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Ring Unionen  
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i  
arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. 

Du hittar också svar 
på unionen.se.

VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skellefteå, Skövde, 
Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 

Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm
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Med ”Tillsammans är vi” menar vi att  
genom att alla medlemmar samverkar får  
vi den storlek och styrka som krävs för att 
kraftfullt påverka vår omvärld. Unionen  
är en demokratiskt styrd organisation vars 
uppdrag utgår från beslut fattade av med
lemmarna. Unionen använder olika former 
av demokratiskt inflytande, såväl på arbets
platsen som i Unionen, som passar alla 
medlemmar. Grunden för vårt fackliga  
arbete är gemenskapen på arbetsplatsen 
som ger medlemmarna inflytande över  
företagets utveckling. Förutsättningen för 
att uppnå visionen och skapa ett bättre  
arbetsliv är vårt engagemang, mod,  
intresse och vilja att förändra. 

Med ”den ledande kraften” menar vi att  
Unionen ligger steget före genom att pro
ducera och föra ut ny kunskap som skapar 
debatt. Unionen tar ställning och driver  
utvecklingen framåt, både på arbetsplatsen 
och på samhällsnivå. Medlemmarnas, de 
förtroendevaldas och Unionens anställdas 
sätt att agera skapar ett öppet, respektfullt 
och kreativt klimat som bejakar jämställd
het, mångfald och tillvaratar kunskaper  
och erfarenheter från individ, näringsliv 
och samhälle. 

Med ”framgång, trygghet och glädje i arbets
livet” menar vi att alla har rätt att verka i ett 
klimat med goda och stimulerande arbets
villkor som ger arbetsglädje och framtidstro. 
Alla ska ha möjlighet till löne och kompe
tensutveckling och vara eftertraktade i samt
liga skeden av arbetslivet. Tryggheten att  
kunna påverka sin situation är en förutsätt
ning för att kunna känna livsglädje. Anställda 
som har mod och lust att förändra ger företa
gen ökad konkurrenskraft och skapar tillväxt.

Unionens kännetecken
Den fackliga idén handlar om möjligheter 
att påverka sin situation på arbetet och  
möjligheten att vara med och påverka sitt 
förbund. Det fackliga arbetet bygger på 
grundläggande demokratiska principer  
om människors lika värde, solidaritet och  
gemenskapen på arbetsplatsen. 

Unionen erbjuder det mest intressanta och 
attraktiva medlemskapet och kännetecknas 
av att Unionen är: 

Närvarande
Unionens förtroendevalda och anställda 
finns nära, både på arbetsplatserna och  
genom stark regional närvaro och verksam
het. Det är vi som medlemmar och våra  
vardagsnära frågor i arbetslivet som utgör 
den självklara utgångspunkten för det  
fackliga arbetet. 

Unionen sätter människan i fokus och i 
kontakten med Unionen bemöts varje  
medlem med respekt och tydlighet av  
kompetenta och kvalificerade företrädare.

Starkt
Unionen är landets största fackförbund som 
representerar alla tjänstemän på arbetsplatsen, 
oavsett bransch, yrke, utbildning och befatt
ning. Genom att många är med finns styrkan 
på arbetsplatsen, möjligheten att ge en mycket 
god individuell service och att vara ett för
bund som alla lyssnar på. Unionen är ett  
kraftfullt och resultatinriktat förbund som  
gör skillnad nu och i framtiden för arbets
tagare inom det privata näringslivet.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar  
framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.
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eller befattning. Unionen är partipolitiskt 
obundet och det ledande tjänstemanna
förbundet. Unionen är det viktigaste  
fackförbundet inom den privata sektorn  
och driver att medlemmarna ska: 

Må bra på och av arbetet
Unionen vill ha arbetsplatser med god  
fysisk och psykosocial arbetsmiljö som  
är fri från hälsorisker och anpassad till  
medlemmarnas personliga förutsättningar. 
De löner och villkor som finns i arbetslivet 
ska vara utformade så att de ger goda  
levnadsvillkor.

Kunna kombinera familje- och  
privatliv med arbete. 
Unionen vill ha företag och organisationer 
som utformar arbetssituationen efter med
lemmarnas individuella behov. Arbetets 
villkor ska ge oss en möjlighet att få balans  
i livet, så att livspusslet går ihop.

Ha ett utvecklande arbetsliv
En viktig del av tryggheten i arbetslivet  
ligger i att alla ges möjlighet till kompetens
utveckling. Organisationer som uppmunt
rar och tillvaratar de anställdas kreativitet 
och innovationsförmåga är framgångsrika 
och utvecklande.

Drivande
Unionen är ett handlingskraftigt fackför
bund som tar initiativ, kämpar för bättre  
arbetsvillkor och tar strid för varje medlem 
när det behövs. Vi tar plats i samhällsdebat
ten och opinionsbildar kring nationella och 
internationella frågor som är angelägna för 
medlemmarnas hela livssituation.

Utvecklande
Unionen ligger före och driver frågor som 
rör medlemmarnas och arbetslivets utveck
ling. Vi stärker utvecklingsförmågan hos 
medlemmarna och bidrar med kreativa  
idéer till arbetslivets utveckling och hållbar 
tillväxt i näringslivet. 

Unionens framgång bygger på medlemmar
nas vilja och ansvar för sin egen och Unionens 
utveckling. Den medlem som vill engagera 
sig har goda möjligheter att påverka på sin 
arbetsplats och därmed öka sin och andra 
medlemmars trygghet i arbetslivet. Att vara 
förtroendevald eller aktiv på annat sätt 
inom Unionen ger rika möjligheter till  
utveckling.

Unionens position
Unionen organiserar alla tjänstemän på den 
privata arbetsmarknaden oavsett utbildning 


