
Välkommen 
till Seko





Gemenskap ger styrka
Varmt välkommen till Seko! Som medlem står du starkare på din arbets-
plats. Starkare tack vare att vi är många. När vi är många som är med i 
facket på jobbet kan vi ställa krav på vår arbetsgivare och förbättra villkoren 
på jobbet. Så har facket alltid fungerat. 

Jag blev vald till mitt första fackliga uppdrag när jag jobbade på det som en 
gång i tiden hette Televerket. Jag kände direkt hur viktigt det var att kunna 
påverka min situation på jobbet till det bättre – både för mig själv och mina 
jobbarkompisar. 

Trots att tiderna förändras är det samma fackliga frågor jag kämpar för nu 
som då. Det handlar fortfarande om att vi vill ha en schysst löneutveckling. 
Det handlar om att få inflytande över vår arbetstid och vår arbetsmiljö, och 
inte minst handlar det om att kunna känna sig trygg på jobbet, oavsett vilket 
yrke du har eller vilken tid på dygnet du jobbar. 

Att gå ihop med sina arbetskamrater för att få bättre villkor är en smart 
idé. Men den är inte ny. Den fackliga rörelsen har kämpat för detta i mer än 
hundra år. Mycket gott har uppnåtts på vägen. Facket har bland annat sett 
till att vi har åtta timmars arbetsdag, rätt till semester och allmän sjukför-
säkring. 

Men vi kan inte nöja oss med det som varit. Många av de förmåner vi käm-
pat oss till är numera ifrågasatta. För oss gäller det att försvara våra grund-
läggande rättigheter samtidigt som vi förhandlar om högre löner och andra 
villkor. 

För att lyckas med detta behöver vi vara många, så kort sagt: du är viktig 
för Seko och ditt medlemskap i Seko betyder mycket, för ju fler vi blir desto 
bättre kommer våra löner och villkor att bli. 

Välkommen till Seko!

Gabriella Lavecchia 
Förbundsordförande



Fler medlemmar
ger bättre villkor
Tänk dig att arbetsgivaren utan förvarning kan sänka din lön. Eller att du 
tvingas jobba övertid utan ersättning, blir blåst på föräldralönen eller din 
framtida pension. Det kunde mycket väl vara din verklighet – om din arbets-
plats saknade kollektivavtal. 

Kollektivavtalet – din trygghet
Kollektivavtalet är fackets kärna och din trygghet. De arbetsgivare som teck-
nat avtal med oss i Seko har skrivit under på en lång rad saker. Bland annat 
att hålla sig ovanför en viss lönenivå, att betala extra för övertid och att sätta 
av pengar till din pension. Genom kollektivavtalet är du också försäkrad 
under arbetstiden.

Många måste stå bakom
För att innehållet i avtalet ska bli så bra som möjligt måste många stå bakom 
det. Det är därför som Seko inte är starkare än summan av sina medlemmar. 
Ekvationen är enkel: ju fler vi är, desto större press kan vi sätta på arbets-
givarna, och desto bättre villkor kan vi få i kollektivavtalen. 

Vilken anställning du än har
Det spelar ingen roll om du är nyanställd eller har jobbat i många år, om du 
går på timme eller är inhyrd – facket är till för dig och dina arbetskamrater.

Kontakta oss gärna
Har du en fackklubb där du jobbar, kontakta då någon förtroendevald i din 
klubb om du vill veta mer eller behöver hjälp med något. Klubben finns där 
för dig. Finns det ingen fackklubb på din arbetsplats stöttar vi självklart dig 
ändå. För Seko finns i hela landet. 

På vår hemsida www.seko.se hittar du lätt din närmaste Seko-region som 
kan bistå dig. Du kan också kontakta vår medlemsservice, Seko Direkt på 
telefon 0770-457 900 eller via e-post sekodirekt@seko.se så får du hjälp 
eller svar på de frågor du har.  





