
GÅ MED I 
SEKO NU DÅ!
– Argument när du värvar 
medlemmar



Större Seko
All facklig kraft bygger i grunden på att vi är många. 
Det är förutsättningen för att vi ska kunna driva 
fram löneökningar, förutsättningen för rättighe-
terna i våra kollektivavtal. Arbetsgivarsidan hämtar 
sin styrka ur ägandet och enorma ekonomiska resur-
ser, vi hämtar vår styrka ur att vi är många . Det är 
förutsättningen för allt fackligt arbete. 

Därför genomförs med start hösten 2016, och fem 
år framåt, en brett upplagd satsning på att Seko ska 
bli större. En hel del pengar kommer att satsas, men 
framför ska varenda del av vår organisation stäl-
las på fötter. Från de lokala fackliga ute på arbets-
platserna till förbundets ledning, den här uppgiften 
gäller alla. Seko ska växa.

2 | GÅ MED I SEKO NU DÅ!



Argument
Argument nummer ett
En enda sak hindrar arbetsgivaren från att ta in någon annan istället för dig, 
någon som är beredd att göra jobbet för ett lägre pris än du gör det. Den enda 
saken är att vår förening varit stark nog att kunna sluta ett avtal med arbets-
givaren om vilka löner som gäller här. 

Att kunna sluta sådana avtal, hindra att vi bjuder under varandra och pres-
sar ned lönerna, är anledningen till att fackföreningar en gång i tiden bilda-
des. Och den absolut främsta anledningen till att vi fortfarande inte klarar oss 
utan dem en enda dag.

Till tidsbegränsat anställda
 � Jodå, facket är precis lika mycket till för dig som för de fast anställda.

 � Vad har du för anställning nu? Hur länge har du jobbat? Har du koll på att 
allt gått rätt till?

 � Nej, det finns inget konstigt med att du skulle gå med i facket. De flesta på 
den här arbetsplatsen är redan medlemmar.

 � Vi företräder våra medlemmar och ser till att allt går rätt till, exempelvis 
när det gäller anställningen. Vi håller koll och vi jobbar för att du ska få 
en så bra anställning som möjligt. Vi kan inte lova att alltid lyckas, men 
vi kan lova att göra allt vi kan. Och arbetsgivaren kommer inte att kunna 
lura dig eller göra misstag, vi ser till att allt går rätt till.

 � Har du koll på dina rättigheter, vet du vad som gäller angående din anställ-
ning och dina arbetstider? Får du rätt lön och rätt tillägg?

 � Det första halvåret betalar du 50 kr/månaden, tjänar du under 11 000 beta-
lar du 50 kr även i fortsättningen.

 � Vill du jobba kvar här? Då är det en bra idé att bli medlem, vi hjälper dig 
med allt som har med din anställning att göra.

 � För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara medlem. 

 � Självklart ska du vara medlem så länge du jobbar här. Byter du jobb är det 
bara att byta fack och a-kassa. Börjar du plugga kan du bli studerandemed-
lem eller helt enkelt gå ur.
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 � Vad facket är? Du ska få mitt 22-sekunderssvar; Facket är vår fören-
ing för att göra det bättre för oss som jobbar här. Du som medlem får 
hjälp att hålla koll på dina rättigheter när det gäller exempelvis anställ-
ningen. Vi ser till att allt går rätt till. Har du frågor svarar vi och behö-
ver du hjälp försöker vi fixa det. Att själv hålla koll på exakt vad som 
gäller är nästan hopplöst. Så facket är du med i för sin egen skull, men 
det handlar också om att ju fler vi är desto mer kan vi påverka den här 
arbetsplatsen. Dessutom blir det varken några löneökningar eller rät-
tigheter på jobbet överhuvudtaget utan facket. Frågor på det?

Vara många
 � Ibland behöver vi använda vår kollektiva styrka i form av strejker eller 
blockader för att få igenom våra krav. Seko strejkade till exempel 2014 på 
Öresundstågen, för tryggare anställningar och för rätten till heltidsanställ-
ningar. En avgörande förutsättning för att kunna gå ut i konflikt är att vi 
är tillräckligt många som är medlemmar.

 � Arbetsgivaren lyssnar inte på oss för att vi är facket. De lyssnar på oss för 
att vi är många.

 � Om fler hade gjort som du och struntat i att bli medlemmar hade vi inte 
fått ut en spänn i löneökningar.

 � Är du verkligen helt säker på att det bästa är att möta framtiden ensam? 
Att  du på egen hand är den bäst lämpade att försvara våra rättigheter, att 
tvinga fram helt nya?

 � När avtalsrörelsen börjar brukar arbetsgivaren säga upp alla våra kollek-
tivavtal och yrkar på noll kronor i lönelyft – hur möter du det ensam?

