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Första mötet med facklig utbildning. Raquel Meneses och Victoria Choumeyko jobbar på Mc Donalds i Fältöversten i Stockholm.  
Hotell- och restaurangfackets introduktionsutbildning är deras första fackliga utbildning.

ta chansen till 
facklig utbildning!

los kurser 2010

Den som blir vald till ett fackligt förtroendeuppdrag får en 
uppgift av sina kamrater. Den att utveckla och förändra.  
Då krävs möjligheter till nya kunskaper. Det är därför  
den fackliga  utbildningen finns.
 Läs om några av alla dem som tar chansen till facklig  
utbildning . Den chansen kan många fler fackligt 
förtroendevalda  få.

los kurser 2010

insikter

www.lo.se/natutbildning

kursdeltagare går 
facklig utbildning  
varje år.

av dem som gått LOs centala utbildningar 
tycker att kursen motsvarat eller överträffat 
deras förväntningar på kvalitet.
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Den som blir vald till ett fackligt förtro-
endeuppdrag får en uppgift av sina kam-
rater. En uppgift som blir allt viktigare 
i 2010-talets Sverige. Den att företräda 
andra medlemmar och sig själv för att 
utveckla och förändra. Då krävs möjlighe-
ter till nya kunskaper, det är en viktig del 
av uppdraget. Det är därför den fackliga 
utbildningen finns.

Få saker är lika viktiga. Facklig utbild-
ning ger den bas, den grund, som behövs 
för den fackligt förtroendevalda. Där finns 
kunskap och redskap att använda i det 
praktiska arbetet .

Vi vill visa upp hur bra och nödvändigt det 
är med facklig utbildning. Facklig utbild-
ning bedrivs på ett annat 
sätt än i den vanliga sko-
lan. Vi har en mer folk-
bildningsmässig utbild-
ning.

Den som går våra 
utbildningar får inte bara 
ny kunskap genom den formella utbild-
ningen. Deltagarnas egna erfarenheter är 
kanske den viktigaste kunskapen som vi 
ger varandra på våra kurser. Kombinatio-
nen av teori och erfarenhetsutbyte ger en 
chans till utbildning som anpassas till varje 
deltagare. Att LOs utbildningar är tvärfack-
liga ger djupare dimensioner. Jag vet det, 
jag läser det i alla utvärderingar som del-
tagarna skriver.

En bussförare från Skåne berättar om 

sin vardag och hur de försöker få arbetsgi-
varen att förstå varför kontanthantering i 
bussen ger en farlig arbetsmiljö. En gjutare 
från Åkers Styckebruk vet hur det känns när 
lågkonjunkturen slår till och arbetskam-
rater tvingas gå från sitt jobb. Så förmed-
las kunskap till förtroendevalda i andra 
branscher. Det är tvärfackliga kunskaper 

som förs vidare vid våra 
utbildningar.

De två exemplen är 
bara några i de utbild-
ningar som vi har. Våra 
kurser ger chans till 
utveckling och kunskaps-

spridning som inte så självklart finns att få 
i vanliga skolor, i tidningsartiklar, i nyhets-
programmen i radio eller i tv eller på någon 
högskolekurs.

Med facklig utbildning följer den insikt 
som ger deltagarna själva möjligheter att 
delta och förändra i den fackliga varda-
gen. Den som deltar i LOs kurser är de som 
utvecklar framtiden för det fackliga arbetet 
och engagemanget.

Till dig som läser om de olika kurser vi 
erbjuder och tänker; kanske det vore något 
för mig, säger jag bara:

Gör slag i saken! Du behövs.

Var inte orolig för att du inte klarar av det. 
Våra utbildningar innebär att du upptäck-
er att du kan, dina erfarenheter, förhopp-
ningar och möjligheter är just det som våra 
utbildningar bygger på. Alla klarar sitt 
uppdrag, det är den viktigaste lärdom våra 
kurser erbjuder.

Jag vågar faktiskt påstå att facklig utbild-
ning är ett verktyg som betyder mycket för 
att utveckla människor i arbetslivet och för 
framtiden. Ju fler vi är, desto större chans 
har vi att tillsammans förändra och för-
bättra.

I den här tidningen berättar några av alla 
dem som tar chansen till facklig utbildning. 
Den chansen kan många fler fackligt för-
troendevalda få. Kolla in alla våra utbild-
ningar på sidan 13–15, jag vet att det finns 
något för just dig där.

Välkommen till våra utbildningar! l
Mats sundberg, studieombudsman, LO

Facklig utbildning 
är din chans

Mats Sundberg, studieombudsman, LO.

fackliga studier utsatt för 
borgerligt regeringsförslag

”Facklig  
utbildning är  
ett verktyg.”

Den borgerliga regeringen vilar 
inte på lagrarna. Under året vän-
tas nya förslag som försämrar 
möjligheterna för fackliga stu-
dier. Genomförs förslagen kan 
arbetsgivare fördröja ledighet för 
fackliga studier.

– Möjligheterna för godtycke och orätt-
visa från arbetsgivarens sida ökar. Vi ser 
att regeringen fortsätter att systematiskt 
minska utrymmet för arbetstagare och 
samtidigt ytterligare förstärka arbetsgi-
varnas makt, säger Sofie Rehnström, jurist 
på LOs arbetslivsenhet.

Förslagen som innebär försämrade möj-
ligheter för ledighet vid fackliga studier 
finns i ett förslag, en promemoria som 
heter Ds 2009:15, som väntas bli ett reger-
ingsförslag under våren. Syftet med för-
slaget är att förenkla de lagar som reglerar 
ledighet, förslaget heter också ”En enklare 
ledighetslagstiftning”.

– Det är inget fel att försöka förenkla 
ledighetslagarna, det är en ambition vi gil-
lar. Men inte när de lägger in förslag som 
innebär inskränkningar för arbetstagarna, 
säger Sofie Rehnström.

I dag behövs ingen särskild kvalifika-
tionstid för att få ledigt för fackliga studier. 
Den som är anställd kan söka om ledighet 
och få det. Men i det förslag som finns krävs 

det att man varit anställd minst sex måna-
der för att få ledigt.

– Det här är en klar försämring med 
udden riktad mot den som vill gå facklig 
utbildning. Det innebär att den som vill gå 
en facklig introduktionsutbildning som 
ger kunskap om gällande kollektivavtal, 
arbetstagarens rättigheter och skyldighe-
ter samt hur löner och anställningsvillkor 
fungerar inte får en chans i början av sin 
anställning. Det här är direkt riktat mot 
arbetstagarens möjligheter att se över sina 
egna rättigheter via ett fackligt medlem-
skap och facklig utbildning. Det förstärker 
orättvisan och möjligheter till godtycke, 
säger Sofie Rehnström. l

text: Jan sparrman

I den här tidningen finns berättelser 
om LOs fackliga utbildningar.

Sofie Rehnström, jurist, LOs arbetslivsenhet.
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de lär sig framtidens 
lösningar

Det är dags för en liten pröv-
ning i LO-kursen ”Kvalifice-
rad förhandlings teknik”. två 
grupper har förberett sig, den 
ena för att vara arbetsgivare, 
den andra för att vara fack-
klubbens representanter.
 De tågar in, hälsar och 
sätter sig på var sin sida av 
bordet. en scen ur vardagens 
sverige.

text: Jan Sparrman Foto: maria Rosenlöf

– Min grundinställning är väldigt enkel. 
När man förhandlat klart ska båda sidor 
kunna gå ut med ansiktet upp. Det gäller 
bara att hitta en lösning där båda parter 
kan vara nöjda och stå för uppgörelsen, 
säger Ann-Louise Hägg.

Hon är en av deltagarna på kursen och 
inte direkt någon nybörjare. Som ordfö-
rande för 1 800 medlemmar i Kommunals 
sektion för bussförare i Skåne och med tio 
års erfarenheter har hon suttit vid förhand-
lingsbordet några gånger förut. Men det 
går alltid att lära sig något nytt.

Kursen är fyra intensiva dagar och hålls 
den här gången på SSUs konferensanlägg-
ning Bommersvik i Sörmland. En kurs som 
mer syftar till att hitta nya uppslag och 
ingångar i att klara svåra förhandlingar än 
att kunna formella regler eller arbetsrätt. 
Varje grupp i kursen har använt sina erfa-
renheter för att kunna förbereda sig mer 
på attityder, kännetecken och situationer 
inför förhandlingen.

– Meningen är att ni mer ska kunna hitta 
möjligheter utanför ramarna, att kunna ta 

sig vidare i något som kan kännas som ett 
låst läge inom stränga ramar, har läraren 
Hans-Erik Andersson sagt.

När grupperna diskuterat och förhandlat 
en halvtimme är övningen klar. Allvar och 
skratt, spänning och upplösning och nya 
handslag över bordet ger applåder från 
övriga deltagare.

– Kursen ger mig riktigt bra dagar här. 
Jag har inte gått någon kurs av den här 
typen tidigare. Jag kan nog kalla mig själv-
lärd. Vad jag lärt mig tidigare är att alltid 
försöka komma till förhandling väl förbe-
redd, under förhandlingen försöker jag 
skriva upp allting som sägs. Men det roli-
gaste är ändå det skarpa läget, när spelet 
är på riktigt. Det gäller att vara prestigelös 
och kunna lägga fram sin sak på olika sätt 
och vara beredd att möta motparten, säger 
Ann-Louise Hägg.

Bussföraryrket hamnade hon i mer av 
utmaning än av eftertanke. Hon följde med 
en manlig kompis som skulle söka bussfö-
rarjobb och väl där skämtade någon med 
henne och sa att ”tur att inte du ska söka, du 
är för kort och når inte ner till pedalerna”. 
Ett uttalande som triggade henne.

– Det var den direkta orsaken. Jag tänkte 
att så kan det väl ändå inte vara, så jag sökte 
jobb där också. Det visade sig snabbt att 
min längd duger utmärkt för en bussförare, 
för jag blev anställd direkt och har jobbat 
som bussförare sen dess, sen 1986.

