
Här finns mer information om 
rättigheter och skyldigheter:

www.lo.se
www.arbetsförmedlingen.se
www.arbetsmiljöverket.se

LO är en sammanslutning av 14 fackför-
bund. LOs uppgift är att leda och samordna 
förbundens strävanden att tillvarata arbets-
tagarnas intressen på arbetsmarknaden.

De olika fackförbunden inom LO:
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Handelsanställdas förbund
Hotell- och restaurangfacket
Industrifacket Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Målarna
Pappersindustriarbetareförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Transportarbetareförbundet
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Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektetKällor

LO, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, 
arbetsrätt, kollektivavtal

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
0500-49 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Arbetstagarens 
rättigheter och 
skyldigheter



Semester – vila och 
återhämtning    
I Sverige har alla anställda rätt till 25 
dagars semester per år oavsett ålder och 
anställningsform. Du kan ha fler semes-
terdagar beroende på kollektivavtal och 
anställningsavtal. Semestern är till för att 
du ska kunna vila och återhämta dig.

Huvudregeln är att anställda har rätt till 
fem veckors semesterledighet (25 dagar). 
För anställda som har sin arbetslön 
bestämd per vecka eller månad beräknas 
semesterlönen efter sammalönemodel-
len, det vill säga den ”vanliga” lönen plus 
ett semestertillägg. För andra anställda 
vars lön är bestämd på annat sätt och va-
rierar såsom för ackords- eller provisions-
avlönade utgör semesterlönen 12 procent 
av inkomsten under intjänande året, det 
vill säga året före semesteråret.

Rättigheter som anställd
• Anställningsavtal

• Rätt lön

• Arbetstider (arbetsschema)

• En bra arbetsmiljö

• Semester (semesterersättning)

• Rätt till pension

• Rätt till ersättning om du blir skadad på jobbet

• Rätt till ersättning om du blir sjuk

• Att vara studieledig

• Att vara föräldraledig

• Att engagera sig fackligt mm…

Skyldigheter som anställd
• Passa och följa dina arbetstider.

• Följa instruktioner och ordningsregler.

• Följa säkerhetsföreskrifter.

• Använda skyddsutrustning om det behövs.

• Fråga arbetsgivaren om du vill ägna dig åt en bisyssla.

• Inte göra något utanför arbetet som kan skada din 
arbetsgivare.

• Följa tystnadsplikten om du skrivit på ett 
 sekretessavtal.

• Tänka på att din rätt att kritisera arbetsgivaren är 
 förenad med villkor.

• Inte bedriva verksamhet som konkurrerar med 
 arbetsgivaren.


