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D. SKTF 2012 
- ett förändringsarbete inom ramen för FacketFörändras.nu 

 

SKTFs förbundsmöte 2008 har möjligheten att ta ett historiskt beslut. Vi kan på förbundsmötet 
2008 bestämma oss för att vi genom ett modigt förändringsarbete kan och vill öka den fackliga 
styrkan och bli ett bättre alternativ för morgondagens arbetstagare. Vår utmaning är att nå unga, 
nyanställda och akademiker. 

Låter det inte spännande och utmanande att vi här och nu bestämmer oss för att plocka fram 
experimentlustan och glädjen för att ompositionera SKTF i dialog med varandra och såväl da-
gens som morgondagens medlemmar?  

Låter det inte viktigt att vi gör allt som står i vår makt för att förbli en stark förhandlingspart på 
arbetsmarknaden? Både för dagens medlemmars skull men också för att nya generationer ska få 
samma möjligheter till utveckling och trygghet som deras föräldrar haft.  

För att lyckas behöver vi alla jobba mot samma mål. I denna rapport föreslår förbundsstyrelsen 
ett antal inriktningsmål som vi gemensamt ska jobba mot fram till 2012. I denna rapport finns 
också bakgrund och förklaringar till förbundsstyrelsens förslag att starta förändringsarbetet. 
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1. SKTF 2012 – ett förändringsarbete inom ramen för Facket Förändras.nu 

 
SKTF har sedan förbundet bildades 1936 förändrats många gånger. Det har alltid varit och är en 
förutsättning för vår överlevnad att rätta vår verksamhet och organisation efter våra medlemmars 
verklighet och behov. SKTF har genom åren genomfört många förändringar vi ska vara väldigt 
stolta över. Vi har till exempel gått från att cirka 52 procent (1998) av våra medlemmar är nöjda 
med service, tillgänglighet och bemötande till cirka 90 procent (2007) och vi har förändrat vår 
lokala organisation i syfte att ge alla medlemmar en likvärdig chans att påverka verksamheten på 
den egna arbetsplatsen, verksamheten i förbundet och avtalen inom det egna avtalsområdet. 

Under många år har det varit självklart att vara med i facket. Bland dagens unga är det inte läng-
re en självklarhet. Problembilden är gemensam för förbunden i TCO som tillsammans har tagit 
ett initiativ, FacketFörändras.nu, för att öka medlemskapets värde. För att det TCO-
gemensamma initiativet ska lyckas måste varje förbund inleda ett förändringsarbete och en om-
positionering. SKTF 2012 är en viktig grund för vårt förändringsarbete inom ramen för TCO-
förbundens arbete med FacketFörändras.nu. 

TCO-förbundens gemensamma initiativ kallas utåt mot medlemmar, presumtiva medlemmar 
och andra externa aktörer för FacketFörändras.nu. Det interna arbetsnamnet i TCO och i några 
av förbunden är dock medlemskapets värde. I SKTF har vi för enkelhetens skull valt att endast 
använda namnet FacketFörändras.nu. Även om det finns olika benämningar är det samma för-
ändringsarbete det handlar om. 

Vår utmaning ligger nu i att möta en ny generation välutbildade där många inte har någon an-
knytning till eller kännedom om facket överhuvudtaget. SKTF kommer också att utsättas för 
strukturförändringar och politiska beslut som påverkar vår medlemspotential eller utsätter våra 
befintliga medlemmar för förändringar som prövar deras vilja att fortsätta vara med. Det är dags 
att starta en förändring, som denna gång går ut på att lyssna och ställa frågor till dem som är 
SKTFs framtid.  

Även om vi tycker att vi har en bra verksamhet, om vi tycker att vi gör allt för att rekrytera alla 
nya på arbetsplatserna och att vi påverkar och syns är det dags att vara ärliga mot oss själva. Det 
vi gör nu räcker inte till. Det innebär inte att vi ska göra mer av samma sak som vi redan gör. Vi 
behöver hitta nya vägar och nya arbetssätt i dialog med våra medlemmar. 

Det tydligaste tecknet till varför vi behöver förändras står att finna i vår medlemsutveckling på 
såväl kort som lång sikt. Om vi vill behålla och öka vår fackliga styrka måste vi stärka värdet av 
att vara medlem i SKTF – detta kräver insatser för förnyelse på alla nivåer i vår organisation. 

Inom de närmaste fem åren kommer tio procent eller cirka 13 000 medlemmar att gå i pension. 
Under nästa femårsperiod fortsätter och intensifieras pensionsutvecklingen ytterligare. Många av 
dem som pensioneras kommer att ersättas av personer med akademisk utbildning. För SKTF 
gäller det att organisera så många nyanställda vi kan. Framför oss ligger en lysande framtid med 
massor av möjligheter. Antalet tjänster i vårt organisationsområde växer och det finns därför 
också många människor att rekrytera till SKTF.  
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2. Strategiska utgångspunkter  

 
Förbundsstyrelsen vill lyfta fram några strategiska utgångspunkter som ligger till grund för de 
mål som presenterades i rapportens inledning.  

 
Målgruppen är unga, nyanställda och akademiker (20-35 år) 
Idag har Sveriges fackförbund svårt att rekrytera unga och akademiker till ett fackligt medlem-
skap. Bristande tilltro till facket som framgångsrikt är det vanligaste svaret på varför unga och 
akademiker väljer bort ett fackligt medlemskap. Målgruppen tvingas ofta inleda sitt arbetsliv 
med både en och flera visstidsanställningar och ser inte vikten av att vara med i facket under den 
tiden. Vi måste bestämma oss för att bli ett attraktivt förbund för akademiker och ge dem ett 
värde i medlemskapet även under perioder av visstidsanställningar. Idag äger SACO-förbunden 
akademikerbegreppet. Vi måste bestämma oss för att bli ett bättre alternativ för akademiker än 
dem. Ska vi lyckas måste vi bli tydligare om och för akademiker. De kommer inom kort att vara 
den största gruppen på SKTFs arbetsplatser. 

