
Du vet väl att kollektivavtalet 
ger dig mycket mer än vad 
lagarna kräver?
• Utan avtal – ingen garanterad 
 lön eller löneökning.
• Mer pengar när du jobbar obekväma 
 arbetstider eller jobbar över.
• Arbetstidsförkortning – gå hem lite tidigare!
• Ledigt när du fyller 50 eller ska gifta dig. 
 Hurra!
• Även ledigt vid begravningar.  
 Sorgligt, men bra.
• Ledigt för akuta läkar- 
 och tandläkarbesök. Krya!
• Avtalspension. Mer i pension!
• Extra pengar när du är föräldraledig!
• Många bra försäkringar för dig och familjen.
• Medinflytande. Arbetsgivaren måste lyssna på dig.
• Det bästa av allt: kamrater som kämpar för dig!

KOLLEKTIV
        AVTALET

Kollektivavtal

Utan kollektivavtal

– VÄRT ATT FÖRSVARA!



1. Vilka bestämmer vad som ska 
 stå i ett kollektivavtal?

 a)  Arbetsgivarna och regeringen
 b)  Facken och arbetsgivarna
 c)  Facken och regeringen

2. Hur regleras minimilöner 
 i Sverige?

 a)  I kollektivavtal
 b)  Genom lagstiftning
 c)  Det finns inga minimilöner 
   i Sverige

3. När fack och arbetsgivare tecknar 
 kollektivavtal lovar man att inte 
 ta till konfliktåtgärder som strejk 
 eller lockout under avtalsperiod-
 en. Vad brukar man kalla detta  
 löfte?

 a)  Eld upphör
 b)  Fredsplikt
 c)  Vapenstillestånd
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Ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir vi i förhandlingarna  
om kollektivavtal med arbets givarna. Gå med du också på ifmetall.se.

4. Vilket påstående är sant om löner 
 och villkor i kollektivavtalet?

 a)  Arbetsgivaren kan betala lägre 
   löner än vad som står i kollek- 
   tivavtalet
 b)  Arbetsgivaren kan beordra mer  
   övertid än vad som står i kollek-
   tivavtalet
 c)  Arbetsgivaren kan betala högre 
   löner än vad som står i kolletiv-
   avtalet

5. Vad är meningen med den 
 deltidspension som IF Metall för-
 handlat fram i kollektivavtalen?

 a)  Att alla som jobbar deltid ska 
   få gå i pension i stället
 b)  Att vi ska ha råd att gå ner 
   i arbetstid i slutet av arbetslivet
 c)  Att vi ska kunna 
   sprida ut pensio-
   nen från första 
   dagen på 
   jobbet

 
 

Testa dina kunskaper!
Vad kan du om kollektivavtalet och dina villkor på jobbet?

Detta test  
kan du också göra 
digitalt – finns på 

ifmetall.se/
kollektivavtal-

etsdag


