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Kunskap skapar trygghet  
och ger kraft
Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De skapar förutsättningar för att du ska känna 
dig trygg och stark i din roll som förtroendevald. Kurserna ger dig den kunskap du behöver och är samtidigt 
en mötesplats för gemenskap och inspiration. Starta upp ditt fackliga arbete med våra grundläggande 
kurser. När du har varit igång ett tag är det dags att bygga på din kompetens med någon av Unionens fort-
sättningskurser, särskilt om du ingår i en förhandlingsdelegation, löneförhandlar eller är ordförande. När du 
börjar bli mer erfaren och vill fylla på med ytterligare kunskaper erbjuder vi fördjupningskurser.

Behöver du hjälp med att planera din utveckling – kontakta ditt regionkontor.

Du vet väl om att du hittar alla kurser för dig under ”Mitt Uppdrag” på unionen.se

GRUNDKURSER

FORTSÄTTNINGSKURSER

FÖRDJUPNINGSKURSER

E-KURSER ÖVRIGT

•• Facklig grundkurs för förtroendevalda
•• Facklig introduktion för arbetsplatsombud 
•• Hur säljer vi vår idé – för dig som är förtro-
endevald
•• Nycklar i framgångsrik kommunikation
•• Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i 
arbetsmiljö
•• Med rätt att vara olika
•• Inspiration för lokala valberedare
•• Inspiration för regionala valberedare
•• Coachande förhållningssätt – för dig som 
förtroendevald
•• Kurs för nya regionstyrelseledamöter 

•• Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
•• Aktivt lönearbete 
•• Lönekartläggning
•• Omorganisation MBL/LAS i praktiken
•• Träningsläger för förhandlare 
•• Bättre psykosocial arbetsmiljö

•• Arbetslivets juridik 15 hp – i samarbete med 
TCO Fackliga Akademi
•• Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp – i samarbete 
med TCO Fackliga Akademi 
•• Europasamarbetets möjligheter –i sam arbete 
med TCO Fackliga Akademi 
•• Unionens ledarskapsprogram för förtroende-
valda – i samarbete med Mercuri International 

•• Facklig grundkurs på webben
•• Facklig introduktion för arbetsplats-
ombud på webben 
•• Bättre lönearbete
•• Förhandling omorganisation
•• Koll på kollektivavtalet
•• Koll på utvecklingsavtalet
•• Kongressen – så funkar det
•• Lönekartläggning och analys enligt 
diskrimineringslagen
•• Ny som regional valberedare
•• Seminarium för mångfald – öppna 
arbetsplatsen

•• Mentorskapsprogram för förtroende-
valda 
•• Utveckla dig i rollen som förtroende-
vald
•• Grupputveckling för klubbstyrelser
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Grundkurser

Facklig introduktion för arbetsplatsombud
Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud. Du får kunskaper om och 
möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen och din roll som arbetsplatsombud. Du får också 
en orientering i lagar och avtal. Facklig introduktion för arbetsplatsombud finns också som e-kurs, 
se sidan 8.

SUNDSVALL 2020-02-20 
LULEÅ 2020-02-20

Facklig grundkurs för förtroendevalda
Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för 
att gå Unionens övriga kurser. Du får en kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Facklig grundkurs 
finns också som e-kurs. 

UMEÅ 1x3 dgr, 2020-03-17, 2020-03-24 och 2020-03-31
LYCKSELE 2020-05-05--07
SKELLEFTEÅ 1x3 dgr, 2020-09-15, 2020-09-22 och 2020-09-29

Hur säljer vi vår idé – för dig som är förtroendevald
En grundkurs som ger dig trygghet och färdigheter att samtala om Unionen och vår idé, till exempel när du 
värvar nya medlemmar. Du får verktyg och samtalsmetodik som hjälper dig att skapa en bra diskussion 
och nå dit du vill. Håll utkik på unionen.se för datum och sista anmälningsdag 

Nycklar i framgångsrik kommunikation
Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation i möten, ett värdefullt verktyg i dialogen med 
både medlemmar och arbetsgivare. Vi går igenom nycklar som leder till framgångsrika möten mellan såväl 
individer som i grupper.

SUNDSVALL 2020-02-26--27 
LULEÅ 2020-02-26--27

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljö frågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/
skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar bör gå.