När vi nu ska fortsätta mer metodiskt med ett förändringsarbete måste vi prata om det vi inte är 
överens om och det vi upplever som svårt. Att fokusera på det enkla löser inte våra problem. 
Genom att peka ut en målgrupp förbättrar vi våra chanser att nå dem. Att peka ut en målgrupp 
betyder inte att man helt slutar prata med alla andra. Det betyder att vi ska rikta oss speciellt 
mycket till målgruppen unga och akademiker. Vi har vår chefssatsning som ett bra exempel på 
hur vi fokuserat på en specifik målgrupp under flera år vilket genererat goda resultat. 

Varför unga och akademiker? Ja, det är helt enkelt en överlevnadsfråga. Genom attitydunder-
sökningar som TCO gjort vet vi att SKTF och andra fackförbund har ett jättebekymmer med 
trovärdigheten bland unga och akademiker. Fackförbund upplevs inte som framgångsrika. Till-
tron till de fackliga organisationerna är mycket högre bland äldre arbetstagare. TCO beslutade 
också på kongressen i maj 2007 att TCO ska bli den främsta akademikerorganisationen. 

Alla medlemmar måste naturligtvis uppleva ett värde i sitt medlemskap annars lämnar de på sikt 
förbundet. Idag känner vi till våra svårigheter att rekrytera unga, nyanställda och akademiker till 
förbundet och det är ett problem vi måste arbeta med de kommande åren.  

 
Det fackliga medlemskapet blir mer relevant för ”nöjda” medlemmar 
SKTF och nyttan med medlemskapet är idag mest synligt för de medlemmar som direkt får 
fackligt stöd av klubben, avdelningen eller centret. Det är en liten andel av medlemmarna som 
behöver direkt stöd. Hur kan vi synas för de medlemmar som har det bra på jobbet, är nöjda 
med sin chef och med sin arbetsgivare? Nu måste vi fortsätta att fundera på hur alla medlemmar 
ska se och uppleva ett värde av medlemskapet. Denna frågeställning lyfts upp i arbetet med 
FacketFörändras.nu eftersom den är generell för förbunden i TCO.  

 
Dialogformen ska etableras som arbetssätt i SKTF 
I en demokratisk organisation är dialogen en förutsättning för organisationens utveckling och för 
individens inflytande och egna utveckling. Vi behöver stärka relationen mellan medlemmen och 
föreningen SKTF som denne valt att bli medlem i. Vi behöver tänka på perspektivet människa-
till-människa. Från människa till människa kan dels betyda fysisk närhet till SKTF, men det kan 
också betyda mental närhet till något man håller med om eller ställer upp för. De som inte går 
på traditionella fackliga möten och aktiviteter får kanske aldrig uppleva människa-till-människa-
perspektivet och en dialog med SKTF. Hur fångar vi upp vad de tycker, tänker och känner och 
ser till att de får en plats i förbundet.? Vi måste fortsätta att utöka möjligheten att erbjuda arenor 
som FacketFörändras.nu, Mötesplatsen och workshops där medlemmarna själva får definiera vad 
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de vill diskutera. Vi ska också ha ett system för att kontinuerligt be våra medlemmar om deras 
synpunkter, i synnerhet när det gäller yrkes- och branschfrågor. 

I SKTF finns yrkesverksamma medlemmar och cirka 33 000 studerandemedlemmar i Tria. Våra 
studentmedlemmar som är på väg ut i arbetslivet vill få kontakter och skapa dialog med yrkes-
verksamma. Våra yrkesverksamma medlemmar kan få individuell utveckling genom att få träffa 
studenter och erbjudas en inblick i dagens utbildningsprogram och kurser. SKTF ska erbjuda 
studenter och yrkesverksamma gemensamma arenor, som till exempel yrkesföreläsningar, ut-
bildningar och mentorprogram. 
 

Pröva nya arbetssätt och former 
Våra arbetsformer och vårt sätt att arbeta i klubbar, avdelningar och kansliet har ibland långa 
traditioner. När vi öppnar upp en dialog med befintliga och potentiella medlemmar kommer vi 
att inspireras till att våga pröva andra lösningar än de vi tillämpar idag. Om olika medlemsgrup-
per inte känner sig hemma i vårt sätt att arbeta idag kanske vi vågar pröva någonting nytt. Det 
vore spännande att släppa lös kreativiteten och experimentlustan för att bli mer attraktiva för 
medlemmarna och förtroendevalda. 
 

Ta makten över den fackliga tiden 
För att kunna förändra vårt sätt att arbeta är tiden naturligtvis en nyckelfråga. Idag är det många 
gånger arbetsgivaren som styr vad den fackliga tiden används till. Vi behöver skapa utrymme för 
att arbeta tillsammans med och för medlemmarna för att kunna synas mer. För att kunna lyckas 
med den positionsförflyttning vi avser så måste vi ta tillbaka makten över den fackliga tiden och 
se till att den används mer för medlemsdialog och utåtriktade aktiviteter än idag. 
 

Vision, värdegrund och den fackliga politiken är en styrka 
Vi är stolta över vår vision, värdegrund och den fackliga politik som vi driver. Att SKTF är en 
Fair Union är ett bra exempel på den röda tråden genom vår vision, värdegrund och fackliga 
politik. Med visionen och värdegrunden som bas har SKTF styrkan att fortsätta driva en facklig 
politik som likt Fair Union känns tydligare och fräckare och som berör och upplevs proaktiv. 
Det är således ingen politisk quick-fix som kommer att göra att medlemmarna upplever en bätt-
re dialog, att unga, nyanställda och akademiker väljer oss och att vi vågar pröva nya former för 
det fackliga arbetet. De problem som ligger till grund för FacketFörändras.nu och vår del i det 
arbetet, SKTF 2012, handlar istället om våra förhållningssätt och medlemmarnas syn på värdet i 
medlemskapet.  

