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IF Metalls visuella identitet sammanfattar kommunikativt vad 
förbundet står för, nämligen att det är vi som är IF Metall.  
IF Metall är en öppen och stark organisation med stolta 
yrkeskunniga medlemmar, något som kännetecknar 
förhållningssätt och agerande i förbundets arbete. 

På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår 
visuella identitet. I den visuella identiteten ingår logotyp, regler 
för färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder, ett 
grafiskt element och vilka format vi använder. 

Syftet med en visuell identitet är att göra oss tydliga som 
avsändare – att ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation. 
Den ska inspirera och ge vägledning. Genom att ha en tydlig 
visuell identitet stärker vi vår identitet och kommunikationen blir 
kostnadseffektiv. Målet är att man snabbt ska känna igen att något 
kommer från IF Metall. Det visuella uttrycket ska förmedla vår 
värdegemenskap. Är vi tydliga med det vi vill kommunicera ökar 
möjligheterna att omvärldens bild av oss stämmer med vår egen.  

Introduktion
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Logotyp
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Formspråket i IF Metalls logotyp är modernt och 
funktionellt. Symbolen kan tolkas som en ring, 
omslutande band med förtätning i mitten. Det är 
en dynamisk, aktiv, stark och sammanbindande 
symbol.

Versala (stora) bokstäver kan vara formella och 
högröstade, men trygga. Genom att de bär 
mjukhet blir de ändå öppna och unika. 

Den kraftiga typografin berättar om ett starkt 
förbund med mjuka, mänskliga rundade kanter.

Symbol
Symbolen kan endast i undantagsfall frikopplas 
från ordbilden IF Metall till exempel när symbolen 
blir en så kallad favikon i browserns sök fönster 
eller som en pin.

När symbolen används frikopplad ska frizonen, 
som beskrivs på sid 7, följas. I de fall när symbolen 
återges i liten storlek, som favikon på en skärm, 
kan regeln frångås.

Kontrollera alltid med IF Metalls informations
ansvarige innan den frikopplade symbolen 
används.

Logotyp och symbol



6 ·  Visuell identitet – RiktlinjeR

Utöver IF Metalls primära logotyp finns även en 
negativ med vit ordbild som kan användas när 
kontrasten mot svart inte blir tillräckligt bra, som 
på färgade ytor och fotografi. En svartvit logotyp 
används där fyrfärg inte är möjligt.

Logotypen finns även med olika avdelningsnamn.

Som tillägg finns även en logotyp med webb
adress.

Logotypvarianter

Norra Västerbotten
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Logotypen ska placeras så att den 
uppfattas så tydligt som möjligt.  
Runt logotypen ska alltid finnas 
en frizon, där inga andra grafiska 
element, bilder eller texter får 
placeras. Logotypens frizon kan 
vara större än angivna mått. 
Frizonen baseras på höjden av en av 
logotypens bokstäver, av denna höjd 
görs en kvadrat, som i bilden anges 
som ett X.  

Minst ett X runt logotypen ska 
lämnas fritt. X är ett proportionerligt 
mått och fungerar oavsett vilken 
storlek logotypen återges i.

Logotypens frizon

X

X

X

X

XX
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Minsta tillåtna storlek att återge  
IF Metalls logotyp i är 15 mm bredd.

15 mm

Logotypens minsta 
tillåtna storlek
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Identitetsfärger
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Identitetsfärger

IF Metalls färgpalett är uppdelad  
i fyra mörka färger (lila, blå, grå och 
grön) som matchas av fyra ljusa 
färger (ljuslila, ljusblå, ljusgrå och 
ljusgrön) samt logotypfärgen röd.

Färgvärdena är anpassade till 
obestruket papper.

Färgerna ska alltid återges i 100%.

Logotypröd
Pantone®: 186 M
CMYK: C2 M100 Y82 K6
RGB: R218 G26 B53
HEX: #da1a35 

Lila
Pantone®: 2597 M
CMYK: C80 M100 Y0 K0
RGB: R92 G45 B145
HEX: #5c2d91

Ljuslila
Pantone®: 2645M
CMYK: C30 M30 Y0 K0
RGB: R189 G181 B218
HEX: #bdb5da

Grön
Pantone®: 370 M
CMYK: C60 M0 Y100 K30
RGB: R81 G144 B50
HEX: #519032

Ljusgrön
Pantone®: 382 M
CMYK: C30 M0 Y100 K0
RGB: R191 G215 B48
HEX: #bfd730

Blå
Pantone®: 2728 M
CMYK: C100 M75 Y0 K0
RGB: R0 G84 B166
HEX: #0054a6

Ljusblå
Pantone®: 278 M
CMYK: C45 M15 Y0 K0
RGB: R150 G192 B232
HEX: #96c0e8

Mörkgrå
Pantone®: Cool Gray 9M
CMYK: C15 M0 Y0 K60
RGB: R119 G129 B134
HEX: #778186

Ljusgrå
Pantone®: 427 M
CMYK: C0 M0 Y0 K20
RGB: R218 G218 B218
HEX: #dadada
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Typografi
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IF Metalls profilerande rubriktypsnitt 
är Legato. Det finns även som webb
typsnitt som kan användas på 
hemsidan.

