
Vad gör ett arbetsplatsombud?
Vad är viktigt för dig och dina kollegor? Vad vill ni 
förbättra eller förändra på er arbetsplats? Som arbets-
platsombud är du dina kollegors röst mot arbetsgiva-
ren och tillsammans kan ni driva igenom förändringar 
på arbetsplatsen. Du arbetar hela tiden för att ni 
ska få ut så mycket som möjligt av ert arbetsliv. Du 
kan vara den som skapar engagemang vid fikabor-
det, genom att ordna aktiviteter, möten och nätverk 
för medlemmarna. Finns det fler som vill engagera 
sig, kanske i någon särskild fråga så kan med fördel 
hjälpas åt. Ju fler desto bättre. Ju fler vi är i Vision, 
desto starkare blir vi. Ställ frågan om medlemskap till 
alla som ännu inte är med i Vision. Det handlar också 
om att vara coach inför medlemmarnas lönesamtal, 
och att föra fram enskilda medlemmarnas behov i 
förhandlingar som gäller löne- och anställningsvillkor. 
Du är kontaktperson på arbetsplatsen för den lokala 
klubbens/avdelningens styrelse. Om det inte finns nå-
gon styrelse på din arbetsplats har du i stället kontakt 
med Visions regionala center. 

Hur är det att vara arbetsplatsombud?
Ett arbetsplatsombud berättar: Gustav Södling berättar 
om hur det är att vara ombud. 
vision.se/ombud-berattar

Hur gör jag för att bli arbetsplatsombud?
Kontakta styrelsen för den lokala Visions klubb/avdel-
ning på din arbetsplats. Finns det inte någon tar du 
istället kontakt med Visions regionala center. Styrelsen 
eller det regionala centret kallar till medlemsmöte där 
ombud väljs. Om det inte finns en lokal Visionsklubb 
på din arbetsplats kan du starta en, så här gör du:
vision.se/bildaklubb

Några verktyg för dig som är arbets-
platsombud
Bli säkrare i ditt fackliga uppdrag? 
Vision har tagit fram en e-utbildning för arbetsplats-
ombud som ger dig koll på hur du blir aktiv i dialogen 
med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställ-
da. Du får även lära dig hur du kan vara aktiv i sam-
verkan på arbetsplatsen och coacha medlemmarna 
rätt när de behöver rådgivning eller fackligt stöd. För 
att gå denna e-utbildning behöver du en dator. 
vision.se/e-utbildningar

Bjud in till en engagerande aktivitet - fikasnack
Som arbetsplatsombud kan du föra skillnad på arbets-
platsen. Att ordna en enkel fikaträff, en temalunch 
eller en föreläsning ska inte vara svårt. I engagemang-
skiosken kan du plocka ihop det som behövs för en 
aktivitet. vision.se/engagemangskiosken

Att ställa frågan
Att rekrytera nya medlemmar är ett viktigt uppdrag 
som arbetsplatsombud i Vison. Ju fler medlemmar vi 
har och ju fler yrkesgrupper som Vision företräder, 
desto starkare är vi gentemot arbetsgivarna och vid 
kollektivavtalsförhandlingar. Vision har sammanställt 
tips, argument och material du kan behöva när du som 
arbetsplatsombud ska lyckas med din rekrytering av 
nya medlemmar till Vision. vision.se/rekryteringstips

Det finns även en e-utbildning som du kan gå för att 
bli bättre på att rekrytera nya medlemmar.  
vision.se/e-utbildningar

För fler verktyg för dig i din roll som arbetsplatsom-
bud, besök vision.se/fortroendevald

Har du nyss fått frågan om att bli ombud på din arbetsplats? Eller finns 
det inget ombud där du arbetar, och du är sugen på att bli det? 

Bli ombud i Vision