Hennes engagemang i yrket räckte också 
till för att bli intresserad av fackliga frågor 
och där finns samma ansvar att ta som att 
tryggt köra passagerare dit de ska på Skå-
nes vägar. Under kursen blinkar hennes 
telefon ofta, den fackliga vardagen hand-

lar denna vecka om att återigen försöka 
få arbetsgivarna att förstå vitsen av att få 
bort kontanthandeln från chaufförsstolen. 
Tre rån mot busschaufförer i Skåne har fått 
fackklubben att återigen försöka få igenom 
den trygghet för förare och passagerare 
som är ett starkt krav från medlemmarna.

– Vi vet ju att kontanthandeln måste bort 
från bussarna. Det vet bussbolagen i många 
andra europeiska storstäder också. Det är 
en bra framtidslösning, även tröga arbets-
givare i Skåne kommer att förstå det, varför 
inte nu direkt?

Håkan Alenius är också kursdeltagare. 
Han började som brevbärare redan som 
tonåring. Nu är han 42 år och ordförande 
för postklubben inom Seko i Gävleborg och 
har suttit vid förhandlingsbordet några 
gånger förut. Men det går alltid att lära sig 
något nytt.

– Mina bästa förhandlingar är när vi 
förhandlat om lönepotter på ett rakt och 
ärligt sätt. Där vi kunnat lägga fram våra 
åsikter om fördelning och på vilka grunder 
så att arbetsgivaren hittat egna bra fördelar 
i lösningen. Då har det varit leenden och 
förtroende efteråt. För mig i SEKO har det 
varit viktigt att se till att vi har en garante-
rad lönenivå och att lönespridningen inte 
spretar så det skapar misstämning, säger 
han.

Håkan tvekar inte på att han alltid trivts 
som brevbärare och att jobba åt Posten. 
Han är med i hela den stora omvandling 
som förändrat institutionen till ett före-
tag som inte bara bär ut brev utan också 
bär sig i det samhälle som Sverige blivit på 
2000-talet.

– Vi har en stor uppgift och vet att vi 
behövs, samtidigt som jobbet förändras 
hela tiden. Jag har ju gått den långa vägen 
med mina fackliga uppdrag inom Seko. 
Min första utbildning var en medlems-
utbildning där man fick upp ögonen för 
hur arbetslivet fungerar. Sen blev det en 
facklig ungdomsutbildning och jag fick ett 
fritt uppdrag som styrelseelev. Då fick man 
verkligen chansen att se hur det fungerar. 
Sen har det blivit många fler utbildningar, 
säger han. l

fakta kvalificerad fÖrHandlingsteknik

Utvecklar färdigheter hos förhandlaren. träning i argumentationsanalys och ”svåra sam-
tal” och att reflektera och få nya impulser. Observera att kursen inte handlar om formella 
regler eller arbetsrätt det vill säga; lagar och avtal.

På sidorna 13–15 kan du läsa mer om kursen.
Du kan även länka dig vidare från www.lo.se/studier eller www.fackligutbildning.se.  

Om du vill ringa och kolla hur man gör: 020-56 00 56.

”När man förhandlat 
klart ska båda sidor 
kunna gå ut med 
ansiktet upp.”

Kort ajournering i förhandlingsspelet, Lena Hagström, Kommunal Karlskoga, Conny Nyborg, IF Metall Trollhättan 
och Håkan  Alenius, Seko Gävle.

Ett bord, en penna, några papper och 
armarna  i kors. Förhandlingsspelet på 
kursen  har börjat.
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de ska kunna handla och agera

”Fackligt arbete i företagets styrelse” är 
den längsta kursen i LOs kursutbud. Tre 
veckor på Runöskolan i Åkersberga, norr 
om Stockholm, dessutom hemarbete mel-
lan kursveckorna. En kurs där fackligt för-
troendevalda lär sig vad uppdraget som 
löntagarrepresentant i företagens styrelse 
innebär.

– Syftet med kursen är att få våra lönta-
garrepresentanter i företagens styrelser 
att bli säkrare och ge dem möjligheter att 
handla och agera i styrelsearbetet. Det 
krävs både kunskaper och erfarenheter för 
att förstå arbetet i företagens styrelser och 
kunna lägga synpunkter. De är invalda för 
att de är löntagarrepresentanter men har 
samma ansvar som de övriga valda styrel-
seledamöterna, säger läraren Hans-Erik 
Andersson.

Den dag vi besöker Lars Jonasson och 
hans kurskamrater på Runöskolan är en av 
de sista i den tredje kursveckan. I kursin-
bjudan beskrivs tydligt vad kursen går ut 
på:

”Det är viktigt att våra företrädare i 
bolagsstyrelserna får en sådan utbildning 
så att de på ett aktivt, ändamålsenligt och 
respektingivande sätt förmår delta i sty-

relsernas arbete. Det kräver naturligtvis en 
”kunskap/kompetens” med avseende på 
företagsekonomi, redovisning, lagstiftning 
etc. Men det kräver därutöver ett genom-
tänkt och relevant förhållningssätt i den 
speciella rollen, som bärare av det fackliga 
intresset i styrelsearbetet, liksom förmå-
gan att förena arbetet i bolagsstyrelsen och 
arbetet i den fackliga organisationen.”

– Jag tycker kursen varit mycket nyttigt. 
Det är mycket att tränga in i, mycket nytt att 
försöka begripa och det kan kännas svårt. 
Men jag har ju inte gått kursen ensam. Att 
vi är många med olika bakgrunder, från 
olika håll och med olika mycket erfarenhet 
betyder mycket. Vi har stor hjälp av varan-
dra. Det gör att det hela tiden går att få nya 
vinklar. Vi blir ett eget nätverk som man 
kan snacka med, säger Lars Jonasson.

Hans företag heter VTD, Västsvensk 
tidningsdistribution, och de är tretusen 

Lars Jonasson är tidningsutbärare i 
Västsverige och medlem i transport. 
Nu går han LOs kurs för fackligt arbe-
te i företagets styrelse. Kursen kallas 
också för bolagsstyrelseutbildning.
 – Här handlar det om att tränga in 
i en delvis ny värld. Den handlar om 
balans- och resultaträkning och fak-
tiskt fatta att det går att vara med i 
bolagets styrelsearbete på ett vettigt 
sätt, säger han.

text: Jan Sparrman Foto: Lars Forsstedt

– Ofta får vi höra om att de som utbildat sig i våra kurser aktivt bidrar till att ge styrelsearbetet mer kvalitet. Läraren Hans-Erik Andersson vid LOs folkhögskola Runö leder kursen Fackligt 
arbete i företagets styrelse.

”Vi blir ett eget 
nätverk som man  
kan snacka med.”
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de ska kunna handla och agera

fakta fackligt arbete i fÖretagets styrelse

en fyraveckorsutbildning, för LO-fackliga representanter i företagens styrelser. Kursen 
består av tre internatveckor och 40 timmars arbete hemma. Huvudinriktningen ligger 
på uppdraget, rollen och strategi i bolagsstyrelsearbetet. Kursen ska ge kunskap om 
motiven för facklig styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga 
verksamheten samt om bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funktion.

På sidorna 13–15 kan du läsa mer om kursen.
Du kan även länka dig vidare från www.lo.se/studier eller www.fackligutbildning.se.  

Om du vill ringa och kolla hur man gör: 020-56 00 56.

– Vi har stor hjälp av varandra. Det gör att det hela tiden går att få nya vinklar. Lars Jonas-
son, Göteborg, medlem i Transport, diskuterar med Jan Blomberg, Åkers Styckebruk, med-
lem i IF Metall.

Gruppdiskussioner vid kursen Fackligt arbete i företagets styrelse. Fr v: Michael Edvinsson, 
Laholm, IF Metall, Janis van Heyking, Dalstorp, GS-facket, Lars Jonasson, Göteborg, Trans-
port, Jan Blomberg, Åkers Styckebruk, IF Metall.

– Kanske det viktigaste är att vi fått så 
många impulser från olika håll genom att 
deltagarna kommer från olika branscher 
med olika erfarenheter. Jan Blomberg, 
Åkers Styckebruk, medlem i IF Metall

– Jag är färsk i arbetet och har bara deltagit 
i tre styrelsemöten än och den här kursen 
har gett mig mycket nyttigt som går att an-
vända i arbetet. Lars Jonasson, Göteborg, 
medlem i Transport

anställda som ser till att dagstidningarna i 
Västsverige kommer hem till prenumeran-
terna varje dag. Företagets största ägare är 
medieföretaget Stampen, med säte i Göte-
borg. Det är i Stampens koncernstyrelse 
som Lars Jonasson nu blivit den fjärde lön-
tagarrepresentanten.

– Transport hade ingen ordinarie plats 
förut men har utökat så att vi från Trans-
port finns med tillsammans med de tre 
övriga från Journalistförbundet, Unionen 
och GS-facket. Så jag är färsk i arbetet och 
har bara deltagit i tre styrelsemöten än och 
den här kursen har gett mig mycket nyttigt 
som går att använda i arbetet, säger han.

Jan Blomberg är gjutare från Åkers 
Stycke bruk i Sörmland och medlem i 
IF Metall. Hans företag Åkersgruppen har 
funnits sedan 1580 och ägs av det svenska 
kapitalbolaget Altor. Företaget har även 
verksamheter i andra europeiska länder. 
Raset i världskonjunkturen har inte gått 
hans företag förbi. I mars 2009 var de 230 
IF Metallare i Åkers, nu är de 206.

– Kursen här är väldigt bra på många sätt. 
Kanske det viktigaste är att vi fått så många 
impulser från olika håll genom att deltagar-
na kommer från olika branscher med olika 

erfarenheter. Jag har fått en större kunskap 
om att det finns fler lösningar och möjlig-
heter. För mig har det också inneburit att 
jag bättre förstår att vi har det ganska bra 
på vårt jobb, att mycket fungerar bra. Det 
är ingen dålig kunskap att få med sig hem, 
säger Jan Blomberg.