Legato används primärt till rubriker, 
bildtexter och kortare textmängder, 
som i foldrar.

För att använda Legato krävs typ
snitts  licens. Typsnittet används i 
produktioner som skapas i Adobe 
Indesign. Dokument med typsnittet 
ska sparas som pdf om de distribueras 
vidare digitalt.

Typografi 
profilerande

Legato Light

Legato Light Italic

Legato Regular
Legato Regular Italic
Legato Semibold
Legato Bold def
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IF Metalls profilerande brödtypsnitt 
för längre löpande texter är New 
Century Schoolbook.

New Century Schoolbook används 
primärt till längre löpande text, som 
i rapporter.

För att använda New Century 
Schoolbook krävs typsnittslicens. 
Typsnittet används i produktioner 
som skapas i Adobe Indesign. 
Dokument med typsnittet ska sparas 
som pdf om de distribueras vidare 
digitalt.

New Century Schoolbook Roman

New Century Schoolbook Italic

New Century Schoolbook Bold

Typografi 
profilerande
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IF Metalls typsnitt för digitala  
medier och Officemallar är Arial och 
Times. 

De tillhör Officepaketets 
grunduppsättning och är därför 
installerade i datormiljöer utan 
att licens krävs. Att använda dessa 
typsnitt minimerar risken för 
typsnittskrångel i till exempel  
Microsoft Word och Microsoft 
Powerpoint.

Typografi 
Office/digitala medier

Arial Regular
Arial Bold

Times New Roman Regular
Times New Roman Italic
Times New Roman Bold
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Färgkombinationer 
typografi

Undvik att lägga färgad typografi på 
oroliga och röriga bakgrunder. 

I exemplet till höger visas 
rekommenderade färgkombinationer 
för text och rubriktypografi.

abc
def

abc
def

abc
def

abc
def

abc
def

abc
def

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

tuvwxy

tuvtuv

tuv

tuvtuv

wxy

wxy wxywxy
zåä

ghi
jklm

ghi
jklm

ghi
jklm

ghi
jklm

ghi
jklm

qrsqrs

qrs qrs

qrs
tuv

qrs qrs

Texttypografi

Rubriktypografi
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Grid



17 ·  Visuell identitet – RiktlinjeR

Grid eller raster, är redskapet för att 
enkelt kunna placera text och bild 
på en yta.  Rutstrukturen är flexibel 
till en viss gräns och bidrar till att 
trycksaker får ett genomtänkt och 
konsekvent uttryck. 

Det är på gridens stödlinjer som 
det grafiska elementet placeras, 
antingen som streck inom gridens 
yttre ramverk eller som utfallande 
platta. 

Fler exempel finns i kapitlen  
Grafiskt element och Tillämpningar.

Grid
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Fler exempel på hur bilder kan 
placeras i en grid finns i kapitlet  
Tillämpningar.

Bildkomposition
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Vikt A4. Se sid 3132 för exempel.

Grid 
stående folder



Grafiskt element
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För att öka igenkänningen av IF Metalls 
visuella identitet finns ett grafiskt 
element: två horisontella streck 
(eller en täckt yta, en bård, inom 
dessa streck). De samlar information 
på en given plats och ramar in 
rubriker på trycksaksomslag. För 
att få genomslag är placeringen 
konsekvent på samma plats. Vissa 
undantag finns, men de följer samma 
gridstruktur. Mellan olika format 
skiljer sig placeringen en aning, 
men upplevelsen är att det ska vara 
likadant och därmed vara lättare att 
känna igen och identifiera som just  
IF Metalls grafiska element.

Strecket är alltid svart mot ljus 
bakgrund och vit mot mörk.

I alla annonser, foldrar och 
broschyrer är linjen 0,5–1 pt tjock, 
beroende på formatets storlek 
och bakgrundsfärg. På rollups ska 
tjockleken vara 3 pt. 

Bården kan färgsättas i palettens 
samtliga färger. För möjliga färg
kombinationer se sid 22.

Grafiskt element

När elementet består  
av två streck är strecken 
aldrig utfallande

När elementet består  
av en bård är den 
alltid utfallande
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Färgkombinationer  
grafiskt element

Alla färger går inte att kombinera 
med varandra. En enkel tumregel är 
att ljusa går att kombinera med sin 
mörka motsvarighet. I vissa fall gäller 
det även andra färgkombinationer. 

