
Fråga 1: 

Utan kollektivavtal har du inte rätt till varken extra semester-
dagar eller tjänstepension. Kollektivavtalet på din arbets-
plats är anpassat efter just din bransch. Vem av följande 
personer jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal? 
 
1. Arne: har rätt till föräldralön från arbetsgivaren, 
tjänstepension och sex veckors semester. 
 
X. Annika: har övertidsersättning, beredskapsersättning 
och sjuklön från dag 15 – 90. 
 
2. Anton: har fem veckors semester, lagstadgad rast efter 
fem timmars arbete och sjuklön dag 2 – 14. 

 



Fråga 2: 

Den svenska modellen är unik. Men vad är den svenska 
modellen egentligen? 
 
1. En modell där fack och arbetsgivare kommer överens om 
villkoren för dig och dina kollegor, anpassade efter din bransch. 
 
X. Markus Schenkenberg. 
 
2. Det är ett samlingsord för de strejker som skedde mellan 
anställda på sågverk och sågverksledningarna 1921. 

 



Fråga 3: 

Flexpension är två saker, en förstärk möjlighet att gå ner 
i arbetstid och mer avsättningar till tjänstepensionen. 
Varför är tjänstepension så viktig?  
 
1. Den allmänna pensionen sjunker. Därmed blir den kollektiv-
avtalade tjänstepensionen allt viktigare, för att du ekonomiskt 
ska få det så bra som möjligt den dag du går i pension. 

 
X. Tjänstepensionen är viktig för ekonomin, men inte för dem 
som jobbar i ett tjänsteföretag.  
 
2. Att ha tjänstepension innebär att du går i pension men 
fortsätter att stå till tjänst för arbetsgivaren och hoppar in vid 
behov. Det är en viktig lösning för att göra svenska företag 
mer konkurrenskraftiga. 

 



Fråga 4: 

Vi i Unionen vill att du ska ha rätt till en större flexibilitet 
i slutet av ditt arbetsliv, att du själv ska få välja om du vill 
jobba in i det sista eller exempelvis vara ledig en dag 
i veckan för att ägna dig åt något annat än jobb.  
 
1. Med flexpension får du en förstärkt möjlighet att trappa ner 
ditt arbetsliv, istället för att gå i pension pangbom-direkt.  
 
X. Med flexpension får du genom ett arbetstidskonto möjlighet 
att ackumulera din flextid till en total, som du sedan vid 
arbetslivets slut kan använda för att gå i pension tidigare. 
 
2. Med flexpension får du genom ett kollektivt upphandlat 
rabattsystem kanonpriser på livsstilsprodukter för 
pensionärer, från de mest välrenommerade företagen. 

 



Fråga 5: 

Den allmänna pensionen sjunker eftersom vi blir äldre och 
pensionen ska räcka till fler. SCB beräknar att medellivs-
längden i Sverige har stigit kraftigt till år 2060.  Hur gammal 
tror SCB att genomsnittssvensken är 2060?  
 
1. 75 år. 
 
X. 85 år.  
 
2. 90 år. 

 



Fråga 6: 

Flexpension innebär en extra avsättning till din tjänste-
pension och är en utbyggnad av det pensionssystem som 
du har idag via kollektivavtalet. Det är ett tryggt och säkert 
sparande med låga förvaltningsavgifter. Vilken betydelse 
har förvaltningsavgifterna för din pension? 
 
1. En liten skillnad i förvaltningsavgifter kan äta upp en stor del 
av det du sparat till din pension. 
 
X. Höga avgifter garanterar att det är bra förvaltare som gör 
sitt yttersta för att placera ditt kapital i bra fonder.  
 
2. Förvaltningsavgifterna har bara betydelse om man kommer 
att jobba inom samma bransch och för samma arbetsgivare 
i hela sitt yrkesliv. 

 



Fråga 7: 

Året 2013 infördes extra avsättningar till tjänstepension och 
en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid i flera kollektiv-
avtal. Det innebär att många tjänstemän sedan dess har fått 
extra avsättningar till tjänstepension. Vilken är den enda 
arbetsgivarorganisation som har sagt nej till flexpension? 
 
1. Almega.  
 
X. Teknikarbetsgivarna. 
 
2. Elektriska installatörsorganisationen. 
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