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Vision och en utvecklad avtalsprocess 
- förutsättningar för ett ökat medlemsinflytande vid avtalsrörelser 
 

 
 
Inledning 

Vid Förbundsmötet 2010 beslutades om en arbetsgrupp som skulle se över former och rutiner kopplat till av-
talstecknande. Arbetsgruppens tog fram en rapport som presenterades för Förbundsstyrelsen och har fungerat 
som underlag för Förbundsstyrelsens fortsatta arbete med frågan. Arbetsgruppens rapport bifogas för känne-
dom. 

I vår förändringsprocess där vi nu bygger Vision, ser vi över, prövar och utvecklar våra arbetssätt och rutiner. 
Det är en pågående process och det sker i dialog med medlemmarna. Hur våra avtalsprocesser ska fungera och 
t ex understödja vårt arbete med ett tydligare yrkesperspektiv är en viktig pusselbit. Sättet vi lägger upp arbetet 
ska också alltid vägas utifrån resultatfokus – hela poängen är att förstås att åstadkomma bästa möjliga avtal 
givet varje situation.  

Det har redan under 2012 års avtalsrörelser skett en del förändringar där nya inslag prövats. I detta dokument 
presenteras Visions principer för avtalstecknande samt Förbundsstyrelsens överväganden och förslag för att 
skapa ännu bättre förutsättningar för ett ökat medlemsinflytande kopplat till avtalsrörelser.  

Men, det är inte så att detta dokument kan ge alla svar och detaljreglera alla skeenden kopplat till våra avtals-
processer. Det finns skiftande förutsättningar och behov inom olika avtalsområden och utifrån olika lokala 
förutsättningar. Bygget av Vision, och därmed bygget av Sveriges bästa fackförbund, har inget facit, utan är en 
ständigt pågående process där former och arbetssätt ständigt måste utvecklas och finjusteras. 

 
Vision på väg 

I det förändringsarbete som pågått sedan 2008 och bland annat resulterat i vårt nya namn finns det ett antal 
utgångspunkter och principer som format de insatser som lett fram till dagens Vision. Grundläggande är vår 
framtidsidé och värdegrund där bland annat medlemsperspektivet och individens rätt till inflytande över orga-
nisationen är centrala ingredienser. Vision är en demokratisk organisation och vi tror på individens vilja att 
utvecklas och ta ansvar. Vision vill åstadkomma en positiv utveckling av arbetslivet.  

För att kunna ta initiativ och påverka måste vi vara många och Vision ska vara det självklara valet för akade-
miker, unga och nyanställda. Att attrahera och organisera de framtida medarbetarna inom våra organisations-
områden är nödvändigt för att vi ska fortsätta att vara framgångsrika och kunna påverka villkoren för alla med-
lemmar.  

Visions förändringsresa handlar om att vinna förtroende. Att få förtroende från medlemmar, såväl nuvarande 
som framtida, men också förtroende från andra aktörer – både med- och motparter – för hur vi i olika situat-
ioner agerar och sköter vårt uppdrag. Det är på ett vis en resa utan slut, en ständigt pågående process, där vi 
varje dag i olika möten måste vinna nytt eller upprätthålla redan förtjänat förtroende. En situation när vårt 
förtroende prövas lite extra är vid olika typer av avtalstecknande.  

 
Vision och avtalstecknande 

Att teckna löne- och villkorsavtal är oftast en ganska långdragen process med många olika aktörer inblandade. 
I Vision har vi den ordningen att det är Förbundsstyrelsen som såväl initierar som avslutar den processen. Det 
är Förbundsstyrelsen som är Visions avtalsbärande part under avtalsperioden och ytterst ansvarig för innehål-
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let i tecknade avtal. Förbundsstyrelsen följer och utvärderar också regelbundet under avtalsperioden hur avta-
let efterföljs och implementeras lokalt.  

Under avtalsrörelsens gång är många delar av organisationen inblandade. Inom respektive område finns cen-
trala avtalsgrupper bestående av engagerade och kunniga förtroendevalda medlemmar som valts på regionala 
forumträffar. Avtalsgruppernas uppgift är att formulera förslag till yrkande som presenteras för Förbundssty-
relsen, vilken sedan tar beslut och fastställer organisationens slutliga yrkande som överlämnas till arbetsgivar-
parten. Avtalsgruppernas arbete leds av ledamöter från Förbundsstyrelsen.  

