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Strax dags för jobb
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Utbildar du dig till bilmekaniker, svetsare, 
cnc-operatör eller något annat arbete inom 
industrin? Då är IF Metall din fackförening!

Att du och alla andra medlemmar ska få bättre 
lön, behandlas rättvist och ha en säker arbets-
miljö är sådant som vi arbetar för.

Tillsammans är vi över 300 000 medlemmar på 
arbetsplatser runt om i Sverige: på bilverkstä-
der, inom verkstadsindustrin, på stålverk, på 
tvätterier och inom läkemedelsindustrin – för 
att nämna några exempel. 

Tillsammans får vi Sverige att funka. Och genom 
att vi är så många får vi även vårt arbetsliv att 
funka. När vi går ihop ökar nämligen våra möjlig-
heter att påverka – både på arbetsplatsen och i 
samhället. 
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När du börjar jobba 
Vilken lön har jag rätt till? Vad är rimlig 
arbetstid? Borde jag få semesterersättning? 
Som ny på arbetsmarknaden är det viktigt att 
ha koll på sina rättigheter, ingen ska behöva 
bli utnyttjad på jobbet. 

Det finns framför allt två sätt att skydda 
sig: att vara medlem i facket och arbeta på 
företag med kollektivavtal*. Som medlem i IF 
Metall står du aldrig ensam om något händer, 
och med kollektivavtal kan du vara säker på 
att dina rättigheter på jobbet gäller.

Tänk på det här:
1. Du har rätt att få ett anställningsbevis.
2. Din ålder bestämmer vad du får göra.
3. Jobba aldrig utan försäkring.
4. Du har rätt till semesterersättning.
5. Ha koll på svartjobb, skatt och jämkning.
6. Ha koll på lönebeskedet.
7. Be alltid om ett arbetsintyg.

* Läs mer om kollektivavtal på sidan 6.
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Kollektivavtalet viktigast
Fackets viktigaste uppgift är att förhandla 
fram kollektivavtalet.  

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan 
fack och arbetsgivare som garanterar lön, 
semesterlön och rätt till extra ersättning vid 
övertidsarbete med mera. Utan kollektivavtal 
på din arbetsplats kan din chef själv bestäm-
ma vilka villkor du ska ha. 

Gå med i IF Metall
Det är så klart frivilligt att vara med i facket, 
men ju fler som är medlemmar, desto bättre 
löner och villkor kan vi förhandla fram.

Du har rätt till studerandemedlemskap i  
IF Metall om du:
• går en utbildning för jobb i en bransch där  
   IF Metall organiserar de anställda
• inte har haft någon anställning ännu  
   (undantaget extrajobb, sommarjobb etc.) 
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Vad kostar det?
Studerandemedlemskap är gratis. När du är 
klar med din utbildning och börjat jobba, be-
talar du medlemsavgift utifrån vad du tjänar. 
I genomsnitt är medlemsavgiften 1,5 procent 
av inkomsten. 

Det lönar sig att vara med i facket – du får 
tillbaka din medlemsavgift mångdubbelt 
genom allt som kollektivavtalet och medlem-
skapet ger dig.
 
Så här går du med
Det är enkelt att bli medlem i IF Metall. Har 
du BankID kan du själv söka medlemskap på 
ifmetall.se. 

Du kan också prata med en facklig represen-
tant på din arbetsplats eller kontakta din  
lokala IF Metall-avdelning om du behöver 
hjälp med din ansökan. Kontaktuppgifter 
hittar du på ifmetall.se.



8

Vi jobbar för att du ska …  

… ha högre lön och bättre villkor 
Med kollektivavtal kan ingen på arbetsplatsen 
få lägre ersättning eller sämre arbetsvillkor än 
vad som står i avtalet. Men kollektivavtalet är 
inget vi får gratis, det förhandlar vi fram med 
arbetsgivarna. Och ju fler medlemmar vi är, 
desto bättre villkor för dig och dina arbets-
kompisar. 
 
… ha en schyst arbetsmiljö 
Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för ar-
betsmiljön på arbetsplatsen. Trots det händer 
olyckor. Därför är våra valda fackliga skydds-
ombud livsviktiga. De bevakar att arbetsgiva-
ren tar sitt ansvar så att du inte råkar illa ut 
på jobbet.  

… vara försäkrad både på jobbet och fritiden
Som medlem har du ett extra skyddsnät 
genom de försäkringar IF Metall tecknat och 
förhandlat fram. I medlemskapet ingår en 
olycksfallsförsäkring på fritiden och en kom-
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pletterande livförsäkring. Dessa gäller även 
vid gratis studerandemedlemskap.

När du börjar arbeta och blir fullvärdig med-
lem ingår fler försäkringar. Dessa hjälper dig 
att klara din ekonomi om du till exempel blir 
sjuk, råkar ut för ett olycksfall på fritiden 
eller skadas på jobbet. I medlemskapet ingår 
också en inkomstförsäkring, om du skulle bli 
arbetslös.

Vill du veta mer – kontakta din avdelning eller 
gå in på folksam.se/ifmetall. 

Och glöm inte att ta reda på om skolan teck-
nat någon försäkring för dig ifall du skadar 
dig under skoltid.
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Vi finns nära dig 

IF Metall på arbetsplatsen 
På en arbetsplats med många anställda 
bildar medlemmarna vanligtvis en fackklubb. 
Tillsammans väljer de vilka arbetskamrater 
– förtroendevalda – som ska företräda dem 
i olika frågor, exempelvis vid förhandlingar 
med arbetsgivaren. På mindre arbetsplat-
ser väljs oftast ett avdelningsombud och ett 
skyddsombud. Fråga på ditt jobb vem som är 
förtroendevald!

IF Metalls avdelningar 
Våra avdelningar finns på många orter runt 
om i landet. På expeditionerna finns anställd 
personal som hjälper medlemmar i olika 
ärenden. Tveka inte att kontakta din avdel-
ning om du behöver hjälp med något!  
Kontaktuppgifter hittar du på ifmetall.se.

Dygnet runt-öppet
Du har tillgång till IF Metall dygnet runt 
via ifmetall.se. Vi finns även på Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube och Linkedin. 
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Tio skäl för kollektivavtal och fackligt 
medlemskap  

       1.    Du står inte ensam om något händer. 
       2.    Du får mer muskler i dina krav. 
       3.    Du är försäkrad på jobbet. 
       4.    Du får extra pensionspengar. 
       5.    Du får en kontrollerad arbetsmiljö. 
       6.    Du får rätt lön och rätt ersättningar. 
       7.    Du har rätt till hjälp med omställning  
 till nytt jobb. 
       8.    Du har rätt till utbildning och kom- 
 petensutveckling. 
       9.    Du bidrar till en sund konkurrens  
 mellan företag. 
     10.  Du stödjer andra i deras kamp om  
 bättre villkor.
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Utbildar du dig till bilmekaniker, svetsare, 
cnc-operatör eller något annat arbete inom 
industrin? 

Den här broschyren tar upp sådant som är 
bra att känna till inför ditt första jobb. Du får 
också veta varför det är bra att vara medlem 
i facket – IF Metall är facket för dig med jobb 
inom industrin.

Vill du veta mer? Besök oss på Facebook eller 
på ifmetall.se.
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