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Vad roligt att just du blivit 
medlem i IF Metall! 

Du är inte ensam. Tillsammans är vi över 300 000 medlemmar 
på ungefär 13 000 arbetsplatser runt om i Sverige. Vi arbetar 
bland annat inom verkstads- och plastindustrin, läkemedels- 
industrin, textilindustrin, på stålverk, i tvätterier, i byggnads-
ämnesindustrin, i gruvor, bilverkstäder och inom Samhall.  
Du får Sverige att funka. Vi ser till att ditt arbetsliv funkar!

I vårt fackförbund arbetar vi för att du och alla andra medlem-
mar ska behandlas rättvist och få bra lön, säkrare arbetsmiljö 
samt inflytande och trygghet i din anställning. Vi är ett femi-
nistiskt och inkluderande fackförbund som strävar efter ett 
demokratiskt och jämlikt samhälle. Vi bygger vår verksamhet 
på principen om alla människors lika värde – oavsett ålder, 
kön, ursprung eller sexuell läggning.

I den här broschyren kan du läsa mer om vårt gemensamma 
arbete och hur du kan vara med och påverka. Det finns många 
fördelar med att vara medlem. Ju fler vi är desto mer kan vi 
påverka. Dessutom ingår många bra försäkringar, utbildningar 
och andra förmåner. Se till att nyttja dem!

Grattis till ett riktigt bra val och välkommen till oss!
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Facket nära dig 
Som medlem har du tillgång till IF Metall dygnet runt via  
ifmetall.se. Där hittar du bland annat ditt kollektivavtal,  
information om förbundets och din lokala avdelnings verk- 
samhet, nyheter samt länk till a-kassan.  
 
Logga in på medlemssidorna för att anmäla dig till kurser eller 
ta del av alla de erbjudanden som finns laddade på ditt med-
lemskort, IF Metallkortet. 

Följ oss gärna på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och 
Linkedin för att hålla dig uppdaterad!

I din närhet finns flera förtroendevalda – personer som fått för-
troendet att representera och föra din talan som medlem. Det 
kan till exempel vara ditt skyddsombud, avdelningsombud, din 
klubb- och avdelningsstyrelse eller försäkringsansvarige.

Klubb
På företag med många anställda bildas en klubb. Medlemmarna 
väljer en styrelse som representerar dem och tar tillvara med-
lemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Beslut om vilka 
frågor klubben ska driva sker vanligtvis på medlemsmöten. 
Vanliga frågor som hanteras av klubben kan till exempel handla 
om lön, arbetstidens förläggning, arbetsmiljö eller studier. Om 
det finns klubb på din arbetsplats har du möjlighet att vara 
med och påverka genom den.

Läs mer på sidan 12
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Avdelningsombud
På arbetsplatser utan klubb finns ofta ett fackligt ombud –  
avdelningsombudet. På arbetsplatser utan facklig represen-
tation är IF Metalls lokala avdelning ansvarig för den fackliga 
kontakten med medlemmarna.

Din lokala avdelning 
Alla medlemmar tillhör någon av IF Metalls lokala avdelningar som 
finns över hela landet. Avdelningen har till uppgift att stödja 
den fackliga verksamheten på arbetsplatserna inom regionen. 
Vilken avdelning just du tillhör beror på vilken kommun du bor 
eller arbetar i. På avdelningsexpeditionen finns ombudsmän 
och andra anställda som arbetar med förhandlingshjälp,  
a-kassa, medlemsavgifter med mera. 

På ifmetall.se finns kontaktuppgifter till din avdelning. Du kan 
också anpassa hemsidan så att du nås av innehåll från just din 
avdelning, exempelvis nyheter, utbildningar och olika aktiviteter.

  Tips!  
 