Sedan förbundsmötet 2004 och arbetet med vision 2004 har förbundets fackliga politik kom-
pletterats med program för olika områden. SKTFs program beskrivs i en annan del av denna 
rapport (sid 13)  

 

3. FacketFörändras.nu – ett initiativ för framtiden 

 
I maj 2007 bestämde SKTF tillsammans med de andra TCO-förbunden att gemensamt satsa på 
FacketFörändras.nu. Alla förbund var eniga om att det är dags att starta en förändring. Tillsam-
mans med de andra förbunden i TCO ska vi förflytta uppfattningen om facket hos unga (20-35 
år) studerande och nya i arbetslivet. I stället för att TCO och förbunden som så många gånger 
förr i envägskommunikation berättar ”sanningen”, uppmanar vi istället målgruppen att säga vad 
de tycker om facket och vad de vill att facket ska göra. Intresset för att tycka till ska väckas hos 
målgruppen genom att vi ställer frågor med inriktning på inflytande, utveckling och livspusslet. 
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FacketFörändras.nu är ett gemensamt förbundsinitiativ inom TCO och framgången beror på 
varje enskilt förbunds förändringsprocess. SKTF 2012 och förbundsstyrelsens förslag till inrikt-
ningsmål i denna rapport är SKTFs del i FacketFörändras.nu och vårt eget förändringsarbete. 

 
Kommissionen  
Strax innan förbunden i TCO beslutade att satsa på FacketFörändras.nu ägde TCO-kongressen 
rum. På kongressen presenterades den så kallade kommissionsrapporten som en förbundsgemen-
sam arbetsgrupp i TCO (kommissionen) tagit fram.  

Kommissionen konstaterade att: 

 45 procent av personer under 29 år anser att de fackliga organisationerna inte är fram-
gångsrika.  

 300 000 fler akademiker kommer att finnas på arbetsmarknaden om 15 år. 

 Många unga är likgiltiga eller helt ointresserade av facket.  

 Den moderna arbetstagaren vill uppleva att man styr själv. 

 Den moderna arbetstagaren kräver relevanta erbjudanden och tydligare avsändare. 

 
Utifrån fakta och undersökningsresultat drog kommissionen slutsatser som sedan kom att utgöra 
beslutsunderlag för FacketFörändras.nu. De konstaterade att det direkta och indirekta värdet av 
det fackliga medlemskapet måste förtydligas och utvecklas. Kommissionen konstaterade också 
att det kommer att krävas en reell förändring som inget enskilt förbund klarar av på egen hand 
utan det krävs ett långsiktigt aktivt och gemensamt arbete av förbunden i TCO. En annan slut-
sats som kommissionen drog var att individens rörlighet mellan olika verksamhetsområden stäl-
ler krav på hur medlemskap i både förbund och a-kassor ser ut. Målgruppen är akademiker. 

Slutsatserna som kommissionen drog måste påverka förbundens men också TCOs arbete och 
positionering. TCO-kongressen i maj 2007 beslutade att ett av de övergripande målen för den 
kommande kongressperioden är 

”att TCO ska upplevas som den främsta organisationen för akademiker”. 

 
Förflyttningen 
Inför starten av FacketFörändras.nu gjordes en kartläggning av ungas och nyutexaminerades bild 
av dagens fackförbund. När dagens bild var kartlagd definierade TCO-förbunden tillsammans 
vilken bild vi vill att unga och nyutexaminerad ska ha i framtiden. Vilken positionsförflyttning 
vi behöver göra för att kunna attrahera och rekrytera fler nya medlemmar. 

 
Dagens bild Förflyttning till 
Gubbigt Manligt/kvinnligt (mänskligt) 
Omodernt Samtida för mig 
Politik Inflytande 
Toppstyrt Engagemang 
Gör ingen nytta/lågt värde Högt värde 
Släcker bränder Coach 
Från makten till folket Från människa till människa 
Gårdagen Morgondagen 
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I media beskrivs ofta facket som en MOT-kraft. Fackförbunden syns oftast när de framför sitt 
missnöje, exempelvis mot arbetsgivares eller politikers beslut. Om unga anser att fackförbund 
inte är framgångsrika blir deras bild inte bättre när fackförbund beskrivs som motsträviga. Vi 
måste vara lyhörda och tänka om. Vi behöver ändra bilden av den motsträviga organisationen till 
att bli förbundet som jobbar FÖR medlemmarnas framgång och välfärdens utveckling. SKTFs 
rapport ”Hur klara kommunerna personalförsörjningen?” är ett exempel på hur SKTF visar att 
vi vill gör kommunen attraktivare tillsammans med arbetsgivarna, istället för att beskylla arbets-
givarna för att inte ha gjort tillräcklig.  

 
SKTFs arbete med FacketFörändras.nu och SKTF 2012 
Varje TCO-förbunds enskilda förmåga att förändra bilden av respektive organisation hos unga 
(20-35 år) studerande och nya i arbetslivet, utgör grunden för att FacketFörändras.nu ska lyckas. 
Strax efter att SKTF i maj 2007 tillsammans med de andra TCO-förbunden hade beslutat att 
initiera FacketFörändras.nu började därför förbundsstyrelsen fokusera på läget och utvecklingen 
i SKTF.  

Styrelsen beslutade att påbörja en diskussion som berör hela SKTF. Vår egen förändringsprocess 
för att möta medlemmarnas sviktande tilltro till värdet i medlemskapet. Styrelsens ambition var 
att diskussionen skulle inledas vid de regionala förbundskonferenserna 2007. Så blev det också. 
Under de regionala förbundskonferenserna fick alla deltagare en presentation av FacketFöränd-
ras.nu. Genom workshoparbete fick deltagarna sedan möjlighet att också bryta ned arbetet inom 
FacketFörändras.nu till SKTF-nivå. Exempel på diskussionsfrågor i workshopmaterialet var; Hur 
kan vi i vår dagliga fackliga verksamhet vrida förhållningssättet så att det blir en FÖR-kraft istäl-
let för en MOT-kraft? Workshopmaterialet finns idag på SKTFs interna kampanjwebb för Fack-
etFörändras.nu som ligger på sktf.se. 

