
Organisationspolitisk rapport 
 

Inledning 
SKTF har som främsta uppgift att arbeta för att förbättra villkoren i arbetet för våra med-
lemmar. Organisationspolitiken syftar till att vi i samverkan med andra fackliga organisatio-
ner, och genom att ha ett tydligt organisations- och ansvarsområde, kan få största möjliga 
styrka gentemot våra arbetsgivare inför uppgiften att förbättra villkoren. Förbundsmötet 
1999 fastställde några organisationspolitiska målsättningar i programmet ”Strategier för 
framtiden”. Mycket har hänt i samhället och i relationerna mellan de fackliga organisationer-
na sedan dess, och många av de politiska och ekonomiska bedömningar som låg till grund för 
diskussionerna på förbundsmötet 1999 är i dag inaktuella.   

Det är alltså hög tid att föra nya diskussioner om organisationspolitiken, om vad vi vill åstad-
komma och hur vi ska arbeta. 

Bakgrund 

Organisering, representativitet och samverkan  

Utgångspunkten för den fackliga organiseringen är det frivilliga medlemskapet. En stor och 
homogen medlemskår är grunden i den fackliga styrkan. Samtidigt grundas den fackliga styr-
kan också på organisationernas representativitet, samordning och samverkan på alla nivåer. 
Fackets grundidé är att vara en lönekartell där priset på medlemmarnas arbete garanteras i 
kollektivavtal. För att lyckas med det krävs största möjliga styrka gentemot arbetsgivarna. 
Fackförbunden ska ha avgränsade ansvarsområden och inte slösa kraft på interna organisa-
tionsstrider.  

Facklig uppbyggnad 

Under det tidiga nittonhundratalet bildades många tjänstemannaorganisationer på många 
olika orter runt om i Sverige. Det blev snart tydligt att dessa organisationer skulle tjäna på att 
samverka snarare än att de var och en, skilt från varandra, skulle verka för sina medlemmars 
bästa. Detta resulterade efter hand i samgåenden och sammanslagningar. Det blev också tyd-
ligt under dessa år av facklig uppbyggnad att de fackliga strävandena skulle tjäna på att för-
bunden sinsemellan skulle vara överens om vilka ansvarområden som respektive förbund 
hade. TCO bildades och inom ramen för denna fackliga samverkan skapades den fackliga 
struktur för tjänstemän som vi känner i dag.  

Varför organisationspolitik? 

Fackförbunden ska ha tydliga ansvarsområden som ger största möjliga styrka mot arbetsgi-
varna. Förbunden ska genom samverkan och avtal strukturera sina relationer så att denna 
styrka kan uppnås. Förbunden ska lösa sina tvister genom samverkan. En gemensam grund 
för TCO-förbunden är den partipolitiska obundenheten. Förbunden ska kunna arbeta inom 
väl avgränsade ansvarsområden med tydliga, trygga och av alla respekterade gränser mellan 
förbunden. 
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Rådande fackliga strukturer 

Grundläggande organisationssamverkan 

Sverige är världens fackligt mest genomorganiserade land med tre centralorganisationer, ett 
antal karteller och närmare 100 fackförbund. Även arbetsgivarsidan är heltäckande organise-
rad inom de drygt 100 branschområdena.  

Inom ramen för LO samverkar förbund för traditionella arbetargrupper. Inom TCO samver-
kar tjänstemän oavsett yrke eller hierarkisk ställning. Inom SACO samverkar akademiker. 
Några förbund, exempelvis Ledarna och Syndikalisterna, står utanför denna samverkan.  

Denna grund har satt sin prägel t o m på svensk arbetsrätt och utgör en allmänt accepterad 
plattform för relationerna förbunden emellan. Men grunden kan förändras, vilket bland an-
nat visas av att LO-förbundet Försäkringsanställdas Förbund fusionerats med TCO-
förbundet ST.  

Vertikal, utbildnings- eller yrkesinriktad organisering 

Inom tjänstemannarörelsen finns i dag olika principer för hur olika förbund valt att organise-
ra sig. De vertikala förbunden vill organisera alla på en arbetsplats, oavsett tjänsteställning 
eller hierarkisk position. Det som förenar är de gemensamma intressena gentemot den ge-
mensamma arbetsgivaren. Andra förbund har valt att organisera alla inom ett visst yrke eller 
med en viss gemensam utbildning. Inom TCO finns medlemsförbund av alla kategorier. Alla 
dessa förbund, små som stora, är suveräna och har olika behov av samverkan.  

Skugga arbetsgivarmakten 

En gemensam facklig strävan är att den fackliga organisationen ska skugga arbetsgivarens 
organisation. Där arbetsgivaren utövar makt ska också facket göra det. Detta är det mest 
ändamålsenliga sättet att utöva inflytande över villkoren i arbetet. 

Centralorganisationerna 

De nuvarande centralorganisationerna Landsorganisationen (LO), TCO och SACO har olika 
roller.  

