
 

 

Vilken Fackförening ska jag vara med i? 

För en oinvigd nyanställd som kanske har fått sitt första arbete kan det vara lite förvirrande 

att veta vad en fackförening är och gör. Har man inte vetskap om fackets roll är det naturligt 

att det är det.  

Kort kan man säga att facket är den part som representerar sina medlemmar i förhandling 

med företaget om arbetsvillkor bl.a. arbetstider, löner, arbetsmiljö. Facket ser till att du har 

en trygghet om det ”inträffar” något som påverkar din arbetssituation, du har en 

organisation som du kan vända dig till.  

Förutom ”tryggheten” på arbetsplatsen får du också en trygghet på fritiden med bra 

försäkringar som ingår i medlemskapet.           

För att få någon nytta med medlemskapet, mer än försäkringar, ska man tillhöra det förbund 

som företaget har kollektivavtal med, och för den befattning som man är anställd i. Det 

innebär att på vår arbetsplats ska man tillhöra fackföreningen Pappers om man arbetar 

”praktiskt” inom t.ex. produktion och underhåll.    

Unionen, vilket är en tjänstemannaorganisation är ute och ”värvar” medlemmar lite 

”hejdlöst”, kan man tycka. De bedriver centrala kampanjer via telefon, likt en 

telefonförsäljare, där främst ungdomar som kommit ut i arbetslivet rings upp för att sälja in 

medlemskap. De tar ingen hänsyn till vilket kollektivavtalsområde man jobbar inom, 

huvudsaken är att värva medlemmar. 

Då handlar det inte längre om att värna om medlemmens intresse utan mer förbundets 

intresse för att få så många medlemmar som möjligt. Oseriöst för att vara en 

medlemsorganisation. (OBS! Den lokala sektionen inom Unionen på Skoghalls bruk är inte 

delaktig i detta)  

 

Om du är nyanställd och ännu inte fått information av någon av alla våra förtroendevalda 

representanter för Pappers på din arbetsplats, är du välkommen att ringa till vår expedition 

på folkets hus eller mycket bättre, gör ett besök.  

 

Välkommen!  

 

Peter Östergren  Carina Larsson 

Ordförande, Pappers avd. 36 Kontors Sekreterare 

54552, 070 5456654  54152, 054 517081 