I exemplet till höger visas rekom
mende rade färgkombinationer för 
det grafiska elementet som bård på 
en färgad platta. Välj endast en av de 
föreslagna färgerna på det grafiska 
elementet. Se sid 34 för exempel.

Bård
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Färgkombinationer  
grafiskt element 

Det grafiska elementet i linjeform 
får endast återges i antingen två vita 
eller två svarta linjer. Bilderna visar 
tillåten användning av det grafiska 
elementet på färgade ytor.

I alla annonser, foldrar och 
broschyrer är linjen 0,5–1 pt tjock, 
beroende på formatets storlek 
och bakgrundsfärg. På rollups ska 
tjockleken vara 3 pt. 

Grafiskt element  
i linjeform
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Fotografi



Titelrubrik
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Bildmaneret finns till för att även 
fotografiska bilder ska vara  
i samklang med IF Metalls visuella 
identitet, som i sin tur ska spegla 
organisationens värderingar. 

Att skildra medlemmar och 
arbetsmiljöer kan göras både 
dokumentärt och porträtterande. 
Närbilder kontra distansbilder ger en 
vidd i bildmaterialet som kan bidra 
till mer spänst.

IF Metalls bilder visar alltid de egna 
medlemmarna i sin arbetsmiljö.

Fotografi



Titelrubrik
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Fotografi



Fotografi



Titelrubrik
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Format vid beställning av bild
När ett uppdrag läggs hos en 
fotograf, eller ett foto väljs via 
bildbyrå, ska beställaren i förväg 
tänka igenom hur bilden ska 
användas. Kom överens med 
fotografen/bildbyrån om  
IF Metall friköper bilden eller om 
överenskommelsen gäller för 
begränsad tid/användning.

Bilder som friköps och läggs i vår 
bildbank ska alltid vara högupplösta 
med minsta upplösning 300 dpi.

Tekniska aspekter
Bilder ska anpassas efter det  
media de ska användas i. Innan en 
bild används i tryck eller publiceras, 
kontrollera: 

Filformat – fungerar formatet i tänkt 
media?
Spara till rätt filformat. 
Tif för tryck 
Jpg/png för webb 

Upplösning – är upplösningen 
tillräcklig för tänkt media? 
Bildupplösning för webb är 72 dpi 
och tryck 300 dpi.

Repro – vid tryck, har bilderna ställts i 
rätt profil för valt tryckeri? Är raster/
linjetäthet korrekt? Om bilder av 
privat karaktär används, var noga 
med att kontrollera källan. 

Format – ska bilden vara stående 
eller liggande, utfallande eller inom 
begränsad yta?

Redigering
Om bilder eller bildföremål 
retuscheras eller manipuleras ska det 
förankras upphovsrättsligt.

Att tänka på vid 
bildbeställning

Upphovsrätt
Upphovsmannens namn/eventuellt 
företag eller bildbyrå ska anges vid 
bildpublicering. Bildbylines bör ligga 
i anslutning till bild eller samlat på 
en plats i tryckt material. På webben 
läggs bildbylines i alttexten som 
visas när man för muspekaren över 
en bild.  

Vid varje ny publicering av ej friköpta 
bilder ska kontakt tas med fotograf 
eller bildbyrå för att säkerställa att 
arvode erläggs. 



Tillämpningar
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Folder och broschyr

Plattformen Hållbart arbete beskriver hur förbundet ser på 
utveckling av arbetsorganisationen i dagens arbetsliv. Dessa 
tankar bygger vidare på idéerna bakom Det utvecklande och 
goda arbetet.

Den genomtänkta arbetsorganisationen ger förutsättningar 
för ökad produktivitet och förbättrad kvalitet för företaget. 
Den skapar därmed förutsättningar för företaget att behålla 
sin konkurrenskraft och förbättra sin lönsamhet. Samtidigt 
ökar den de anställdas möjlighet till utveckling i jobbet, bättre 
arbetsmiljö och utveckling av lönen. Den bidrar därmed till ökad 
anställningstrygghet för de anställda.

Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, både för 
företaget och för de anställda.

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

plattform för utveckling av arbetsorganisationen

Hållbart 
arbete

11 goda råd om sommarjobbet vänder sig till 
dig som ska sommarjobba.

Ytterligare material från IF Metall som riktar 
sig till skolelever:

• Fackets idé – från skola till arbete 
• Dax för arbetsliv – om anställning

om sommarjobbet

Elva goda råd

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

A5, omslag
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Folder och broschyr

2. Lön
Om arbetsgivaren har kollektivavtal med facket 
är du garanterad minst den lön som står i avtalet. 
Därför är det viktigt att du frågar om det finns 
ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Hur mycket 
du får i lön beror bland annat på din ålder. Om 
det finns avtal på arbetsplatsen har du rätt till 
övertidsersättning om du arbetar fler timmar än 
ordinarie arbetstid. Om du arbetar på obekväm 
arbetstid har du också rätt till extra ersättning. 

