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Min kompetens garanterar  
din säkerhet. Jag är stolt  
över mina yrkeskunskaper  
och vill ha bra betalt för dem."
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ett sätt är att säga, skyll dig själv… om du skadar dig på jobbet, 
arbetsmiljön är dålig, om du inte får ut din lön eller om du blir av med 
jobbet. Ett annat sätt är att vi hjälps åt.

grunden i det fackliga arbetet är att vi bryr oss, vi är solidariska med 
varandra. Vi vet att vi kommer längst i våra krav om vi gemensamt 
står upp och håller fast vid dem.

om ingen ger vika för våra gemensamma krav, eller säljer sin tid till en 
lägre ersättning än det vi kommit överens om. Då finns det inte några 
alternativ att ta till för den som vill köpa våra tjänster och vår kompetens.

Din kunskap kan vara livsavgörande för många.  
Du är helt enkelt värd de bästa villkoren.

ENSAM ELLER  
GEMENSAMT
Det finns olika sätt att hantera saker på. 



VÅRT MÅL  
DIN VINST
Elektrikerförbundets mål är schyssta arbets villkor för alla. 

högsta möjliga lön när du arbetar och bra arbetsmiljö så att du kan 
komma hem hel från jobbet. Vettiga arbetstider, regelbunden fritid 
och längsta möjliga semester. Rättvis ersättning när man saknar 
arbete eller har blivit sjuk och pengar till en bra pension när du har 
arbetat klart.

svenska elektrikerförbundet jobbar ständigt med att förbättra 
villkoren för våra medlemmar. Samtidigt finns det andra parter, som 
inte tycker som vi. Självklart kommer vi längst om vi är många som 
gemensamt visar vad vi står för.
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Det är så dyrt, hör vi ibland.  
Jämfört med vad kan man fråga sig då?

ibland är det bra att jämföra vad saker kostar.  
Om du köper en bil och vill försäkra den, då får du en faktura på 
avgiften och vet exakt vad det kostar. Detsamma gäller om du har en 
egen hemförsäkring. Men vet du vad försäkringarna kostar som rör 
dig personligen, din hälsa och därmed din ekonomi? 

VAD KOSTAR KALASET?
Det ingår en hel del...

Vi har ett hjälpmedel, en hundralapp, för 
att åskådliggöra vad medlemsavgiften 
går till, procentuellt fördelat.
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vad händer till exempel om du blir sjuk, råkar ut för en skada eller 
kanske behöver vara hemma för vård av sjukt barn?

alla de ersättningar du har rätt till då är olika former av försäkringar. 
Det är vi medlemmar som tillsammans med arbetsgivaren betalar de 
försäkringar vi har i kollektivavtalet. Vissa ersättningar du har rätt  
till är skattefinansierade och en del andra försäkringar ingår i din 
medlemsavgift.

tack vare facket och våra kollektivavtal är du försäkrad både på 
jobbet och när du åker dit och hem. Förutom det kan vi också stolt 
säga, att både reglerade arbetstider, semester och möjlighet att vara 
hemma med barnen när de är små, bara är en bråkdel av alla de lagar 
som tillkommit tack vare facklig påverkan.
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De flesta elektriker är medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet.
Vi har ett av de bästa kollektivavtalen på arbetsmarknaden. 
Med ditt stöd blir vi ännu starkare!

Svenska Elektrikerförbundet arbetar för att du ska ha:
• Trygga anställningsvillkor.
• Högsta möjliga lön genom bra ackordstidlista.
• OB- och övertidsersättning.
• Rese- och restidsersättning.
• Semesterersättning.
• Bra arbetstider.
• Sund arbetsmiljö.
• Försäkringar så att du får ersättning vid sjukdom och olycksfall.
• Bra pension.

Som medlem har du också rätt till:
• Kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp rörande ditt arbete 
     och din lön.
• Juristhjälp via LO–TCO Rättsskydd (efter prövning).
•  Möjlighet att påverka på jobbet tillsammans med dina arbetskamrater.
• Facklig utbildning och kan delta i kurserna på betald arbetstid.

Medlem = helförsäkrad
Förutom att driva frågor som ger alla våra medlemmar en tryggare 
och bättre tillvaro, både i jobbet och utanför, ingår även många 
försäkringar i medlemskapet.

VÅR STYRKA 
HAR GETT OSS
det bästa avtalet!
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Allt går det inte att sätta en exakt prislapp 
på. Särskilt inte de försäkringarna som 
bygger på en kollektiv betalning. För att du 
ska kunna jämföra kostnader har vi valt ut 
några få försäkringar och satt en prislapp 
bara på dem.

• tjänstegrupplivförsäkring (75 kr/mån.)
• medlemsolycksfall – fritid (50 kr/mån.)
• hemförsäkring (100 kr/mån.)
• inkomstförsäkring (85 kr/mån.)
• juristförsäkring – help (190 kr/mån.)
• Summa 500 kr/månaden.

