
 

 

Fackliga utbildningar som genomförs tvärfackligt 

 

 Utbildning Längd Innehåll/Material Målgrupp Utbildnings
-anordnare 

Utbildning 
finansieras av 

Deltagare finansieras av Förbund med egna utbildningar 
vid sidan av den tvärfackliga.  

1. Facklig 
introduktion 

Halv- eller heldag (4–
8 h) 

Facklig introduktion 
- Du, facket och 
kollektivavtalet  

Nya medlemmar, 
potentiella medlemmar 

ABF / 
fackförbund 

Fackförbund 
(deltagaravgift) 

Arbetsgivaren (enligt 
kollektivavtal) / 
Fackförbund / LO-
stipendium (förutsätter 
gemensam planering) / 
Ingen deltagarfinansiering 

Byggnads (Påfarten) och Transport 
(Startpunkten). Inom Transport är 
det fritt fram att gå den tvärfackliga 
introduktionen. 

2. Facklig medlems-
utbildning 

3 dagar (24 h) Medlem i facket Nya medlemmar ABF Fackförbund 
(deltagaravgift) 

LO-stipendium / 
Fackförbund 

Handels (Alla medlemmars kurs) 
och Transport (Vi i Transport). Inom 
båda förbunden är det fritt fram att 
gå den tvärfackliga kursen. Handels 
kommer från och med 2019 inte ha 
någon egen utbildning 

3. Facklig-politisk 
medlems-
utbildning 

3 dagar (24 h) Facket i samhället / 
Den röda tråden + 
Sund city 

Medlemmar som gått 
medlemsutbildning 

ABF Fackförbund 
(deltagaravgift) 

LO-stipendium / 
Fackförbund 

Transport 

4. UNG-utbildning 
(Om facket, Om 
samhället, Om 
globalisering, Om 
försäkringar 
respektive Om 
främlingsfientligh
et) 

2 dagar/utb. (16 h) - 
undantaget Om 
försäkringar som är 1 
dag (8 h) 

LO UNG-materialen Unga medlemmar och 
potentiella medlemmar 
under 30 år 

LO-
distrikten i 
samarbete 
med ABF 

LO Fackförbund.  
 
Undantaget är blivande 
medlemmar som går Om 
facket och Om samhället 
som får ersättning från 
LOs stipendiefond 

 

5. Pedagogisk 
utbildning för 
fackliga 
handledare 

Grund: 3 dagar (24 
h), Påbyggnad: 2 
dagar (16 h) 

Grund: Facklig 
handledare + 
Handledningen till 
Medlem i facket.  

Handledare i facklig 
utbildning 

ABF ABF Fackförbund   

6. Facklig 
studieorganisatörs
utbildning 

3–5 dagar (24–40 h) Studier i föreningen 
/ Facklig 
studieorganisatör 

Fackliga 
studieorganisatörer 

ABF Fackförbund 
(deltagaravgift) 

Fackförbund  Kommunal 

 



 

 

 
 

Utbildning Längd Innehåll / Material Målgrupp Utbildnings-
anordnare 

Utbildning 
finansieras av 

Deltagare finansieras av Förbund med egna 
utbildningar vid sidan av den 
tvärfackliga. 

7. Alla kan göra 
något 

1 dag (8 h) Alla kan göra något Förtroendevalda ABF Fackförbund Fackförbund  

8. Bättre 
Arbetsmiljö 
(BAM) 

3 alt 5 dagar (24h alt 
40 h) 

Bättre Arbetsmiljö Skyddsombud ABF/Fack-
förbund 

Arbetsgivaren 
(enligt AML) 

Arbetsgivaren (enligt AML) Byggnads, Livs, Pappers och 
Transport. 

9. Funktions-
utbildningar för 
ex ordföranden, 
kassörer, 
sekreterare 

Oftast 2–3 dagar (16–
24 h) 

ABF/Bildas 
förenings-serie 

Förtroendevalda i 
fackliga styrelser 

ABF (erbjuds 
ofta generellt 
för alla ABF:s 
medlemsorg) 

Fackförbund 
(deltagaravgift) 

Fackförbund  Kommunal 

10. Grundläggande 
förtroende-
mannautbildning 

3 dagar (24 h) Vald på jobbet Förtroendevalda ABF Fackförbund 
(deltagaravgift) 

Arbetsgivaren (enligt FML) Byggnads, Handels, Kommunal, 
Pappers och Transport.  
 
Transport provar att kombinera 
sin utbildning (FLIT) med Vald 
på jobbet. 
 
Handels ser helst att deras 
förtroendevalda går förbundets 
egen förtroendemannautbildning 

11. Idéburet 
ledarskap 

Genomförs antingen 
som processutbildning 
under ett halvår/år 
med en hel styrelse 
eller som en kortare 
utbildning för t.ex. 
personal 

Från idéburen till 
idébärande alt Att 
styra/leda/arbeta i 
en idéburen 
organisation 

Förtroendevalda / 
anställda 

ABF Fackförbund 
(deltagaravgift) 

Fackförbund  Byggnads (för 

regionstyrelserna), IF Metall 

(klubbutveckling) och 

Kommunal. 

 

 

Anmärkningar:  

- Elektrikerförbundet, Fastighets, HRF, Musikerförbundet, Målareförbundet, SEKO och GS har inga formella beslut som hindrar medlemmar och förtroendevalda att delta i de tvärfackliga 

utbildningarna ovan. 

– Handels kommer från och med 2019 inte ha någon egen medlemsutbildning utan deltar efter det fullt ut i den tvärfackliga.  

– Handledaren i tvärfacklig utbildning betalas av ABF i enlighet med cirkelledaravtalet om ej annat beslutats. ABF tar ut en deltagaravgift som bland annat ska täcka denna handledarkostnad. Det är 

också fullt möjligt att komma överens om andra lösningar lokalt, exempelvis att ett förbund “lånar ut” en handledare som man täcker kostnaden för. 


