
Även papperslösa har  
rättigheter på jobbet!
Blir du diskriminerad eller trakasserad  
på jobbet?

Jobbar du för 20 kronor  
i timmen?

Jobbar du utan  
rast?

Får du din  
lön i tid?



Alla arbetstagare har rättigheter  
– Även papperslösa

Arbetsmarknadens regler gäller alla, även den som saknar uppehålls- 
eller arbetstillstånd.

I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som sak-
nar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbets-
tillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta utan arbets-
tillstånd.

Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, 
och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar 
utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska 
alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.

Arbetstid 
Arbetstidslagens regler om längsta arbetstid och rätt till rast och vila 
gäller alla arbetstagare – även papperslösa.

Arbetsmiljö 
Arbetsgivaren är skyldig att se till så att alla anställda har en dräglig 
arbetsmiljö.

Lag och kollektivavtal 
– Dina rättigheter

Diskriminering och trakasserier – även papperslösa har laglig rätt att 
slippa diskriminering och trakasserier. Sexuella trakasserier är aldrig 
tillåtna.

Lön 
I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Istället bestäms löner i 
kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. Alla har rätt att 
få utlovad lön betald i tid.



Kollektivavtal
Om en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är arbetsgivaren 
skyldig att ge alla arbetstagare den lön och de rättigheter som finns i 
avtalet – även papperslösa. Du kan få högre lön och bättre villkor än 
kollektivavtalet, men aldrig sämre.

Fackets roll
I Sverige är det i första hand facket och inte myndigheterna som ser 
till så att arbetsmarknadens lagar och avtal följs. Det är därför bättre 
att kontakta facket än myndigheterna om det uppstår problem på job-
bet.

Vad gör Fackligt center 
för papperslösa?

Fackligt center för papperslösa hjälper papperslösa och asylsökande att 
ta tillvara sina rättigheter på arbetsmarknaden. 

Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om 
sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor 
och arbetsmiljö. 

Via centret kan papperslösa vars rättigheter på arbetsmarknaden har 
kränkts få hjälp. Hjälpen ges av det fackförbund som kan branschen 
bäst.

Papperslösa som kontaktar centret kan vara anonyma. 

Fackligt center för papperslösa kan även ge information om hur pap-
perslösa kan få vård och hjälp i asylärenden, men centret självt kan 
inte ge sådan hjälp. Centret har ingen möjlighet att ge papperslösa 
ekonomisk hjälp.



Fackligt center för papperslösa
Skytteholmsvägen 2, Solna

Öppet: Måndagar 16.00–18.00

Telefon: 020-160 10 06
E-post: info@fcfp.se Hemsida: www.fcfp.se

Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan de fackliga organisationerna 
Akademikerförbundet SSR, Byggnads, Fackförbundet ST, Fastighets, Handels, LO, SEKO, 
GS-facket, Vision, Vårdförbundet, TCO, Unionen, Transport, IF Metall, Elektrikerna, Livs 
och Hotell- och restaurangfacket.

Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden och 
ge hjälp till dem som råkat illa ut.

Kontaktuppgifter    

Vårdförbundet  
David Liljekvist, david.liljeqvist@vardforbundet.se 

Unionen  
Zahra Kafash Hoshyar, sarakaffash59@gmail.com 
Telefon 073-956 92 29    
  
Akademikerförbundet SSR 
Maria Östberg Svanelind,  
maria.ostberg-svanelind@akademssr.se 
Telefon 070-190 44 45

Kommunal Stockholms län
Marcello Rojas, marcello.rojas@kommunal.se
Telefon 010-442 89 00

Livs region öst
Nicklas Nilsson, regionost@livs.se
Telefon 08-796 29 74
 
Handels avdelning 20
Malin Bergvall, stockholm@handels.se
Telefon 08-673 93 00

Fastighets region ost
Bengt Sandberg, bengt.sandberg@fastighets.se
Telefon 08-440 72 00

Transport avdelning 5
Jozsef Vegvari, transport.5@transport.se
Telefon 010-480 30 05

Hotell- och restaurangfacket avdelning 2 Stockholm
Per Persson, avd.02@hrf.net
Telefon 0771-57 58 59

Byggettan
Rolf Pettersson, rolf.pettersson@byggnads.se
Telefon 08-734 65 00

Seko Stockholms län
Gerardo Berrios, gerardo.berrios@seko.se
Telefon 0770-45 79 00  

IF Metall avdelning 15
Georgios Kontorinis, postbox.avd15@ifmetall.se 
Telefon 08-534 816 00

Solnaplan

Här finns vi

Huvudsta

Sundbybergsvägen

Klippgatan

Skytteholm
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Hannebergsgatan

H
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