Under förhandlingsperioden är det Visions förhandlare som möter arbetsgivarens förhandlare och syftet är att 
åstadkomma en lösning som accepteras av bådas politiska ledningar. Mandatet för Visions förhandlare har sin 
grund i avtalsgruppens arbete och Förbundsstyrelsens slutgiltiga yrkande och under förhandlingsperioden sker 
återkommande diskussioner mellan förhandlare, avtalsgrupp och Förbundsstyrelsen.    

När ett slutgiltigt avtalsförslag mellan parterna finns framtaget på nationell nivå är det FS som tar det avgö-
rande beslutet för Visions räkning och ett nytt centralt avtal kan börja gälla. I nästa steg ska centrala avtal 
omsättas lokalt. Den processen involverar såväl lokalt förtroendevalda som genomför olika typer av förhand-
lingar med arbetsgivaren för att komma överens om vilka spelregler som ska gälla och följa upp resultatet samt 
alla enskilda medlemmars engagemang via individuella lönesamtal med sina chefer för att komma fram till en 
ny lön. 

Under en avtalsprocess finns en mängd olika situationer där Visions förmåga att hantera frågeställningar kring 
inflytande och påverkan är avgörande både för vår trovärdighet och för det konkreta utfallet. 

 
Vision och inflytande 

I fokus för Visions förändrings- och utvecklingsarbete står medlemmarna som ska få det stöd de behöver för att 
få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Våra kollektivavtal är verktyg i det arbetet och processen som 
leder fram till avtalen ska vara transparenta och möjliga att påverka för såväl den enskilde medlemmen som för 
de förtroendevalda.  

I arbetsgruppens rapport konstateras att kännedomen kring hur ”systemet” kring avtalsförhandlingar fungerar 
skulle kunna vara större. FS anser att det för Vision är oerhört viktigt att både vår utbildningsorganisation och 
andra informationskanaler kopplat till avtalsrörelsen lägger sig vinn om att förmedla sådan kunskap. Då det 
handlar om ett komplex process räcker det inte bara med att i text beskriva hur det fungerar, utan det krävs en 
dialog och diskussion för att skapa en djupare förståelse.  

De olika avtalsforum som arrangeras kopplat till avtalsrörelser är i detta sammanhang både viktiga informat-
ionsbärare och framför allt den arena för dialog där inflytandeprocessen realiseras.  
Erfarenheter visar att Forumträffar inte har utvecklats till de viktiga arenor för inflytande de ska vara och del-
tagande kanske därför inte prioriteras fullt ut. Därför menar Förbundsstyrelsen, i likhet med arbetsgruppen, att 
formerna för Forumträffar måste ses över och vikten av dess betydelse tydliggöras.  

Rent generellt är frågeställningar kring inflytande och påverkan centrala för hela Visions utbildningssatsning 
och under de senaste månaderna har också dessa perspektiv tydliggjorts i såväl utbildningsmaterial som i de 
konkreta uppdragshandlingar som tagits fram. Som exempel står det i målformuleringen i Visions medlemsut-
bildning att deltagarna efter utbildningen ska ”ha insikt om möjligheterna att ha inflytande i Vision” och i upp-
dragshandlingarna för styrelseledamöter framhålls det ingår i uppdraget att ”delta och påverka i centrala och 
regionala aktiviteter samt nätverk, till exempel på förmöten, regionkonferenser och forum.”  

Arbetsgruppen slog fast att en bra princip bör vara att ha medlemmarna i fokus under insamlingsfasen innan 
yrkandet och de förtroendevalda i fokus under prioriteringsfasen. Under själva förhandlingsfasen gäller sedan 
att utnyttja hela organisationens för att åstadkomma en kraftfull opinionsbildning. Detta är ett synsätt som 
Förbundsstyrelsen delar. 

 
 



   3 
 

Att ta tillvara medlemmars engagemang 

Förbundsstyrelsen konstaterar att organisationen de senaste åren prövat olika metoder för att samla in med-
lemmarnas åsikter inför avtalsrörelser, t ex genom medlemsundersökningar och olika möjligheter via webb och 
sociala medier. Inom detta område finns ett stort utrymme för ytterligare metoder och inte minst bör Vision 
hitta metoder som också kan ringa in vad våra potentiella medlemmar värderar som viktigt.  