LO har traditionellt och reellt en uttalad politisk roll i samhällsbygget. Genom sin koppling 
till det socialdemokratiska partiet har LO ambitionen att utöva stort inflytande över sam-
hällsutvecklingen. Det fackliga arbetet är en integrerad del av de samlade socialdemokratiska 
politiska och sociala strävandena. LO har tidigare dessutom varit kraftfull avtalspart och i 
själva verket definierat svensk lönebildning i sina avtal med SAF, nuvarande Svenskt Närings-
liv. 

TCO har ambitionen att samordna verksamheter och strävanden inom de olika medlemsför-
bunden. TCOs uppgift är att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen och att 
tillvarata tjänstemännens samfällda ekonomiska och sociala intressen. TCO spelar inte någon 
roll som förhandlingspart på arbetsmarknaden och TCO s partipolitiska obundenhet gör att 
TCO kan ha en mer nyanserad beskrivning av samhällsproblemen.  

SACO har, eftersom man innesluter endast yrkesförbund, i än högre grad än TCO svårt att 
definiera sig i förhållande till samhällsutvecklingen. Medlemsförbunden har ibland haft helt 
olika intressen, vilket skapar problem, även om SACOs uppfattningar i olika frågor har be-
tydligt liberalare innebörd än TCOs. 
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Förnyelse av gängse organisationssamverkan 

Idag ser vi fler exempel på mer flexibla samverkansformer mellan olika fackliga organisatio-
ner. SACO-förbunden Läkarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SSR är medlemmar i Of-
fentliganställdas Förhandlingsråd (OFR). Här har man konkret förhandlingssamverkan med 
berörda TCO-organisationer. 

LOs tidigare roll som styrande för svensk lönebildning kan sägas ha övertagits av parterna i 
Industriavtalet. Förbunden inom industrin, Metall (nuvarande IF-Metall), Sif och civilingen-
jörsförbundet, alltså förbund från alla tre centralorganisationerna, fann behov av att samord-
na sina intressen i ett formaliserat förhandlingssamarbete. Detta samarbeta utmynnade 1998 i 
att de tecknade ett gemensamt avtal med arbetsgivarna inom industrin, det s k industriavta-
let. Detta avtal har sedermera utvecklats till att omfatta huvuddelen av de inom industrin 
verksamma fackförbunden, t ex Pappers. På arbetsgivarsidan samverkar flera olika organisa-
tioner inom Svenskt Näringsliv. Det avtal som blivit frukten av detta samarbete har i prakti-
ken styrt såväl avtalskonstruktioner som avtalsnivåer för övriga arbetsmarknaden de senaste 
åtta åren. 

Rådande organisationsförhållanden inom TCO 

Organisationsförhållandena inom TCO har sin grund i formen för verksamhetens bedrivan-
de. ST ansvarar för det statliga området, SKTF för det kommunala. Sif ansvarar för industrin 
och HTF för tjänstesektorn. Från denna grundregel har sedan gjorts undantag så att vissa 
yrkesförbund har ansvar för sammanhållna verksamheter tvärs över sektorerna, t ex Lärarför-
bundet för skola och Vårdförbundet för sjukvården. Dessa grundförhållanden är relativt klar-
skurna och otvistiga.   

Avgränsningsprinciper inom TCO 

Eftersom TCO består av såväl vertikala förbund som yrkesförbund krävs regler för avgräns-
ning mellan förbunden.  

• Verksamhetens art 
Verksamheter som är av likartad karaktär ska så långt som möjligt hållas samman. 
Det innebär att förbunden ska sträva efter att t ex kollektivtrafiken eller sjukvården 
ska hamna inom ett förbunds ansvars område, oavsett om verksamheten bedrivs i 
privat eller offentlig regi.  

• Formen för verksamhetens bedrivande 
Det går inte att dra en klar skiljelinje mellan privat och offentlig verksamhet. För-
bunden ska göra en samlad bedömning av driftsformerna i syfte att främja samman-
hållna verksamhetsområden. 

• Arbetsgivaremotpartens organisationsförhållande 
För att kunna vara starka förhandlingsmotparter gentemot arbetsgivarna krävs att 
förbunden organiserar sig så att de kan ha största möjliga inflytande på alla de nivåer 
där arbetsgivaren utövar makt. Avtalsområdena ska alltså hållas ihop så långt möjligt. 

• Förståelse och acceptans bland medlemmar 
Trots att avgränsningen mellan förbunden ska vara framåtsyftande för att möta för-
ändringar i arbetslivet är det ofrånkomligt att ta hänsyn till tidigare organisations- 
och avtalsförhållanden. Om dessa förhållanden förändras, så att medlemmars organi-
sationstillhörighet förändras krävs i dag acceptans bland enskilda medlemmar. 

Strävan ska alltså vara att så långt som möjligt hålla ihop verksamheter av likartad karaktär. 
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Organisationsförhållanden utom TCO 

Det har länge funnits en klar uppfattning om att göra skillnad mellan arbetare och tjänste-
män. Denna skillnad finns också i viss lagstiftning, t ex LAS. Det finns därför ingen strävan 
från LO-förbundens eller TCO-förbundens sida att expandera in på de andra förbundens 
traditionella organisationsområden.  