Genom att industriarbetarna 
har gått samman har vi 
lyckats förhandla fram ett 
kollektivavtal. 
Avtalet garanterar rimliga 
arbetsvillkor.

Anställningsbevis
Du ska alltid ha ett anställningsbevis 
när du får anställning. Det är en skriftlig 
överenskommelse mellan dig och 
arbetsgivaren. I anställningsbeviset ska 
det bland annat stå:

Hur länge du ska vara anställd 
(startdatum och slutdatum).
Vilka arbetsuppgifter du ska ha.
Vilken lön du ska ha.
Vilken typ av anställning det är frågan 
om (bland annat arbetstider).
Hur du får semesterersättning. 

Din lön
Om arbetsgivaren har kollektivavtal med 
facket är du garanterad minst den lön 
som står i avtalet. Därför är det viktigt att 
du frågar om det finns ett kollektivavtal 
på arbetsplatsen. Hur mycket du får i 
lön beror bland annat på din ålder. Om 
det finns avtal på arbetsplatsen har du 
rätt till övertidsersättning om du arbetar 
fler timmar än ordinarie arbetstid. Om 
du arbetar på obekväm arbetstid har du 
också rätt till extra ersättning. 

IF Metall ger dig som ska sommarjobba 
tips. Vad är ett anställningsavtal 
och vad står det i det? Vad ska 
lönespecifikationen innehålla och hur 
mycket får jag tjäna utan att betala 
skatt. Det och mycket annat hittar du 
svaret på här.

Lönespecifikation
Lönespecifikation har du alltid rätt 
till. Där ska det stå hur många timmar 
du arbetat, lön, semesterersättning, 
skatteavdrag och eventuella andra 
avdrag.

Spara din lönespecifikation. Visar det sig 
i efterhand att du har fått fel ersättning 
fungerar lönespecifikationen som ett 
bevis.  

Semesterlön
Enligt semesterlagen är semesterlönen 
12 procent på den lön du tjänat in. På 
de företag som har kollektivavtal med IF 
Metall är semesterlönen cirka 13 procent. 
En del arbetsgivare väljer att betala ut 
semesterersättningen löpande, andra 
gör det i samband med utbetalningen av 
den sista lönen. 

Titta på lönespecifikationen så att du får 
din semesterersättning. Är du osäker, 
fråga en facklig representant. Finns 
det ingen på arbetsplatsen, prata med 
arbetsgivaren eller ring till IF Metalls 
avdelning där du bor.

Skatt
Skriv ut en blankett om jämkning som 
finns på www.skatteverket.se. Fyll i 
hur mycket du tror att du tjänar under 
året. Efter några dagar får du ett besked 
om hur mycket skatt du ska betala. 
Lämna uppgifterna till arbetsgivaren. 
Det är skattepengar som finansierar din 
skolgång och ditt studiebidrag. Om du 
bara arbetar under sommaren behöver 
du normalt inte betala skatt och du kan 
begära jämkning.

Sjukdom
Blir du sjuk ska du ringa direkt till din 
arbetsgivare. Har du en anställning som 
varar minst en månad har du rätt till 
sjuklön. Den första dagen är dock en 
karensdag, vilket innebär att du inte får 
någon ersättning.
Är din anställning kortare än en månad 
har du inte rätt till sjuklön förrän du har 
varit anställd i 14 kalenderdagar. 

Försäkringar
Har arbetsplatsen tecknat ett 
kollektivavtal med facket är du bra 

försäkrad. Avtalsförsäkringarna ersätter 
dig vid sjukdom, liksom om du skadar 
dig i arbetet eller på vägen till och från 
arbetet.

Du som är mellan 16 och 18 år
Du som är mellan 16 och 18 år får arbeta, 
men inte med riktigt allt. Du får bland 
annat inte:

Hämta eller lämna pengar på banken
Arbeta mer än åtta timmar per dygn 
och inte mer än 40 timmar per vecka.
Arbeta mellan klockan 22.00 och 
klockan 06.00 eller mellan klockan 
23.00 och klockan 07.00.
Jobba vid maskiner.
Köra truck.
Reglerna finns för att arbetet ska vara 
så säkert som möjligt. 

Arbetsgivarintyg
När du slutar en anställning ska du alltid 
begära att få ett arbetsgivarintyg. Det 
är bra att visa upp när du söker ett nytt 
arbete. 

A5, inlaga
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Stående folder

Elva 
goda råd

11 goda råd om sommarjobbet vänder 
sig till dig som ska sommarjobba.