Mer hinner vi inte prata, nästa inslag på 
kursen kliver in i lektionen. Det är en av 
Sveriges mest kända nationalekonomiska 
debattörer, Roland Spånt, som kursens 
lärare, Hans-Erik Andersson vid LOs folk-
högskola Runö engagerat för ytterliga 
vidga vyerna för deltagarna. Något som 
ger resultat, inte minst ute i bolagsstyrel-
sernas arbete.

– Ofta får vi höra om att de som utbildat 
sig i våra kurser aktivt bidrar till att ge sty-
relsearbetet mer kvalitet. Vid varje kurs 
får vi också besök av någon företagsledare 
eller styrelseordförande. De kommer hit 
och presenterar sitt företag och får frågor 
och delta i diskussioner som våra deltagare 
tar upp. Hittills har det alltid gett positiva 
reaktioner från båda håll. Ofta förvånas 
höjdarna av vår höga nivå och ambition, de 
blir rent av imponerade, säger Hans-Erik 
Andersson. l
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Kursen de går är Vidareutbildning för 
skyddsombud. 25 deltagare från hela Sve-
rige. De kommer från Arvidsjaur i Norrbot-
ten ner till Ystad i Skåne. De diskuterar idag 
vad som gäller när människor drabbas av 
sjukdom och vilka regler som gäller. Reha-
bilitering och det fackliga skyddsombudets 
roll.

– Kom ihåg att vårt uppdrag inte är något 
idolprogram i teve. Vi ska inte döma någon. 
Vi ska hjälpa individen och vara aktiv och 
stötta, få dem att försöka se att det finns 
utrymme för egna idéer. Här är den fack-
liga rollen just detta, att hjälpa individen 
att komma med egna idéer. Inte komma 
med lösningen, inte ta över individens liv, 
vi kan visa olika vägar, olika alternativ, 
säger Rosita Olsson-Palmberg, lärare vid 
LOs folkhögskola Runö.

Så fort hon berättar något tänds igen-
kännandets glimt i deltagarnas ögon och 
händerna åker upp i luften. Det finns egna 
erfarenheter.

Pernilla Malmgren är 35 år, hon har 
en 11-årig dotter, sambo och bor i hyres-
hus. Hon har jobbat på Carlsberg i 12 år. 
För fem år sedan fick hon frågan om hon 
kunde ställa upp som skyddsombud på sin 
arbetsplats.

– Det var inför ett årsmöte som jag fick 
frågan. De hade väl märkt att jag har lätt för 
att prata, att jag lagt mig i. Då visste jag inte 
vad jag gav mig in på. Nu ser jag att ju mer 
jag kan vara med och förändra, desto mer 

vill man lära sig och utvecklas. För det går 
faktiskt att göra skillnad, säger hon.

Hon tycker att fackklubben som Livs har 
på Carlsberg fungerar bra och att företaget 
är bra på att lyssna och ta till sig de föränd-
ringar hon jobbat med. Inte minst i kläd-

kommittén där hon jobbat för bättre och 
mer funktionella arbetskläder.

– Vi har fått nya blå byxor, gröna t-shirtar, 
långärmade jackor och sockar därtill. Det 
känns bra, jag älskar att ta tag i saker och att 
känna att man kan säga nej till rätt saker.

”vi upptäcker vilken 
kunskap vi redan har”

– Ju mer jag kan vara med och förändra, de-
sto mer vill man lära sig och utvecklas, sä-
ger Pernilla Malmgren, skyddsombud vid 
Carlsberg i Falkenberg och medlem i Livs.

– Men visst är det så här? Rodhe Vivas, Sala, medlem i Kommunal, diskuterar med läraren 
Rosita Olsson-Palmberg vid ett grupparbete.

vidareutbildning för skyddsombud:

– Kom ihåg att vårt uppdrag inte är något idolprogram i teve. Rosita Olsson-Palmberg, lärare  vid LOs folkhögskola 
Runö, pratar om rehabilitering på kursen för skyddsombud.

en höstdag, en riktig höst-
dag, lyser det på andra vå-
ningen. Det är LO-kurs på 
runö.
 – skillnaden mot ”den 
vanliga skolan” är att här får 
vi diskutera. Och alla sitter 
med eget facit. Vi upptäcker 
vilken kunskap vi redan har, 
säger Pernilla Malmgren , 
livsmedelsarbetare på 
Carlsberg  i falkenberg.

text: Jan Sparrman Foto: Lars Forsstedt

fakta vidareutbildning fÖr skyddsombud

Kursen ger kunskap om målinriktat arbetsmiljöarbete och ger förståelse för rollen som 
skyddsombud. Vilket utrymme, vilka rättigheter och möjligheter du har som skyddsom-
bud att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.
arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete är de ”verktyg” som finns. Hur de 
kan användas för planerat och strategiskt arbetsmiljöarbete är en del av kursen.

På sidorna 13–15 kan du läsa mer om kursen.
Du kan även länka dig vidare från www.lo.se/studier eller www.fackligutbildning.se.  

Om du vill ringa och kolla hur man gör: 020-56 00 56.
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Hon blev medlem 
på sin första kurs

”vi upptäcker vilken 
kunskap vi redan har” – När man börjar på ett jobb 

borde man få veta mer om 
kollektivavtal och facket. 
Varför får vi inte lära oss om 
våra rättigheter i gymnasie-
skolan?
 sara Ljungqvist sitter i sitt 
första grupparbete på sin 
första fackliga kurs. Hotell- 
och restaurangfackets, Hrfs, 
avdelning för stockholm och 
Gotland har fått henne att gå 
en introduktionskurs.

Sara Ljungqvist jobbar som recep-
tionist på Gällöftsa kursgård i Kungs-
ängen, utanför Stockholm. Hon är inte 
med i facket när kursdagen börjar.

Frågorna hon och de andra fick av 
kursledaren, kocken och ombudsman-
nen Pim van Dorpel, var hur de tycker 
facket ska vara på en arbetsplats och 
hur de ska se till att det blir så?

– Vi har en facklig förtroendevald 
på vår arbetsplats. När hon började 
tala om den här kursen förstod jag att 
jag ville vara med på den. Jag är intres-
serad av att få veta om vad som gäller 
på en arbetsplats. Få veta mer om rät-
tigheter och sådant, säger hon.

Redan till lunch, under kursdagen, 
har hon fattat ett nytt beslut. Hon ska 
gå med i facket.

– Jag fyller i inträdesansökan i dag. 
Jag har redan förstått att man måste 
ta chansen nu när man får den. Man 
vet aldrig när chansen dyker upp igen, 
säger Sara Ljungqvist.

I en annan grupp diskuterar Pia 
Lundberg och Tara Ali Muhammed 
med Raquel Meneses och Victoria 
Choumeyko. Pia och Tara jobbar hos 
Bantorget servicepartner som serve-
rar på Citykonferensen inne i Stock-
holm City. Raquel och Victoria jobbar 
på Mc Donalds Fältöversten på Öster-
malm i Stockholm.

– Det är viktigt att välja en förtroen-
devald. Då har vi någon att gå till som 
kan ta fram svar på frågor, när vi har 
problem eller förslag, säger Pia Lund-
berg.

Tara Ali Mohammed berättar om 
en arbetskamrat som fick hjälp när 
hon halkat och fått ont under arbets-
dagen.

– I vårt yrke är det lätt att man 
bränner sig. Då gäller det att inte låta 
saken vara. Om det är en allvarligare 
olycka gäller det att ha någon som kan 
hjälpa en att få arbetsgivaren att ta sitt 
ansvar.

Raquel och Victoria lyssnar inten-
sivt och berättar att de inte vet om det 
finns någon förtroendevald på deras 
arbetsplats. De är ännu inte medlem-
mar men kursen handlar om deras 
rättigheter vilket de är jätteintresse-
rade av.

När alla är samlade berättar Pim 
van Dorpel om hur arbetsgivarna i 
början av 1900-talet skrev in i anställ-

ningskontraktet att den som inte gick 
med i facket fick högre lön än de som 
var med.

– Det var för mer än hundra år 
sedan. Men så i somras fick jag in ett 
anställningskontrakt från en arbetsgi-
vare. Nu dyker kraven upp igen. I det 
här kontraktet krävde arbetsgivaren 
att få veta om man var med i facket. 
Det strider mot grundlagen i Sverige, 
vi har föreningsrätt och att kräva 
sådant är att begå lagbrott. Men så 
kan det se ut i Sverige 2009.

HRFs introduktionskurs om facket 
har blivit en stor succé. Under en 
vecka var 137 anmälda.

– 70 procent av dem som anmält sig 
är inte med i facket ännu. När de gått 
kursen är 70 procent av deltagarna 
inskrivna som medlemmar. Varje 
gång jag har en kurs påminns jag om 
hur viktigt det är för alla som arbetar 
att vara medlemmar i facket. Vi gör 
skillnad i människors liv, säger Pim 
van Dorpel, HRF. l

text: Jan sparrman

”Jag har redan förstått 
att man måste ta 
chansen nu när man får 
den. Man vet aldrig när 
chansen dyker upp igen.”

– Vi gör skillnad i människors liv. Pim van Dorpel, kursledaren på HRFs introduk-
tionsutbildning går runt och pratar under kursens grupparbete.

– Jag har redan förstått att man måste 
ta chansen nu när man får den. Man 
vet aldrig när chansen dyker upp igen. 
Sara Ljungqvist, receptionist, Kungs-
ängen, Upplands-Bro, blev medlem i 
HRF när hon gick introduktionsutbild-
ningen.

fakta introduktionsutbildning

alla nya medlemmar inom LO-förbunden ska erbjudas facklig introduktion 
senast sex månader efter att de gått med i facket. Även de som inte blivit med-
lemmar bjuds in till introduktionen. Detta var ett beslut på den senaste LO-
kongressen, 2008. en del förbund, till exempel Hotell- och restaurangfacket, 
Hrf, håller egna introduktionskurser. De flesta av dem som inte är medlemmar 
och går utbildningen väljer att bli medlemmar under eller efter kursen. LOs 
styrelse  har beslutat att stödja fackliga introduktioner som ordnas av flera  
LO-förbund gemensamt ute i de olika LO-distrikten.