Relationen med SACO är mer konkurrensorienterad, men även här finns en uttalad strävan 
till fred mellan organisationerna och början till en accepterad struktur, som finns uttalad i 
samverkansavtal mellan TCO och SACO. För TCOs del finns också ambitionen att verka för 
en sammanslagning av TCO och SACO. 

TCO är överens med både LO och SACO att organisationstvister ska lösas förbunden emel-
lan och inte leda till varsel om stridsåtgärder gentemot arbetsgivarmotparten. De bör heller 
inte bli föremål för behandling i Arbetsdomstolen. 

Formell avtalssamverkan 

Sedan många år bedrivs många avtalsförhandlingar i samverkan mellan organisationerna, i 
syfte att skapa största möjliga samsyn och styrka gentemot arbetsgivarna. Förbunden drivs 
ihop av sina gemensamma intressen och lägger sina specifika skillnader åt sidan. 

Inom ramen för PTK samverkar organisationerna i pensions- och trygghetsfrågor. I PTK 
ingår såväl TCO- som SACO-förbund. LO-förbundet SEKO har sökt inträde, vilket också 
flera av de övriga TCO-förbunden gjort, bland annat SKTF. 

Inom industrin samförhandlar Sif, CF och IF-Metall, Pappers med flera inom ramen för 
Industriavtalet. 

I och med att de offentliganställdas fackförbund fick full förhandlingsrätt på 60-talet krävde 
staten att förbunden skulle samverka. För närvarande sker det inom ramen för Offentligan-
ställdas Förhandlingsråd, OFR. OFR består av såväl TCO- som SACO-organisationer, samt 
även Ledarna, och är uppdelat i flera olika verksamhetsområden, som är vart och ett förhand-
lingspart för OFR. För SKTFs del innebär det samverkan inom verksamhetsområdet Allmän 
Kommunal Verksamhet tillsammans med SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Förbunden är 
i detta sammanhang inte självständiga parter utan företräder tillsammans parten OFR.  

Lärarförbunden från såväl TCO som SACO samförhandlar inom ramen för Lärarnas Sam-
verkansråd. 

SACO-förbunden samförhandlar på såväl statliga som privata sidan i olika konstellationer 
inom SACO-alliansen. 

Internationell samverkan 

Allt fler frågor av allmän facklig natur avgörs inom ramen för EU. Det ställer krav på sam-
verkan och gemensamt agerande inte bara mellan berörda organisationer inom Sverige, utan 
också på ett internationellt plan, mellan olika nationer i Europa. Detta sker inom ramen för 
Nordens Offentliganställdas Samorganisation (NOFS) och inom federationen för europeiska 
offentliganställda (EPSU). Att notera är att SSR är medlem i EPSU. Ett vidare samarbete sker 
också inom ISKA, Internationalen för Stats- och Kommunalanställda. SKTF och Kommunal 
bär ett stort ansvar för detta, såväl finansiellt som verksamhetsmässigt, och har agerat gemen-
samt i flera år.  

Organisationspolitisk rapport 4 



SKTFs organisationspolitiska åtaganden 

SKTF har inom ramen för TCOs organisationsplan ansvar för kommuner, landsting och 
Svenska Kyrkan. I överenskommelse med HTF har undantag gjorts från detta genom att 
SKTF, oavsett huvudmannaskap, fått ansvar för hela branscherna skola, trossamfund och 
vård och omsorg, medan HTF fått ansvar för privata bolag och stiftelser inom branscherna 
lokaltrafik, renhållning, turism och fritid och flygplatser. Undantag görs i organisationspla-
nen också för sjukvården och skola inkl förskola. 

SKTF har vid sidan av åtagandet i TCOs organisationsplan följande avtal på området: 

 

• Journalistförbundet 
Dubbelanslutningsavtal för journalister anställda i kommuner, landsting och kyrka. 
Dessa personer är medlemmar i bägge förbunden. SKTF ansvarar för arbetsplatsbe-
vakningen medan Journalistförbundet ansvarar för yrkesfrågorna. Avtalet är föremål 
för översyn. 

• Lärarförbundet 
Avtal som ger Lärarförbundet avtalsrätt för personal i elevarbete inom skola och för-
skola. SKTF har rätt att organisera planerings- och ledningspersonal inom de fack-
förvaltningar som driver verksamheterna. 

• Sif 
Samverkansavtal som ersatt det gamla gränsavtalet. Avtalet ger respektive förbund 
avtalsrätt inom de traditionella avtalsområdena. Samverkan ska ske i gemensamma 
branscher och medlemmar ges möjlighet att inom dessa branscher vara med i endera 
förbundet.  

• Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet 
Dubbelanslutningsavtal för landstingsanställda tjänstemän vid lantbruksskolor. 
SKTF ansvarar för villkorsfrågorna medan SLF ansvarar för yrkesbevakningen. 

