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DÄRFÖR HAR DITT

Företagnytta av
kollektiv-
AVTAL

Rättvisa 
även på hemmaplan
Köper du Fairtrade/rättvisemärkt kaffe eller andra produkter? 
Det är ganska många som gör det numera. De allra flesta vill ju 
inte att de som plockar kaffebönor, bananer eller andra saker  
ska bli sjuka på grund av dålig arbetsmiljö. Inte heller att de  
som jobbar ska utnyttjas med för dåliga lönevillkor. 

Visst är det så att våra villkor här i Sverige ser helt annorlunda ut,  
vi har det mycket bättre. Men, principen är densamma, de som  
arbetar ska ha schyssta villkor och en säker arbetsmiljö.

Kollektivavtal  
ett bra säljargument
Berätta för dina kunder att du har de bästa elektrikerna och  
att du är stolt och glad över det. Att ni kan erbjuda god service, 
hög kompetens = säkra installationer, att dina elektriker är  
certifierade och har precis den kompetens som krävs för uppdraget.  
Dina kunder kommer att uppskatta det!

När du har tecknat ett kollektivavtal med Elektrikerförbundet  
får du också en dekal att sätta i dina marknadsföringsmaterial. 
Det blir som en kvalitetsstämpel på ditt företag, en bra signal  
till nya kunder.

Säkrare och mer 
lönsam bransch

Kollektivavtal bidrar till sundare konkurrens  
i branschen. Hög kompetens, högt säkerhetstänk, 

bra villkor gynnar både företag och anställda. 
Tillsammans kan vi se till att hela branschen blir 

både säkrare och är mera lönsam.

”Endast det bästa är gott nog  
— kollektivavtal och schyssta villkor!

Hagagatan 2, Stockholm
0771–10 14 00, www.sef.se

n
Locka till dig duktiga elektriker 
med de bästa villkoren och visa 
dina kunder att ditt företag är 

ett schysst företag.



LOCKA TILL DIG KUNNIGA ELEKTRIKER OCH KUNDER
De flesta elektriker vill arbeta i ett företag som har kollektivavtal, för 
att de vet att det företaget har lovat att uppfylla både lönemässiga och 
arbetsmiljömässiga villkor. Det innebär att många som planerar att 
byta arbetsplats eller är jobbsökande, ringer oss och frågar om 
företagen har kollektivavtal innan de söker en utlyst tjänst.

CERTIFIERING
Ett annat viktigt skäl för en elektriker att välja företag med kollektiv
avtal är att det är enda sättet att bli certifierad.

DU BIDRAR TILL EN SUNDARE BRANSCH
Genom att teckna kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet, 
bidrar du och ditt företag till en sundare och säkrare bransch. Det  
tjänar vi alla på. Kunderna tjänar på att det genom mindre risk att 
råka ut för en oseriös firma och de kan lita på att det arbete de köper 
blir utfört av kunniga och certifierade elektriker. Företag och anställda 
tjänar på det genom att hålla en prisnivå som innebär att vi kan 
upprätthålla kompetens och säkerhet i branschen.

DU FÅR HJÄLP OCH RÅDGIVNING
När du tecknar ett kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet 
får du också hjälp och rådgivning kring frågor som rör både arbets
miljö och anställningsvillkor. Givetvis står vi på våra medlemmar 
sida vid en eventuell tvist, men med ett gemensamt avtal som följs, 
uppstår inte några tvister, det är ju redan avklarat vad som gäller.  
Kollektivavtal innebär också fredsplikt under avtalstiden. 

SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING
Tidningen Elektrikern är förbundets medlemstidning, som kommer 
ut med nio nummer varje år. Den innehåller intressant läsning för 
elektriker, både företagare och anställda. Du får den till ditt företag 
eller hem i brevlådan om du hellre vill det.

Vad var din dröm?
Det finns olika skäl till att starta företag. 
Ett kan vara en dröm om att bygga upp 
något eget, ett annat är frihetskänslan  
att jobba för sig själv, vara sin egen chef. 
Andra anledningar kan vara ekonomiska, 
att styra över sin egen ekonomi och att 
kanske tjäna mera pengar i egen firma  
än som anställd.

KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi är övertygade om att de allra flesta som startar och 
driver företag vill arbeta i en sund och säker bransch  
och konkurrera med sin kompetens och erfarenhet  
samt med schyssta villkor.

DELAR DU VÅR UPPFATTNING?
Det bästa är om kombinationen av kunskap, service och 
förtroende är de viktigaste ingredienser när kunderna 
väljer företag. Inte att kundens val enbart styrs av pris. 
Särskilt inte om lägre pris beror på sämre arbetsvillkor, 
riskfyllda eller farliga metoder. 

DET ÄR INTE FULT ATT TJÄNA PENGAR 
 — men Det finns fula sätt att tjäna pengar på

Ingen av oss vill att kunderna ska välja firmor som 
dumpar löner, tummar på säkerhetsanordningar eller 
utnyttjar människor på annat sätt som kortsiktigt kan ge 
högre vinster men i långa loppet vara både ohälsosamt 
och oekonomiskt.

Sund konkurrens
Vi tror att du är en företagare som vill ha en sund 
konkurrens i din bransch. Därför vill vi ge dig ett 
förslag och några riktigt bra argument till dina kunder.

Därför bör Du teckna ett kollektivavtal meD elektrikerförbunDet.

Det här ingår  
i kollektivavtalet
Spelregler är bra att ha, oavsett om det gäller idrott, 
trafik eller på jobbet. Då vet alla vad som gäller och vad 
man har att rätta sig efter.

FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG OCH DINA ANSTÄLLDA
Kollektivavtalet med Svenska Elektrikerförbundet reglerar villkoren 
för dina anställda på de flesta områden. Allt från arbetstid, restid, 
ledigheter, arbetsmiljö, skyddsutrustning, kläder till ackordprislistan. 

Förutom att både du och dina anställda får ett regelverk som ni  
är överens om ska företaget teckna ett grundavtal med Fora.  
Det är ett försäkringspaket som täcker in det mesta om de blir sjuka, 
får en arbetsskada, förlorar jobbet eller i värsta fall omkommer.  
Dessutom ingår förstås pensionsavsättningar i avtalsförsäkringarna. 
Det ger Dina anställDa ett riktigt bra skyDD!

följanDe avtalsförsäkringar ingår:
agb — OM DU BLIR ARBETSLÖS
tfa — OM DU FÅR EN ARBETSSKADA
ags — OM DU BLIR SJUK
stp — NÄR DU PENSIONERAS OCH
tgl — VID DÖDSFALL
ftp — FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG

Som företagare omfattas även du av en del av dessa försäkringar (TFA). 
Läs mer på www.fora.se

kontakta svenska elektrikerförbuDet på Din ort,  
så kommer vi ut till dig och berättar mera. 

– Du får gärna bjuDa på 
   en kopp kaffe
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meD ett kollektivavtal ser Du till att Dina anställDa får schyssta villkor – Det kan Du berätta för Dina kunDer

INTE VILKEN BRANSCH SOM HELST
Vår bransch är inte som vilken bransch som helst, därför 
ska vi vara stolta över och värna om vår höga kompetens. 
Vårt arbete kan faktiskt vara skillnaden på liv och död, 
inte bara för de som arbetar utan även för våra kunder. 
En felaktig installation kan vara direkt livsfarlig.
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