
bra anledningar att
vara med i IF Metall



1
A-kassa och  
inkomstförsäkring 
Du kan få ersättning från vår a-kassa om 
du blir av med jobbet. Dessutom ingår  
en inkomstförsäkring i medlemskapet  
(läs mer på baksidan).

Klart du ska vara med! 
Undrar du varför du ska vara med i facket? Om  
det är värt de där hundralapparna? Svaret är Ja  
– du får tillbaka mycket mer genom allt som  
kollektivavtalet och medlemskapet ger dig.  
När vi är många som står enade kan vi nämligen 
förhandla fram rättigheter och förmåner som vi 
annars skulle gå miste om, sådant som vi ofta  
tar för givet. Det finns många anledningar att gå 
med i IF Metall. Här är några av de viktigaste:



Schyssta villkor  
och bra lön
Tack vare våra kollektivavtal får  
du bland annat en rättvis lön,  
regelbundna löneökningar, rimliga  
arbetstider, övertidsersättning,  
ob-tillägg och arbetstidsförkortning.  
När du jobbat klart kan du glädjas åt  
den extra avtalspensionen.

En säker  
arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö är viktig för att förebygga olyckor 
och sjukdomar. Vi ser till att arbetsgivaren följer  
arbetsmiljölagen, och att det finns skyddsombud 
som jobbar för din säkerhet och ditt välmående.
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Hjälp och stöd  
när det behövs
Vi ger dig råd och stöd vid uppsägning,  
rehabilitering, löneförhandling med  
mera. Om det krävs kan du även få  
rättshjälp. Vi jobbar också för att du  
ska få växa i din yrkesroll så att du har en  
kompetens som efterfrågas även i framtiden.

Försäkrad  
både på jobbet  
och fritiden
Du kan få ersättning för såväl arbets- 
skador som olycksfall på fritiden, och  
när du är sjuk, genom våra kollektivavtal 
och medlemsförsäkringar. När du är  
föräldraledig kan du dessutom få en 
extra ersättning.
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Tillsammans  
är vi starka
Det är svårt att ensam kräva sina rättigheter.  
Men du är inte ensam. Vi är över 300 000  
medlemmar. Tillsammans kan vi förbättra  
villkoren för alla industriarbetare och öka  
rättvisan i samhället.

Inflytande på jobbet
I många viktiga frågor måste  
arbetsgivaren förhandla med facket 
på arbetsplatsen innan beslut tas. 
Det kan exempelvis handla om för-
ändringar av arbetstider och  
arbetsuppgifter, eller hur lönen  
ska utvecklas och fördelas på  
arbetsplatsen. Du kan vara med  
och påverka detta.

6

7



Hur fungerar inkomstförsäkringen? 
Alla kan förlora jobbet. Vår inkomstförsäkring kompletterar  
a-kassan, det ger dig ökad ekonomisk trygghet under tiden 
du letar efter nytt jobb. Sammanlagt kan du få upp till 
80 procent av din ersättningsgrundande inkomst* i upp  
till 100 dagar, om du skulle bli arbetslös.

Läs mer på ifmetall.se/inkomstforsakring eller  
folksam.se/ifmetall 

Exempel 1 
Lön före skatt 25 024 kr/mån

0-100 dagar 101-200 dagar

LÖN 
EFTER SKATT

19 742 
kr/mån 
100%

14 500 
kr/mån 

73%
12 323 
kr/mån 

62%

2 177 
kr/mån

A-kassa Inkomstförsäkring



Hur stor blir ersättningen?
Om du tjänar över a-kassans tak kan du med hjälp av 
inkomst försäkringen få upp till 80 procent av din ersättnings-
grundande inkomst* mellan 25 025 och 50 000 kronor  
– från dag 1 till dag 100. 

Om du tjänar under a-kassans tak kan du få upp till 80  procent  
av din ersättningsgrundande inkomst mellan 20 900 och  
25 024 kronor – från dag 101 till dag 200 (då ersättningen 
från a-kassan sjunker). 

Det finns också möjlighet att tilläggsförsäkra ytterligare  
100 ersättningsdagar samt inkomster över 50 000 kronor.

* Den ersättning som a-kassan beräknar utifrån din inkomst de senaste tolv månaderna

0-100 dagar 101-200 dagar

Exempel 2 
Lön före skatt 33 000 kr/mån

LÖN 
EFTER SKATT

25 598 
kr/mån 
100% 12 323 

kr/mån 
48%

14 501 
kr/mån 

57%

4 332 
kr/mån



Vad kostar det? 
Medlemsavgiften beror på din inkomst. I genomsnitt är avgiften  
i IF Metall 1,5 procent av inkomsten, vilket blir 435 kronor i 
månaden om du tjänar 29 000 kronor. För medlemsavgiften 
får du a-kassa och inkomstförsäkring om du blir av med jobbet 
plus allt det andra viktiga som står i den här foldern. 

Så här går du med i IF Metall 
Det är enkelt att bli medlem i IF Metall. 

Har du BankID kan du själv söka  
medlemskap på ifmetall.se. 

Prata gärna med en facklig representant på din arbetsplats 
eller kontakta din lokala IF Metall-avdelning om du behöver 
hjälp med ansökan. 

Ansök enkelt  
med BankID.