• Teaterförbundet 
Dubbelanslutningsavtal för kommunalt anlitad teaterpersonal samt för teaterchefer 
vid samhällsägda teatrar. SKTF ansvarar för arbetsplatsfrågorna och Teaterförbundet 
för yrkes- och branschfrågorna. 

• HTF 
Gränsdragningsavtal. Uppdelning efter verksamhet och bransch. Kvar att diskutera 
är bland annat tandvården och lokaltrafiken. 

• Kommunal 
Samverkansavtal som ersatt den gamla gränsdragningen. Vi förbinder oss att inte re-
krytera inom respektive förbunds kärnområden, men i övrigt är organisationsrätten 
fri. 

• SSR 
Samverkansavtal. Central förhandlingssamverkan inom ramen för OFR. 
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Några omständigheter som påverkar oss 
De omständigheter som redovisas här grundar sig på bedömningar av hur utvecklingen 
kommer att se ut på relativt kort sikt, 5 till 10 år.   

Globaliseringen: hot och möjlighet 

Globaliseringen gör att nationers intressen knyts närmare varandra genom att deras ekono-
mier och arbetsmarknader blir mer sammanbundna. Globaliseringen kan medföra att Sverige 
kan utsättas för nationella påfrestningar, där konkurrensförmåga och effektivitet hos svenska 
producenter sätts på prov av producenter från andra ändar av världen. Länder som Sverige 
kan tvingas till långtgående ekonomiska åtgärder innefattande kanske reallönesänkningar och 
andra insatser som hårt prövar löntagarna. Effekterna ska inte överdrivas, de kommer på kort 
sikt vara marginella. På längre sikt finns behov att ha strategier för att hantera globalisering-
ens effekter.  

EU 

EU-kommissionen tror på fri marknad och konkurrens. Den kommer att arbeta för ökad 
konkurrens gällande offentliga tjänster. Den arbetar också för ytterligare avregleringar av 
offentliga tjänster, t ex vatten- och avloppstjänsterna. Den vill utveckla den inre marknaden 
genom att ta bort marknadshinder i nationell lagstiftning och i nationella kollektivavtal. Den 
inre marknaden har som konsekvens att nationella skillnader med tiden kommer att suddas 
ut. Detta får effekter i Sverige, genom att såväl priser som löner kommer att sättas under 
press från utländska intressenter, och genom visst inflöde av utländsk kompetens och arbets-
kraft. På det hela taget kommer effekterna dock, på en sikt av fem till tio år, att vara relativt 
marginella.  Det innebär främst att vi får vara vakna för dessa nya förhållanden, samt lära oss 
hantera dess effekter. 

EU kommer också att på vissa juridiska områden skapa nya förutsättningar genom införandet 
av nya direktiv, gällande t ex arbetstider, tjänsters utförande och villkor på arbetsmarknaden 
beroende på medborgares ålder. 

Inrikespolitiskt 

Det finns just nu inte någon betydande politisk kraft som uttrycker att man vill montera ned 
den generella välfärden. Den välfärd som vi har ska åtminstone tills vidare vara gemensamt 
finansierad, tillgänglig för alla på lika villkor och stå under parlamentarisk kontroll. Vem som 
utför välfärdstjänsterna verkar också förlora allt mer i betydelse. Tjänsterna kan utföras av 
såväl offentliga som privata huvudmän, med undantag för sjukvården där socialisterna inte 
vill se privata vinstintressen. Det borgerliga blocket står dock för synen att det behövs fler 
privata alternativ i utförandet av välfärdstjänsterna och större möjligheter för medborgarna 
att själva välja vilken service och utförare man vill ha. 

I Sverige kommer vi att få se fler privata utförare och mer specialiserad och diversifierad verk-
samhet hos såväl privata som offentliga utförare, och med större möjlighet för medborgarna 
att genom sina val påverka inriktningen i verksamheten.  

Samhällsekonomin 

Det finns goda chanser att den svenska ekonomin kommer att utvecklas på ett bra sätt de 
närmsta åren. Räntan kommer att stiga något, men fortfarande ligga på en historiskt sett låg 
nivå. Tillväxten kommer att vara god, mellan en och två procent per år. Inflationen kommer 

Organisationspolitisk rapport 6 



att vara fortsatt låg, under två procent per år. Reallönerna kommer att stiga med ca en pro-
cent per år. 

De hot som finns har att göra med den höga andel medborgare som står utanför arbetsmark-
naden, antingen genom arbetslöshet eller genom sjukdom. Detta medför stora kostnader för 
alla samhällsaktörer. 

Generellt sett kommer de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna att vara goda, men 
det kommer alltjämt att finnas behov av genomgripande förändringar hos vissa fattigare 
kommuner och landsting. Detta kan få som effekt att de regionala skillnaderna i välfärden 
kan komma att öka.  

Samhälleliga strukturer 

Ansvarskommittén ska bland annat lägga förslag på strukturen och fördelningen av uppgifter 
mellan stat, landsting och kommuner. Exakt vad dessa förslag kommer att innebära vet vi 
inte, men vi kan utgå från att vissa verksamheter, främst kanske vården, kommer att påverkas 
på ett genomgripande sätt. Detta kommer under en genomförandefas att ställa stora krav på 
ledning och personal. Fackligt sätt innebär det koncentration på personalen, deras anställ-
ningar och avtalsförhållanden. 

