
Varför behövs kollektivavtal?

Många tar för givet att vi har en trygg och bra arbetsmiljö, får regelbundna löneförhöjningar, får ersätt-
ning när vi skadas på jobbet, får övertidsersättning och en bra pension när vi slutar jobba. Men det är 
inget som kommer automatiskt, det mesta hänger på kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. 
Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal kan du gå miste om mycket annat som du tycker är 
självklart.

Kostar inget extra
Kollektivavtalet ger dig trygghet i jobbet utan att du behöver förhandla med arbetsgivaren om exem-
pelvis uppsägningstider, sjuklön, semestertillägg, övertidsersättning, pensionsinbetalningar och försäk-
ringsskydd. Det ska inte vara upp till arbetsgivaren om du ska få det som du tycker är självklara rättig-
heter. De finns där i och med kollektivavtalet. Och det kostar dig inget extra. 

Alla får del av fördelarna
Kollektivavtalet gäller för alla på en arbetsplats oavsett om du är medlem i facket eller inte. Det kan 
kännas orättvist att de som inte betalar fackavgift får samma förmåner, men det är viktigt för att arbets-
givaren inte ska välja att anställa dem som inte är med i facket till en lägre lön. Det krävs att vi är många 
medlemmar i facket för att vara en stark motpart och kunna förhandla fram bra villkor.

Bra för arbetsgivare…
Kollektivavtalet är bra för arbetsgivaren också. Eftersom det finns gemensamma regler blir det arbets-
fred och inga onödiga bråk om sådant som det finns avtal om. Det blir enklare för arbetsgivaren. Med 
kollektivavtal får arbetsgivaren en försäkran om att arbetet blir utfört och de anställda får en försäkran 
om att de får rätt lön för arbetet.

… och för samhället
För samhället är det också bra eftersom avtalet innebär arbetsfred mellan parterna på arbetsmarknaden, 
vilket gynnar samhällsekonomin på sikt. 

Alla är vinnare med kollektivavtal!

Söndagen den 19 september är det val till riksdag, kommun och landsting. 
För LO-förbundens medlemmar är valet avgörande för om det kommer att 
finnas fler jobb, bättre jobb och minskade klyftor.
 LO kommer att bedriva en facklig valkampanj för att lyfta fram de frågor 
som är viktiga för löntagarna. Det övergripande målet med kampanjen är ett 
regeringsskifte och att få en Socialdemokratiskt ledd majoritetsregering.


