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Den svenska modellen har en stark ställning på den svenska 
arbetsmarknaden och det finns idag egentligen ingen inom 
politiken som vill ändra på den ordningen. 

Det är arbetsmarknadens parter, det vill säga fackförbund och arbetsgivare, 
som ska reglera villkor, löner, försäkringar och tjänstepension så att spelreg-
lerna på arbetsmarknaden gynnar Sveriges utveckling. I andra länder är det 
ofta lagar och i många fall domstolar som avgör vad som ska gälla på arbets-
platserna. Ett sätt att komma överens om spelreglerna är att teckna kollektivav-
tal. 

Kollektivavtalen förhandlas fram av parterna och är anpassade efter arbets-
platsernas olika behov. Ofta kan ett kollektivavtal täcka väldigt stora områden. 
Exempel på stora områden är de centrala kollektivavtalen för staten eller 
teknikföretagen inom industrin. Fackförbund och arbetsgivare är lika starka i 
ett kollektivavtal och ska förändringar göras så måste detta ske genom för-
handlingar vilket vanligen görs i en avtalsrörelse. Alla på en arbetsplats omfat-
tas av kollektivavtalen men det är bara facken som kan påverka innehållet i 
dem. 

Om det inte finns kollektivavtal
Det är viktigt att du säkrar villkoren och tjänstepensionen i ditt anställningsav-
tal. SRAT kan verka för att det kopplas in ett kollektivavtal på din arbetsplats. 
Kontakta gärna SRAT för rådgivning. 

Läs mer 
Under Råd & stöd på vår srat.se finns mycket bra information. På webben kan 
du också läsa om medlemsförmånerna SRAT Inkomstförsäkring och SRAT 
Hälsoskydd (sjukförsäkring) som ingår i medlemskapet.

Mats Eriksson,
förhandlingschef

Våra exempel
Vi vill visa på fördelarna med kollektivavtal. Exemplen är gene-
rella och variationer kan förekomma mellan olika avtal. Har 
man inte ett kollektivavtal kan det ändå finnas villkor som liknar 
de som finns i kollektivavtalen, men då är det ofta villkor som 
arbetsgivaren ensidigt förfogar över. Exemplen baseras på en 
månadslön på 37.500 kronor.

Självklart 
kollektivavtal!
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