 � Jahaja, och vilka löneökningar hade du tänkt kräva i förhandlingarna med 
Almega? (eller valfri annan mäktig arbetsgivarorganisation)

 � Att fackens organisationsgrad sjunkit innebär inte att arbetsgivarnas gjort 
det. Nästan 90 procent av de anställda i Sverige jobbar i företag som är 
anslutna till en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarsidan har inte glömt 
vikten av att organisera sig.
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Stå ensam
 � Vad händer om du hamnar i konflikt med chefen, eller blir felaktigt upp-
sagd? Arbetsgivaren kommer att ha jurister till sin hjälp, som medlem i 
facket jämnar du ut oddsen.

 � Du har ingen rätt att förhandla. Det är vi som sluter avtalen.

 � Seko består faktiskt inte bara av mig här på denna arbetsplats. Kan inte jag 
hjälpa dig så tar jag hjälp från andra i organisationen. Det kan vara från 
någon annan facklig i området eller från vår klubbordförande. Behöver de 
ytterligare uppbackning kan de ta hjälp av Seko centralt.

 � Vad gör du om arbetsgivaren bryter mot avtalet och det går ut över dig? Det 
är vi som sluter avtal med arbetsgivaren och vi som kan tvista om arbets-
givaren bryter mot dessa avtal.

 � Hur tänker du bete dig om det blir strejk i nästa avtalsrörelse? Du får inte 
en spänn från vår strejkkassa så länge du inte är medlem. Tänker du ställa 
dig på arbetsgivarens sida och bli strejkbrytare?

Starkt fack
 � Kollektivavtalet och våra rättigheter vilar i sista hand på att vi har möjlig-
het att gå ut i konflikt för dem. Utan den möjligheten får arbetsgivaren fritt 
spelrum. Vi är garanten för kollektivavtalet och vi kommer att fortsätta 
vara det. Förutsättningen är "bara" att vi är tillräckligt många. 

 � Seko driver alla medlemmars frågor. Det betyder att vi företräder varje 
medlem som behöver vårt stöd, men också att vi driver kollektivets frågor.

 � I eftermiddag ska vi ha medlemsmöte här och bland annat snacka om det 
som händer på arbetsplatsen. Vilken fackförening har flest möten här? 
Vilket fack har flest utbildningar för medlemmarna, vilket fack är närva-
rande här på arbetsplatsen?

 � För oss är det viktigt att så många som möjligt kan sina rättigheter, vet vad 
facket är och har koll på hur vi tillsammans kan förändra. Därför kan du 
redan innan du blir medlem gå vår introduktionsutbildning. Som medlem 
får du sedan ytterligare möjligheter att lära dig mer, för Sekos medlemmar  
finns ett antal olika medlemsutbildningar. 
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Kollektivavtal
 � De allra flesta rättigheter vi har på jobbet hittar du i våra kollektivavtal. 
Och utan fackförening inget kollektivavtal. 

 � Du vet att kollektivavtalet inte bara handlar om rättigheterna på arbets-
platsen? I kollektivavtalet finns också ett antal försäkringar och regler som 
ger oss ökad trygghet. Det är särskilda försäkringar vid arbetsskador, en 
livförsäkring, särskild ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet och en 
extra pension – avtalspensionen – som ger upp till tio procent högre pen-
sion. De här sakerna finns inte för att arbetsgivare till naturen är givmilda, 
de finns för att vi varit starka nog att kunna sluta avtal om dem.

 � Du har inte 120 kronor i timmen för att du är så bra – du har det för att dina 
arbetskamrater inte kan tänka sig att jobba för 119 kronor. Det har vi lovat 
varandra och det har vi skrivit avtal med arbetsgivaren om.

 � Ibland beskrivs medlemskapets värde som ett utbyte mellan medlemmen 
och facket, vad medlemmen får av facket för avgiften. Det gör det svårare att 
förstå fackets verkliga uppdrag och medlemskapets sanna värde. Poängen 
med facket är inte vad var och en får, utan vad vi tillsammans kan uppnå. 
Medlemskapets värde handlar i grunden inte om rabatter utan om våra 
rättigheter och våra löner. Var skulle vi ha varit utan facket?

 � I vilken lag tror du att övertidsersättningen står inskriven? OB-ersättningen?

 � Det finns inga lagar om hur lite man får betala någon i lön.
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Försäkringar
 � Eftersom Seko tecknar avtal om försäkringar för så många medlemmar 
får vi också en väldigt bra deal med försäkringsbolagen. Att teckna samma 
försäkring privat blir oftast många gånger dyrare. 