Dessa tvärfackliga introduktioner kommer att startas under våren 2010. Vill 
du redan nu anmäla ditt intresse till en facklig introduktion? Kontakta då din 
lokala studieorganisation. Vanligtvis är det den studieansvarige på din klubb 
eller förbundsavdelning som du vänder dig till. Du kan även länka dig vidare 
från www.lo.se/studier eller www.fackligutbildning.se. Om du vill ringa och 
kolla hur man gör: 020-56 00 56.

Hon kommer från en idrottsfamilj med 
mycket fotboll och har själv ägnat sig åt 
gymnastiksporten, hon är numera ledare 
för en grupp med barn och vuxna. Det var 
på ett av företagets skyddsmöten som hon 
uppmanades att söka kursen på LOs folk-
högskola Runö. Hon sökte kursen men kom 
inte in, hon blev reserv. Då avsade sig en 
annan deltagare från Livs för att hon skulle 
få plats.

– Han ville hellre att jag skulle få gå 
utbildningen. Det är jag jätteglad för. 
Det jag tycker allra mest om med den här 
utbildningen är alla diskussioner och erfa-
renheter vi delar med oss. Det ser så olika ut 
på olika arbetsplatser, i våra diskussioner 
kan vi deltagare hjälpa varandra att hitta 
lösningar som vi kan försöka använda hem-
mavid.

– Det blir kul att komma hem. Jag ser 
redan nu hur jag kan börja omsätta mina 
nya kunskaper till förändringar och förslag. 
Kursen gör att jag vill fortsätta som skydds-
ombud, det finns möjligheter, säger hon. l

”Kursen gör att jag 
vill fortsätta som 
skyddsombud.”
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”Jag vill hellre se och höra dialogen, 
det är mycket svårare”

Utanför skolsalen syns vägen i industriom-
rådet. Precis där står en skylt som berättar 
att det är förbjudet att stanna på vägen 
för alla fordon utom en kategori. ”Gäller 
ej betongbilar” står det. Inne i skolsalen 
berättar Lars-Åke Allerhed för deltagarna 
i kursen vad de ska leta efter.

– Det gäller att hitta undertexten och hur 
hittar vi den, undrar han?

Med undertexten menar han allt det där 
som vi förmedlar när vi talar med varandra, 
allt som inte är de direkta orden. Vad som 
egentligen sägs.

”Tvekar du ibland att ge dig in i diskus-
sioner om knepiga frågor med arbetskam-
rater? Med den här kursens praktiska tal-
övningar vinner du en ökad självkänsla i att 
prata i fackliga sammanhang…”

Citatet kommer från kursbeskrivningen 
av ”Att informera och agitera”. Den här 
kursdagen ska de för första gången för-
bereda och genomföra några debatter. 
Det gäller att hitta argument både för och 
emot. Ingen vet vilken sida man kommer 
att företräda. Läraren Lars-Åke Allerhed 
berättar lite om hur han vill se och höra 
framställningarna.

– Vi gillar bättre när man kan resonera 
för att få människor att se det ur vår syn-
vinkel. För att få till dialogen krävs att man 
kan lyssna lite mer och visa respekt för 
den man resonerar med. En seger med för 
hårda argument blir en kortsiktig vinst, det 
enda du vet är att du skaffat dig minst en ny 
fiende, säger han.

Åsa Petersson, 49 år, är barnskötare och 
bor i en bostadsrätt i Röda Höja i Malmö 
med man och två tonårsdöttrar. Numera 
arbetar hon heltid som facklig förtroende-
vald i Kommunals avdelning 12, sektion 40. 
Hon jobbar för medlemmarna i Rosengård, 
Husie och Kirseberg.

Åsa Petersson är erfaren som facklig för-
troendevald. Den här kursen har hon valt 

för att ännu bättre kunna uttrycka sig på 
möten.

– Jag vill bli bättre på att hålla fokus när 
jag pratar, att hitta tråden när jag tappat 
den. Jag har ett särskilt mål också. Jag är 
inbjuden att hålla ett föredrag om kompe-
tensutveckling i Trelleborg och då hoppas 
jag kunna använda det jag lärt mig på kur-
sen, säger hon.

Jonas Isgren, 41 år, är expeditör på B E 
Group som är en stålgrossist. Där kör han 
travers och truck. Han är medlem i Handels 
och invald i styrelsen på arbetsplatsen. Dit 
kom han för tre år sedan.

Malmö folkhögskola är en före detta 
skånsk bonnagård som nu ligger mitt 
i ett industriområde i fosie. Där håller 
läraren från LOs folkhögskola runö, 
Lars-Åke allerhed, kursen att infor-
mera och agitera.
 – Debatt är att visa på skillnader-
na, inte att svara på frågorna, det är 
skillnaderna som ska synas tydligt. 
Vi vill hellre se och höra dialogen, det 
är mycket svårare. för att klara av det 
måste jag göra något som många är 
hemskt dåliga på. Jag måste lyssna 
på den andra, säger han.

text: Jan Sparrman Foto: Helge Rubin

lars-Åke allerhed, lärare på los folkhögskola runö:

Gruppdiskussion.

– För att få till dialogen krävs att man kan lyssna lite mer och visa respekt för den man resonerar med. En seger med för hårda argument blir en kortsiktig vinst. Läraren Lars-Åke Allerhed på kursen Att informera och agitera.

”Krävs att man kan lyssna 
lite mer och visa respekt för 
den man resonerar med.”
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”Jag vill hellre se och höra dialogen, 
det är mycket svårare”

En del av kurslitteraturen.

– För att få till dialogen krävs att man kan lyssna lite mer och visa respekt för den man resonerar med. En seger med för hårda argument blir en kortsiktig vinst. Läraren Lars-Åke Allerhed på kursen Att informera och agitera.

– Min förra arbetsgivare tappade en stor 
order och jag behövde ett nytt jobb. Då 
tipsade grannen mig om att det fanns ett 
ledigt jobb på hans arbetsplats och vad mer, 
han tipsade dem om mig. Så kom jag till B 
E. Först var jag provanställd men jag fick bli 
tillsvidareanställd sen, säger han.

Han gillar företaget och den kultur som 
finns där. Det är nära mellan högste chefen 
och ner till dem som jobbar på golvet.

– I personalrestaurangen kan jag sitta 
ena stunden med koncernchefen, den 
andra stunden med Sverigechefen. Det är 
lätt att prata och ta kontakt och där är de 
positiva till fackklubben.

Klubbordförande för Handels på B E 
group i Malmö är Kerry Johansson och det 
är honom Jonas Isgren gärna berättar om 
som facklig inspiratör.

– Han får oss att gå med och engagera oss. 
När jag började här var det självklart att gå 
med i Handels och så fick jag gå en medlems-
kurs för att få veta mer om vad vi står för. I 
Handels har vi kurser för dem som blir för-
troendevalda i sex steg, dem har jag nu gått. 
Kerry är en bra mentor, han jobbar hela tiden 
för att vi ska bli fler som engagerar oss.

Jonas Isgren är lång och har också alltid 
spelat basket, han har spelat som aktiv i 
Marjan. Nu spelar han med ett gäng som 
han kallar Malbas Oldboys, för träningens 
skull och för att det är kul. Däremellan 
spelar han rätt mycket innebandy och är 
ordförande i den bostadsrättsförening vid 
Nobeltorget, där han bor.

– Med hjälp av kursen hoppas jag bli klo-
kare. Jag gillar den pedagogik som används 
på många fackliga kurser, det blir lätt att ta 
till sig kunskapen. Jag lär mig mycket på 
att träffa andra människor, lyssna på dis-
kussionerna och meningsutbytena, säger 
Jonas Isgren. l

”Krävs att man kan lyssna 
lite mer och visa respekt för 
den man resonerar med.”

För eller emot? Hur var det nu? Åsa Peters-
son, Malmö, medlem i Kommunal, under 
förberedelserna till första debattövningen.

– Med hjälp av kursen hoppas jag bli kloka-
re. Jonas Isgren, Malmö, medlem i Handels 
om Informera och agitera.

fakta att informera ocH agitera

en kurs med praktiska talövningar för att vinna en ökad självkänsla i att prata i fackliga 
sammanhang. Det finns fem nya kurser att anmäla sig till under 2010.

På sidorna 13–15 kan du läsa mer om kursen.
Du kan även länka dig vidare från www.lo.se/studier eller www.fackligutbildning.se.  

Om du vill ringa och kolla hur man gör: 020-56 00 56.

”Att hålla fokus när jag pratar, 
att hitta tråden när jag tappat den.”
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nya intryck med nya insikter

Den här kursmorgonen är alldeles i början 
av de två veckorna av utbildningen och de 
27 deltagarna har studerat ”-ismer” i sam-
hället. I grupparbete har de fördjupat sig 
i liberalism, konservatism, socialism, fas-
cism och ekologism. Varje grupp samman-
fattar sin arbetsuppgift och berättar om 
grundvärdering, människosyn, viktigaste 
enhet, metoder för samhällsförändring, 
vilken politisk styrelseform och ekonomisk 
organisation samt utopi som respektive 
”-ism” står för.

Liberalismen står för konkurrens framför 
samverkan, har en grupp kommit fram till. 
En liberal anses stå för en fri och reglerad 
ekonomi, en marknadskapitalism som tror 
på tillväxt. Men det har inte varit så lätt att 
bestämt berätta om vad just liberalismen 
står får.

– Ju mer man studerar liberalismen 
desto oklarare blir den, säger Jan Bohlin, 
kommunalare från Tyresö.

– Konservatismen verkar stå för föränd-
ringar i samhället, men de ska helst komma 

lite pö om pö. Förändringen ska gå sakta och 
bygga på traditionen och nationen. Demo-
kratin är något som de accepterat, säger 
Ivone Bris från Höganäs, medlem i Livs.