Det som finns på vår interna kampanjwebb, (profilmaterial, till exempel tröjor, disktrasor etcete-
ra) är en del av det material som kommer att stödja vårt arbete med SKTF 2012. 

 

           TCO 
 

Kollektivavtalet   www.FacketFörändras.nu 
Visstid    TV-Reklam 
Annonsering 

 
Internt    externt 

 
SKTF 2012   Profilprodukter 

Dialoger 
Workshops 

 
 Förbunden 

 
 
Bilden ovan visar, schematiskt, kopplingen mellan SKTF 2012 och det som sker på TCO nivå i 
FacketFörändras.nu. 
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4.  SKTFs styrka 

 
Utveckling och läge  
SKTF har under de senaste 18 åren tappat 25 procent av medlemsantalet . Under de senare åren 
har kommuner och landsting ökat antalet anställda men SKTF har inte lyckats locka dem som 
fått tjänsterna att bli medlemmar i SKTF. Samtidigt ökar SKTFs konkurrenters organisations-
grad, vilket är ett tecken på att konkurrenterna har lyckats rekrytera fler nyanställda inom orga-
nisationsområdet.  

Samtliga fackliga centralorganisationer tappade medlemmar under 2007. Totalt tappade LO, 
TCO och SACO fler än 170 000 medlemmar under året. TCO tappade ensamt mer än 50 000 
aktiva medlemmar samma år. Cirka 400 000 personer i Sverige sade upp sitt medlemskap i a-
kassan under 2007. Den fackliga organisationsgraden i Sverige hade sin topp år 1994 då den var 
86 procent. År 2007 var organisationsgraden nere på 73 procent. 

Totalt lämnade 13 753 aktiva medlemmar SKTF under 2007. ( varav 42 procent var påverkba-
ra) Samma år valde 7 488 personer att bli medlemmar i SKTF.  Nettosumman slutade under 
2007 på minus 6 265 personer, dvs minus 4,7 procent. 

Totalt sade 30 619 personer upp sitt medlemskap i SKTFs a-kassa under 2007 ( pensionärer är 
ej medräknade). 

 
Vårt rekryteringsområde, våra medlemmar och förtroendevalda 
En sammanräkning av de olika tjänstekategorierna inom kommun, landsting och region visar att 
det år 2006 fanns totalt 196 517 anställda som skulle kunna vara medlemmar i SKTF. Av dessa 
var 89 922 verkligen medlemmar. Potentialen att faktiskt öka antalet medlemmar är alltså väl-
digt stor. 

Så här fördelar sig vårt rekryteringsområde på olika kategorier: 

Hur ser vårt rekryteringsområde ut?
Kommuner, Landsting och Regioner (2006)

17%

51%

32%

Chefer Handläggare* Administratörer
 

* Ekonomer, personalstrateger, ingenjörer, IT-tekniker; socialsekreterare m fl. 
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Så här ser våra medlemmar ut fördelat på samma sätt som ovan: 

 

Hur ser SKTFs medlemmar ut? Kommuner, 
Landsting och Regioner (2006)

14%

32%
54%

Chefer Handläggare* Administratörer
 

* Ekonomer, personalstrateger, ingenjörer, IT-tekniker; socialsekreterare m fl. 

  
Av diagrammen ovan framgår att det största antalet potentiella medlemmar finns i akademiker-
grupperna. Samtidigt kan vi se att vår rekrytering är bäst i gruppen administratörer där till ex-
empel läkarsekreterare och tandsköterskor ingår. SKTFs vertikalitet riskerar att urholkas om vi 
fortsätter att endast rekrytera vissa yrkesgrupper. 

Mellan åren 2002-2006 tillkom 2 551 chefs-/arbetsledartjänster inom kommun och landsting. 
Samtidigt minskade antalet SKTF-medlemmar i kategorin med 653 stycken 

Tjänster som vid nyanställning i kommun och landsting kräver akademisk examen, exempelvis 
socialsekretare och personalstrateg, blev under åren 2002-2006 17 066 fler. Samtidigt tillkom  
2 270 SKTF-medlemmar inom kategorin  

Om vi studerar några konkurrenters medlemsutveckling är den inte lika negativ som SKTFs. 
Chefsorganisationen Ledarna har under åren 2002-2005 ökat med 49 procent inom kommun, 
landsting och region. Under samma tidsperiod har SSR och Jusek ökat med 38 respektive 14 
procent inom samma avtalsområde. 

Förklaringar till SACO-förbundens framgångar är många. En väsentlig faktor för TCO-
förbunden och SKTF att beakta är dock att SACO-förbunden under en följd av år har rekryterat 
åtta-nio av tio akademiker (som tagit examen) som yrkesverksamma medlemmar. TCO-
förbunden har endast rekryterat en-två av tio. 

Morgondagens arbetstagare är till största delen akademiker. Inom de närmsta fem åren kommer 
tio procent eller cirka 13 000 SKTF-medlemmar att gå i pension. Dessa ska ersättas av akademi-
ker. SKTF är ett av förbunden i studentsamarbetet Tria som idag har cirka 33 000 studerande-
medlemmar. När Triamedlemmen tar examen och får jobb inom SKTFs organisationsområde 
ska SKTF vara det självklara valet.  
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Bilden nedan visar hur SKTFs förtroendevalda fördelar sig över samma kategorier som med-
lemmar och rekryteringsområde i diagrammen ovan. De motsvarar idag medlemmarnas fördel-
ning ganska bra. Däremot skiljer det sig dock lite från hur rekryteringsområdet ser ut. 