SUNDSVALL 2020-03-10--12, LULEÅ 2020-05-05--07, ÖRNSKÖLDSVIK 2020-09-29--10-01
SKELLEFTEÅ 2020-10-20--22
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Med rätt att vara olika
En grundkurs som ger dig kunskap att se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får verktyg 
för att vara uppmärksam på och ha förståelse för hur du kan arbeta med aktiva åtgärder för att kartlägga, 
analysera, åtgärda och följa upp diskriminering på din arbetsplats.

LULEÅ våren 2020, när anmälan till kursen är öppen kan du hitta den på unionen.se/kurser-och-aktiviteter.
UMEÅ 2020-11-18
SUNDSVALL 2020-12-02

Inspiration för lokala valberedare
Hitta rätt person för rätt uppdrag. I den här kursen går vi igenom grunderna i ditt uppdrag som valberedare 
i klubben. Hur du lyckas hitta och rekrytera nya förtroendevalda och hur du på bästa sätt planerar ditt år 
som valberedare.

Kursen erbjuds som E-kurs, se vidare sidan 8.

Inspiration för regionala valberedare
En inspirationsdag med fokus på erfarenhetsutbyte och dialog. Vi delar med oss av goda exempel, disku-
terar utmaningar och lär av varandra. Syftet är att skapa en djupare förståelse för uppdragets olika delar. 

Kursen erbjuds våren 2020. När anmälan är öppen kan du hitta den på unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Coachande förhållningsätt
Ett coachande förhållningssätt innebär bland annat att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer 
öppna frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar på en frågeställning eller 
utmaning. På kursen får du får möjlighet att öva på ett coachande förhållningssätt tillsammans med övriga 
kursdeltagare med hjälp av de verktyg du blir introducerad i.

LULEÅ 2020-11-11--12
UMEÅ 2020-03-24--25
SUNDSVALL 2020-12-10

Kurs för nya regionstyrelseledamöter 
Kursen vänder sig till dig som är ny som ledamot i en regionstyrelse. Kursen ger grundläggande kunskap 
om Unionens demokrati och styrning samt regionstyrelsens roll och uppdrag. 

Kursen erbjuds våren 2020. När anmälan är öppen kan du hitta den på unionen.se/kurser-och-aktiviteter. 
Vid frågor kontakta ledningssekretariatet@unionen.se
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Fortsättningskurser
Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
En kurs där vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Med ett 
tydligt arbetsmiljöperspektiv i förhandling och dialog med arbetsgivaren kan du ta tillvara medlemmarnas 
intressen på ett bättre sätt.

LULEÅ 2020-02-13 
UMEÅ 2020-04-21  
SUNDSVALL 2020-12-03

Aktivt lönearbete
Fortsättningskurs som ger dig kunskaper om den lokala löneprocessen. Du får lära dig att hitta faktaunderlag 
och argument i löneavtal, årsredovisningar och annan ekonomisk information. Vi går igenom löneårets olika 
delar och hur du skapar dialog med medlemmarna, så att du kan företräda dem på ett förtroendefullt sätt.

LULEÅ 2020-01-28--30
SUNDSVALL 2020-03-10--12

Lönekartläggning
Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi lyfter frågor 
som: Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna?

LULEÅ 2020-09-29
SUNDSVALL 2020-11-26

Omorganisation MBL/LAS i praktiken
En fortsättningskurs där vi går igenom händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som 
följd. Vi tittar också på hur du kan tillämpa gällande lagar. Lagtexternas teori omsätter vi till praktiska 
övningar och konkreta diskussioner. 

UMEÅ 2020-10-13--15
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Träningsläger för förhandlare
Vi går igenom hela förhandlingsprocessen och jobbar med både förhandlingsarbetet och din roll som 
förhandlare. Du får lösa ett antal förhandlingssituationer, från problemanalys till färdig lösning och åter-
koppling till berörda medlemmar.

UMEÅ 2020-11-24--26

Bättre psykosocial arbetsmiljö
Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykoso-
ciala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar en frisk arbetsplats och 
får verktyg för att arbeta förutsättningsskapande.

