
Påverka  
på jobbet!
5 skäl och 3 sätt att engagera  
dig fackligt på arbetsplatsen.



Utveckla arbetsplatsen. 
Och dig själv!
Hur du har det på jobbet påverkar dig. Så påverka hur du har det  
på jobbet! Med ett fackligt uppdrag drar du verkligen nytta av hela  
kraften i medlemskapet, får chansen att driva viktiga frågor för dig  
och dina kollegor och göra arbetsplatsen ännu bättre. 

Att vara förtroendevald är att göra skillnad på jobbet.   
För din skull. Och alla andras.

Nyfiken på  
fackligt uppdrag? 
Här hittar du 5 bra skäl att engagera dig på jobbet:

PERSONLIG UTVECKLING OCH NYA NÄTVERK

Som förtroendevald utvecklar du dina personliga egenskaper, lär dig mer om dig  
själv och får möjlighet att knyta kontakter i olika sammanhang. 

5

INSYN OCH INFLYTANDE   

Du får insyn i vad som händer på   
företaget och möjlighet att påverka  
verksamheten och era villkor. 

1 FÖRTROENDET  

Du får möjlighet att föra dina  
kollegors talan i viktiga frågor,  
och göra skillnad på jobbet. 

2

KOMPETENSHÖJNING  

Du får möjlighet att lära dig mer om  
rättigheter i arbetslivet via Unionens  
stora utbud av kurser och aktiviteter.

3 MERITERANDE UPPDRAG  4 Som förtroendevald får du    
erfarenheter som stärker dig  
i din framtida karriär. 



Bra lagar i ryggen ger dig:
FACKLIG TID
Som facklig representant omfattas du av förtroendemannalagen.  
Det innebär att du har rätt att utföra fackligt arbete och delta i  
utbildning på betald arbetstid i den mån uppdraget kräver.  

RÄTT ATT VETA OCH TYCKA
Tack vare medbestämmandelagen har du som facklig företrädare  
rätt till information och förhandling innan viktigare förändringar av 
verksamheten.

STÖD I ARBETSMILJÖARBETET
Arbetsmiljölagen och andra föreskrifter pekar ut hur arbetsgivaren 
ska förebygga ohälsa och olycksfall på jobbet, i samverkan med 
arbetsmiljöombud. 

PLATS VID BORDET
Om ni är minst 25 anställda på arbetsplatsen ger lagen om styrelse-
representation er rätt att utse 2 representanter i bolagsstyrelsen.

3 sätt att påverka hur  
ni har det på jobbet:

ARBETSPLATSOMBUD 
Arbetsplatsombud är länken  
mellan medlemmarna på arbets-
platsen, arbetsgivaren och Unionen. 
Du har rätt till information från 
arbetsgivaren och möjlighet  
att påverka i verksamheten. 
Du kan väljas med olika mandat  
och har du förhandlingsmandat får 
du förhandla med arbetsgivaren i 
vissa frågor. Ni kan med fördel vara 
flera arbetsplatsombud. 

Skanna och kolla Skanna och kolla

KLUBB 
Om ni är fem eller fler medlemmar.  
Det mest kraftfulla sättet att  
engagera sig på då ni är flera som  
driver frågorna och får insyn och 
inflytande över löner, arbetstider, 
semester, nya chefer, uppsägningar  
och andra frågor som engagerar er.

Skanna och kolla

ARBETSMILJÖOMBUD 
Som arbetsmiljöombud verkar du  
för att du och dina kollegor ska må 
bra av och på jobbet. Du samverkar 
med arbetsgivaren i frågor som 
rör den fysiska, organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön, som till 
exempel utformningen av kontoret, 
arbetsbelastning och insatser  
som bidrar till att fler trivs och  
mår bra på arbetsplatsen.  



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. 
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Möt andra 
engagerade!
På Unionens Instagram (@unionensverige) 
delar andra förtroendevalda med sig av sin 
fackliga vardag i flödet. Och på unionen.se/
fortroendevald kan du läsa om hur Ellinor  
höjde lönerna,  Sofia fixade övertidsersätt-
ning, Joakim räddade kvar jobben och  
Jaser höjde temperaturen på kontoret. 