Ytterligare material från IF Metall 
som riktar sig till skolelever:

• Fackets idé – från skola till arbete 
• Dax för arbetsliv – om anställning

om sommarjobbet

IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08786 80 00  |  www.ifmetall.se

Genom att 
industriarbetarna 
har gått samman har 
vi lyckats förhandla 
fram ett kollektivavtal.  
Avtalet garanterar 
rimliga arbetsvillkor.

Elva goda råd
om sommarjobbet

11 goda råd om sommarjobbet vänder 
sig till dig som ska sommarjobba.

Ytterligare material från IF Metall 
som riktar sig till skolelever:

• Fackets idé – från skola till arbete 
• Dax för arbetsliv – om anställning

Genom att industriarbetarna har gått 
samman har vi lyckats förhandla fram 
ett kollektivavtal.  Avtalet garanterar 
rimliga arbetsvillkor.

IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08786 80 00  |  www.ifmetall.se

Vikt A4, omslag
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11 GODA RÅD
IF Metall ger dig som ska sommarjobba tips. Vad är ett anställningsavtal och 
vad står det i det? Vad ska lönespecifi kationen innehålla och hur mycket får 
jag tjäna utan att betala skatt? Det och mycket annat hittar du svaret på här.

Anställningsbevis

Du ska alltid ha ett anställningsbevis när du får anställning. Det 
är en skriftlig överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. 
I anställningsbeviset ska det bland annat stå:

–Hur länge du ska vara anställd 
(startdatum och slutdatum).
–Vilka arbetsuppgifter du ska ha.
–Vilken lön du ska ha.
–Vilken typ av anställning det är frågan om
 (bland annat arbetstider).
–Hur du får semesterersättning. 

Din lön

Om arbetsgivaren har kollektivavtal med facket är du 
garanterad minst den lön som står i avtalet. Därför är det viktigt 
att du frågar om det fi nns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. 
Hur mycket du får i lön beror bland annat på din ålder. Om det 
fi nns avtal på arbetsplatsen har du rätt till övertidsersättning 
om du arbetar fl er timmar än ordinarie arbetstid. Om du 
arbetar på obekväm arbetstid har du också rätt till extra 
ersättning. 

Lönespecifi kation

Lönespecifi kation har du alltid rätt till. Där ska det stå 
hur många timmar du arbetat, lön, semesterersättning, 
skatteavdrag och eventuella andra avdrag.

Spara din lönespecifi kation. Visar det sig i efterhand att du har 
fått fel ersättning fungerar lönespecifi kationen som ett bevis.  

Semesterlön

Enligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent på den lön 
du tjänat in. På de företag som har kollektivavtal med IF Metall 
är semesterlönen cirka 13 procent. En del arbetsgivare väljer 
att betala ut semesterersättningen löpande, andra gör det i 
samband med utbetalningen av den sista lönen. 

Titta på lönespecifi kationen så att du får din semester
ersättning. Är du osäker, fråga en facklig representant. 
Finns det ingen på arbetsplatsen, prata med arbetsgivaren eller 
ring till IF Metalls avdelning där du bor.

Skatt

Skriv ut en blankett om jämkning som fi nns på 
www.skatteverket.se. Fyll i hur mycket du tror att du tjänar 
under året. Efter några dagar får du ett besked om hur mycket 
skatt du ska betala. Lämna uppgifterna till arbetsgivaren. 
Det är skattepengar som fi nansierar din skolgång och ditt 
studiebidrag. Om du bara arbetar under sommaren behöver du 
normalt inte betala skatt och du kan begära jämkning.

Sjukdom

Blir du sjuk ska du ringa direkt till din arbetsgivare. Har du en 
anställning som varar minst en månad har du rätt till sjuklön. 
Den första dagen är dock en karensdag, vilket innebär att du 
inte får någon ersättning.
Är din anställning kortare än en månad har du inte rätt till 
sjuklön förrän du har varit anställd i 14 kalenderdagar. 

Försäkringar

Har arbetsplatsen tecknat ett kollektivavtal med facket är du 
bra försäkrad. Avtalsförsäkringarna ersätter dig vid sjukdom, 
liksom om du skadar dig i arbetet eller på vägen till och från 
arbetet.

Du som är mellan 16 och 18 år

Du som är mellan 16 och 18 år får arbeta, men inte med riktigt 
allt. Du får bland annat inte:

–Hämta eller lämna pengar på banken
–Arbeta mer än åtta timmar per dygn och inte mer än 40 
timmar per vecka.
–Arbeta mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 eller 
mellan klockan 23.00 och klockan 07.00.
–Jobba vid maskiner.
–Köra truck.

Reglerna fi nns för att arbetet ska vara så säkert som möjligt. 

Arbetsgivarintyg

När du slutar en anställning ska du alltid begära att få ett 
arbetsgivarintyg. Det är bra att visa upp när du söker ett nytt 
arbete. 