Gruppen som studerat ekologismen 
berättar om tron på det goda livet, harmoni 
med naturen och att kravet på att alla ska 
tycka lika, man måste omfatta samma idéer 
för att det ska fungera.

– Det verkar lite svårt att genomföra. Alla 
måste omfattas, det får inte finnas någon 

som går utanför ramarna, säger Michael 
Reinhold, GS-facket, Varnhem.

Efter och under redovisningarna diskute-
ras det flitigt och ifrågasätts. Vardagen gör 
sig påmind.

– Kristdemokraterna måste vara det 
mest konservativa partiet i Sverige, utbris-
ter Kenth Åström, Handelsmedlem från 
Västerås.

Jeanette Åkesson är medlem i IF Metall 
och bor i Smedstorp, ett samhälle intill Lis-

– förhoppningen är ju att kursdel-
tagarna själva ska var med och för-
ändra och forma sin egen framtid. 
De får ny kunskap och lär av var-
andra. Jag vet att det sätter spår i 
deras egna organisationer, säger 
läraren Kristina  andersson.
 Hon leder kursen där kärnan i 
den fackliga ideologin studeras 
närmare. Kursen heter Insikter 
och är 14 dagar lång. De som går 
kursen  har hunnit få lite erfaren-
heter av att vara fackligt förtroende-
vald. Det betyder också att Insikter 
är en intensiv  och uppslukande 
utbildning .

text: Jan Sparrman Foto: Lars Forsstedt

Tvärfackligt samarbete på facklig kurs. Björn Forsman, IF Metall, Norrtälje och Ronny 
Rhodin , Fastighets, Höviksnäs.

Läraren Kristina Andersson vid datapulten 
på Runöskolan. Kursen Insikter lär sig 
bygga diskussionsforum på nätet.

– Man blir aldrig för gammal för att lära 
nytt. Jeanette Åkesson, lokalvårdare, 
Smedstorp  och medlem i IF Metall.

Sofia Waern, målare från Uddevalla, i början 
av den 14 dagar långa utbildningen Insikter.
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Vilken är den viktigaste 
fackliga frågan och vilken 
är den viktigaste politiska 
frågan för dig?

Robert Lagergren, Stockholm, Fastighets
– att mina kolleger och 
kamrater bättre förstår 
värdet av facket. Det ver-
kar som de glömt värdet 
numera.

– Värnet av den svenska 
modellen. Vi får allt fler för-
sämringar i möjligheterna 
att värna kollektivavtalet, 
nu senast i domarna om 
Lavalmålet.

Nina Bedhiati andersson, Robertsfors, Kommunal
– arbetsmiljön, att alla 
ska kunna jobba. Vi måste 
kunna utforma arbetet så 
att fler kan delta.

– Behålla framtidstron 
för ungdomarna. I vår 
kommun vill de lägga ner 
gymnasieskolan. Vi måste 
satsa istället för att spara 
på vår framtid.

Lars Sundberg, Norrtälje, IF metall
– Mer jämlikhet på ar-
betsplatsen. Det ska vara 
rättvist på jobbet med bra 
arbetsförhållanden och 
bra arbetsmiljö.

– att socialdemokrater-
na vinner valet. får reger-
ingen sitta kvar drabbar 
det medlemmarna i facket 
ännu mer.

tomas Lundgren, Vara, GS-facket
– Jag brinner för att med-
lemmarna ska veta mer 
om försäkringar. Jag är 
försäkringsrådgivare. Jag 
vet vilken skillnad det är 
sedan man fått sätta sig 
ner och prata om försäk-
ringar och fått dem att se 
över sin situation.

– stoppa sjukförsäk-
ringens försämringar. 
Jag ser utslagning hos dem som drabbas i dag. Med-
lemmarna jagas. Här handlar det om verklig utslag-
ning om verkligt utanförskap. Det har blivit tufft, det 
är bara spark efter spark på dem som redan ligger.

Sofia Waern, Uddevalla, målarförbundet
– alla frågor som rör 
ungdomen är viktigast. 
Inte minst att minska ung-
domsarbetslösheten.

– samma sak här, för-
bättra för ungdomarna.

Oscar Ramos, Upplands-Väsby, HRF
– Det måste gå att minska 
överbelastningen på job-
bet. Vi är inte maskiner.

– Ordna fler jobb. Det 
finns många viktiga poli-
tiska frågor men att ordna 
fler jobb är det viktigaste.

nya intryck med nya insikter
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Imad Chamiye, till höger. lokalvårdare och skyddsombud, Uppsala och medlem i Fastighets är glad för chansen att 
gå Insikter-kursen.

fakta insikter

Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fack-
liga ideologin. för att kunna leva upp till den här målsättningen 
är Insikter en mycket levande och flexibel utbildning. Varje ut-
bildning präglas och formas av de människor som deltar. Deras 
erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbild-
ningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och 
uppslukande utbildning.

Du kan även länka dig vidare från www.lo.se/studier eller 
www.fackligutbildning.se. Om du vill ringa och kolla hur man gör: 
020-56 00 56.

tarumsåsen i östra Skåne mellan Tomelilla 
och Simrishamn. Till vardags arbetar hon 
som lokalvårdare. Hon har varit fackligt 
förtroendevald i snart fem år.

– Jag går den här kursen för att lära mig 
mer. Jag vill lära sådant som ger mig något. 
Man blir aldrig för gammal för att lära nytt. 
Kunskaperna gör att jag dessutom vågar 
lita mer på det som jag redan vet. Jag gillar 
detta, det finns så mycket andra kunskaper 
här, säger hon.

Imad Chamiye är också lokalvårdare, 
men på ett städbolag i Uppsala och han är 
medlem och fackligt aktiv i Fastighets.

– Varför jag går den här kursen? För att 
jag fick chansen att gå den, förstås. Jag 
hoppas kunna lära mig mer av den politiska 
sidan av facket. Jag är en sådan som vill gå 
framåt, inte gå bakåt som den borgerliga 
regeringen vill gå med Sverige, säger han.

Hans fackliga intresse väcktes av att det 
inte fanns någon facklig verksamhet där 
han jobbade.

– För mig handlar facket om att vi har 
rättigheter som människor, även på job-
bet. Jag tycker att alltför ofta saknas de där. 
Orättvisorna saknas inte. Jag blev irriterad 
av att det inte fanns någon som företrädde 
oss, att det inte fanns någon som tog vara 
på rättigheterna. Så då satte jag igång.

Imad Chamiye är en man som kan språk 
och blev snabbt den som många kontakta-
de för att få veta sina rättigheter. De såg att 
hans arbete hjälpte arbetskamrater och att 
det fanns saker att ta tag i. Många som inte 
var med i facket blev medlemmar.

– Det finns så mycket vi kan göra till-
sammans. Vi behöver bli starkare. I mitt 
uppdrag som regionalt skyddsombud ser 
jag varje dag hur medlemmar och de som 
borde bli medlemmar behöver hjälp med 
att ta tillvara sina rättigheter. Det verkar 
finnas för många arbetsgivare som inte är 
beredd att acceptera de rättigheter vi har, 
säger han. l

”Jag är en sådan 
som vill gå framåt, 
inte gå bakåt.”
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Nätutbildning tillsammans 
är Sannas metod

facklig nätutbildning På ett fackligt möte, tillsammans?
 – Ja, det är en möjlighet. Det fungerar, då kan vi prata 
om de frågor och erfarenheter som dyker upp när man 
sitter ensam framför datorn.
 Det säger susanna Melin, LO-ombudsman i LO-
distriktet  i Mellansverige .

Nätutbildning tillsammans med andra. Sanna Melin, LO-ombudsman i LO-distriktet Mellan-
sverige använder LOs nätutbildningar på möten.

När hon är ute och träffar fackliga före-
trädare i sitt distrikt händer det att hon tar 
fram datorn och klickar fram någon av LOs 
fackliga nätutbildningar på vita duken och 
använder dem för gemensamma diskus-
sioner.

Via www.lo.se/natutbildning klickar 
hon fram nätutbildningarna där det finns 
en mängd fakta och frågor. Studiele-
dighetslagen, semesterlagen, lagen om 
anställningsskydd (LAS), och förtroende-
mannalagen är några av de utbildningar 
som finns där.

– Jag upptäckte att det kan vara ett myck-
et bra sätt att använda dem. Några kanske 
har sett dem, de flesta andra får upp ögonen 
för att de finns och är tillgängliga när som 
helst. Där finns också en utbildning om de 
ord som vi ofta använder och som har stor 
betydelse i det fackliga arbetet, den heter 
”Facklig politisk ordlista”. Den ger snabb 

fakta och ger möjlighet till diskussion om 
de ämnen vi pratar om, säger hon.

– Den här metoden fungerar säkert också 
bra om man har en facklig studiecirkel och 
ger varandra uppgifter inför nästa träff. 
Säg att man pratat om semesterlagen och 
ska ta upp den nästa gång, då finns mycket 
bakgrund att hämta utan att behöva leta 
efter böcker och annan bakgrund. Där för-
klaras viktiga begrepp som semesterlön 
och semesterersättning, intjänandeår och 
semesterår och mycket annat. Nätutbild-
ningen är beräknad till en halvtimme för 
den som kör den. På köpet får man en histo-
risk tillbakablick, säger Sanna Melin.

– Jag tycker att nätutbildningarna kan 
hjälpa oss att utveckla pedagogiken när vi 
lär tillsammans. Det är enkelt och känns 
modernare, det ligger i tiden och är billigt, 
säger hon. l

text: Jan sparrman
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”Det är enklare och känns modernare, det ligger i tiden.”

Peter på bygget hittade kursen på nätet

– Det började med att jag ville veta lite 
mer om internationellt fackligt arbete. 
Först kollade jag Byggnads hemsida och så 
hamnade jag på LOs hemsida. Plötsligt såg 
jag att det fanns utbildningar via nätet som 
bara tog 20 minuter. Det ena gav det andra, 
säger han.