SUNDSVALL 2020-01-29--30 
UMEÅ 2020-11-03--04
LULEÅ 2020-12-01--02
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Fördjupningskurser
Arbetslivets juridik 15 hp
Fristående universitetskurs som ger dig allmän och särskild kunskap om svensk arbetsrätt, hur den regle-
rar arbetsmarknaden och hur olika aktörer påverkar regleringen. Du får både redskap och kunskaper för att 
bättre kunna företräda Unionens medlemmar i det moderna arbetslivet.

Läs mer om kursen på www.tco.se/fackligaakademin. Om anmälan till kursen är öppen kan du hitta den på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp
Fristående universitetskurs med fokus på grundläggande teorier, begrepp och sambanden mellan arbets-
miljö och hälsa. 

Läs mer om kursen på www.tco.se/fackligaakademin. Om anmälan till kursen är öppen kan du hitta den på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Europasamarbetets möjligheter 
En kurs för dig som är nyfiken på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli 
mer delaktig. 

Läs mer om kursen på www.tco.se/fackligaakademin. Om anmälan till kursen är öppen kan du hitta den på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Unionens ledarskapsprogram för förtroendevalda
Fokus för Unionens ledarskapsprogram är att stärka dig i din roll som ledare och förtroendevald. Du får 
möjlighet att utveckla din kompetens att leda och engagera medlemmar och förtroendevalda. Unionen 
genomför programmet en gång varje år i samarbete Mercuri International. 

Om anmälan till kursen är öppen kan du hitta den på unionen.se/kurser-och-aktiviteter
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E-kurser
Facklig grundkurs på webben
Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att 
gå Unionens övriga kurser. Du får en kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. 

Anmäl dig till kursen på unionen.se/kurser-och-aktiviteter.

Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben
Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud. Du får kunskaper om och 
möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen och din roll som arbetsplatsombud. Du får också 
en orientering i lagar och avtal.

Anmäl dig till kursen på unionen.se/kurser-och-aktiviteter.

Bättre lönearbete
Introduktionskurs om det lokala lönearbetet för er som har bildat en ny klubb eller bara vill fräscha upp 
kunskaperna. I kursen får du kunskap om många av de frågor kring lön som kan hamna på klubbens bord, 
löneprocessen och om uppdraget som löneförhandlare.

Kursen hittar du på unionen.se där du även registrerar dig för att få tillgång till den. Kursen finns också på 
Mitt Unionen – inloggat läge på unionen.se.

Förhandling omorganisation
I kursen får du kunskap, tips och råd om hur du ska agera när arbetsgivaren vill förhandla om en förändrad 
organisation som innebär att medlemmar riskerar att förlora sitt arbete på grund av arbetsbrist.

Kursen hittar du på unionen.se. Kursen finns också på Mitt Unionen – inloggat läge på unionen.se.

Koll på kollektivavtalet
Få bättre koll på ditt kollektivavtal genom att gå att gå en kurs om det avtal som gäller på din arbetsplats. 
Du får kunskap om avtalets innehåll och råd och stöd kring hur ni kan använda avtalet på er arbetsplats.

Logga in på Mitt Unionen på unionen.se. Om det finns en e-kurs för ditt kollektivavtal så visas kursen där. 
Det finns kurser för 43 olika avtal.

Koll på utvecklingsavtalet
Introduktionskurs om utvecklingsavtalet. Utvecklingsavtalet sätter ramarna för inflytande och utveckling 
på arbetsplatsen. I kursen får du lära dig mer om hur ni kan använda och anpassa avtalet för att utveckla 
medbestämmandet på just er arbetsplats.

Kursen hittar du på unionen.se. Kursen finns också på Mitt Unionen – inloggat läge på unionen.se.
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Kongressen – så funkar det 
Kursen ger dig en introduktion till hur kongressen går till och din roll som kongressombud.

Kursen hittar du på unionen.se.

Lönekartläggning och analys enligt 
diskrimineringslagen
I den här kursen går Unionens utredare inom området Lika rättigheter och möjligheter, igenom arbetet med 
lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen. Syftet med kursen är att du ska få kunskap om de 
olika steg som ingår i arbetet med lönekartläggning och analys och känna till vilka begrepp som används.