  Var med och påverka
• Se till att vara aktiv på till exempel medlemsmöten. 
• Lämna in skriftliga förslag (motioner) till exempelvis klubben  
  eller avdelningen.
• Engagera dig mer genom att bli förtroendevald. Kontakta din klubb 
  eller avdelning om du är intresserad.
• Var gärna aktiv i våra sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter.
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Gratis utbildning
Kunskap ger styrka och möjlighet att påverka. Därför satsar vi 
stort på gratis utbildning för våra medlemmar och förtroende-
valda. Du har rätt till ledigt från jobbet för att gå facklig utbild-
ning och generellt gäller att du får ersättning som kompenserar 
inkomstbortfallet under kurstiden.

Du är försäkrad 
Som medlem i IF Metall har du ett bra och omfattande försäk-
ringsskydd. Vissa av försäkringarna får du genom medlemska-
pet medan andra bygger på att det finns kollektivavtal  på din 
arbetsplats. 

Avtalsförsäkringar  
Alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas 
av avtalsförsäkringar. Dessa kan ge ekonomiskt stöd om du till 
exempel blir sjuk eller skadar dig i arbetet. När du är föräldra-
ledig kan du få en extra ersättning och tack vare avtalet avsätts 
dessutom pengar till din pension. 
 
 

  Tips!  

• Kolla in senaste utbudet och anmäl dig till utbildningarna  
  genom att logga in på medlemssidorna på ifmetall.se.

Läs mer på sidan 12
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Medlemsförsäkringar
I ditt medlemskap ingår en rad försäkringar, till exempel 
olycksfallsförsäkring på fritiden, kompletterande livförsäkring 
och inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan om du blir 
arbetslös. Som ny medlem i förbundet har du också möjlighet 
att teckna flera frivilliga och fördelaktiga försäkringar, bland 
annat en hemförsäkring med förmånliga villkor, sjuk- och  
efterlevandeförsäkring och juristförsäkring. 

  Tips!  

• På ifmetall.se kan du läsa mer om de försäkringar som ingår  
   i medlemskapet samt de som kan tecknas frivilligt. 
• Vill du öka ditt försäkringsskydd? Kontakta Folksam på 

  telefon 0771-950 950.
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Medlemserbjudanden  
och rabatter 
Som medlem i IF Metall får du kontinuerligt en mängd bra  
rabatter och erbjudanden på produkter, resor, tjänster och  
annat. Våra gemensamma erbjudanden tas fram i samarbete 
med LO Mervärde och är kopplade till ditt medlemskort,  
IF Metallkortet. 

• Du hittar enkelt förmånerna på lomervarde.se/ifmetall. 
• För att ta del av de erbjudanden som finns laddade på  
   ditt medlemskort behöver du logga in via medlemssidorna  
   på ifmetall.se. 

  Tips! 

• Det finns ofta lokala erbjudanden att ta del av också. Hör gärna  
  med din lokala avdelning vad som gäller för dig eller titta in på  
  deras hemsida som du når via ifmetall.se.
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Det här jobbar vi för

Ett starkt fack
Ju fler medlemmar vi är i facket, desto mer kan vi påverka.  
Därför är det viktigt att vi är många, då blir vi starka tillsammans. 

Starka avtal
Kollektivavtalet är en viktig överenskommelse mellan fack och 
arbetsgivare. Avtalet förhandlas fram av facket för att du ska få 
schyssta villkor, ob-ersättning, försäkringar, bra arbetstider, en 
rättvis lön och mycket annat. Ju fler vi är, desto bättre kollektiv-
avtal kan vi tillsammans förhandla fram.

Ett gott samhälle
I vårt fackliga uppdrag ingår att arbeta för ett rättvist, demo-
kratiskt och jämställt samhälle där du och alla andra ska ha rätt 
till ett bra och tryggt liv. Därför ställer vi inte bara krav på bätt-
re löner och arbetsvillkor, utan också på olika politiska beslut 
som gynnar medlemmarna.