För Vision är dialogen central. Vi är intresserade av vad de vi möter tycker. Vår främsta arena är arbetsplatsen 
och det är just där, på arbetsplatserna, vid fikaborden, i mötet med medlemmar och potentiella medlemmar 
som de viktigaste samtalen äger rum. Det är genom att lyssna till våra arbetskamraters åsikter och behov som 
vi kan fånga upp och utveckla våra avtal för att de ska bli just de hjälpmedel som kan möjliggöra att man som 
medlem kan få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.  

Förbundsstyrelsen tror att Vision skulle kunna utnyttja medlemsinflytandet ännu mer och det handlar om att vi 
måste utveckla metoder för att på ett systematiserat vis ta del av våra befintliga medlemmars åsikter och inte 
minst också hitta former för att ta reda på vad framtida potentiella medlemmar vill ha ut av de centrala avta-
len. Vilka villkorsfrågor kommer det att vara som attraherar de kommande medarbetarna inom våra sektorer? 
Och vilka frågor är extra viktiga för de yrkesgrupper som vi vill nå, men som idag är underrepresenterade i 
Vision? 

Lika viktigt som det är att utveckla våra former för att få del av vad medlemmar och andra tycker, lika viktigt 
är det att så långt som möjligt utveckla den personliga återkopplingen till de som delar med sig av sina tankar 
och sitt engagemang. Att med ett personligt tilltal kunna återkoppla och berätta vad som händer med de för-
slag vi får in, är ett tydligt sätt att visa respekt och att Vision tar frågan kring inflytande på allvar. 

 
Att ta tillvara förtroendevaldas engagemang 

Vision främsta tillgång är alla engagerade förtroendevalda medlemmar som i olika roller tar sig an det fackliga 
uppdraget. Kopplat till avtalsprocessen handlar detta om en mängd olika insatser och det är viktigt att det finns 
sjysta förutsättningar att utöva de olika uppdragen på alla nivåer – lokalt, regionalt och centralt.  

Som tidigare nämnts finns det en del som kan utvecklas när det gäller regionala forumträffar. Det är också 
viktigt att säkerställa att ledamöter till centrala avtalsgrupper har ett tydligt uppdrag och att det finns goda 
förutsättningar och ett tydligt stöd för att bedriva ett regionalt arbete kopplat till avtalsprocessen. Det handlar 
både om att ha fungerande strukturer och god kommunikation mellan den regionala nivån och avtalsgruppens 
ledamöter under arbetet med att komma fram till ett centralt resultat och om goda förutsättningar för det ar-
bete som sedan tar vid lokalt. I detta sammanhang har Visions respektive regionala center ett särskilt ansvar att 
understödja det regionala arbetet och utveckla ett stöd som anpassas till de olika behov och förutsättningar 
som finns runt om i landet.  

När det gäller hur centrala avtalsgrupper formeras menar Förbundsstyrelsen att det finns anledning att se över 
och utveckla rutinerna. Då det handlar om ett nationellt uppdrag bör det centrala valutskottet involveras i 
processen för att säkerställa en lämplig sammansättning utifrån uppdragets art och valordningens kriterier. 
Detta bör ske på så vis att man istället för att välja ledamöterna på regionala forum, istället nominerar perso-
ner till uppdraget och att sedan det centrala valutskottet får uppdraget att sätta samman ett förslag på avtals-
grupp som sedan fastställs av Förbundsstyrelsen. Denna ordning kräver också förtydliganden av Visions nuva-
rande stadgar.  

I det centrala uppdraget för avtalsgrupper att utveckla ett yrkande är en fortlöpande dialog med Förbundssty-
relsen en styrka och en viktig förutsättning. I arbetsgruppens rapport framskymtar att det i vissa situationer 
kan ha funnits en viss osäkerhet kring Förbundsstyrelsens roll under avtalsprocessen. Denna uppfattning är 
förstås olycklig och därför har Förbundsstyrelsen redan i 2011 års avtalsrörelser tydliggjort sin roll, dels genom 
sättet att genomföra inledande forumträffar, men också genom en utvecklad dialog med olika avtalsgrupper. 
Uppdraget som ledamot en central avtalsgrupp mycket viktigt och eventuella tveksamheter som finns kring 
uppdragets omfattning och karaktär anser Förbundsstyrelsen ska tydliggöras i en uppdaterad uppdragshand-
ling. 
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När väl det centrala förhandlingsarbetet är i gång är en utvecklad och tydlig dialog mellan avtalsgrupper, För-
bundsstyrelsen och kansliorganisation grundläggande. Beslut om våra krav i avtalsrörelsen och olika alternativ, 
strategier och upplägg diskuteras med avtalsgrupperna och om det under processens gång dyker upp nya för-
slag vid förhandlingsbordet måste det tas upp och diskuteras på hemmaplan innan vi kan återkomma med 
ställningstagande. På precis samma vis fungerar våra motparter, vars förhandlare också har sina förtroende-
valda som de lutar sig mot innan de kan gå vidare. 