Att ”arbeta svart”

Det kan vara frestande att strunta i skatten – att ”jobba svart”. 
Men det är inte säkert att du tjänar på det. Om du har en ”vit 
lön” får du nämligen:
Avtal som garanterar lön och reglerar din arbetstid.
Ersättning för obekväm arbetstid och övertid.
Semesterersättning.
Ersättning vid bland annat sjukdom och arbetsskada.
Inbetalning till din framtida pension.
Dessutom bidrar du till allt det som vi alla tycker är så viktigt i 
samhället – bland annat sjukvård, skolor, fritidsanläggningar 
och vägar.

Facket kan hjälpa dig

Det är många saker att tänka på första gången du är ute i 
arbetslivet. Du kan bli lurad på lön, semesterersättning och 
arbetstider. De fl esta arbetsgivare är seriösa och följer lagar 
och avtal. Det fi nns dock de som inte är så noga eller inte vet 
vilka skyldigheter de har för sina anställda. Prata med facket 
innan du börjar ett arbete så slipper det bli onödiga problem. 
Här hittar du din avdelning i IF Metall.

11 GODA RÅD
IF Metall ger dig som ska sommarjobba tips. Vad är ett anställningsavtal och 
vad står det i det? Vad ska lönespecifi kationen innehålla och hur mycket får 
jag tjäna utan att betala skatt? Det och mycket annat hittar du svaret på här.

Anställningsbevis
Du ska alltid ha ett anställningsbevis när du får anställning. 
Det är en skriftlig överenskommelse mellan dig och arbets
givaren. I anställningsbeviset ska det bland annat stå:

–Hur länge du ska vara anställd 
(startdatum och slutdatum).
–Vilka arbetsuppgifter du ska ha.
–Vilken lön du ska ha.
–Vilken typ av anställning det är frågan om
 (bland annat arbetstider).
–Hur du får semesterersättning. 

Din lön
Om arbetsgivaren har kollektivavtal med facket är du 
garanterad minst den lön som står i avtalet. Därför är 
det viktigt att du frågar om det fi nns ett kollektivavtal på 
arbetsplatsen. Hur mycket du får i lön beror bland annat på 
din ålder. Om det fi nns avtal på arbetsplatsen har du rätt till 
övertidsersättning om du arbetar fl er timmar än ordinarie 
arbetstid. Om du arbetar på obekväm arbetstid har du 
också rätt till extra ersättning. 

Lönespecifi kation
Lönespecifi kation har du alltid rätt till. Där ska det stå 
hur många timmar du arbetat, lön, semesterersättning, 
skatteavdrag och eventuella andra avdrag.

Spara din lönespecifi kation. Visar det sig i efterhand att du 
har fått fel ersättning fungerar lönespecifi kationen som ett 
bevis.  

Semesterlön
Enligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent på 
den lön du tjänat in. På de företag som har kollektivavtal 
med IF Metall är semesterlönen cirka 13 procent. En del 
arbetsgivare väljer att betala ut semesterersättningen 
löpande, andra gör det i samband med utbetalningen av den 
sista lönen. 

Titta på lönespecifi kationen så att du får din semester
ersättning. Är du osäker, fråga en facklig representant. 
Finns det ingen på arbetsplatsen, prata med arbetsgivaren 
eller ring till IF Metalls avdelning där du bor.

Skatt
Skriv ut en blankett om jämkning som fi nns på 
www.skatteverket.se. Fyll i hur mycket du tror att du 
tjänar under året. Efter några dagar får du ett besked om 
hur mycket skatt du ska betala. Lämna uppgifterna till 
arbetsgivaren. Det är skattepengar som fi nansierar din 
skolgång och ditt studiebidrag. Om du bara arbetar under 
sommaren behöver du normalt inte betala skatt och du kan 
begära jämkning.

Sjukdom
Blir du sjuk ska du ringa direkt till din arbetsgivare. Har 
du en anställning som varar minst en månad har du rätt 
till sjuklön. Den första dagen är dock en karensdag, vilket 
innebär att du inte får någon ersättning.
Är din anställning kortare än en månad har du inte rätt till 
sjuklön förrän du har varit anställd i 14 kalenderdagar. 

Du som är mellan 16 och 18 år
Du som är mellan 16 och 18 år får arbeta, men inte med 
riktigt allt. Du får bland annat inte:

–Hämta eller lämna pengar på banken
–Arbeta mer än åtta timmar per dygn och inte mer än 40 
timmar per vecka.
–Arbeta mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 eller 
mellan klockan 23.00 och klockan 07.00.
–Jobba vid maskiner.
–Köra truck.

Reglerna fi nns för att arbetet ska vara så säkert som möjligt. 