Den dag då vi träffar Peter Andersson 
jobbar han på ett villabygge ute i Land-
vetter. Under lunchpausen visar han hur 
enkelt det är att gå in på en av LOs nätut-
bildningar.

– Det är ju rätt bekvämt. För att hitta 
samma kunskap skulle jag fått ta bussen 
till biblioteket och letat litteratur där. Nej 
då var det mycket enklare att bara klicka 
sig vidare. Där kan jag leta kunskap jag 
behöver och sen så kan jag läsa den när det 
passar mig, säger han.

När lunchpausen är slut lämnar vi bygg-
futten och går över till villan. 

Han visar det arbete han har kvar och 

börjar snabbt montera lås i balkongdör-
rarna. Då kommer han på ett annat bra sätt 
som han tycker nätutbildningarna passar 
till.

– När jag träffar jobbarkompisar som frå-
gar om olika fackliga idéer och värderingar 

brukar jag ge dem internetadressen och be 
dem kolla själva.

Peter Andersson är medlem i Byggnads 
och är vald som suppleant i representant-
skapet för Byggnads avdelning 12 i Göte-
borg.

– Jag har ju upptäckt hur viktigt det är att 
vi jobbar fackligt över gränserna framöver. 
Det handlar om att arbetskamrater måste 
dra åt samma håll och hjälpa varandra. 
Annars tar det rövargäng som styr Sverige 
nu helt över. Nätutbildningarna har hjälpt 
mig en liten bit på vägen. l

text: Jan sparrman

Peter Andersson, medlem i Byggnads och 
snickare från Mölndal hittade LOs nätut-
bildningar.
 – Det är ju rätt bekvämt. För att hitta sam-
ma kunskap skulle jag fått ta bussen till bib-
lioteket och letat litteratur där.

fakta fackliga utbildningar PÅ nätet

LOs fackliga utbildningar på nätet vänder sig till dig som via internet vill lära dig mer om 
facket och några av de lagar som påverkar dig på jobbet. fördelen är att du kan studera 
när du har tid och i din egen takt. Läser du på egen hand kan du ta en paus och komma 
tillbaka senare eller en annan dag för att göra färdigt uppgiften.

Det finns inga lärare knutna till utbildningarna och inte heller uppgifter att skicka in. 
Istället bygger många av övningarna på att välja i olika situationer. Det finns också själv-
tester, ljud, video, pussel, bildgåtor med mera. Övningarna är till för dig själv och ditt eget 
lärande, inga svar sparas eller granskas.

förutom som självstudier i egen takt kan utbildningarna användas i studiecirklar och 
på seminarier, utbildningsdagar, konferenser med mera. Många av övningarna lämpar 
sig väl för diskussioner och samtal i större eller mindre grupp. Materialet går också att 
skriva ut och distribuera till deltagare i en cirkel eller utbildning.

Utbildningarna är öppna, tillgängliga och kostnadsfria för medlemmar och förtroende-
valda i LO-förbunden och finns under www.lo.se/natutbildning. Läs mer på sidan 15.

– Jag bara började uppifrån och fortsatte att klicka. När jag var klar 
kunde jag berätta om både decemberkonventionen och Ådalen 31.
 Peter andersson, snickare från Mölnlycke i Göteborg berättar om 
sina erfarenheter av LOs fackliga utbildningar på nätet: www.lo.se/
natutbildning.
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Missa inte 
chansen!

Obs! Det är sista ansöknings-
dag till LO som visas på dessa 
sidor. Ditt förbund har förmodli-
gen en tidigare ansökningsdag, 
kolla med dem för att vara på 
den säkra sidan.

los kurser 2010:
Här kan du ta din chans!
– Man måste ta chansen nu när man får den. 
Man vet aldrig när chansen dyker upp igen.
 Det sa sara Ljungqvist, receptionist från 
Kungsängen, Upplands-Bro, när hon fick 
frågan  varför hon anmält sig till facklig ut-
bildning.
 Här finns de kurser som LO erbjuder un-
der 2010. Någon av dem kan vara din chans. 
ta den chansen!

insikter

Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga 
ideologin. Varje utbildning präglas och formas av de människor som 
deltar. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur 
utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv 
och uppslukande utbildning. Insikter inleds med ett gemensamt 
idé- och värderingsblock. Detta följs sedan av ett antal spännande för-
djupningsprojekt inom viktiga fackliga områden. Projektarbetet växer 
fram under kursen och redovisas i grupp, både skriftligt och på ett 
avslutsseminarium. Det ger deltagarna en chans att lära av varandra 
och om de olika områdena. 
Förkunskaper: Grundläggande förtroendemannautbildning. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
7–19 mars runö 22 januari
11–23 april runö 26 februari
23 maj–4 juni runö 9 april
29 aug–10 sep runö 2 juli
26 sept–8 okt runö 2 juli
31 okt–12 nov runö 17 september
28 nov–10 dec runö 15 oktober

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
15–19 mars + 12–16 april Örnsköldsvik 29 januari
15–19 mars + 12–16 april södertälje 29 januari
19–23 april + 17–21 maj Örebro 5 mars
26–30 april + 24–28 maj Malmö 12 mars
26–30 april + 24–28 maj Göteborg 12 mars
30 aug–3 sep + 27 sept–1 okt skövde 2 juli
6–10 sep + 4–8 okt falun 2 juli
20–24 sep + 18–22 okt Göteborg 2 juli
20–24 sep + 18–22 okt Jönköping 2 juli
4–8 okt + 1–5 nov skellefteå 2 juli
4–8 okt + 1–5 nov eskilstuna 2 juli
25–29 okt + 22–26 nov stockholm 10 september
8–12 nov + 6–10 dec Lund 24 september
15–19 nov + 6–10 dec Karlstad 1 oktober
15–19 nov + 13–17 dec Malmö 1 oktober

Ideologi, ledarskap och organisation

Fler utbildningar på nästa uppslag

ledarskaP ocH organisation

en ny utbildning. Här tas både det pedagogiska och demokratiska 
ledarskapet upp. ett kursmål är att du själv ska kunna fungera som 
handledare efter kursen. Utbildningen innehåller mycket mer, hela 
tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv hand-
ling. Här ryms områden som driva opinionsbildning och internatio-
nella frågor. 
Förkunskaper: Insikter. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
2–7 maj + 30 maj–4 juni runö 19 mars
5–10 sep + 3–8 okt runö 2 juli
17–22 okt + 14–19 nov runö 3 september

det svÅra samtalet

Uppsägningar och nedläggningar är ett exempel där den förtroen-
devalde behöver hjälp att se sin roll och hitta stöd eller andra medel 
för att kunna gå vidare utan att själv gå under. Kursen ger en inblick i 
förhållningssätt, stöd och verktyg, som kan hjälpa och förbättra för-
mågan att kunna ta det svåra samtalet. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: förtroendevalda, i första hand med förhandlingsrätt.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
18–21 april runö 5 mars
29 aug–1 sep runö 2 juli
5–8 dec runö 22 oktober
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mbl ocH arbetsmilJÖ i fÖrHandlingsarbetet

Kurs om att använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Visar 
metoder för att långsiktigt, målinriktat och offensivt arbeta med 
arbetsmiljön , integrerat med övriga fackliga frågor. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till förhandlare och MBL-
mottagare, ordförande, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelse-
representanter.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
7–10 mars runö 22 januari

arbetsanPassning ocH reHabilitering

Målet för rehabilitering är att medlemmen kan återgå till arbete. De 
bästa möjligheterna till detta finns i regel på den egna arbetsplatsen. 
Därför ska rehabiliteringsinsatserna sättas in där och så tidigt som 
möjligt. Utbildningen tar upp hur vi, tillsamman med övriga berörda 
företrädare i avdelning, klubb eller sektion, kan utveckla ett arbets-
sätt för att få medlemmar kvar i arbete. 
Förkunskaper: skyddsombud: BaM eller annan grundläggande 
arbetsmiljöutbildning . Övriga uppdrag ska ha grundläggande förtro-
endemannautbildning. 
Målgrupp: fackliga företrädare som är involverade i arbetsanpass-
ning och rehabiliteringsprocesser. teamrekrytering, förhandlare, 
skyddsombud, försäkringsansvarig, bör ske.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
19–22 sept runö 2 juli

kurs fÖr Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombudet samordnar alla skyddsombuden på arbets-
platsen. Kursen tar upp samarbete, kommunikation, ledarskap och 
hur du håller dig uppdaterad i aktuella arbetsmiljöfrågor. Kursen tar 
upp huvudskyddsombudets rättigheter och skyldigheter och olika rol-
ler som samordnare som informatör gentemot såväl arbetsgivare och 
myndigheter. 
Förkunskaper: Grundläggande arbetsmiljökunskaper, grundläggande 
kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete samt facklig grundutbild-
ning. 
Målgrupp: Huvudskyddsombud som varit verksamma 1–2 år.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
2–7 maj runö 19 mars
24–29 okt runö 10 september

kurs fÖr regionala skyddsombud

en kurs om det regionala skyddsombudets roll som stöd för medlem-
marna i arbetsmiljöfrågor på det lilla företaget, deras rättigheter och 
skyldigheter. Om ett kontaktnät mellan medlemmar, lokala skydds-
ombud, huvudskyddsombud, arbetsgivare och myndigheter. 
Förkunskaper: Grundutbildning för skyddsombud som omfattar: 
rättsregler, systematiskt arbetsmiljöarbete – risker och åtgärder, fysisk 
arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, samt LOs kurs för skyddsombud 
eller motsvarande samt grundläggande förtroendemannautbildning. 
Målgrupp: regionala skyddsombud.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
14–17 mars runö 29 januari
3–6 oktober runö 27 augusti