I slutskedet av en förhandlingsprocess trappas tempot upp och inte sällan krävs snabba beslut. Genom att 
arbeta med en kontinuerlig förankringsprocess och ökad transparens under resans gång – både vad det gäller 
kommunikationen mellan avtalsgruppens representanter och sina respektive hemmaregioner samt mellan av-
talsgrupp, Förbundsstyrelse och förhandlare – skapas förutsättningar för att minimera eventuell osäkerhet inför 
avgörande beslut.  

 
Att summera processen och jobba vidare lokalt 

Avslutningsvis några ord kring det viktiga arbete som vidtar lokalt när ett centralt avtal är tecknat. I ett första 
steg handlar det om att de regionala träffar som genomförs efter vi fått nya avtal måste vara möten där man 
inte bara ”bockar av” vilka yrkanden vi nått framgång. Istället ska fokus ligga på att beskriva varför det blev 
som det blev och synliggöra ”spelet” och vad det innebär för det fortsatta arbetet. Att Vision av någon anled-
ning inte nått framgång med vissa yrkanden i de centrala avtalen, innebär ju inte att de med automatik ska bort 
från dagordningen. Tvärt om ska man kanske lokalt jobba vidare med just dessa yrkanden och för det krävs 
ibland särskilda strategidiskussioner. 

Lokalt gäller att arbeta vidare med en utvecklad medlemsdialog och utifrån nya avtal ta tillfället i akt att följa 
upp och ta tillvara på åsikter från både nuvarande och potentiella medlemmar. Här handlar det både om syn-
punkter kring materiellt innehåll, men också hur man uppfattat processen och inte minst hur man upplever att 
avtalsprocesserna fungerar lokalt. Allt i syfte att skapa förtroende för vårt agerande och i framtiden kunna göra 
våra avtalsprocesser ännu bättre och mer transparenta. Helt enkelt att fortsätta vårt gemensamma bygge av 
Vision till Sveriges bästa fackförbund. 

 
Avslutningsord 

I detta dokument har Förbundsstyrelsen beskrivit sin bild av hur Visions olika avtalsprocesser ska fungera. I 
vårt förändringsarbete har vi redan tagit många steg på vägen, men som vi pekat på finns det områden där vi 
ser möjligheter att utveckla inflytandet och medlemsdialogen. För att göra detta ser vi att det är ett gemensamt 
uppdrag där både förtroendemanna- och kansliorganisation har olika roller och därtill kopplat ansvar. Att i ett 
dokument som detta ge sig på att detaljreglera en så komplex process som avtalstecknande låter sig inte göras 
och det är antagligen heller inte önskvärt, då förutsättningar och behov ser olika ut mellan olika avtalsområden 
och på olika håll runt om i landet.  

Som en bilaga till detta dokument återfinns dock ett antal konkreta åtgärder som FS har lämnat över till kans-
liorganisationen, där vi ser behov av mer sammanhållna insatser över hela landet. 

Avslutningsvis vill FS återknyta till de inledande raderna. Vi är nu mitt i en förändringsprocess där vi ser över, 
prövar och utvecklar våra arbetssätt och rutiner. Det är en pågående process och det sker i dialog med med-
lemmar och förtroendevalda. Nu är det dags att fortsätta resan och sätta nya mål. Vision ska vara Sveriges 
bästa fackförbund och det kräver att vi kan skapa förtroende inte bara för oss som organisation gentemot 
andra, utan också att vi inom organisationen har ett förtroende för varandras roller och uppgifter. Helt enkelt 
ett symboliskt handslag kring hur vår process ska fungera. För slutändan handlar allt om en enda sak – att 
skapa medlemsnytta. Och att man som medlem i Vision ska kunna få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv! 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet att utveckla förhandlingsarbetet i 
  enlighet med rapporten och bilaga 1 
 

Att besluta om stadgeändring i enlighet med bilaga 2 
 

Att  godkänna rapporten ”Vision och en utvecklad avtalsprocess” 
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Bilaga 1 
 
 
 

Insatser för en utvecklad avtalsprocess och 
bättre förutsättningar för ett ökat medlems-
inflytande vid avtalsrörelser. 
 
