
Välj ett bättre 
arbetsliv
Gå med i facket som gör skillnad för dig

FACKFÖRBUNDET ST
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Därför ska du vara med i facket
I Sverige regleras inte alla regler och villkor på din arbetsplats 
i lag utan fastställs i kollektivavtal genom förhandlingar 
mellan fackförbund och arbetsgivare. Genom att bli medlem i 
Fackförbundet ST får du möjlighet att påverka villkoren på din 
arbetsplats.  

Fackförbundet ST har funnits i över 100 år. Tillsammans med 
95 000 andra medlemmar arbetar vi för att förbättra din lön, 
arbetsmiljö och arbetsvillkor.

En arbetsplats – ett fackförbund 
Till Fackförbundet ST är alla på arbetsplatsen välkomna, 
oberoende av utbildning och befattning. Vi är övertygade om att 
alla anställda på en arbetsplats tjänar på att vara med i samma 
fackförbund. För ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att 
påverka.
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ST gör skillnad i frågor som rör din arbetsplats 
Vi är ett partipolitiskt obundet fackförbund. När vi tar ställning 
i politiska frågor utgår vi från våra medlemmars intressen, inte 
ett visst partis agenda. 
 
Vi arbetar bland annat för:  
  En bra löneutveckling – aldrig sifferlösa avtal

  Bättre arbetsmiljö – såväl fysisk som organisatorisk  
 och social

  Ökad anställningstrygghet – stoppa missbruket av   
 visstidsanställningar

  Nollvision för hot och våld i arbetslivet

  Ökat inflytande över det egna arbetet och arbetstiderna

  Rätt till kompetensutveckling

  Ett aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering

Ett medlemskap i ST gör skillnad – för dig och dina 
kollegor, nu och i framtiden!  
 

”Jag har inte varit medlem i ST så länge men 
jag upplever mitt byte av fack som en vinstlott. 
Ni är så serviceinriktade mot medlemmarna, 
man blir glad!”

 Medlem om ST Direkt



Det här får du  
som medlem
Ett medlemskap i Fackförbundet ST gör skillnad  
för din utveckling, trygghet och ekonomi.  

”Tusen tack för snabbt  
och tydligt svar! Den här 
servicen är värd alla  
trettionånting åren av 
medlemsavgifter.” 

Medlem om ST Direkt

Förhandlingshjälp 
Våra ombudsmän och
jurister är experter på de
avtal och lagar som gäller

för dig. Vi kan dina rättigheter
och företräder dig om du till
exempel blir uppsagd, diskrimi-
nerad eller inte får ut din lön. 

Inkomstförsäkring 
Om du förlorar 
jobbet innebär vår 
inkomstförsäkring 
att tillvaron blir lite 

lättare och inkomstbortfallet 
mindre. Med upp till 80 
procent av lönen i 150 dagar 
kan du fokusera på ditt nästa 
steg i jobblivet istället för att 
oroa dig för hur du ska få det 
att gå ihop ekonomiskt.
 

Facklig rådgivning 
Som medlem har 
du alltid någon att 
fråga om dina villkor, 

din arbetsmiljö och din lön. 
Våra förtroendevalda finns ofta 
lokalt och nära till hands. Du kan 
också få svar via telefon eller 
mejl av vår centrala rådgivning 
ST Direkt. Här jobbar erfarna 
arbetsrättsliga rådgivare och 
svarstiderna är korta. När 
du behöver stöd i jobbet vill 
du ju få rätt svar direkt – 
inte fastna i en telefonkö.



Försäkringar 
Som medlem i 
Fackförbundet ST 
får du ett förmånligt 

försäkringserbjudande. 
Medlemsförsäkringarna är 
skräddarsydda för dig, innehåller 
mer och har ett lägre pris än om 
du skulle skaffa dem på egen 
hand. Som ny medlem ansluts 
du automatiskt till ett flertal 
försäkringar kostnadsfritt i 3 
månader. Därefter bestämmer 
du själv om du vill behålla 
dem. Du kan också utöka ditt 
försäkringsskydd med flera 
andra rabatterade försäkringar, 
till exempel hemförsäkring 
och barnförsäkring. 

Lönerådgivning 
STs lönerådgivare
coachar dig inför
lönesamtalet. Vi

vet vilka argument du bör trycka
lite extra på under ditt samtal!

Karriärtjänster 
Vi guidar dig hela 
vägen till ditt nästa 
jobb! STs karriär- 

coacher kan agera bollplank 
när du har funderingar kring 
nästa steg i karriären. Våra CV-
granskare hjälper dig att lyfta dig 
själv och din kompetens på bästa 
sätt i ditt CV, personliga brev och 
Linkedin-profil. När det väl är 
dags för intervju kan du öva dig 
praktiskt genom en simulerad 
intervju med våra karriärcoacher.

Rabatter
Tack vare att vi är 
många kan vi erbjuda

dig bra rabatter. Till exempel kan 
du teckna bolån och medlemslån 
med extra förmånlig ränta. Du 
kan även få hjälp att skriva privat- 
juridiska avtal som till exempel 
samboavtal, äktenskapsförord, 
testamente med mera. Dessutom 
har vi en rad bra erbjuden på 
till exempel tidningar, böcker,
kurser och semesterboenden.



ST är facket för dig som arbetar i flygbranschen 
Våra medlemmar arbetar med utveckling, stöd och service 
till Sveriges invånare – i statlig sektor och i bolag, till exempel 
inom flyg, post, spårtrafik och infrastruktur. ST är experter på 
de speciella villkor som gäller där just du jobbar. För dig som 
arbetar inom flygbranschen arbetar vi för en bättre arbetsmiljö 
med mindre stress och bättre arbetstider. Du ska ha möjlighet 
att kombinera arbete med fritid och må bra hela ditt arbetsliv.

Det är viktigt för oss att du ska ha en trygg anställning. Förutom 
att vi erbjuder branschens billigaste inkomstförsäkring arbetar 
vi också för att fasta anställningar ska bli norm. Välkommen till 
Fackförbundet ST.

Välkommen till Fackförbundet ST.



 

Bli medlem och 
märk skillnaden 
Vi tycker att alla ska vara med i facket. Det gör skillnad. 
Därför har vi tagit fram ett särskilt erbjudande till dig:  
Testa oss gratis i tre månader. 

Bli medlem på st.org. Medlemskapet är kostnadsfritt de tre första 
månaderna. Gäller för yrkesverksamma medlemmar som inte varit medlem 
i ST de senaste 18 månaderna. Ordinarie medlemsavgift baseras på din 
inkomst, se www.st.org för aktuella avgifter. Eventuell klubbavgift kan 
tillkomma. Avgift till a-kassa ingår ej. 
   

                           
   

   

  

Bli 
 medlem!

3 månader 

gratis



Fackförbundet ST  
Box 5308, 102 47 Stockholm 

Telefon: 0771-555 444
 e-post: st@st.org

www.st.org
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