du kontakta avdelningen på din ort.  
Kontaktuppgifter hittar du på ifmetall.se.
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Gå med i facket
Du har rätt till studerandemedlemskap 
i IF Metall om du:
•	 går	en	utbildning	för	jobb	där		 	 	
 IF Metall organiserar
•	 inte	har	haft	någon	anställning		 	 	
 (undantaget extrajobb, sommarjobb etc.)

Efter utbildningen
När du är klar med din utbildning övergår 
studerandemedlemskapet till ett aktivt medlem-
skap. Du ska då kontakta din avdelning och tala 
om vad du gör. På så vis slipper du betala för hög 
avgift.

Gå med i facket – bli medlem
För det mesta kan du få hjälp av någon facklig 
representant på arbetsplatsen för att bli medlem. 
Annars kan du kontakta IF Metalls avdelning på din 
ort. Kontaktuppgifter hittar du på ifmetall.se, där 
du också kan ansöka om att bli medlem.
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Vår förening
IF Metall på arbetsplatsen
På en arbetsplats med många anställda har med-
lemmarna vanligtvis bildat en klubb. Tillsammans 
väljer medlem-
marna vilka 
arbetskamrater 
som ska företräda 
dem i olika fråg-
or, exempelvis 
vid förhandlingar 
med arbetsgivar-
en. På mindre 
arbetsplatser väljs 
oftast ett avdelningsombud och ett skyddsombud.

IF Metalls avdelningar
Medlemmar i ett antal kommuner bildar en avdel-
ning. På avdelningsexpeditionen finns anställd 
personal för att ta hand om olika medlemsfrågor. 
Ombudsmän arbetar först och främst med förhand-
lingar på mindre arbetsplatser utan egen klubb. 
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Facket nära dig
Du har tillgång till IF Metall dygnet runt via 
ifmetall.se. Där finns bland annat information om 
förbundets verksamhet, fackliga nyheter och länk 
till din avdelning. 
IF Metall finns 
också på Face-
book, Twitter 
och Youtube. 

I din närhet finns 
dessutom flera 
personer som bli-
vit valda av med-
lemmarna och fått förtroendet att representera och 
föra deras talan. Det kan vara ett skyddsombud, en 
försäkringsansvarig eller avdelningsstyrelsen. 
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När du börjar 
jobba
Vad är en korrekt lön och en rimlig arbetstid? 
Varför är det så viktigt med anställningsbevis? 
Vad gör du om du blir trakasserad på jobbet? 

020-56 00 56 
är numret till Fackets hjälp-
telefon – en telefonjour 
som hjälper till med 
problem och frågor som 
rör jobb. 

Hjälptelefonen är gratis och öppen året om. 
Den som ringer har rätt att vara anonym. 

Du kan också ställa din fråga på 
hjalptelefon.nu.
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Strax dags för jobb 
Om anställningen och facket

Utbildar du dig till bilmekaniker, svetsare, 
cnc-operatör, eller något annat arbete inom industrin? 
Då ska du läsa den här broschyren!
Här får du information om saker som är 
bra att känna till inför din första anställning. 
Du får också veta varför det är bra att vara 
medlem i facket – IF Metall som är facket för 
dig med jobb inom industrin. 

Vill du veta mer? Gör så här:
-  besök ifmetall.se
-  ring Fackets hjälptelefon 020-56 00 56 
-  maila dina frågor om facket, lönen, arbetstider,  
 med mera, på hjalptelefon.nu

IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08-786 80 00  |  ifmetall.se