Förbundsstyrelsen har utifrån arbetet med rapporten från arbetsgruppen avseende avtalsmandat konstaterat 
att det finns ett antal åtgärder som väsentligt skulle bidra till att förbättra förutsättningar för en mer transpa-
rent process och möjligheter till ett ökat medlemsinflytande. 

 
 
Förbundsstyrelsen ger kansliorganisationen i uppdrag att genomföra följande 
åtgärder: 
 

• Att ta fram underlag för att under mer kreativa och spännande former genomföra möten utifrån ett 
yrkesperspektiv kring löne- och villkorsfrågor som resulterar i tydliga förslag. 
Sätta som mål att man inför en avtalsrörelse ska genomföra x antal träffar och träffa y antal medlem-
mar.  
 

• Pröva nya metoder att vara mer transparent och göra det möjligt för medlemmar att komma med för-
slag på en mängd olika vis, t ex via sociala medier. 
 

• Ta fram tydliga riktlinjer som ska användas vid forumträffar. Riktlinjer ska ta fasta på både innehåll 
och form och ha till syfte att såväl inbjudningar som dokumentation av forumträffar ska hanteras en-
hetligt över hela landet. Resultatet från forumträffar ska sammanställas och bilda underlag för avtals-
gruppers arbete med att utveckla yrkande. 
 

• Ta fram en ny uppdragshandling för uppdraget som representant i central avtalsgrupp. Handlingen ska 
tydliggöra uppdragets omfattning och mandat. Det ska vara en levande handling som kan anpassas 
och utvecklas utifrån förändrade förutsättningar.  
 

• I samråd med regional samordningsgrupp och representant i central avtalsgrupp ska respektive verk-
samhetschef utveckla och säkerställa ett regionalt stöd kopplat till avtalsrörelser.  
 

• Inför samtliga avtalsrörelser ska regionala aktivitetsplaner för hela förhandlingsprocessen tas fram och 
kommuniceras i syfte att skapa ökad transparens. 
 

• Utveckla och pröva metoder för att bättre identifiera potentiella medlemmars åsikter som kan fungera 
som underlag vid avtalsrörelser. 
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Bilaga 2 
 
 

Förslag till Stadgeändring 
 
Nuvarande lydelse 

§ 8.4 Avdelnings- och klubbforum 

Mom 2. Respektive forum utser också representanter till avtalsgrupperna (se § 9 mom 2) i enlighet med de 
anvisningar som förbundsstyrelsen utfärdar. 

I anslutning till att respektive forum träffas skall också representanterna i de olika valkretsarna (se § 6 mom 3) 
ges möjlighet att välja sina gemensamma representanter till förbundsmötet. 

 
§ 9 Förhandlingar 

Mom 2. I förhandlingsprocessen som leder fram till centrala kollektivavtal har förbundsstyrelsen till sitt förfo-
gande ett rådgivande organ (avtalsgrupp) per avtalsområde. Ledamöterna i respektive avtalsgrupp väljs av 
avdelningar och klubbar inom avdelnings- och klubbforumen i regionerna. 

 

Förslag till ny lydelse 

§ 8.4 Avdelnings- och klubbforum 

Mom 2. Respektive forum nominerar också representanter till avtalsgrupperna (se § 9 mom 2) i enlighet med 
de anvisningar som förbundsstyrelsen utfärdar. 

I anslutning till att respektive forum träffas skall också representanterna i de olika valkretsarna (se § 6 mom 3) 
ges möjlighet att välja sina gemensamma representanter till förbundsmötet. 

 

§ 9 Förhandlingar 

Mom 2. I förhandlingsprocessen som leder fram till centrala kollektivavtal har förbundsstyrelsen till sitt förfo-
gande ett rådgivande organ (avtalsgrupp) per avtalsområde. 
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För kännedom 
 
 

Rapport från arbetsgruppen  
avseende avtalsmandat 

 
 
Inledning 

Vid förbundsmötet 2010 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utifrån en motion se över former och 
rutiner kopplat till avtalstecknande. Representanter till arbetsgruppen utsågs regionalt under hösten 2010 
och riktlinjer för arbetsgruppen fastställdes av Förbundsstyrelsen i november samma år.  

