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Niklas Landstedt är utbildningsansvarig i 
Byggnads region Öst. Han ser att organisering 
och utbildning går hand i hand. Därför lägger han 
mycket kraft på att medlemmar ska förstå den 
fackliga idén genom utbildning.  
Byggnads erbjuder medlemmarna grund-
läggandeutbildningar för att ni ska veta 
era rättigheter och skyldigheter. Vi ger 
dig koll på innebörden av kollektivavtal, 
svenska modellen, 
lite bakgrund till 
varför facket behövs 
och vilka försäkring-
ar som täcker upp 
om du skadas på 
jobb eller fritid. Kort och gott – allt viktigt 
för att ni ska känna er stärkta och våga 
säga ifrån om arbetsgivaren medvetet 
eller omedvetet bryter mot lag eller avtal. 
Under ett utbildningstillfälle finns alla 
möjligheter för dig att ställa frågor.

Flera av Byggnads regioner prioriterar 
utbildning. I Byggnads Öst har man alltid 
haft ett väldigt tydligt mål att medlemsre-
krytering ska vara det högst prioriterade 

målet. Studieverksam-
heten syftar till att stötta 
målet med en hög orga-
nisationsgrad. Målsätt-
ningen för regionen är 
att utbilda två procent 

av medlemskåren i vår grundläggande 
fackliga utbildning Påfarten. 

– En fackligt medveten arbetskamrat 
som varje dag kan ta diskussionen om med-
lemskapets värde med sina arbetskamrater 
ute på arbetsplatsen är så oerhört mycket 

viktigare för att bibehålla en hög organisa-
tionsgrad än om en ombudsman som kom-
mer ut en gång om året till boden på en 
fikarast, säger Niklas Landstedt.

EN DEMOKRATISK ORGANISATION
I region Öst uppmanar man alltid delta-

gare att fråga sina arbetskollegor om de är 
medlemmar. Ju fler vi är desto mer kan vi 
påverka gentemot arbetsgivaren.

¬Byggnads tycker det är viktigt att med-
lemmarna känner ett ägandeskap över sin 
organisation. De som är medlemmar kan 
påverka vad deras förening ska göra. Men 
utan utbildning faller den fackliga idén. 

– Vi kan ha jättebra villkor i kollektiv-
avtalet och hur stränga regleringar som 
helst i arbetsmiljölagstiftningen, men har 
vi inte medvetna medlemmar som känner 
till vad som gäller är varken lagstiftning 
eller kollektivavtal mycket till hjälp.  
Med utbildade medvetna medlemmar får 
vi helt enkelt en stark organisation, säger 
Niklas Landstedt.

Vi behöver ha en hög 
organisationsgrad om 
vi ska stå starka och 
ha bra villkor på jobbet

Stärk dig 
MED EN UTBILDNING
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BYGGNADS GRUNDLÄGGANDE  
FACKLIGA UTBILDNINGAR!  

Vi vet att många har valt att bli byggnadsarbetare för att man hellre vill vara ute och röra 
på kroppen än att sitta i en skolbänk. Därför är vår grundläggande utbildning Påfarten 
bara en dag. En fartfylld utbildning som är både intressant, rolig och informativ och där 
man får med sig grunderna i den fackliga idén.

Vill man utvecklas ytterligare genom att ta ett uppdrag har vi ett tydligt mål där vi säger 
att alla ska ha en utbildning för sitt uppdrag. Du kan läsa mer om våra olika utbildningar 
och vad som krävs för att ta ett uppdrag i Uppdragsguiden på byggnads.se
Är du ung och vill gå fler utbildningar gå in på ung.lo.se.

>>TEMA: UTBILDNING<< • 3 SNABBA   
JOHAN INFORMERAR • DRA AV FACKAVGIFTEN • MÖTEN & SÅNT 

Under vår medlemsutbildning Påfarten får du 
svaret. Påfarten är en endagsutbilning som hålls 
över hela landet.  
Det är Byggnads grundläggande utbild-
ning, den ger dig bättre koll på vad facket 
gör och varför det är 
viktigt att vara med-
lem. Den riktar sig 
både till dig som är 
medlem i Byggnads 
och till dig som ännu 
inte bestämt dig för att bli medlem. 

Du får träffa byggnadsarbetare från 
olika företag. Du får veta mer om vad din 
medlemsavgift går till och varför. Vi dis-
kuterar dina rättigheter och skyldigheter. 
Och dina förmåner.

Målet är att du går härifrån som en 
medveten medlem. Patrik Torneus är en 
av våra nya Påfartenhandledare i Väst.

– När jag själv gick Påfarten blev 
jag fackligt medveten. Det är Byggnads 
viktigaste utbildning anser jag, för den 

har så stor inverkan på många. Efter att 
jag gått Påfarten blev jag aktiv i kretsen 

och ville vara med och 
påverka. Mitt engage-
mang ledde till att jag 
blev framröstad till att 
bli kongressledamot. 
Jag djupdök direkt in i 

föreningen kan man säga.

Du vet väl om att du har rätt att få 
ersättning för att gå en facklig utbilning?

SKA JAG VARA MED I FACKET?
– För att förstå 
grundbultar i sin 
egen organisation 
och förstå vad 
ditt medlemskap 
innebär.

– När jag gick 
Påfarten och lärde 
mig mer om arbe-
tarhistoria kände 
jag ett stort ans-
var i att fortsätta 
kämpa för fackliga 
rättigheter. I mitt 
fall har det ut-
vecklats till ett 
politiskt intresse 
och att fortsätta 
utbilda mig.

– För att lära sig 
sin historia, få 
en bra grund till 
varför man ska 
vara medlem och 
varför vi behöver 
jobba för våra 
fackliga rät-
tigheter. 

1

2

3

  » Claes Danell,  
Påfartenhandledare,  
Norrbotten

  » Patric Torneus,  
Påfarenhandledare,  
Väst

3SNABBA!

Varför Varför ska man gå 
Påfarten?

Efter att jag gått 
Påfarten blev jag aktiv 
i kretsen och ville vara 
med och påverka.

GÅ IN OCH ANMÄL DIG NU PÅ 
PAFARTEN.BYGGNADS.SE

  » Stephanie Olsson,  
Påfartenhandledare,  
Väst
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