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
18–20 maj Göteborg 6 april
23–25 nov Katrineholm 8 oktober

vidareutbildning fÖr skyddsombud

Kursen ger kunskap om målinriktat arbetsmiljöarbete och ger förstå-
else för rollen som skyddsombud. Du får veta vilket utrymme, vilka 
rättigheter och möjligheter du har som skyddsombud att arbeta aktivt  
med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. 
Förkunskaper: Grundläggande arbetsmiljöutbildning samt grundläg-
gande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Målgrupp: Kursen riktar sig till skyddsombud/ersättare som har 
grundutbildning (BaM, Bas) som har fungerat i uppdraget en tid.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
11–16 april runö 26 februari
5–10 sep runö 2 juli
7–12 nov runö 24 september

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
17–21 maj Kalmar 6 april
31 maj–4 juni stockholm 16 april
22–26 nov skövde 8 oktober

arbetsrätt PÅbyggnad 2

fördjupar dina kunskaper inom arbetsrätten och det egna avtalet. 
Utbildningen ger en grund att stå på för att kunna vara ”proaktiv” och 
drivande i det fackliga arbetet. 
Förkunskaper: Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter, 
arbetsrätt grund, arbetsrätt påbyggnad 1 samt ett par års förhand-
lingsvana. 
Målgrupp: förtroendevald med förhandlingsrätt och som förhandlat 
ett par år.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
6–11 juni runö 23 april
5–10 dec runö 22 oktober

arbetsrätt PÅbyggnad 1

Är du förtroendevald med förhandlingsansvar – som vill fördjupa dina 
arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att använda avtalet? arbets-
rätt påbyggnad 1 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av Las, 
aML, fML, MBL, och diskrimineringslagen. Vi lär oss hur man driver en 
intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. 
Förkunskaper: Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter 
och arbetsrätt grund, eller motsvarande kunskap. 
Målgrupp: förtroendevald med förhandlingsansvar som har genom-
fört förhandlingar och varit fackligt aktiv ett par år.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
7–12 mars runö 15 januari
23–28 maj runö 9 april
26 sept–1 okt runö 2 juli

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
13–17 september Malmö 2 juli
11–15 oktober skövde 27 augusti
15–19 november stockholm 1 oktober

arbetsrätt grund

På den här utbildningen lär du dig mer om varför den svenska arbets-
rätten kom till, hur den är uppbyggd och hur den förhåller sig till eU-
rätten. Utbildningen hjälper dig finna stöd för att lösa problem på din 
arbetsplats med hjälp av det egna avtalet och arbetsrätten. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: I första hand förtroendevalda med förhandlingsrätt, men 
även andra förtroendevalda kan komma ifråga.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
11–16 april runö 26 februari
29 aug–3 sep runö 2 juli

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
26–30 april stockholm 12 mars
8–12 nov Göteborg 24 september

Distanskurs – studieträffar genomförs enligt följande:
Datum Sista ansökningsdag
steg 1, vecka 20, 17–19 maj 6 april
steg 2, vecka 24, 15–16 juni

kvalificerad fÖrHandlingsteknik

Utvecklar färdigheter hos förhandlaren. Vi tränar argumentationsana-
lys och ”svåra samtal” och att reflektera och få nya impulser. Obser-
vera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt det vill 
säga; lagar och avtal. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. Det egna för-
bundets förhandlingsutbildning. 
Målgrupp: förhandlare.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
8–12 maj runö 26 mars
6–9 juni runö 23 april
26–29 sep runö 2 juli
12–15 dec runö 29 oktober

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
25–27 okt Viskadalen 10 september

Arbetsrätt och förhandling ArbetsmiljöMissa inte 
chansen!

Obs! Det är sista ansöknings-
dag till LO som visas på dessa 
sidor. Ditt förbund har förmodli-
gen en tidigare ansökningsdag, 
kolla med dem för att vara på 
den säkra sidan.

Så här 
gör du din 
kursanmälan
Gör en intresseanmälan via 
din lokala studieorganisation. 
Vanligtvis är det den studie-
ansvarige på din klubb eller 
förbundsavdelning som du 
vänder dig till.

Du kan även länka dig vidare 
från www.lo.se/studier eller 
www.fackligutbildning.se.

Om du vill ringa och kolla 
hur man gör: 020-56 00 56.

Vad kostar det?
När du deltar i LOs kurser 
ersätts du antingen enligt för-
troendemannalagen, då har 
du lön från din arbetsgivare 
under kurstiden, eller också 
med skattepliktigt utbildnings-
arvode från ditt förbund. Ditt 
förbund eller din arbetsgivare 
betalar eventuell kursavgift, 
som är kurskostnaden, inklu-
sive kost, logi och resor.

Kontakta ditt eget förbund 
för att ta reda på vad som gäller 
för den kurs som du söker till.

Du kan även länka dig vidare 
från www.lo.se/studier eller 
www.fackligutbildning.se.

Om du vill ringa och kolla 
hur man gör: 020-56 00 56.

Kurs hemma 
eller borta?
LOs utbildningarna har både 
internatkurser och externat-
kurser .

Internatkurserna, med över-
nattningar, genomförs i regel 
på LOs folkhögskola Runö i 
Åkersberga.

Externatkurs innebär att 
utbildningen genomförs i när-
het av hemorten, vilket betyder 
att kursdeltagarna inte över-
nattar utan åker hem varje 
kväll. De kurserna har regio-
nal rekrytering, vilket betyder 
att de som går kurserna finns i 
närområdet till kursplatsen.



Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. 15

att informera ocH agitera

tvekar du ibland att ge dig in i diskussioner om knepiga frågor med 
arbetskamrater? Med den här kursens praktiska talövningar vinner du 
en ökad självkänsla i att prata i fackliga sammanhang och du lär dig 
att ta fram och formulera intressant muntlig information. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
21–26 feb runö 18 december
19–24 sep runö 2 juli

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
18–22 jan Örebro 4 december
22–26 mars Jönköping 5 februari
3–5 maj Katrineholm 19 mars
25–29 okt Malmö 10 september

fÖretagsekonomi

Kursen företagsekonomi har ett fackligt idéperspektiv och tar upp de 
grundläggande frågorna och begreppen från budget till bokslut. Den 
behandlar investeringar och avkastning, områden där klubben eller 
sektionen kan komma att vara en förhandlingsmotpart eller medverka 
i en samrådsgrupp. Den berör även det som kan påverka företaget 
utifrån, exempelvis marknaden. Några fackliga intresseområden som 
utbildningen tar upp är sambanden mellan god företagsekonomi, per-
sonalpolitik och ett bra och utvecklande arbete. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda samt bolagsstyrelseledamöter 
som tänker gå utbildningsstegen ”fackligt arbete i företagets styrel-
ser” och som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
29 aug–3 sep runö 2 juli

fackligt arbete i fÖretagets styrelse

en fyraveckorsutbildning, för LO-fackliga representanter i företagens 
styrelser. Kursen består av tre internatveckor och 40 timmars arbete 
hemma. Huvudinriktningen ligger på uppdraget, rollen och strategi i 
bolagsstyrelsearbetet. Kursen ska ge kunskap om motiven för facklig 
styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga 
verksamheten samt om bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funk-
tion. 
Förkunskaper: Deltagarna bör ha grundläggande kunskap om hur 
man läser ett bokslut och en budget samt ha genomgått facklig grund-
kurs (motsvarande) eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år. 
Målgrupp: LO-förbundens bolagsstyrelserepresentanter i företagens 
styrelser samt suppleanter till dessa.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
14–19 mars +  
18–23 april +  
23–28 maj +  
5 dagar distansstudier

runö 29 januari

19–24 sept +  
17–22 oktober +  
21–26 nov +  
5 dagar distansstudier

2 juli

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
11–15 okt +  
8–12 nov +  
13–17 dec +  
5 dagar distansstudier

Uddevalla 27 augusti

att synas ocH HÖras via massmedia

Kursen handla om hur mediearbetet är organiserat samt vilka me-
kanismer som styr nyhetsvärderingarna i tV, radio, tidningar. Du får 
insyn i hur journalister arbetar praktiskt. I utbildningen ingår att skriva 
pressmeddelande som kommenteras av medverkande journalist 
samt att planera mediekontakter.
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda och anställda som har/kommer 
att ha kontakter med massmedia, exempelvis ordföranden, ombuds-
män, informations- och massmedieansvariga.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
30 maj–2 juni runö 16 april 22 januari

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
29 nov–1 dec stockholm 15 oktober

retorik

Kursen handlar om att tala inför grupp. Genom talövningar och ana-
lyser av både tal och text utvecklas du att bli en bättre talare. Kursen 
utgår ifrån den urgamla konsten att tala, retoriken, dess principer och 
teorier. 
Förkunskaper: Insikter eller motsvarande kunskaper och gärna Infor-
mera och agitera. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda och anställda med viss vana att 
informera och uttrycka sig inför en grupp.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
14–17 mars runö 29 januari
17–20 okt runö 3 september

Externat med regional rekrytering
Datum Kursplats Sista ansökningsdag
8–10 juni Halmstad 23 april
29–30 sep Göteborg 2 juli

Information och opinion

Politik
den svenska modellen

Den svenska modellen står för bra välfärd för alla. Nu är den utsatt för 
hot från många håll. Många förtroendevalda känner behov av kunska-
per i grunderna för den svenska modellen. Kursen ger bakgrund och 
historia för att kunna ta en diskussion i fikarummet eller det vardag-
liga politiska sammanhanget.
Kursen belyser hur den svenska modellen och välfärdsstaten växte 
fram, men också vilken roll modellen kan spela i ett framtidsperspek-
tiv. Även eU-medlemskapet och vad det betyder för den svenska mo-
dellen behandlas, liksom företagens arbets- och organisationsformer 
i en allt mer internationaliserad och global ekonomi. 
Förkunskaper: Grundläggande förtroendemannautbildning samt In-
sikter eller motsvarande kunskaper. 
Målgrupp: fackligt förtroendevalda.