Arbetsgruppen har bestått av 14 representanter som valts vid regionkonferenser, två ledamöter från För-
bundsstyrelsen samt förbundets förhandlingschef och ytterligare en medarbetare från funktionen för Löner 
och yrkesvillkor. Vidare har även andra personer deltagit under processens gång.  

Denna rapport sammanfattar gruppens arbete och redovisar de resonemang som förts och ska ligga till 
grund för beslut vid förbundsmötet 2012. 

 
Bakgrund 

Inför regionkonferenserna 2010 fick regionerna i uppdrag att utse representanter till den av förbundsmötet 
beslutade arbetsgruppen om avtalsmandat. Utifrån motion B9 (bilaga 1) ska en arbetsgrupp tillsättas för 
att ”få en ordning vid slutandet av avtal där vi upplever inflytande i processen, som är hållbar och fungerar 
långsiktigt”. Gruppens uppdrag bör vara att, tillsamman med tjänstemannaorganisationen, utreda ”vilken 
ordning som ska gälla för att sluta avtal i framtiden och eventuella gruppers olika mandat”. 

Vid regionkonferenserna utsågs två personer per region (bilaga 2).  

Förbundsstyrelsen fastställde i november 2010 arbetsgruppens uppdrag, dess sammansättning och tidplan 
för arbetet. Då motionen B9 explicit endast tog upp hanteringen kring tecknandet av avtal inom HÖK, 
ville förbundsstyrelsen bredda uppdraget och inkludera även övriga avtalsområden samt säkerställa att 
arbetsgruppen sattes samman på ett sådant vis att alla avtalsområden kunde företrädas.  

Förbundsstyrelsen utsåg vilka två ledamöter som tillsammans med förhandlingschefen skulle leda arbetet 
och fastslog att översynen skulle genomföras under tidsperioden januari-augusti 2011. Detta för eventuella 
förslag från arbetsgruppen skulle kunna prövas redan under avtalsrörelsen 2012. Gruppens arbete ska se-
dan slutrapporteras till FM 2012.  

 
Arbetsformer 

Arbetsgruppen träffades första gången den 3 februari 2011 och har sedan dess träffats ytterligare 3 gånger, 
varav två gånger i form av 2-dagars internat. Arbetsgruppens slutliga sammansättning och vilka ytterligare 
personer som deltagit vid gruppens olika möten framgår av bilaga 3.   

Inledningsvis diskuterade arbetsgruppen uppdragets omfattning och avgränsning för att skapa en gemen-
sam bild och definiera vilket eventuellt stöd och extern medverkan som kunde vara lämpligt. Gruppen 
konstaterade att det fanns behov av att dels få en bättre överblick och kunskaper kring hur andra fackliga 
organisationen hanterar avtalsfrågorna och dels få influenser från någon annan medlemsorganisation som 
arbetat med inflytandefrågor. Det fanns också behov av att klargöra hur förhandlingsprocessen rent kon-
kret fungerar när det handlar om att teckna centrala avtal.  
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Således har gruppens arbete bestått av faktapass och dialog med personer från såväl SKTF som andra 
organisationer samt egna diskussioner och grupparbeten. Gruppen övervägde även möjligheten att enga-
gera någon extern person för att leda gruppens arbete, men konstaterade att det inte var nödvändigt. 

 
Arbetsgruppens diskussioner – en sammanfattning  

Arbetsgruppen är helt överens om att det grundläggande uppdraget för en facklig organisation när det 
gäller avtalsfrågor är, att de strukturer och metoder som används ytterst syftar till att vi kan teckna de 
absolut bästa löne- och villkorsavtal för våra medlemmar vid varje givet tillfälle. Det är mot detta syfte 
eventuella förändringar måste prövas – med andra ord; kommer en förändrad process att leda till ett bättre 
resultat för våra medlemmar?  

Utifrån nuvarande ordning med forumträffar runt om i landet och centrala avtalsgrupper som är rådgi-
vande till förbundsstyrelsen, har arbetsgruppen diskuterat olika former för ökat medlemsinflytande under 
avtalsrörelsen och funderat över förutsättningar för såväl utvidgade avtalsråd som direkta medlemsom-
röstningar vid avtalstecknandet. Även de nuvarande avtalsgruppernas funktion, arbetsformer och direkt 
medverkan under processens gång har behandlats.  