 � Visst, som medlem i vissa tjänstemannafack betalar du några tior mindre 
i medlemsavgift. Men då har du också ett klart sämre försäkringsskydd. I 
Seko-medlemskapet ingår förutom inkomstförsäkringen även Olycksfall 
fritid, Barngruppliv och Kompletterings-TGL. Ytterligare information om 
dina försäkringar finns att läsa på Seko.se. 

Politik
 � Nej, du behöver inte vara socialdemokrat för att vara medlem i Seko.

 � Nej, det stämmer inte att en stor del av din medlemsavgift går till socialde-
mokraterna. Av Sekos avgift till LO går 6 kronor per medlem/år till (s). Om 
något utöver detta avsätts till gemensamma projekt bestämmer vi också 
gemensamt vad som ska göras.

 � Ja, politik är viktigt för Seko. Beslut som fattas i Sveriges riksdag påverkar 
Sekos medlemmar, därför försöker också Seko påverka de politiska besluten. 
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Prat
Kollektivavtal
Vet du varför vi får scheman?

– För att vi ska veta när vi jobbar såklart, skojar du?
Nej, därför att det står i kollektivavtalet som facket har förhandlat 
fram. Vet du varför vi får övertidsersättning då?

– För att vi har jobbat över, lägg ner nu.
Nej du, för att vi enligt kollektivavtalet som facket förhandlat fram 
har rätt till övertidsersättning. Vet du varför vi får ob när vi har 
jobbat på obekväma arbetstider då?

– Ha, du sa det själv nu! För att vi har jobbat nån kväll eller natt.
Skärp dig, vi får ob när vi har jobbar på obekväma arbetstider. Men 
vi får det för att det står i kollektiv…

– Jag fattar jag fattar, men det säger sig väl självt att de ska betala övertid 
när vi jobbar övertid. Det är ju bara sunt förnuft.
Brukar du ofta få extrabetalt av arbetsgivaren bara lite sådär 
emellanåt?

– Va?
Du hörde, brukar du ofta få en slant extra av arbetsgivaren lite i 
förbigående?

– Självklart inte, du verkar ju korkad. Varför skulle de betala ut pengar de 
inte behöver betala ut?

Löneökningar
Den enda anledningen till att vi får löneökningar är att facken för-
handlar fram dem.

– I helvete heller, jag har aldrig varit med i nåt fack och jag har ändå fått 
löneökningar åtminstone vartannat år.
Brukar det möjligen sammanfalla med att vi förhandlat lönerna 
lokalt för våra medlemmar? 

– Och? Jag har aldrig varit medlem så mig har ni banne mig aldrig förhand-
lat någon lön för. Jag får löneökningar för att jag jobbar bra.
Och det bara råkar sammanfalla med när det är dags för löneök-
ningar enligt kollektivavtalet? 

– Va?
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Har du inte jobbat på bra den senaste tiden?
– Klart jag har, är du go eller?

Jahaja, men om du tror att du bara ”får” dina löneökningar kan 
du väl gå in till chefen i eftermiddag och be om en 5-600 extra i 
månaden?

– Försöker du vara rolig? Det är väl inte dags nu heller.
När tror du att det blir dags då?

För dyrt
Vänta, vad sa du nu?

– Det är för dyrt!
Vad snackar du om, Netflix?

– Facket såklart! Hade det inte varit en så dyr grej kanske jag hade blivit 
medlem.
Vad bra, då är du välkommen som medlem.

– Hör du dåligt eller? Jag sa att…
Vänta nu, tänk så här istället. Att vi organiserar oss i fackfören-
ingar är det enda som ligger mellan oss och avgrunden.

– Vilken jävla avgrund?
Jo du, att dina arbetskamrater är med i facket lägger grunden för 
i princip varenda rättighet som har med jobbet att göra. Det är det 
som hindrar arbetsgivaren att betala svältlöner, det som gör att 
du får ersättningar, försäkringar, tjänstepension, raster, semes-
ter med lön, schema…

– Men det är väl inte bara mina arbetskamrater…
Nej då, det är människor på varenda arbetsplats i landet som har 
fattat hur viktigt det här är. Och billigt, kan du tänka dig några 
andra hundringar du får lika mycket för?

– Nu får du lugna dig.
Jag ställde en fråga. För de här hundringarna vi betalar i månaden 
så får vi inte bara trygghet för egen del, vi ser till att hålla det här 
samhället på någorlunda rätt köl också.

– Men det är väl knappast allt i arbetslivet som är så jäkla bra.
Absolut inte, vi behöver bli fler och starkare.

– Men se till att bli fler då istället för att stå här och gagga, jag ska gå och 
ta en fika nu.
Bra, jag är också kaffesugen.
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Facket gör inget
Står du och skriker där borta?

