
Nya funktioner och tjänster i appen, 
nästa steg mot en arbetsrätt som är tillgänglig för alla!

Vilka rättigheter har du som arbetstagare eller arbetsgivare enligt arbets- och
arbetsmiljörätten? Vad säger de olika lagarna och vad betyder de egentligen? Vet du
var i lagen du ska kolla för att hitta svar på din fråga?  

Dessa frågeställningar grundar sig i den barriär som råder mellan rätten och gemene
man. En barriär som vi på Fack:app arbetar dagligen för att rasera. Vi vill inte bara förse
användare med tydlig och enkel information,  Av den anledningen har vi nu tagit fram
tre nya tjänster i appen! 

Fråga juristen: 
Nu kan användare ställa sina frågor till funktionen, Fråga Juristen. Denna funktion finns
till för dem som inte lyckas hitta svaret på en specifik fråga i appen. Med hjälp av Fråga
Juristen, hjälper vi användaren med hens frågeställning och garanterar ett svar inom 24
timmar under vardagar! För dig som  är abonnemangskund får man svar inom 12
timmar måndag-fredag ! 

Sökfunktion: 
Vi har etablerat en sökfunktion som med hjälp av algoritmer enkelt tar användaren till
den lag eller bestämmelser som hen eftersöker.

Chatt: 
Avslutningsvis har vi skapat en chattfunktion i appen. Med hjälp av denna kommer du
som användare kunna få enkel och tydlig vägledning i appen. Undrar användaren var 
 hen kan hitta information gällande ett visst område finns vi där för att vägleda åt rätt
håll. 

Med hjälp av dessa tjänster och funktioner hoppas vi komma ett steg närmare en
arbets- och arbetsmiljörätt som är tillgänglig för alla! 
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Varför använda Fråga Juristen?
Juridiken gällande arbetsrätt och arbetsmiljö är ibland krånglig! 
Din fråga blir besvarad av en jurist direkt till din mejl!

Aldrig har juridisk rådgivning varit så här enkel!
Vare sig du är företagare, anställd eller förtroendevald, så har 
Fråga Juristen svar på din fråga. Enkelt och kostnadsfritt!

Arbets- och arbetsmiljörätt för alla!
Svaret ska vara lättåtkomligt, begripligt och viktigast av allt 
juridiskt korrekt!

Om Fråga Juristen
Den här funktionen finns till för dig som inte lyckats
hitta svar på just din fråga i appen! 

Med hjälp av Fråga Juristen får du direkt kontakt med
en jurist som hjälper dig med din frågeställning och du
får garanterat svar inom 24 timmar, har du ett
abonnemang inom 12 timmar under vardagar! 
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