Försäkringar
Har arbetsplatsen tecknat ett kollektivavtal med facket 
är du bra försäkrad. Avtalsförsäkringarna ersätter dig vid 
sjukdom, liksom om du skadar dig i arbetet eller på vägen 
till och från arbetet.

Arbetsgivarintyg
När du slutar en anställning ska du alltid begära att få ett 
arbetsgivarintyg. Det är bra att visa upp när du söker ett 
nytt arbete. 

Att ”arbeta svart”
Det kan vara frestande att strunta i skatten – att ”jobba 
svart”. Men det är inte säkert att du tjänar på det. Om du 
har en ”vit lön” får du nämligen:
Avtal som garanterar lön och reglerar din arbetstid.
Ersättning för obekväm arbetstid och övertid.

Stående folder

Vikt A4, inlaga
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A4, omslag

Välkommen 
till IF Metall

11 goda råd om sommarjobbet vänder sig till 
dig som ska sommarjobba.

Ytterligare material från IF Metall som riktar 
sig till skolelever:

• Fackets idé – från skola till arbete 
• Dax för arbetsliv – om anställning

Elva goda råd
om sommarjobbet

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

plattform för utveckling 
av arbetsorganisationen

Plattformen Hållbart arbete beskriver hur förbundet ser 
på utveckling av arbetsorganisationen i dagens arbetsliv. 
Dessa tankar bygger vidare på idéerna bakom Det 
utvecklande och goda arbetet.

Den genomtänkta arbetsorganisationen ger 
förutsättningar för ökad produktivitet och förbättrad 
kvalitet för företaget. Den skapar därmed förutsättningar 
för företaget att behålla sin konkurrenskraft och förbättra 
sin lönsamhet. Samtidigt ökar den de anställdas möjlighet 
till utveckling i jobbet, bättre arbetsmiljö och utveckling 
av lönen. Den bidrar därmed till ökad anställningstrygghet 
för de anställda.

Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, både för 
företaget och för de anställda.

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

Hållbart arbete

11 goda råd om sommarjobbet vänder sig till 
dig som ska sommarjobba.

Ytterligare material från IF Metall som riktar 
sig till skolelever:

• Fackets idé – från skola till arbete 
• Dax för arbetsliv – om anställning

Elva goda råd
om sommarjobbet

IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08-786 80 00  |  www.ifmetall.se
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Anställningsbevis
Du ska alltid ha ett anställningsbevis när du får 
anställning. Det är en skriftlig överenskommelse 
mellan dig och arbetsgivaren. I anställningsbeviset 
ska det bland annat stå:

Hur länge du ska vara anställd (startdatum och 
slutdatum).
Vilka arbetsuppgifter du ska ha.
Vilken lön du ska ha.
Vilken typ av anställning det är frågan om (bland 
annat arbetstider).
Hur du får semesterersättning. 

Din lön
Om arbetsgivaren har kollektivavtal med facket 
är du garanterad minst den lön som står i avtalet. 
Därför är det viktigt att du frågar om det finns 
ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Hur mycket 
du får i lön beror bland annat på din ålder. Om 
det finns avtal på arbetsplatsen har du rätt till 
övertidsersättning om du arbetar fler timmar än 
ordinarie arbetstid. Om du arbetar på obekväm 
arbetstid har du också rätt till extra ersättning. 

Lönespecifikation
Lönespecifikation har du alltid rätt till. Där 
ska det stå hur många timmar du arbetat, lön, 
semesterersättning, skatteavdrag och eventuella 
andra avdrag.

Spara din lönespecifikation. Visar det sig i 
efterhand att du har fått fel ersättning fungerar 
lönespecifikationen som ett bevis.  

Semesterlön
Enligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent 
på den lön du tjänat in. På de företag som har 
kollektivavtal med IF Metall är semesterlönen cirka 
13 procent. En del arbetsgivare väljer att betala 
ut semesterersättningen löpande, andra gör det i 
samband med utbetalningen av den sista lönen. 

Titta på lönespecifikationen så att du får din 
semesterersättning. Är du osäker, fråga en facklig 
representant. Finns det ingen på arbetsplatsen, 
prata med arbetsgivaren eller ring till IF Metalls 
avdelning där du bor.

Skatt
Skriv ut en blankett om jämkning som finns på 
www.skatteverket.se. Fyll i hur mycket du tror att 
du tjänar under året. Efter några dagar får du ett 
besked om hur mycket skatt du ska betala. Lämna 
uppgifterna till arbetsgivaren. Det är skattepengar 
som finansierar din skolgång och ditt studiebidrag. 
Om du bara arbetar under sommaren behöver 
du normalt inte betala skatt och du kan begära 
jämkning.

Sjukdom
Blir du sjuk ska du ringa direkt till din arbetsgivare. 
Har du en anställning som varar minst en månad 
har du rätt till sjuklön. Den första dagen är dock 
en karensdag, vilket innebär att du inte får någon 
ersättning.
Är din anställning kortare än en månad har du 
inte rätt till sjuklön förrän du har varit anställd i 14 
kalenderdagar. 