På ett annat plan kan märkas att, eftersom fler välfärdstjänster kommer att tillhandahållas av 
privata aktörer, kommer gränserna mellan offentlig och privat verksamhet att bli allt otydli-
gare, och ställa krav på fackliga metoder som kan hantera dessa förhållanden på ett samman-
hållet sätt.  

Arbetsrätt 

Staten har, oavsett var regeringsmakten finns, behov av att se över den svenska arbetsrätten. 
Nu föreligger flera beslut om att stärka rättigheterna för föräldralediga och för visstids- och 
deltidsanställda. Fler förslag kan komma, och därmed kommer det fackliga arbetet att påver-
kas och ställa krav på nya kompetenser. En osäkerhetsfaktor är att det finns uttalade skillna-
der mellan de politiska blocken om vilka åtgärder som anses nödvändiga inom arbetsrätten. 

På det internationella planet kan konstateras att EU-kommissionens ambitioner att undanrö-
ja det man definierar som handelshinder, kan komma att påverka de svenska arbetsrättsliga 
och avtalsmässiga förhållandena. Vi kan komma att i någon mån tvingas bort från den svens-
ka modellen, och till att i större omfattning än i dag definiera arbetsmarknadens villkor i 
lagstiftning. 

Fackliga strukturer 

Det finns i dag brister i den fackliga förmågan att hantera de effekter som de nya förutsätt-
ningarna har på medlemmar och deras anställningar. Utvecklingen av samhället gör att allt 
fler medlemmar kommer att befinna sig i en gråzon mellan de olika fackliga organisationer-
nas intresseområden. Detta skapar osäkerhet om ansvar och intresse mellan de olika organisa-
tionerna. Det finns behov av att modernisera de befintliga fackliga strukturerna, som grundar 
sig på förhållanden mellan privat och offentligt och industri- och tjänsteproduktion som 
definierades på 60-talet.  

Det tycks finnas några beprövade sätt att lösa problemen på: 

• Man kan köra på i konkurrens och agera som på en marknad. En del känner sig som 
vinnare och agerar självsvåldligt. 
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• Man kan definiera tydliga gränser mellan organisationerna. Problemet med detta är 
att den samhälleliga utvecklingen mycket snabbt gör gränserna omoderna eller till 
och med problematiska.  

• Man kan gå samman. Här finns problem med att definiera identifikation och tillhö-
righet med den nya organisationen, men också möjlighet att skapa nytt och pröva 
nya vägar.  

• Man kan samarbeta. Här kan problem uppstå om vem som har ansvar och vem som 
bär kostnader, etc. 

Det finns behov av att hitta och pröva andra sätt än dessa att lösa de gemensamma strukturel-
la problemen. 

De samhälleliga förändringarna utmanar också huvudorganisationerna, deras arbetsuppgifter 
och status. Om de stora organisationerna konsoliderar sig genom samgåenden eller genom att 
utveckla samarbetet inom karteller kommer frågan att uppstå om det finns behov att bibehål-
la TCO. TCO består av såväl stora som små organisationer, och medan de stora organisatio-
nerna mycket väl kan klara sig själva, och kanske också vill det, så har de mindre organisatio-
nerna inte sådana möjligheter. Här finns grogrund för motsättningar. 

De fackligt strukturella problemen stannar inte på nationell nivå. Allt fler frågor av allmän 
facklig karaktär kommer att avgöras antingen hos EU-kommissionen, EU-parlamentet eller 
direkt mellan parterna på Europanivå, inom den s k sociala dialogen. Detta ställer krav på oss 
att finna nya former för att kunna samarbeta över nationsgränser och över branschgränser, 
samt att också finna former för gemensamt uppträdande där så krävs. 

Arbetsgivarstrukturer 

Arbetsgivarorganisationerna utsätts för samma förändringstryck som de fackliga organisatio-
nerna. De konkurrerar med varandra om medlemsföretag och ansvarsområden. Även här ser 
vi samgåenden och nya strukturer. 

Effekter för SKTF 

Det är svårt att exakt säga hur SKTF påverkas. SKTFs medlemmar kommer att påverkas 
genom att verksamheter förändras, utvecklas eller läggs ned. Yrkesroller förändras och med-
borgarnas behov och förväntningar kan ta sig nya uttryck. Detta är förstås inget märkvärdigt, 
förändringar sker naturligt och ständigt, i små eller stora steg, och även om många av våra 
medlemmar kommer att beröras, och kräva omfattande fackliga insatser, kommer SKTFs 
organisationspolitiska utgångspunkter inte nödvändigtvis att behöva ändras.  