Utvecklande jobb
Vårt mål är att du som arbetar inom industrin ska få chansen 
att utvecklas på jobbet, få den utbildning och kompetensut-
veckling du behöver samt ett större inflytande på din arbets-
plats. Vi strävar hela tiden efter ett hållbart arbetsliv.
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Bättre arbetsmiljö
Fackets skyddsombud arbetar alltid för att arbetsgivarna ska 
förbättra din arbetsmiljö. Deras arbete är livsviktigt för att 
förhindra allvarliga olyckor. Den som ändå råkar ut för en 
arbetsskada eller drabbas av andra problem på arbetsplatsen 
ska känna fackets stöd och få bra rehabilitering för att kunna 
komma tillbaka till arbetet.

Stöd i förändring
Omvärlden förändras ständigt och genom ditt medlemskap får 
du trygghet både i anställningen och vid förändringar. Arbetar 
du på ett företag med kollektivavtal och förlorar din anställning 
på grund av arbetsbrist har du som medlem rätt till professio-
nell hjälp med att hitta ett nytt arbete. 

Arbetstidsförkortning
Tack vare att vi tecknat kollektivavtal med arbetsgivarna om 
deltidspension och att arbetsgivaren därför betalar in en extra 
pensionspremie till dig, har du rätt att gå ner i arbetstid när du 
fyllt 60 år. Vi jobbar dessutom för att alla anställda ska ha rätt 
till minst 100 timmars arbetstidsförkortning per år. 
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Våra avtal 

Ett avtal som träffas mellan en arbetsgivarorganisation och  
IF Metall kallas kollektivavtal. Där fastställs bland annat minimi-
löner och löneökningar, övertidsersättning, tillägg för obekväm 
arbetstid, försäkringar samt sjuklön, semesterlön och helglön.  
Vill du veta vad just ditt avtal innehåller, besök oss på ifmetall.se.

 
Lagar och avtal i samspel 

I Sverige finns ett antal arbetsmarknadslagar för att trygga din 
anställning. Lagarna kompletteras av våra kollektivavtal och 
tillsammans bestämmer de dina rättigheter och skyldigheter på 
arbetsplatsen. 

De viktigaste lagarna:
• Lagen om anställningsskydd (LAS) kom till för att arbetsgivarna  
   inte ska kunna avskeda människor utan saklig grund.
• Medbestämmandelagen (MBL) ökar de anställdas möjlighet att  
   påverka arbetsgivarens beslut.
• Förtroendemannalagen (FML) ger de fackligt förtroendevalda  
   rätt att på betald arbetstid arbeta med frågor som rör förhåll- 
   andena på den egna arbetsplatsen.
• Arbetsmiljölagen (AML) har till uppgift att förebygga ohälsa och  
   olycksfall i arbetet.

Andra viktiga lagar är bland annat semesterlagen, diskriminerings-
lagen, föräldraledighetslagen och studieledighetslagen.
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Vår demokratiska process 

IF Metalls förbundsstyrelse har som uppgift att leda verksam-
heten i förbundet. Vart tredje år hålls en kongress där förbundets 
målsättning bestäms och förbundsstyrelsen väljs av kongressom-
buden. De har i sin tur valts av medlemmarna i varje avdelning. 
Förbundsmöten och avtalsråd är rådgivande till förbundsstyrelsen 
och hålls regelbundet.

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften till IF Metall beror på din inkomst. I genomsnitt 
är avgiften 1,5 procent av din lön, men det finns också en högsta 
och en lägsta avgift som kan tas ut. På ifmetall.se kan du läsa mer 
om vad din medlemsavgift går till.
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Välkommen till IF Metall riktar sig till dig som är ny medlem 
och vill veta mer om förbundet. 

Var gärna med och påverka och förändra genom att delta på fackliga 
möten, vara aktiv i våra sociala medier eller genom att ta ett fackligt 
uppdrag. Vi erbjuder många olika utbildningar gratis där du kan lära 
dig mer om dina rättigheter och skyldigheter. Som medlem får du 
också många andra förmåner. Läs mer om dem här i broschyren.

Kom också ihåg att du självklart alltid kan få råd av våra förtroende-
valda eller anställda. De är till för att hjälpa dig som medlem!

Varmt välkommen till oss!

 

Följ oss gärna i våra sociala medier:
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IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08-786 80 00  |  ifmetall.se