Kollektivavtalet omfattar alla på arbetsplatsen. Men det finns också förmåner 
utanför kollektivavtalet, sådana som bara gäller medlemmar. 
Några exempel:

Någon som står upp för dig
Har du någonsin haft problem på jobbet? Att det funnits fel, små eller stora, 
som du velat rätta till? Ibland kan det kännas svårt att ensam stå upp mot 
cheferna. Man vill ju inte verka gnällig. Med Seko i ryggen behöver du inte ta 
smällen själv. Vi hjälper dig att ta striden, vare sig det handlar om små detal-
jer i arbetsmiljön, bråk om arbetstiden eller att du blir lurad på lönen. 

Försäkringar
I Seko-medlemskapet ingår extra försäkringar. Bland annat är du försäkrad 
mot olycksfall på fritiden. Skulle du ha oturen att bli arbetslös, kan du via 
Sekos inkomstförsäkring få tusenlappar extra varje månad, upp till 80 
procent av den lön du hade innan du blev arbetslös. 

Större trygghet 
för dig som är medlem



Värt att notera är att vår inkomstförsäkring inte har något tak som a-kassan 
har. När du blir medlem i Seko kopplas du också automatiskt på vår populära 
juristförsäkring* från HELP. Den ger dig obegränsat med privatjuridisk hjälp 
så länge du är medlem i Seko. 

Personlig hjälp från Seko Direkt
Hos Seko Direkt får du rådgivning i frågor som rör ditt jobb och dina 
anställningsvillkor. Det kan handla om arbetsmiljö, rättigheter och skyldig-
heter, lagar och avtal. Du kan också få information om vad som ingår i med-
lemskapet och vilka medlemsförmåner du har. Du når Seko Direkt på 
0770-457 900. Det går också bra att mejla din fråga till sekodirekt@seko.se 

Rättshjälp
Uppsagda får jobbet tillbaka, olycksdrabbade ges rätt till ersättning och sjuka 
får hjälp att överklaga beslut från Försäkringskassan. Det är exempel på den 
rättshjälp som Seko ger sina medlemmar. Om du vill ansöka om rättshjälp 
ska du vända dig till din klubb eller region. Slutligen är det Sekos förbunds-
styrelse som beslutar om huruvida rättshjälpen ska beviljas eller inte.

Rabatter via Seko-kortet 
Seko-kortet är ett medlemskort för förbundets medlemmar. Det fungerar som 
medlemsbevis men är också laddat med rabatter och erbjudanden på allt från 
resor, kläder, glasögon, mobilabonnemang och hemelektronik till konserter,
teater och frisörbesök. LO Mervärde heter förmånspaketet och på 
www.lomervärde.se kan du logga in och se vilka erbjudanden som finns.

50 kronor i månaden under de första sex månaderna
Som ny medlem i Seko betalar du bara 50 kronor i månaden under det första 
halvåret. Detta under förutsättning att du valt autogiro som betalsätt 
(a-kasseavgiften tillkommer). Har du inte redan tecknat dig för autogiro 
kan du gå in på vår hemsida och göra det.

Teckna dig för autogiro här: www.seko.se/autogiro

eller använd QR-koden till höger >

*Juristförsäkringen kostar 30 kronor/månad extra. Vill du inte ha den måste du tacka 
nej till den när du som ny medlem får hem information om den från HELP Försäkring. 
Försäkringen går inte att teckna i efterhand.



Facket finns på 
din arbetsplats
Seko vore ingenting utan alla medlemmar som är förtroendevalda. 
Det är de förtroendevalda som driver de fackliga frågorna 
på din arbetsplats. Arbetsmiljö, lön och raster är några exempel 
på sådant som de förhandlar med din arbetsgivare om. 
När du vill förändra något på ditt jobb är det i 
första hand den förtroendevalde på din arbets-
plats du ska vända dig till. 







Ju fler som gör sin röst 
hörd, desto starkare blir vi.

