
Med arbetstagarrepresentanter 
i styrelsen blir besluten bättre 
förankrade och lättare att  
genomföra, och samarbets- 
klimatet på företaget blir bättre. 

Tillsammans bygger vi   
långsiktigt lönsamma   
företag – det tjänar vi alla på.

Varför ska man ha uppdraget?

Du behövs!
Tusentals lediga 
styrelseplatser i 
svenska företag  
väntar på att tillsättas 
av en arbetstagar-
representant.

Du har stort ansvar men  
också en oerhörd stor chans 
att vara med och påverka.  
För att inte tala om vilken nytta 
det gör för dina personliga 
erfarenheter och ditt cv.

Personalen på alla aktiebolag med 25 eller fler 
anställda – om de har lokalt kollektivavtal – har 
lagstadgad rätt att utse representanter till bolags-
styrelsen. De kallas arbetstagarrepresentanter.

Fackliga 
organisationer 
utser till 
uppdraget 
men rollen 
är inte facklig.

Passar du i bolagsstyrelsen?

• Du ska ha civilkurage och öppet 
våga säga din mening i styrelsen.

• Du har goda kunskaper om   
företaget, kan uttrycka dig väl  
och är intresserad av ekonomi. 

• Har du erfarenhet av fackligt  
arbete är det ytterligare en merit. 

  H
ur

 blir 
man vald?

Det sker på olika sätt. Du kan bli tillfrågad  
av den lokala klubbens valberedning eller 
klubbordförande. Om det finns flera klubbar 
på arbetsplatsen bestämmer och utser dessa 
en person gemensamt. Eller så kan du själv 
anmäla att du är intresserad av uppdraget 
till det lokala facket.

Vad ger 
det mig?



ATT 
TÄNKA 
 PÅ

TIPS 

1. Sätt dig in i frågorna.
Ju mer aktiv och påläst du är desto bättre.

2. Kräv underlag.
Det har du inte bara rätt till – du har till och
med en skyldighet att göra det.

3. Våga fråga – igen och igen.
Be de andra i styrelsen förklara sådant som
du inte förstår. Får du luddiga svar – be dem
förklara bättre.

4. Var aktiv.
En ledamot som bara sitter tyst är inte kul.
Du måste bekänna färg. Dessutom har du
roligare om du är med och diskuterar.

5. Ta upp det som händer i företaget, men gör
det som strategiska frågor. Du har andra
infallsvinklar på frågorna som diskuteras och
det är viktigt att föra fram.

6. Du har samma uppdrag som resten av
styrelsen. Utanför styrelsen har vi olika
hattar. Men i styrelsen har vi samma hatt
– vi vill det bästa för bolaget.

– så lyckas du som
arbetstagarrepresentant!

Vad gör PTK för dig?
UTBILDNINGAR
Vi utbildar dig inom tre områden: Rollen, ekonomi 
och strategi. Mer om våra utbildningar hittar du på 
www.ptk.se.

MATERIAL
Vi har lera böcker som du kan beställa eller ladda 
ner på www.ptk.se.

Våra handböcker används även som kurslitteratur.

STÖD
Vi svarar gärna på dina frågor. Det kan röra 
problem du stött på i din roll eller frågor om våra 
kurser och vår information. 

www.ptk.se
bolagsstyrelse@ptk.se

– innan du tar plats
i bolagsstyrelsen

PTK utbildar hundratals bolags- 
styrelserepresentanter varje år.  
Ditt uppdrag är viktigt och  
påverkar företaget positivt!
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På uppdrag av våra 27 medlemsförbund utbildar vi 
deras arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.

Det är viktigt på riktigt!