 

 

Hur ser SKTFs förtroendevalda ut? 
(2007)

19%

34%

47%

Chefer Handläggare* Administratörer
 

* Ekonomer, personalstrateger, ingenjörer, IT-tekniker; socialsekreterare m fl. 

 
 

5. Tidigare beslut om förändring på SKTFs förbundsmöten 

 
SKTF har sedan föreningen bildades 1936 varit tvingade till omställning vid ett flertal tillfällen. 
Det har alltid varit och kommer alltid att vara en förutsättning för vår överlevnad att rätta vår 
verksamhet och organisation efter våra medlemmars verklighet och behov. En historisk återblick 
vittnar om att SKTF har hanterat tidigare förändringar bra och det är en styrka när vi nu går in i 
ett nytt förändringsarbete. Vi har många saker vi ska vara väldigt stolta över. Några exempel på 
hur vi tidigare hanterat förändringar utifrån medlemmars verklighet och behov presenteras  
nedan. 

 
Organisationsutredningen (Orgut) 1988 
Organisationsutredningen hade i uppdrag att göra en genomgripande organisationsöversyn ur 
ett verksamhetsperspektiv. Utredningens direktiv var mycket breda och baserade på att förut-
sättningarna för det fackliga arbetet förändrades snabbt och detta i sig ställde krav på ännu större 
förändringar än vad man såg framför sig när direktiven skrevs. 

Utredningens första publikation utgjordes av en framtidsanalys. Den prognostiserade väldigt 
många av de förändringar vi idag upplever. Möjligen har förändringstakten varit snabbare än vad 
man då förutsåg.  

Utredningen skulle presentera förslag till nästkommande kongress och hade alltså fyra år på sig. 
Slutsatserna av bland annat framtidsanalysen och de förslag som arbetats fram relativt snabbt 
gjorde dock att förbundsstyrelsen beslutade inkalla en extrakongress redan i halvtid där förslagen 
presenterades. 



D. SKTF 2012 11

Huvuddragen i de beslut kongressen tog var: 

Mål 

 Det lokala fackliga arbetet ska stärkas och utvecklas 

 Mer verksamhet och större facklig kraft för varje krona i en situation med krympande 
ekonomiska resurser 

 Lägre kostnader för organisation och intern verksamhet 

Medel 

 Två nivåer 

 Satsning på utvecklingsplaner och utbildning 

 Tydligare förhandlingsansvar för lokalavdelningarna 

 Bättre kommunikation: Lokalavdelning – förbund genom förbundsmöte 

 Färre interna sammanträden centralt och regionalt 

 Bibehållna utvecklings- och verksamhetsresurser i en krympande ekonomi 

 
Arbetet med Nära SKTF 1998 
Inför förbundsmötet 1998 arbetade en parlamentarisk arbetsgrupp med att kartlägga SKTFs 
nuläge och föreslog ett antal metoder att ta sig an de utmaningar som fanns då. Deras arbete 
fokuserade på: 

 
 Bilden av facket 

 Nyttan och värdet av medlemskapet som ett svar på vikande medlemssiffror. 

 Balansen mellan kollektiv/individ 

 
Utmaningarna vid 1998 års förbundsmöte liknade i hög grad de vi står inför fortfarande.  

Vid förbundsmötet togs beslut om att; 

 förstärka medlemmarnas rättigheter, stöd och service i medlemskapet. SKTF skulle bli 
mer medlemsnära 

 öka förutsättningarna för medlemmarnas eget engagemang på jobbet och i medlemska-
pet 

 utveckla de förtroendevaldas kunskaper, attityder och roller till stöd för medlemmarna 

 utveckla kansliorganisationens förmåga att ge stöd i den angivna riktningen 

 förbättra organisationens förmåga att agera gemensamt genom en förbättrad målformu-
lerings- och utvärderingsprocess 
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Konkreta metoder för att klara utmaningarna och förändringsarbetet blev; 

 Utbildningssatsning och medlemsutbildning 

 En ny förhandlingsstrategi 

 SKTF Direkt 

 En ny kansliorganisation 

 Yrkesinriktad verksamhet 

 Webbsatsning 

Dessa beslut kom att prägla verksamheten under början av 2000-talet. De har varit viktiga steg 
för att bli en mer professionell medlemsorganisation med fokus på service, tillgänglighet och 
bemötande. Redan då visade förbundet prov på handlingskraft och nytänkande som vi tar med 
oss in i framtida förändringsarbeten. 

 
Beslut att förändra SKTFs lokala organisation på förbundsmötet 2002 
Beslutet att förändra SKTFs lokala organisation togs av förbundsmötet 2002. Beslutet hade fö-
regåtts av omfattande diskussioner på tidigare förbundsmöten, på idékonferenser och inte minst 
på olika träffar i regionala och lokala nätverk. 

De övergripande målen för organisationsförändringen sammanfattades i tre punkter:  

 För det första ska alla medlemmar ha en likvärdig chans att påverka den fackliga verk-
samheten på den egna arbetsplatsen, verksamheten i förbundet och avtalen inom det 
egna avtalsområdet. 

 För det andra ska de förtroendevaldas arbetssituation underlättas. Genom att renodla de 
fackliga uppdragen får de förtroendevalda en rimligare chans att klara sina arbetsuppgif-
ter utan att tyngas av dåliga samveten över bortglömda medlemsgrupper. 

 För det tredje ska medlemmar och förtroendevalda ha möjlighet att inom vissa gränser 
själv bestämma även i vilken organisatorisk form de vill driva den lokala verksamheten.  

När det gällde den sista punkten gav dessutom förbundsmötet en viss vägledning genom att 
presentera två grundläggande principer som ska vara vägledande för hur den lokala verksamhe-
ten organiseras.  