Ett visst antal medlemmar kommer däremot att beröras av huvudmannaskapsförändringar 
eller av att verksamheter flyttas från ett avtalsområde till ett annat eller från en sektor av ar-
betsmarknaden till en annan. För att underlätta för dessa medlemmar att hantera sådana 
förändringar, för att facket ska vara tillgängligt och till nytta för medlemmen under föränd-
ringsprocessen, och för att den fackliga kompetensen och förmågan kan följa med medlem-
men och bibehållas hos den nya huvudmannen krävs en hög grad av samverkan mellan de 
fackliga organisationer som kan vara berörda av förändringen. Om verksamhet och personal 
exempelvis flyttas till ett annat avtalsområde, riktas den nya arbetsgivarens arbetsrättsliga 
skyldigheter mot den TCO-organisation som är avtalspart där, medan kännedomen om verk-
samheten och den fackliga kompetensen finns hos SKTF. Arbetsgivaren har inga skyldigheter 
mot SKTF, men SKTF har den fackliga kunskapen. En sådan situation kräver fungerande 
samarbete mellan den organisation som är avtalspart och SKTF.  
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Ytterligare en faktor som påbjuder samarbete är att många verksamheter kan byta huvudman 
flera gånger under ett antal år, och kan vandra fram och tillbaka mellan olika arbetsmark-
nadssektorer. 

Syftet med samarbetet och med organisationspolitiken är att facken ska formera sig och agera 
så att medlemmens möjligheter blir de bästa möjliga och så att villkoren i arbetet kan bli så 
bra som möjligt. Den samlade fackliga kraften ska läggas i arbete med medlemmarnas villkor 
genom att möta arbetsgivarmakt med facklig styrka varhelst arbetsgivarmakten utövas.  

När det i övrigt gäller samhällsutvecklingens effekter för SKTFs organisationspolitiska 
strävanden, gäller det för förbundet att hålla ögonen på utvecklingen, bedöma vart utveck-
lingen för oss och vidta sådana åtgärder som kan underlätta för medlemmarna och förbundet 
att hantera de förändringar vi blir berörda av. Vi ska inte låsa oss till vissa förutbestämda 
lösningar, utan ha förmåga att vidta de åtgärder som dikteras av hur vi bedömer omständig-
heterna i en uppkommen situation. 

SKTFs organisationspolitiska utgångspunkter 
SKTF är en kugge i ett stort hjul och förfogar bara delvis över utvecklingen. Om vi vill för-
ändra våra möjligheter behöver vi göra det genom att påverka vår omvärld. Vi behöver kunna 
övertyga såväl fackliga broder- och systerorganisationer som arbetsgivarorganisationer om att 
våra organisationsidéer skapar förutsättningar för bättre facklig verksamhet och är bättre an-
passade till medlemmarnas och verksamheternas behov under det närmaste årtiondet. 

Syfte med organisationspolitiken 

Organisationspolitiken har syftet att ge SKTF så stark facklig kraft som möjligt. Detta gäller 
såväl på det lokala planet i utvecklingen av villkoren i arbetet och i utvecklingen av de verk-
samheter där våra medlemmar finns, som på det generella planet, i att påverka de strukturer 
som våra medlemmar arbetar i och de förutsättningar som styr verksamheterna.  

Organisering och höga medlemstal nödvändiga 

Grunden i organisationspolitiken är att organisera medlemmar. Många medlemmar gör oss 
starka och en hög organisationsgrad är nödvändig för att fackförbunden i Sverige ska kunna 
behålla den betydelse de har i dag. Den svenska modellen, alltså att förhållandena på arbets-
marknaden i allt väsentligt definieras i avtal mellan arbetsmarkandens parter, bygger på att de 
fackliga organisationerna kan uppvisa höga medlemstal. Om organisationsgraden i Sverige 
skulle sjunka under en viss nivå skulle statsmakten inte kunna tillåta att förhållandena skulle 
vara en fråga mellan parterna. En låg organisationsgrad skulle medföra att staten skulle se sig 
nödgad att införa tvingande lagstiftning, eftersom allt för många annars inte skulle omfattas 
av de förmåner som följer av avtal. 

Nya strukturer i samhället ställer krav på nya fackliga strukturer 

Det har varit naturligt för SKTF att inte fullt ut lita på att de fackliga grundstrukturer som 
växte fram i början av förra seklet kommer att vara hållbara också för framtiden. Tvärtom har 
SKTF – också i praktisk handling – varit berett att diskutera hur framtidens strukturer borde 
se ut. Inriktningen härvidlag har varit att utmana de gränser mellan olika arbetsmarknadssek-
torer som traditionellt spelat en viktig strukturell roll för fackföreningsrörelsen. I praktiken 
har detta för SKTF betytt att förbundet idag organiserar ganska stora grupper av medlemmar 
som arbetar utanför kommun- och landstingssektorn. SKTF organiserar en ökande andel 
anställda inom kyrkan och privat verksamhet.  
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Det finns skäl att anta denna uppluckring av sektorsgränser mellan kommuner och landsting 
respektive privat sektor kommer att fortsätta. Den politiska sprängkraft som för ett par de-
cennier sedan fanns i sådana frågor har försvunnit.  

