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Här finns mer information 
kring facken och dess historia

www.ABF.se

www.LO.se

www.handels.se

www.informationsverige.se

Du kan gå in på samtliga fackförbund och 
läsa mer om fackets historia.

LO är en sammanslutning av 14 fackför-
bund. LOs uppgift är att leda och samordna 
förbundens strävanden att tillvarata arbets-
tagarnas intressen på arbetsmarknaden.

De olika fackförbunden inom LO:
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Handelsanställdas förbund
Hotell- och restaurangfacket
Industrifacket Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Målarna
Pappersindustriarbetareförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Transportarbetareförbundet

Källor

ABF
LO
Arbetsförmedlingen
Fackföreningar-Wikipedia
Handels

Fackets historia
Arbete och utbildning
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Arbetarnas 
 bildningsförbund          
• Grundades 1912 och är Sveriges  största 

studieförbund.

• Folkbildning – kunskap sprids av folk 
genom folk.

• Erbjuder studiecirklar, kurser, 
 före läsningar och kulturarrangemang.

• ABF utgår ifrån varje persons intressen  
och behov.

Det fackliga löftet
Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några 
omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre 
lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om  
vi alla  håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla 
våra krav!

Syftet/budskapet med det fackliga löftet är att framhäva 
bl.a. värdet av kollektivavtalet.

Genom att hålla det fackliga löftet och vara många 
 medlemmar i facket, kan vi teckna starka kollektivavtal 
som ger arbetarna trygga anställningar, bra löner och 
bra arbetsmiljö på arbetsplatser.

Den första fackföreningen
För över 100 år sedan bildades den första fackföreningen  
av smederna.

Den fackliga kampen har sedan arbetarrörelsens födelse 
i slutet av 1800-talet handlat om alla människors lika 
värde. Grundläggande frågor som rätten till en bra lön, 
en trygg anställning och en bra balans mellan arbete, 
vila och fritid har stått överst på kravlistan.

Arbetarna  jobbade många timmar  (14–16 timmar) per 
dag, sju dagar i veckan och semester fanns inte.

Lönerna var för låga, då varande arbetsgivare bara fick 
ören och det arbetarna fick räckte knappt till mat för 
barnen som de knappt hann träffa.

Plats för bild