Jag vet mitt eget värde! 
Därför väljer jag en  

trygg anställning och  
är med i facket.

Medlemsavgiften är  1,9% av din lön* = 19 kr per tusenlapp. Exempel:
Månadslön  32 000 kr = medlemsavgift  608 kr/månad

*För installationsavtalet betalas 
även en ackordskontrollavgift på 
0,5% utöver medlemsavgiften.

"
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afa-försäkringar Är du anställd i ett företag som har kollektivavtal 
omfattas du av alla försäkringar som ingår i AFA.  
Här får du en kort beskrivning av vilka försäkringar som ingår.                      

Läs mer på: www.afaforsakring.se

agb – försäkring om avgångsbidrag kan lämna ersättning om du blir 
uppsagd på grund av arbetsbrist. 

ags – avtalsgruppsjukförsäkring är en kompletterande ersättning  
till sjukpenningen från Försäkrings kassan, som man får när man  
är sjuk.  

avtalspension är en tjänstepension och den del av din pension som  
du har rätt till genom ditt kollektivavtal. 

tfa – trygghetsförsäkring vid arbetsskada ger ersättning vid  
arbetsskada på grund av olycksfall på arbetsplatsen, olycksfall på 
vägen till eller från arbetsplatsen och vid arbetssjukdom.

tgl – tjänstegrupplivförsäkring ger din familj ekonomisk hjälp  
vid dödsfall.

pbf / fpt – föräldrapenningtillägg dessa ger  
extra pengar till avtalspensionen och mer  
i handen så fort man får föräldrapenning  
från Försäkringskassan.

FÖRSÄKRINGAR
som ingår i kollektivavtalet
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medlemsolycksfall – fritid En olycksfalls försäkring 
för skador som händer på din fritid.

k-tgl – kompletterings tjänstegruppliv Gäller för 
medlem som inte omfattas av TGL. Det vill säga om du 
är medlem i Svenska Elektrikerförbundet men arbetar 
på ett företag som inte har kollektivavtal.

barngruppliv Ger din familj ekonomisk hjälp vid ett 
barns dödsfall.

hemförsäkring För din bostad och dina saker hemma, 
så kallat egendomsskydd.

inkomstförsäkring Vi vill att du ska ha ett bra skydd 
vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen kan ge dig  
upp till 80 procent av din inkomst. Läs mer på  
www.folksam.se/forbund/elektrikerforbundet. 

help – juridisk hjälp och rådgivning inom de vanligaste 
områdena i privatlivet. Kontakta jurist via HELP 
Försäkring 0771–98 52 00.

utöver dessa försäkringar, som ingår i din medlems-
avgift, kan du till förmånliga villkor teckna ytterligare 
försäkringar för dig och din familj.

Vissa delar i medlemsförsäkringarna gäller bara  
om du är folkbokförd i Sverige.
Kontakta Folksam 0771 – 950 950, om vad som  
gäller för dina medlemsförsäkringar.

OM DU ÄR MEDLEM
har du dessutom...
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Som fackförbund blir vi aldrig riktigt nöjda.  
Visst har vi gjort massor som är bra både för våra medlemmar,  
men också sådant som är bra för samhället i stort. 

men tiderna, omvärlden, branschen och jobben förändras hela tiden. 
Då gäller det att inte bara hänga med, utan snarare att försöka ligga 
steget före.

arbetsgivaresidan tycker inte alltid som vi i alla villkorsfrågor.  
Vi försöker dock samarbeta kring viktiga områden som exempelvis 
utbildning, säkerhet och jämställdhet med mera.

det är också viktigt att se och förstå hur politiska förslag påverkar 
vårt arbetsliv och vår vardag innan besluten är fattade. Vi kan och vi 
ska givetvis vara med och påverka politiska beslut.  
du kan vara med och påverka! 

som medlem i förbundet är du med och driver frågor i den grad du själv 
önskar. En medlem en röst, din åsikt är viktig. Du kan vara med och 
påverka vad Svenska Elektrikerförbundet ska driva för frågor både  
i och utanför förbundet. din röst är viktig – bli medlem!
läs mer: www.sef.se/bli-medlem

TILLSAMMANS
blir vi ännu bättre!



VK-21

VK-16

VK-10

VK-28

Malmö

Göteborg
VK-2

  VK-1
Solna

Sundsvall

VK-9

VK-26

VK-31

VK-8

VK-15

0771—10 14 00
kontakten@sef.se

www.sef.se

Följ oss på 
Facebook!

Ladda ner 
Elektrikerappen!
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Vill du veta mer

Hör av dig till oss

Region Syd

Region Väst

Region Mitt

Region Nord

Regionkontor

Besöksadresser till
Svenska Elektrikerförbundets

region & lokalkontor
www.sef.se