I uppluckringen av sektorsgränser ligger inte enbart en stadig, och sannolikt bestående, glid-
ning från offentligt till privat. Här ligger också en ökad förekomst av rörelser fram och tillba-
ka över sektorsgränser. De stora rörelserna här ligger inte mellan stat- och kommunsektor 
utan mellan offentligt och privat.  

En centralorganisation för tjänstemän 

TCO och SACO innefattar i dag 42 olika fackliga organisationer. Sammantaget har dessa 
organisationer i dag fler medlemmar än LO. Uppdelningen mellan ”vanliga” tjänstemän och 
”akademiker” känns allt mer omodern. Utbildningsnivån höjs ständigt och allt fler av de 
anställda i våra verksamheter kommer att ha formell utbildning med högskolekompetens el 
dyl. De flesta arbetsuppgifter utförs i dag utifrån specialiserade och diversifierade kompeten-
ser med höga krav på yrkesutövarna. Detta borde utgöra en god förutsättning för TCO och 
SACO att utreda huruvida de borde söka mer formaliserade former för samarbete. SKTFs 
utgångspunkt i ett sådant resonemang är att tjänstemannarörelsen rimligtvis skulle tjäna på 
detta i en ny organisation, men att en sådan lösning ska resultera i att antalet förbund blir 
färre. En ny organisation ges möjligheter att utvecklas till en kraftfull och respekterad påver-
kansorganisation.   

SKTFs organisationsområde 

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar alla som arbetar eller har för avsikt att arbeta med 
välfärdstjänster utförda i kommun eller landstings regi, eller till stöd för den kommunala 
demokratin. För skola, vård och omsorg gäller detta också i privatägda verksamheter. SKTF 
organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området 
samt inom Svenska Kyrkan, frikyrkorna och ekumeniska organisationer. 

SKTF är en vertikal organisation. Det innebär att vi organiserar alla yrkesgrupper inom vårt 
organisationsområde. Vårt område begränsas endast av våra åtaganden inom TCO samt 
gentemot Kommunal. Inom TCO innebär detta att vi inte organiserar t ex sjuksköterskor 
eller lärare, och vanligtvis inte anställda i privaträttslig form inom lokaltrafik, renhållning, 
turism, fritid och vid flygplatser. Gentemot Kommunal innebär det att vi inte organiserar 
deras kärngrupper som t ex vårdare eller yrkesarbetare. Gentemot SACO är konkurrensen 
helt fri. 

SKTF organiserar alla anställda inom vårt organisationsområde, oavsett arbetsuppgift eller 
tjänsteställning. Vi ska inte själva begränsa vårt organisationsområde genom att tycka att t ex 
ingenjörer, socialsekreterare eller höga chefer ska vara med i någon annan organisation än 
SKTF.   

Förändringar kräver samförstånd 

SKTF kan inte ensidigt förändra vårt organisationsområde. Förändringar kräver överens-
kommelser med andra berörda organisationer, främst inom TCO. 

Facken arbetar på två plan 

Facken i Sverige arbetar på två plan samtidigt. På ett nationellt, generellt, plan där facken 
deltar i samhällsbygget och genom opinionsbildning och propaganda påverkar villkor och 
strukturer i samhället och på ett individuellt plan där det gäller att bevaka och påverka indi-
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viduella rättigheter och villkoren i arbetet. Balansen mellan dessa roller är nödvändig att fin-
na och att kunna beskriva för medlemmarna. 

Ordning och reda i avtals- och anställningsvillkor 

Det ska aldrig råda någon oklarhet i vilka avtals- och anställningsvillkor som gäller då de 
verksamheter våra medlemmar arbetar i byter ägare eller huvudman. SKTF accepterar de 
avtalsförhållanden som råder på det avtalsområde där den nya ägaren eller huvudmannen 
finns. SKTF har inga ensidiga ambitioner att träffa avtal inom det som traditionellt varit 
andra organisationers avtalsområden. 

Medlemsnytta och organisationsnytta  

Alla organisationspolitiska spörsmål ska bedömas ur medlemmens perspektiv. Medlemmarna 
ska ha nytta av den lösning som vi kan se. Organisationens behov av en kraftfull maktbas för 
att utöva inflytande och påverkan över samhälls- och verksamhetsutveckling behöver också 
beaktas. En bra organisationspolitisk lösning är den som förenar direkt medlemsnytta med 
bra möjligheter för förbundet att bli en kraftfull påverkansorganisation i samhällsdebatten.  

Samarbete före gränser 

SKTF vill avveckla gränsavtal och ersätta dem med samverkansavtal. I stället för att dela upp 
ansvar mellan förbund bör förbund samverka kring villkor för medlemmar som kan finnas i 
ett gränsskikt mellan förbundens avtalsområden, eller i tider av strukturella förändringar där 
flera förbunds organisationsområden och avtalsförhållanden kan vara berörda. 