För det första handlar det om medlemsdemokratin:  

 Medlemskapet ska ge direktinflytande inom det egna avtalsområdet  

 Medlemskapet ska ge direktinflytande inom förbundet lokalt, regionalt och centralt  

 Studerande och arbetslösa ska ha en egen parlamentarisk plattform  

 
För det andra handlar det om partsförhållandet arbetsgivare - arbetstagare:  

 Medlemmen ska ha fullt inflytande i sitt partsförhållande  

 SKTF ska alltid företrädas av en lokal organisation hos en arbetsgivare d v s det kan inte 
finnas flera SKTF-avdelningar/klubbar för en och samma arbetsgivare.  
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En utvärdering av organisationsförändringen kommer att behandlas på detta förbundsmöte. 

 
Vision 2004 vid förbundsmötet 2004 
Vid förbundsmötet 2004 gjordes ett annat viktigt avstamp i SKTFs förändringsarbete. Bered-
ningsgruppen i Vision 2004, med hjälp av medlemmar som tyckte till i fokusgrupper, kunde 
konstatera att det är viktigare hur SKTF agerar och att SKTF agerar än att bara prata och skriva 
vackra ord. För att SKTF skulle bli tydligare när det gäller ställningstaganden inom olika områ-
den föreslog beredningsgruppen att ta fram fackliga program som enkelt och tydligt presenterar 
SKTFs ställningstaganden. 

Syftet med programmen var också att SKTF skulle förknippas med handlingskraft, tillgänglig-
het, engagemang, pålitlighet och SKTF skulle vara synligt och modernt.  

Programmen började diskuteras redan på förbundsmötet 2004. På de kommande förbundsmö-
tena, 2005 och 2006, fastlades program inom följande områden; 

 Välfärd 

 Lönepolitik 

 Sysselsättning/arbetsmarknad 

 Internationellt 

 Arbetsmiljö 

 Jämställdhet 

 Ledarskap 

 Etnisk mångfald 

 Anställningsvillkor 

 

Tria 2005 
Tria, det gemensamma studentsamarbetet med HTF och ST, lanserades i maj 2005. SKTFs 
beslut att ingå i samarbetet innebar att vi tillsammans med de andra förbunden kunde underlätta 
rekryteringen av studenter. Med kommunikation riktad direkt till unga på universiteten och 
högskolorna och med Tria som den gemensamma avsändaren, blev det lättare att nå ut till de 
cirka 17 000 studentmedlemmarna och presumtiva medlemmarna. I januari 2006 intensifierades 
SKTFs satsning i Tria eftersom SKTFs egna interna arbete med övergångsarbetet startade. Över-
gångsarbetet har siktet inställt på studenterna i slutet av utbildningen och målet är att visa upp 
SKTF tydligare för målgruppen. När de nyutexaminerade akademikerna får anställning inom 
SKTFs organisationsområde ska SKTF vara det självklara valet. 

Som en följd av HTF och Sifs sammanslagning, gick Unionen med i Tria från och med 1 janua-
ri 2008. Antalet Triamedlemmar efter att Unionen kom med är cirka 33 000. 

 

Förbundsmötet 2006 
Förbundsmötet beslutar om en inriktning av verksamheten för nästa mandatperiod. Inriktning-
en är ett medskick från förbundsmötet till klubbar, avdelningar, förbundsstyrelse och kanslior-
ganisationen inför verksamhetsplaneringen.  
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Under förbundsmötet 2006 antogs inriktningen av verksamheten för åren 2007-2008 med fokus 
på: 

 Påverka 

 Synas 

 Organisera/rekrytera 

 Utbilda 

 

6. Vad har vi gjort hittills? 

 
Förbundsstyrelsens seminarium i maj/juni 2007 
I maj/juni 2007 strax efter att TCO-kongressen beslutat om satsningen på initiativet FacketFö-
rändras.nu, började SKTFs styrelse att fokusera på läget och utvecklingen i förbundet. Bakgrun-
den var mycket den som tidigare beskrivits i detta dokument: Medlemsutvecklingen, vilka vi 
rekryterar idag, det pågående och kommande generationsskiftet, konkurrensen med Ledarna och 
olika SACO-förbund, medlemskapets värde för alla medlemmar, vårt eget förhållningssätt, dia-
logen med medlemmarna med mera. 

Styrelsen landade i att försöka inleda en förändringsprocess som så småningom kommer att be-
röra hela förbundet. Ett förändringsarbete som ska generera stärkt tilltro till värdet i SKTF-
medlemskapet. Ett förändringsarbete som också ska få alla medlemmar och i synnerhet unga och 
akademiker att se oss som ett framgångsrikt förbund där individen står i fokus samtidigt som 
den kollektiva styrkan och vertikaliteten bevaras. 

Förbundsstyrelsens ambition var att processen skulle inledas vid de regionala förbundskonferen-
serna 2007 och ge avtryck på regionkonferenserna under hösten, för att sedan också utgöra ett 
viktigt underlag inför och under förbundsmötet 2008 i Göteborg. 

Två viktiga slutsatser som förbundsstyrelsen har dragit; 

 Vi måste inleda en genomgripande förändringsprocess som berör hela SKTF för att 
möta medlemmarnas sviktande tilltro till värdet i medlemskapet – vi måste ompröva vår 
organisation, våra attityder, våra arbetsformer, våra förhållningssätt etc. 

 Det första och viktigaste steget i processen är att skapa insikt i och förståelse för att vi 
behöver förändras och varför. 

 
De regionala förbundskonferenserna 
I augusti och september 2007 genomfördes de regionala förbundskonferenserna i Arvidsjaur, 
Sundsvall, Örebro, Kolmården, Göteborg, Ronneby och Ystad. Totalt deltog drygt 500 förtro-
endevalda tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen på konferenserna.  