Kontakta din klubb
Förhoppningsvis finns det en Seko-klubb på din arbetsplats. I annat fall 
finns det ofta ett lokalt ombud för Seko där du jobbar. Om du är osäker på 
vem som är din närmaste Seko-företrädare, kontakta Seko Direkt på telefon 
0770-457 900 eller via e-post sekodirekt@seko.se 

Lägg dig i
Tycker du att Seko hörs och syns för lite där du arbetar? Vill du ändra något 
på din arbetsplats? Var inte rädd för att lägga dig i det fackliga arbetet. 
Det är du och de andra Seko-medlemmarna som väljer vilka som ska vara 
förtroendevalda på er arbetsplats. Finns det inget fackombud där du jobbar 
kanske du själv är intresserad? Varmt välkommen att höra av dig i så fall. Vi 
ser till att du får den utbildning du behöver. För kom ihåg. Ju fler som gör 
sin röst hörd, desto starkare blir vi.

Gå en Seko-kurs på 
betald arbetstid!
Vill du lära dig mer om Seko och vårt fackliga arbete? Då ska du gå en med-
lemsutbildning. Eftersom du söker ledigt från ditt jobb utan lön ersätter 
Seko dig ekonomiskt under denna dag.Anmäl dig till introutbildningen 
direkt på vår hemsida.

Anmäl dig här:

www.seko.se/intro

eller använd QR-koden till höger >

 





Tre viktiga anledningar 
att vara medlem
1. Du har alltid någon att vända dig till – 
    med frågor och för att få stöd

2. Du och dina jobbarkompisar blir starkare på jobbet

3. Du bidrar till framtida löneökningar – 
    och bättre villkor på jobbet!



Fackklubbar och sektioner
Inom Seko finns det fackklubbar på de flesta större arbetsplatser, företag och 
myndigheter. Större klubbar knutna till ett visst företag eller en myndighet 
kan också ha sektioner utspridda i landet. De förtroendevalda i klubben eller 
sektionen är din närmaste fackliga kontakt, ofta är det en kollega till dig på 
jobbet. Kom ihåg att alltid kontakta någon i din klubb eller sektion om du har 
en fråga eller vill förändra något på ditt jobb.

Kongressen
Sekos högsta beslutande organ är kongressen som har möte vart fjärde år. 
Där deltar demokratiskt valda ombud från hela landet. Kongressen fattar 
strategiska beslut om Sekos mål och verksamhet. Under de år som kongressen 
inte sammanträder ersätts den av ett så kallat representantskapsmöte. Mellan 
kongresser och representantskapsmöten är förbundsstyrelsen Sekos högsta 
beslutande organ. Alla medlemmar i Seko har rätt att skriva motioner till 
Sekos kongress och alla medlemmar kan väljas till ett fackligt uppdrag. 

Anställd personal på förbundskontoret
Sekos förbundskontor ligger i Stockholm. Förbundskontoret har anställd 
personal och härifrån sköts bland annat centrala förhandlingar och kollektiv-
avtal tecknas med de arbetsgivarorganisationer som det företag eller den 
myndighet du jobbar på är medlem i.

Nio branscher
Seko är ett fackförbund för alla som jobbar inom någon av 
branscherna trafik, väg och ban, försvar, civil, vård, post, 
tele, energi eller sjöfolk. 

Vi är ungefär 100 000 medlemmar. 



Kontor i landet
Seko har dessutom kontor från norr till söder i landet. Där finns anställd 
personal som förhandlar om kollektivavtal och hjälper medlemmar med 
olika tvister.

A-kassan
Arbetsmarknaden är osäker och därför är det viktigt att också vara med 
i a-kassan. A-kassan, tillsammans med Sekos inkomstförsäkring, ger dig 
som medlem en trygghet om du skulle förlora jobbet. Du kan läsa mer om 
a-kassan och bli medlem på: www.sekosakassa.se 

Följ Seko på sociala medier
Seko finns på sociala medier, följ oss gärna, gå in på vår Facebook-sida, 
läs om senaste nytt och var själv med i debatten. Seko har också ett 
Instagram-konto. Du hittar våra sociala medier enklast via hemsidan 
www.seko.se 
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