– Jag sa bara att facket inte gör något.
Aha, du menar att det är fritt fram för arbetsgivaren att sänka löner 
och kicka folks om de vill?

– Det sa jag inte.
Okej, du menar att eftersom ingen facklig gör något är det fritt fram 
för arbetsgivaren att strunta i varenda rättighet som står i avtalen 
vi förhandlat fram? 

– Har jag väl aldrig sagt!
Bra, var lite försiktig med orden då. Jag tror inte att någon av oss 
vill vara med om en enda dag när facket inte finns, när de fackliga 
verkligen inte kan göra något.

– Ja ja, så kan det väl vara. Men jag menade att facket inte gör något här. Vi 
har ju inte en chans att hinna med, folk jobbar över och är helt sönderstressade.
Jag fattar, så vad borde göras?

– Ni borde säga ifrån, strejka, ringa till Arbetsmiljöverket, bara inte vara 
så jäkla mesiga.
Det är möjligt, men testa att tänka så här. Att ni jobbar över och 
stressar här kommer varken Arbetsmiljöverket eller någon facklig 
från Stockholm att kunna rädda er från. Här är det kanske ni som 
inte ska vara mesiga.

– Vi??
Samla ihop er till ett medlemsmöte och bestäm er för hur ni vill ha 
det. Ska ni fortsätta stressa och jobba över eller komma överens 
om att ändra på det? Om arbetsgivaren vill att ni ska jobba över 
får de väl beordra er.

– Jo men…
Och så snackar ni ihop er med ombudet om vad som behöver ändras 
på arbetsplatsen. Det är faktiskt ni som är Seko här.

– Jo, men inte jag då. 
Det går att fixa. Att du är förbannad är en rätt bra anledning att 
bli medlem. 
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Byte av fackförbund 
Att byta från sitt gamla fack och/eller gamla a-kassa kan upplevas som 

hinder för att bli medlem i Seko, det krånglar till det. I väntan på enklare 

rutiner gäller följande:

• Vid byte av fack hör medlemmen själv av sig till sitt gamla fack och 

begär utträde, information om kontaktuppgifter finns på respektive för-

bunds hemsida.

• Vid byte av a-kassa måste utträdet alltid vara skriftligt och i regel 

finns blanketter färdiga för utskrift på respektive a-kassas hemsida. 

Övergångsbevis används inte längre, däremot är det fortfarande lika 

viktigt att det inte blir ett ”glapp” i övergången mellan två a-kassor. 

Utträdesdatumet som ska anges är den sista i en månad, inträdesda-

tumet i Sekos a-kassa den första i månaden därpå. Du kan inte vara 

medlem i två a-kassor, är utträdet inte klart när Sekos a-kassa gör ett 

försök att registrera medlemmen görs ett nytt försök månadsskiftet 

därpå.

Tips
 � Använd flitigt argumentet om att medlemskapet det första halvåret kostar 
50 kr/månad, men se också till att ha koll på vad medlemsavgiften därefter 
blir. På seko.se finns en avgiftsstege, till summorna där måste en eventuell 
klubb- eller sektionsavgift plussas på.

 � Till varje ny medlem görs ett centralt utskick med ett viss grundläggande 
information samt försäkringsinfo. Till det är det viktigt att även lokalt ge 
en välkomstgåva och lite skriftlig information, vilket också många av våra 
klubbar gör.

 � Informera nya medlemmar om att de kommer att få information från Help 
om juristförsäkringen, här behöver den nye medlem som inte vill ha försäk-
ringen tacka ett aktivt nej. Samma sak gäller för det separata utskick som 
kommer från Folksam, där ett antal tilläggsförsäkringar erbjuds. 
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Seko
Box 1105
111 81 Stockholm

seko@seko.se

www.seko.se
facebook.com/seko

Seko Direkt:
0770-457 900

LO-fackens organisationsgrad har de senaste 20 

åren fallit från nära 90 procent ned till dagens 64 

procent. Det här är inte den enda förändring som 

skett under dessa 20 år och anledningarna till att 

organisationsgraden gått ned så dramatiskt är 

säkerligen flera. Men självklart finns ett samband 

mellan att färre är medlemmar i facket och att 

arbetslivet blivit tuffare, att många idag jobbar 

under villkor som var otänkbara för ett par decen-

nier sedan.

Den goda nyheten är att facket är lika viktigt 

som det alltid varit. Vi har precis lika stor rätt att 

vara stolta och påstridiga som våra föregångare 

genom arbetarrörelsens historia. 

Lite jobbigare är att ingen annan än vi förtro-

endevalda kommer att kunna vända den vikande 

trenden för organisationsgraden. På våra arbets-

platser är det vi som måste göra jobbet
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