Konferenserna inleddes med att Eva Nordmark utifrån de frågeställningar som styrelsen diskute-
rat gick igenom varför förbundsstyrelsen ansåg att starten av en förändringsprocess var nödvän-
dig. Därefter följde en föredragning som tog sin utgångspunkt i det arbete som startats inom 
FacketFörändras.nu. Konferensdeltagarna arbetade sedan vidare tillsammans med styrelseleda-
möter i en blandning av kunskapspass och grupparbeten som handlade om medlemmarnas syn 
på oss och våra förhållningssätt och avslutades med en diskussion om SKTF 2012 och vårt eget 
behov av positionsförflyttning och förändringsarbete 
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Det fanns ett stort engagemang i diskussionerna och det fanns möjlighet att anmäla sig som 
”eldsjäl” på konferenserna. Drygt 450 personer valde att göra det och de har sedan dess kontinu-
erligt fått nyhetsbrev om FacketFörändras.nu arbetet. De har också uppmanats att gå in på 
SKTFs interna kampanjwebb för FacketFörändras.nu som ligger på sktf.se. Eldsjälarna har även 
fått profilmaterial för FacketFörändras.nu. 

 
Regionkonferenserna 
På respektive regionkonferens återkom man på olika sätt till de diskussioner som hade varit på 
de regionala förbundskonferenserna. Man fick exempelvis en nulägesrapport från FacketFöränd-
ras.nu arbetet, yngre förtroendevalda ledde idéseminarium, paneldiskussion med yngre och dis-
kussioner om hur vår drömbild för SKTF 2012 ser ut. 

 
Framtidskonferensen 
I januari 2008 träffades förtroendevalda från de regionala samordningsgrupperna (eller motsva-
rande), förbundsstyrelsen och kansliledningen för att resonera om strategiska utgångspunkter 
och inriktningsmål för vårt eget förändringsarbete SKTF 2012 , inom ramen för FacketFöränd-
ras.nu Under konferensen arbetade deltagarna med olika förändringsverktyg för att bidra till att 
öppna dialogen om vad som är viktigt att få upp till ytan och diskutera igenom. 

 
Fortsatta regionala diskussioner under våren 2008 
Under våren 2008 fortsatte diskussionerna regionalt inför förmöte och förbundsmöte hösten 
2008. 

 

7. Vad händer efter förbundsmötet? 

 
Efter att ha fört diskussioner på olika nivåer i förbundet vill förbundsstyrelsen först ha för-
bundsmötets mandat att starta ett förändringsarbete i syfte att nå de mål förbundsmötet lägger 
fast. Därför finns i skrivande stund inte en fastlagd detaljplan på vad som kommer att hända 
fram till 2012. 

Det viktiga nu är att vi alla kan och vill 

 Bestämma oss för att förändring behövs 

 Bestämma oss för i vilken riktning vi vill gå 

 Bestämma oss för att lita på dialogen som metod 

 
Hur vi sedan når målen som förbundsmötet lägger fast kan se olika ut beroende på förutsätt-
ningar, vad som framkommer i dialogen med medlemmarna, experimentlusta och kreativitet. 
Låt oss lära av varandra under resans gång men låt oss hela tiden komma ihåg att vi alla har 
kommit överens om gemensamma mål att arbeta mot. 

Ska vi starta ett förändringsarbete som syftar till verklig delaktighet krävs att många fler blir en-
gagerade än vad som varit fallet hittills. Sannolikt måste dialogen föras i varje klubb och varje 
avdelning och ibland på arbetsplatserna för att skapa verklig förankring och möjlighet till enga-
gemang. 

Många har varit med och diskuterat detta i olika former och kan känna en viss otålighet i att det 
nu är dags att besluta och göra saker direkt. Låt oss komma ihåg att en verklig förändring inte 
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kan ske om den beslutas uppifrån för genomförande av andra. Nu måste vi öppna dörrarna för 
dialog och diskussion på olika sätt. 

I förändringsarbetet får vi själva möjlighet att testa delar av det som beskrivs i strategiska ut-
gångspunkter och inriktningsmål. Förbundsmötet anger en riktning på förändringen men släp-
per detaljerna till det förändringsarbete som väntar. 

Om beslutet fattas så kommer vi att arbeta med detta (minst) fram till förbundsmötet 2012. 

Det innebär att processen kommer att gå över flera år med flera naturliga möjligheter för av-
stämning, diskussion och beslut både på regional och på nationell nivå. 

 
2008 
Sep  Förbundsmöte 
Okt/nov Regionkonferenser 

2009 
Feb Ev. avstämning samordningsgrupper 
Sep Regionala förbundskonferenser 
Okt/nov Regionkonferenser 

2010 
Feb Ev. avstämning samordningsgrupper 
Sep  Förbundsmöte 
Okt/nov Regionkonferenser 

År 2011 
Feb Ev. avstämning samordningsgrupper 
Sep Regionala förbundskonferenser 
Okt/nov Regionkonferenser 

År 2012 
Feb Ev. avstämning samordningsgrupper 
Sep  Förbundsmöte 

 
Om vi ska gå ut och ha många lokala diskussioner med medlemmar och förtroendevalda över 
hela landet så kan processen starta tidigast under vintern 2008 för att fortsätta 2009. 

Förbundsstyrelsen kommer under hela förändringsarbetet att leda, stödja och följa upp proces-
sen. 
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Bilaga 1 

 
SKTFs vision, värdegrund och kännetecken 

De övergripande styrdokument som förbundet har är 

 Vision 

 Värdegrund  

 Kännetecken 

 Program 

 Inriktning av verksamheten till nästa förbundsmöte 

 (och förstås förbundsmötets beslut i övrigt)  

 
De flesta av dem är förhållandevis färska. På förbundsmötet 2002 bildades en beredningsgrupp 
vid namn ”Vision 2004”.  Gruppen skulle försöka knyta ihop SKTFs vision, ideologi, inrikt-
ningsbeslut och verksamhetsplaner. Deras arbete resulterade i att försöka göra förbundet tydliga-
re. Medlemmar, presumtiva medlemmar och förtroendevalda ska lättare kunna se och förstå vad 
förbundet står för, vad SKTF tycker, vad vi gör och varför man ska vara med i SKTF. 