Datum Kursgård Sista ansökningsdag
11–16 april runö 26 februari

Ekonomi och bolagsstyrelse Runö 
folkhögskola

Runö folkhögskola i Åkers-
berga. fOtO: Lars fOrssteDt

Runö folkhögskola är LOs 
utbildnings- och utvecklings-
center. Huvudskolan ligger i 
Åkersberga utanför Stockholm 
där korta fackliga och politiska 
kurser äger rum. LO använder 
Runö folkhögskola för inter-
natkurser. För externatkur-
serna samarbetar LO och Runö 
med ett flertal lärare på skolor 
med anknytning till fack- och 
arbetarrörelsen.
www.runo.se
Telefon: 08-555 380 00

Barnomsorg 
under facklig 
utbildning
När du deltar på en LO-kurs på 
LOs folkhögskola Runö kan du 
ta med dig dina små barn över 
3 år. LO svarar för barnens 
kost, logi, resekostnader samt 
kostnader för barnomsorg. 
Kontakta Runö. Om barnen 
stannar hemma men du får 
extra kostnader för barnom-
sorg för att du är på kurs så har 
LO rekommenderat förbundet 
att ersätta dessa kostnader.

Midsommar-
afton facklig 
studiedag
Varje dag kan bli en facklig 
studiedag, när som helst på 
dygnet, tack vare LOs nätut-
bildningar. Midsommarafton 
2009 passade tio kursbesökare 
på. Fem studerade semesterla-
gen, tre studerade LAS, en gick 
kursen ”Därför finns facket” 
och en gick kursen ”Facklig 
solidaritet och människosyn”.

Facklig nätutbildning
Via LOs hemsida kan du hitta LO-kurser som du kan gå när som 
helst, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är korta självstu-
diekurser om facket och arbetsrätt. De utbildningarna kan med för-
del användas i studiecirklar på som diskussionsmaterial på möten.

Kurserna på nätet
Därför finns facket – en facklig introduktion på nätet.•	
facklig-politisk ordlista – förklarar fackliga och politiska termer.•	
eU – en fråga för oss i facket – om fackliga frågor i eU.•	
Om a-kassan – varför det är så viktigt att a-kassan förbättras och •	
ersättningen höjs till en rimlig nivå och a-kassans roll för individen 
och för samhället.
facklig solidaritet och människosyn – om att argumentera för facket •	
och fackliga värderingar.
Vad är ett kollektivavtal? – sex kortfattade avsnitt om vad avtalen •	
innehåller och varför de är så viktiga.
Utbildningar i arbetsrätt – förklarar och lär ut det viktigaste om några •	
lagar som gäller i arbetslivet: studieledighetslagen, semesterlagen, 
Lagen om anställningsskydd, förtroendemannalagen.

Vid självstudier tar de upp till en timme att gå igenom från början till 
slut.

Ny nätutbildning om a-kassan
Nu finns en utbildning om a-kassan, som främst vänder sig till 
förtroendevalda. Den handlar om a-kassans roll för individen, för 
samhället i stort och varför det är så viktigt att a-kassan förbättras 
och ersättningen höjs till en rimlig nivå. Utbildningen handlar mer 
om vad a-kassan är och varför a-kassan är viktig, och mindre om det 
tekniska: hur man går med och alla regler och villkor.

I slutet finns en pdf-presentation som kan användas till diskus-
sionsunderlag på möten eller studiecirklar. studietiden för utbild-
ning är 20 minuter. www.lo.se/natutbildning.
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Mitt första   
fackliga kursminne 
– Det var en kurs som egentligen var en studiecirkel som hette ”Med-
lem driver på”. Året var 1973 och det var Metall som ordnade den.

– Där var vi fler tjejer från Södertälje som gick. Vi utgick från våra 
egna erfarenheter. Kursledaren var en av oss och det viktiga var alla 
de diskussioner vi hade.

– Den här utbildningen var något helt annat den utbildning vi hade 
i skolan. I skolan tyckte jag det var jobbigt att yttra mig och obehagligt 
att behöva räcka upp handen och så. På kursen kändes det kul att göra 
det, jag var en del av gruppen, det var en härlig känsla. Jag längtade till 
nästa träff vi skulle ha nästa vecka. Det var en aha-upplevelse.

– Efter studiecirkeln fick jag gå min första internatkurs, en helg på 
LO-distriktets kursgård på Aspö i Sörmland. Där var vi ungdomar 

från olika arbetsplatser som 
studerade arbetarrörelsens 
historia och lagar och avtal 
på arbetsmarknaden.

– Det var så himla kul. Vi 
var tio från min egen arbets-
plats på Alfa Laval i Söder-
tälje som gick samtidigt.

– Vi upptäckte att det fanns 
mycket saker som vi inte fått 
lära oss i skolan. Dels inne-

höll kursen sånt som vi behövde veta för att förstå hur vi kunde göra 
på vår arbetsplats, dels förstod vi att politiken betydde något och att 
den hörde ihop med vår vardag.

– Vi förstod att vi kunde göra något själva och att vi inte behövde 
vänta ”tills vi visste bättre”. Kursen gjorde att vi startade en egen 
SSU-klubb för unga medlemmar i vår fackförening i Södertälje, SSU-
Metall.

– På kvällen spelade vi teater. Det kallades totalteater och var mycket 
populärt då. Alla i kursen hade en roll på scenen. Själv spelade jag dra-
peri vars uppgift var att gå åt sidan. Det är extra kul eftersom det jag 
lärde mig i livet var att göra precis tvärtom, jag lärde mig att ta plats, 
våga vara med. l

text: Jan sparrman
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Förtroendevald i facket
En handbok och utbildningsbok

Förtroendevald i facket  En handbok och
 utb

ildningsb
ok

facklig utbildning

Det är på arbetsplatsen som den fackliga styrkan – och därmed 
chanserna att skapa bra förhållanden för alla arbetande 
– grundläggs. De lokalt förtroendevalda är det viktigaste 
ledet i fackets verksamhet. Boken Förtroendevald i facket ska 
vara ett stöd för dem, kunna användas i facklig utbildning, 
men också som en handbok på arbetsplatsen. Den behandlar 
arbetarrörelsens värderingar, förhållanden på arbetsplatsen, 
välfärdsfrågor, ekonomi och mycket annat. 

Förtroendevald i facket är skriven av Karl-Olof Andersson. Han 
är författare, frilansjournalist och föreläsare med ett långt 
förfl utet i arbetarrörelsens press, senast som ledarskribent på 
Aftonbladet.

Reviderad upplaga februari 2007.

www.lo.se
isbn 91-566-2313-5
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Vald på jobbet

Vald på jobbet  

Vald på jobbet är LO och LO-förbundens grundbok för allmän 
utbildning av förtroendevalda. Innehållet bygger på de lagar 
och regler som styr arbetsmarknaden och är framtaget för att 
kunna användas på utbildningar där deltagarna ska ha rätt att 
gå med stöd av förtroendemannalagens §§ 6–7.

Utbildningarna kan hållas antingen av ditt eget fackförbund 
eller tillsammans med andra.

Mer och djupare kunskaper om din roll som förtroendevald 
kan du bland annat hitta i LOs utbildnings- och handbok, 
Förtroendevald i facket.

Vald på jobbet är skriven av Karl-Olof Andersson. Han är 
författare, frilansjournalist och föreläsare med ett långt 
förflutet i arbetarrörelsens press, senast som ledarskribent på 
Aftonbladet.

www.lo.se
isbn 91-566-2409-3

M
edlem

 i facket  

Medlem i facketMedlem i facket ger dej de första grundläggande kunskaperna 
om den fackliga organisationen på arbetsplatsen och om din 
och vår roll på arbetsmarknaden och i samhället. 

Boken berättar om medlemskapets möjligheter och ger ex-
empel från den fackliga vardagen på olika arbetsplatser. 

Du får förståelse för samband, värderingar, målsättningar och 
orsaker till villkoren på arbetsplatsen och på arbetsmarkna-
den.

Du får också kunskaper om samhällets trygghetssystem.

Vill du skaffa dej mer och djupare kunskaper om ditt med-
lemskap i din fackförening, kan du hitta fler material och 
webbkurser på LOs hemsida, www.lo.se. 

Medlem i facket är skriven av Inti Chavez Perez, född 1984, 
bor i Skärholmen i Stockholm och arbetar idag som journa-
list, bl a på Sveriges Radio.

www.lo.se
ISBN 978-91-566-2488-9

facklig utbildning

Om den fackliga organisationen 
på arbetsplatsen och i samhället

Förtroendevald i 
facket
en handbok och utbildnings-
bok.

IsBN: 91-566-2313-5

Pris: 95 kr

 antal ex  

Vald på jobbet
LO och LO-förbundens grund-
bok för allmän utbildning av 
förtroendevalda.

IsBN: 978-91-566-2560-2

Pris: 55 kr

 antal ex  

Medlem i facket
Om den fackliga organisatio-
nen på arbetsplatsen och i 
samhället.

IsBN: 978-91-566-2488-9

Pris: 35 kr

 antal ex  

På LOs hemsida finns material att hämta 
I hemsidans högerkolumn klickar du på ”Hämta material”.  
Där kan du också beställa material och en del finns även i  
pdf-format som du kan du ladda ner gratis.

Hämta på www.lo.se

Facklig utbildning ger den bas, den grund, som behövs för den 
fackligt förtroendevalda. Där finns kunskap och redskap att 
använda i det praktiska arbetet.

Ulla Lindqvist, vice ordförande LO.

”Det var  
en aha-
upplevelse.”

LOs Kunskapssystem 
Kurskatalog 2010

Facklig utbildning | 2010
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Ta chansen till 
facklig utbildning!

LOs kurser 2010

Den som blir vald till ett fackligt förtroendeuppdrag får en 
uppgift av sina kamrater. Den att utveckla och förändra. 
Då krävs möjligheter till nya kunskaper. Det är därför 
den fackliga  utbildningen fi nns.
 Läs om några av alla dem som tar chansen till facklig  
utbildning . Den chansen kan många fl er fackligt 
förtroendevalda  få. ULLAS FÖRSTA
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