Försäkringar
Har arbetsplatsen tecknat ett kollektivavtal med 
facket är du bra försäkrad. Avtalsförsäkringarna 
ersätter dig vid sjukdom, liksom om du skadar dig i 
arbetet eller på vägen till och från arbetet.

Du som är mellan 16 och 18 år
Du som är mellan 16 och 18 år får arbeta, men inte 
med riktigt allt. Du får bland annat inte:

Hämta eller lämna pengar på banken
Arbeta mer än åtta timmar per dygn och inte mer 
än 40 timmar per vecka.
Arbeta mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 
eller mellan klockan 23.00 och klockan 07.00.

IF Metall ger dig som ska sommarjobba 
tips. Vad är ett anställningsavtal och vad 
står det i det? Vad ska lönespecifikationen 
innehålla och hur mycket får jag tjäna utan 
att betala skatt. Det och mycket annat 
hittar du svaret på här.

Genom att industriarbetarna 
har gått samman har vi lyckats 
förhandla fram ett kollektivavtal.  
Avtalet garanterar rimliga 
arbetsvillkor.

Folder och broschyr
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Affischer

I Sverige dog 61 personer i 
arbetsplatsolyckor förra året. 
Varje år dör omkring 1 400 personer  
i arbetsrelaterade sjukdomar. 
För att hedra våra kamrater håller vi 
en tyst minut den 27 april kl. 12.00. 
IF Metall kräver trygga, säkra och 
utvecklande arbeten med noll 
tolerans mot dödsolyckor.

En tyst minut för 
våra kamrater

Tänk på att ett utfallande grafiskt 
element och färgad bakgrund bara 
fungerar vid offset och digitaltryck. 

Vid utskrift från vanliga skrivare 
används vit bakgrund och det 
grafiska elementet består endast av 
streck, inte färgad yta.

Lorem ipsum dolor sit 
amet rubrik
Sed et ommod es resciatis doloris sincta-
tis ad que pa corrum id ullum volorerum 
ea veOmmo con preium nonsequ aernat 
elit fugia num dion enis dolore perero 
volloria derumquam, sam.
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Annonser

IF Metall söker: 
Lokalfunktionär
Mer info: ifmetall.se/jobb/lokalfunktionar

Mer info: ifmetall.se/jobb/lokalfunktionar

IF Metall söker: 
Lokalfunktionär

Mer info: ifmetall.se/jobb/lokalfunktionar

IF Metall söker: 
Lokalfunktionär

Mer info: 
ifmetall.se/jobb/lokalfunktionar

IF Metall söker: 
Lokalfunktionär

Vit bakgrund är att föredra när man 
annonserar i dagspress på grund 
av osäkra tryckförhållanden och 
dålig papperskvalitet. Färgade 
plattor fungerar i tryck på bättre 
papper, som medlemstidningar, 
veckomagasin etc.
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Powerpoint

Underrubrik/Författare 
26/32 Arial Regular

Huvudrubrik på två rader 
36/38 Arial Bold

Rubrik till bild
20/26 Arial Bold 

3 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P

Underrubrik/Författare 
26/32 Arial Regular

Huvudrubrik på två rader 
36/38 Arial Bold

Rubrik till två bilder
20/26 Arial Bold
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Powerpoint

Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)

Ros augait nibh el exerat wis alit dolorer ilis alisling etiureriu 
scillaorem voluptat la conse magnaaut etum augait nibh el exerat 
wis alit dolorer ilis alisling et iureriu scilla lorem voluptat la conse 
magnaaut etum (20/26 pt)
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Kapitelavdelare
Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)

Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)

Ros augait nibh el exerat wis alit lorer 
ilis alisling et iureriu scillaorem voluptat 
la conse magnaaut etum doleniatet 
(20/26 pt)

Ros augait nibh el exerat wis alit 
dolorer ilis alisling et iureriu scilla 
lorem voluptat la conse magnaaut 
etum doleniatet (20/26 pt)

Rubrik 20/26 Arial Bold

6 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P

Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)

1. Dolorer ilis alisling et iureriu 
2. Scillaorem Voluptat la conse 
3.   Magnaaut etum Doleniatet

 –  Voluptat la conse
–  Et iureriu
–  Etum Doleniatet

Rubrik 2 Arial Bold (20/26 pt)
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Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)

• Punktlista
• Punktlista
•  Punktlista

–  Voluptat la conse
–  Et iureriu
–  Etum Doleniatet
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Powerpoint

Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)

Ros augait nibh el exerat wis alit 
dolorer ilis alisling et iureriu scillaorem 
voluptat la conse magnaaut etum 
doleniatet (20/26 pt)
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Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)
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