Arbetet resulterade konkret i SKTFs vision och kännetecken. Från det arbetet kommer också 
nedanstående beskrivning av SKTF. Beredningsgruppen i Vision 2004 poängterar att det är 
viktigt att SKTF blir tydligare när det gäller ställningstaganden inom olika områden. Därför 
föreslog beredningsgruppen att vi ska ta fram fackliga program.. 

Dessa program började diskuteras redan på förbundsmötet 2004 och på de kommande för-
bundsmötena, 2005 och 2006, fastlades program inom följande områden; 

 
 Välfärd 

 Lönepolitik 

 Sysselsättning/arbetsmarknad 

 Internationellt 

 Arbetsmiljö 

 Jämställdhet 

 Ledarskap 

 Etnisk mångfald 

 Anställningsvillkor 

 
På årets förbundsmöte kommer också program för mänskliga rättigheter att läggas fram. Pro-
grammen är kortfattade och har ersatt äldre och betydligt längre programskrifter som förbundet 
tidigare haft. 



D. SKTF 2012 18 

2004 beslutade förbundsmötet om SKTFs värdegrund, som är det äldsta gällande styrdokumen-
tet. 

Förbundsmötet beslutar om inriktning av verksamheten för åren fram till nästa förbundsmöte.  
Inriktningen är ett medskick från förbundsmötet till klubbar, avdelningar och kansliorganisatio-
nen inför deras verksamhetsplanering. 

Nedan följer de beskrivningar om SKTF, dess vision, värdegrund och kännetecken. 

 
Vad är SKTF? 

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med 
välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg 
omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksam-
ma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och ekume-
niska organisationer. 

SKTF börjar på arbetsplatsen. Det är där medlemmarna diskuterar sin arbetssituation och vad 
som behöver förbättras och väljer sina fackliga företrädare. 

Genom klubben eller avdelningen kan medlemmarna påverka sin arbetsplats och sina anställ-
ningsvillkor. Medlemmarna påverkar lönen och anställningsvillkor i hela lönebildningsproces-
sen. Från att ett centralt avtal tecknas till en diskussion på arbetsplatsen. 

Klubbar och avdelningar som har samma kollektivavtal formar regionala forum och avtalsgrup-
per för att utveckla avtalen utifrån branschens eller verksamhetens förutsättningar.  

SKTF kan påverka våra tjänstemannagruppers intressen på alla nivåer; lokalt, regionalt, natio-
nellt och internationellt. Detta skapar extra styrka och kraft för de frågor SKTF driver. 

SKTF står för trygghet, utveckling och arbetsglädje på den enskilde medlemmens villkor. 

 
SKTFs vision 

”SKTFs vision är ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlig-
het till gemenskap och utveckling” 

 
SKTFs värdegrund 

SKTF är en demokratisk organisation och varje medlem har därför rätt till inflytande över och 
stöd av organisationen. 

SKTF tror på individens vilja och kraft att utvecklas och att själv och gemensamt med andra ta 
ansvar. 

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock inte att vi är opolitiska. 
SKTF tar ställning i frågor som är viktiga för medlemmarna. Vår arena är i första hand arbetsli-
vet, men också frågor som berör eller påverkar arbetslivet och livet för medlemmarna. 

SKTF tror på gemenskap såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort. Genom att gå samman 
kan vi åstadkomma mer och vi blir starkare tillsammans än var och en för sig. Gemenskapen och 
sammanhållningen är viktig och arbetsplatsens gemenskap är grunden för hur vi organiserar oss i 
SKTF. 
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SKTF tror att mångfalden bidrar till en fackföreningsrörelse som ger ökade möjligheter till 
framgång och styrka. Mångfald höjer kompetensnivån och förstärker möjligheterna till god med-
lemsservice och ett effektivt företrädarskap. 

SKTF har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskrimi-
nering och godtycke måste motverkas. 

För SKTF handlar solidaritet om medkänsla och förståelse för andra 

 
SKTFs arbete ska kännetecknas av 

 En tro på individens vilja att själv och tillsammans med sina arbetskamrater ta ansvar för 
sin situation och utveckling  

 Att ge kraft och stöd till medlemmarnas egna insatser och engagemang  

 Att vara en källa till information, inspiration och kunskap för medlemmarna  

 En positiv människosyn som innebär respekt för alla medlemmars individuella förut-
sättningar och behov och en ambition att eliminera alla former av diskriminering  

 En hög tillgänglighet – det är lätt att få kontakt med SKTF genom våra lokala företräda-
re, våra SKTF-center, SKTF Direkt eller SKTF på nätet  

 Ett gott bemötande och en bra service  

 Ett demokratiskt arbetssätt med en aktiv dialog mellan medlemmar och fackliga före-
trädare  

 Ett engagerat och kompetent företrädarskap  

 Ett aktivt arbete med att påverka medlemmarnas arbetsvillkor, bland annat genom av-
talstecknande och opinionsbildning 
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Motion D 1 

SKTFs värdegrund 

Motionären vill att stycket om lika behandling, respekt och diskriminering ska strykas från vär-
degrunden. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion D 1 

 
 

Motion D 2 

Facket förändras.nu 

I stadgarnas portalparagraf, §1 Ändamål och uppgifter, framgår tydligt att SKTFs uppgifter är 
att arbeta med de frågor som är kopplade till arbetslivet. 

Visionen arbetades fram av en beredningsgrupp som tillsattes av förbundsmötet 2002 och beslu-
tades efter mycket diskussioner på förbundsmötet 2004. Detta finns mer beskrivet i rapporten 
”SKTF 2012”. 

För de medlemmar som kvarstår i förbundet efter pension har vi en senioravdelning som driver 
pensionärernas frågor och andra frågor de bestämmer sig för. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion D 2 