Samarbete i sakfrågor 

SKTF vill samarbeta med andra organisationer som har medlemmar verksamma inom vårt 
organisationsområde. Välfärdsproduktionen påverkas ständigt av politiska ambitioner och 
ekonomiska möjligheter. Genom att samverka med andra kan vi skaffa oss bättre möjligheter 
att påverka de politiska och verksamhetsmässiga skeendena och att förbättra våra medlem-
mars villkor i arbetet. Samarbetet kan gälla allt från opinionsbildning till förhandlingssam-
verkan. Samarbetet kan förekomma på fler nivåer, såväl lokalt som centralt. Det kan också 
från tid till annan innebära att vi finner fördel i att samarbeta även med organisationer som vi 
i övrigt betraktar som konkurrenter. 

Villkoren i arbetet ska bli bättre 

När SKTF söker samarbete med andra organisationer, eller då verksamhetsförändringar gör 
samarbete nödvändigt, ska ett syfte vara att försvara och förbättra villkoren i arbetet för våra 
medlemmar.   

Medlemmens val före tvång 

Många strukturella förändringar innebär enligt gällande organisationspolitiska överenskom-
melser att medlemmar ska byta förbund. Detta accepteras inte längre bland medlemmarna. 
Om en medlems arbetsuppgifter är oförändrade, och det enda som hänt är att verksamheten 
bytt huvudman har medlemmarna svårt att se meningen med att byta förbund. 

Medlemmarna ska ha större möjlighet att själva välja den organisation man vill bli medlem i. 

Detta påbjuder i sig större ansvar bland berörda förbund att samverka i situationer av struk-
turella förändringar. 
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Internationell samverkan 

Allt fler frågor av allmän facklig natur påverkas idag av beslut inom EU. SKTF vill utveckla 
samarbetet över nationsgränserna inom EPSU så att vi skapar oss goda möjligheter att påver-
ka de beslut inom EU som berör våra medlemmars villkor i arbetet. 

  

Organisationspolitikens syfte och SKTFs ståndpunkter 

Syfte med organisationspolitiken 

SKTF ska genom samverkan med andra fackliga organisationer stärka vår möjlighet att på-
verka förutsättningarna för de verksamheter som medlemmarna arbetar i och till att förbättra 
medlemmarnas villkor i arbetet. 

Detta gäller i det lokala fackliga arbetet med de konkreta villkoren, i det centrala arbetet med 
de politiska och ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och i det internationella 
arbetet inom EU med de frågor som berör förutsättningarna för välfärden och arbetsmarkna-
den i Sverige.  

SKTFs ståndpunkter 

 

• Hög organisationsgrad skapar god representativitet och facklig styrka. Vi behöver re-
krytera fler medlemmar inom vårt organisationsområde. 

• Medlemsnyttan väger tyngst. Organisationspolitiken syftar till att förbättra villkoren 
i arbetet. 

• Organisationspolitiken tjänar också syftet att ge SKTF möjlighet att vara en stark 
och respekterad deltagare i samhällsdebatt och samhällsutveckling. 

• Organisationspolitiska åtgärder genomförs i samråd med berörda medlemmar. 

• SKTF vill söka sig bort från gränser mellan olika förbund och koncentrera på samar-
bete organisationerna emellan. Samarbetet ska syfta till att skapa goda förutsättning-
ar för medlemmarna att hantera förändringar och till att förbättra villkoren i arbetet. 

• SKTF accepterar rådande avtals- och partsförhållanden, då SKTF har medlemmar 
inom andra organisationers avtalsområden. 

• Medlemmen ska, utifrån de avtalsmässiga förutsättningar som kan råda, ha möjlighet 
att genom eget val avgöra organisationstillhörighet.  

• SKTF verkar för en gemensam huvudorganisation för tjänstemän. 

• SKTF verkar för att antalet tjänstemannaorganisationer på vår del av arbetsmarkna-
den ska bli färre. 

• Organisationspolitiska tvister ska lösas inom fackföreningsrörelsen. 
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SKTFs organisationsområde 

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar alla som arbetar eller har för avsikt att arbeta med 
välfärdstjänster utförda i kommun eller landstings regi, eller till stöd för den kommunala 
demokratin. För skola, vård och omsorg gäller detta också i privatägda verksamheter. SKTF 
organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området 
samt inom Svenska Kyrkan, frikyrkorna och ekumeniska organisationer. 

SKTF är en vertikal organisation. Det innebär att vi organiserar alla yrkesgrupper inom vårt 
organisationsområde. Vårt område begränsas endast av våra åtaganden inom TCO samt 
gentemot Kommunal. Inom TCO innebär detta att vi inte organiserar t ex sjuksköterskor 
eller lärare, och vanligtvis inte anställda i privaträttslig form inom lokaltrafik, renhållning, 
turism, fritid och vid flygplatser. Gentemot Kommunal innebär det att vi inte organiserar 
deras kärngrupper som t ex vårdare eller yrkesarbetare. Gentemot SACO är konkurrensen 
helt fri. 

SKTF organiserar alla anställda inom vårt organisationsområde, oavsett arbetsuppgift eller 
tjänsteställning. Vi ska inte själva begränsa vårt organisationsområde genom att tycka att t ex 
ingenjörer, socialsekreterare eller höga chefer ska vara med i någon annan organisation än 
SKTF. 
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