
Bemanningsanställd? Gå med i facket 
för att säkerställa att du får rätt lön och 
arbetsvillkor samt trygg arbetsmiljö!
Jobbar du med mätarbyten? Gå med i Elektrikerna så ser vi tillsammans 
till så att du får tryggare arbetsmiljö och rätt lön och arbetsvillkor! 
Som medlem eller blivande medlem i Elektrikerna kan du nå oss via vår 
medlemsservice Kontakten. Du får gärna ringa oss på 0771-10 14 00 eller 
mejla kontakten@sef.se om du har frågor eller behöver hjälp!

VAD KAN FACKET HJÄLPA DIG MED?

Du får massa bra förmåner genom ditt medlemskap i Elektrikerna! Bland 
annat ingår det flera försäkringar i medlemsavgiften, såsom Inkomst-, 
Jurist- och Hemförsäkring. Du kan också påverka på ditt jobb och desto fler 
medlemmar vi är ju bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram till dig och 
dina kollegor. Men kanske viktigast av allt är att som medlem i facket har du 
tryggheten av att alltid ha någon att fråga om hjälp. Om du exempelvis har 
dålig arbetsmiljö eller fel lön och arbetsvillkor kan facket hjälpa dig!

VILKA ÄR ELEKTRIKERNA?

Svenska Elektrikerförbundet, 
eller Elektrikerna som vi till 
vardags kallas, är facket 
för dig som arbetar inom 
elbranschen. Elektrikerna har 
ungefär 24 000 medlemmar.

Varmt välkommen att söka 
medlemskap hos oss på: 

SEF.SE/BLI-MEDLEM 

Elektrikerna är 1 av 14 förbund som 
ingår i samarbete inom LO. Det finns ett 
speciellt avtal för bemanningsbranschen 
som samtliga LO-förbund ansvarar för 
tillsammans: Bemanningsavtalet. Det 
reglerar din lön och dina anställnings-
villkor. Det är viktigt att känna till att 
som som inhyrd på ett företag har du 
har rätt till samma lön och villkor som 
de anställda arbetarna på plats. Du ska 
även ha lika säker arbetsmiljö samt har 
möjlighet att få hjälp av ett skyddsombud 
om det skulle behövas. Facket kan hjälpa 
dig att få det som du har rätt till. Tveka 
inte att höra av dig till Elektrikerna! 



Staffing Employee? Join the Union to Ensure that 
you get the Right Salary and Terms of Employment 
as well as a Safe Working Environment!
If you work with meter changes, join The Swedish Electricians’ Union and 
we will work together to ensure that you get a safer working environment 
and the right salary and employment conditions! As a member or future 
member of The Swedish Electricians’ Union, you can reach us via our 
member service. You are welcome to call us on 0771-10 14 00 or mail 
kontakten@sef.se if you have questions or need help.

WHAT CAN THE UNION HELP YOU WITH?
You get lots of good benefits through your membership in The Swedish 
Electricians’ Union! Among other things, several insurances are included in the 
membership fee, such as Income, Legal and Home Insurance. You can also impact 
your job situation and the more members we are, the better collective agreement 
we can negotiate for you and your colleagues. But perhaps most important of all 
is that as a member of the union, you have the security of always having someone 
to ask for help. For example, if you have a bad work environment or the wrong 
salary and working conditions, the union can help you!

WHO IS THE SWEDISH 
ELECTRICIANS’ UNION?
The Swedish Electricians’ Union, 
or Elektrikerna as the union is 
commonly known in Sweden, 
is the trade union for you who 
work in the electricity industry. 
We have approximately 24 000 
members. You are welcome to 
apply for membership with us at: 

SEF.SE/BLI-MEDLEM 

The Swedish Electricians’ Union are 1 of 
14 unions that are part of a collaboration 
within LO. There is a special collective 
agreement for the staffing industry that all 
LO unions are responsible for together: The 
staffing agreement (Bemanningsavtalet). 
It regulates your salary and your terms 
of employment. It is important to know 
that as a hired person in a company, 
you are entitled to the same salary and 
conditions as the employed workers 
on site. You must also have an equally 
safe working environment and have the 
opportunity to get help from an elected 
safety representative if needed. The union 
can help you get what you are entitled to. 
Do not hesitate to contact The Swedish 
Electricians’ Union!