Kursen hittar du på unionen.se. Den finns också på Mitt Unionen – inloggat läge på unionen.se.

Ny som regional valberedare
Kursen ger dig en introduktion till uppdraget och du får ta del av andra regionala valberedares erfarenheter.

Kursen hittar du på unionen.se.

Seminarium för mångfald – Öppna arbetsplatsen
Öppna arbetsplatsen är ett seminariekoncept för Unionens förtroendevalda och medlemmar. Syftet är att 
skapa förutsättningar för samtal kring inkludering och mångfald lokalt på arbetsplatsen.

På unionen.se (sök efter ”Seminarium för mångfald”) hittar du som vill arrangera ett seminarium filmer, 
stöd och tips hur du går tillväga.
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Övrigt
Mentorskapsprogram för förtroendevalda
Programmet vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som förtroendevald, som adept eller mentor. 
Unionen erbjuder Mentorskapsprogrammet regionalt. Som mentor ser vi att du har lång erfarenhet som 
förtroendevald inom Unionen och som adept att du har grundkunskaper i ditt fackliga uppdrag.

Regionala skillnader kan förekomma. För mer information och anmälan besök unionen.se.

Grupputveckling för klubbstyrelser
Grupputveckling för klubbstyrelser är att stärka styrelsen i ert gemensamma arbete i syfte att öka kvalitén 
på styrelsens arbete, både när det gäller innehåll och effektivitet. Med ett bra arbete i styrelsen utvecklas 
också ett bra fackligt arbete på arbetsplatsen – både i relationen till medlemmarna och till arbetsgivaren.

Kontakta ditt regionkontor för att anmäla intresse och för att få mer information.

Utveckla dig i rollen som förtroendevald
Vilka utmaningar stöter du på i din roll som förtroendevald? Kom och dela med dig av dina erfarenheter och 
funderingar tillsammans med andra förtroendevalda. Du får möjlighet att reflektera, ge och få stöd och nya 
perspektiv på hur du kan agera i rollen som förtroendevald. 
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Praktisk information
F-märkt
Vid varje kurs anges om den är f-märkt eller inte. F-märkning av kurs innebär att du som är förtroendevald 
har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner när du går kursen, enligt 6 & 7 §§ Förtroende-
mannalagen. Förtroendemannalagen skiljer emellertid på ledighet med lön och ledighet utan lön. Om 
ledighet berör förhållanden på den egna arbetsplatsen föreligger rätt till ledighet med bibehållna anställ-
ningsförmåner. Om ledigheten fordras för det fackliga uppdraget men inte för det fackliga arbetet på den 
egna arbetsplatsen har den förtroendevalda rätt till ledigheten, men arbetsgivaren har rätt att göra avdrag 
från lönen för den tid som den förtroendevalda är ledig.

Detta gäller under förutsättning att
 • Din arbetsplats har kollektivavtal

 • Din arbetsgivare har fått information om att du är fackligt förtroendevald

 • Du har behov av utbildningen för ditt fackliga uppdrag

 • Ditt uppdrag och kursens innehåll har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren

 • Du har ansökt om ledigt för kursen i god tid, minst 14 dagar innan.

Om kursen inte är f-märkt, prata med din chef i god tid och lyft detta som en del i din kompetensutveck-
ling. Många kurser innehåller sådant som du har nytta av även i din yrkesroll.

Kostnader
Unionens kurser är kostnadsfria med undantag för Bättre arbetsmiljö (BAM) och Bättre psykosocial 
arbetsmiljö.

Läs mer under respektive kurs på www.unionen.se. 

Eventuella resekostnader betalas av Unionen. Blankett för reseräkning delas ut på respektive kurs. 

Ifylld blankett skickas till ditt regionkontor.

Förlorad arbetsinkomst
För de kurser som inte är f-märkta betalar Unionen för förlorad arbetsinkomst om du får löneavdrag. 
Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en särskild 
blankett att du får löneavdrag. Blanketten finns på unionen.se, sök efter dokumentnamnet (ledighetsintyg) 
i sökrutan, så kommer du till en nedladdningsbar pdf-fil.



www.unionen.se

UNIONEN ÄR SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND

Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både egenföretagare och studenter.

Vår vision är att tillsammans skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.


