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DIK ser facklig organisering som en styrka. Som förbund utvecklar vi samhället 

och arbetsmarknaden, och ger varje medlem kraft i gemenskapen. Gemensamt för 

våra medlemmar är att de är verksamma inom kultur, kommunikation och 

kreativa sektorer. Våra nästan 20 000 medlemmar finns på alla typer av 

arbetsplatser på hela arbetsmarknaden och i en mängd olika roller.  

Läs mer om DIK och vår organisation här! 

 

För att du ska kunna ta del av DIK Start på bästa sätt behöver du se till att 

din e-postadress och telefonnummer till dig är uppdaterade på Mitt DIK 

under Mina uppgifter.  

• Läs mer om hur DIK behandlar dina personuppgifter här. 

 

• Utan kostnad får du tillgång till artiklar, videor, poddar och annat 
material som annars bara finns tillgängliga för DIK:s medlemmar 
(DIK Prio).  

• Som ansluten till DIK Start får du även möjlighet att kostnadsfritt prova 
DIK:s coachtjänster vid ett (1) tillfälle. Du väljer själv vilken av DIK:s 
coachtjänster du vill använda och bokning sker via inloggat läge. Genom 
DIK Start får du även möjlighet att gå på events som DIK bjuder in till.  

• Du kan när som helst uppgradera till att bli medlem i DIK (DIK Prio)  
• Du kan också välja att avsluta tjänsten DIK Start och då upphör din 

tillgång till tjänsten.  
• Både uppgradering och avslut sker i inloggat läge.  

 

• DIK Start är inte ett medlemskap i DIK. 

• Du har inte rätt till råd- och vägledning eller till att bli företrädd i frågor 

som rör ditt arbetsliv. 

• Du omfattas inte av DIK:s inkomstförsäkring. 

• Du får heller inte tillgång till någon av de övriga försäkringar DIK 

erbjuder sina medlemmar. 

https://preview.dik.se/om-oss/det-har-ar-dik
https://preview.dik.se/om-oss/villkor-och-policyer/villkor-for-medlemskap-dik-prio
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Du som är utbildad, studerar eller har erfarenhet för att arbeta inom våra 

områden - kultur, kommunikation och kreativ sektor - kan ansöka om 

medlemskap.  

• Anställd 

• Ledare 

• Egenföretagare 

• Mellan jobb 

• Student 

 

Du blir medlem från och med den första i den månad som din ansökan 

kommer in till oss. Din rätt att få råd och vägledning gäller från första dagen 

i ditt medlemskap.  

 

• Läs mer om medlemskap och vad du får som medlem i DIK Prio här! 

• Läs mer om villkor för medlemskap, DIK Prio, här 

 

Vid frågor DIK Start eller om medlemskap DIK Prio och medlemsvillkor 

Kontakta DIK Direkt. 
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