Att kvalitetssäkra återkoppling och dialog i organisationen och stärka upp stödet för valda representanter 
såväl lokalt, regionalt och centralt har varit andra områden som diskuterats ingående. 

En frågeställning som återkommit flera gånger är hur relationen mellan avtalsgrupp, förbundsstyrelse och 
centrala förhandlare ser ut och huruvida dessas roller bör förändras – t ex om styrelserepresentanter 
och/eller representanter från avtalsgrupp personligen ska delta vid förhandlingstillfällen. 

När arbetsgruppen gör en helhetsbedömning av läget och väger olika delar mot varandra konstaterar 
en absolut majoritet att nuvarande former för avtalstecknande på det hela taget är ändamålsenliga, 
men att det finns brister i vissa delar av processen som kan förbättras. Det finns också möjligheter 
att utveckla processen och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett tydligare inflytande för 
både medlemmar och förtroendevalda. Då det finns regionala skillnader i hur nuvarande ordning 
fungerar, finns också behov av att tydligare formalisera och likrikta vissa inslag.  
 
I fråga om mandat och inflytande är det arbetsgruppens mening att avtalsgrupper som utses har ett 
nationellt uppdrag att bistå förbundsstyrelsen och vara rådgivande under avtalsförhandlingarna. Det 
är förbundsstyrelsen som såväl startar som avslutar avtalsprocessen på central nivå. Avtalsgrupper-
nas uppdrag upphör efter det att avtalet är tecknat och det är förbundsstyrelsen som är avtalsbärare 
och således ansvariga under avtalstiden. När det gäller avtalsgruppers roll finns det skäl att tydlig-
göra såväl uppdragsbeskrivning som vilka stödjande strukturer som bör upprättas.  
 
En absolut majoritet är dock inte alla och det finns i några avseenden avvikande uppfattningar, t ex att 
inslaget av direkt medlemsdemokrati har ett värde i sig och att medlemsomröstning inför avtalstecknande 
därför borde införas eller åsikten att det borde vara förtroendevalda som deltar vid själva förhandlingstill-
fällena eller huruvida en avtalsgrupp ska vara beslutande eller rådgivande? Varför dessa åsikter ej vunnit 
majoritetens gehör framgår av texten nedan. 

 
Inflytande, förståelse & påverkan 

Ett reellt inflytande kräver förståelse för vad man kan påverka och på vilket sätt inflytande kan ske. Det 
finns en risk att en enskild medlem kan uppleva frågan om inflytande vid en avtalsrörelse som en chimär 
om man inte har en klar bild av hur förutsättningarna ser ut. Arbetsgruppen har därför ägnat mycket tid 
till att sätta sig in i förhandlingsprocessens olika steg och de olika intressenter och faktorer som påverkar 
förutsättningarna för att teckna centrala avtal. Gruppen konstaterar att avtalstecknandet är en komplex 
process och att det är en utmaning att på ett pedagogiskt och lättfattligt vis förklara alla turer och skapa en 
förståelse hos medlemmar och förtroendevalda. Saknar man insikt kring hur en förhandling på denna nivå 
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går till och det spel som sker mellan olika intressenter, kan det leda till en förenklad syn på ”hur det borde 
fungera”. Detta medför en uppenbar risk för bakslag i fråga om upplevelsen av inflytande. 

 

Arbetsgruppen menar i detta sammanhang att det är ett problem att många klubbar, sektioner och avdel-
ningar inte är representerade på forumträffar inför avtalsrörelser och kanske bör man ställa större krav på 
att man som förtroendevald deltar vid forum och prioriterar tid att förstå processen och dess konsekven-
ser?  

(Inom parentes diskuterade gruppen kring att inflytandefrågan i sig spänner över ett större fält än just 
inflytande över avtalsprocessen och kanske ska hela utbildningsorganisationen involveras mer. Lägga 
större fokus på möjlighet till inflytande över organisationen rent generellt i medlemsutbildningar och ett 
fördjupat perspektiv i utbildningar för FV.) 

 
Att informera rätt…  

För att skapa en transparent process gäller det att informera kontinuerligt under resans gång. När det 
handlar om kommunikation gäller det därför att tänka i flera steg – vad vill vi och hur kommer vi dit? 
Det handlar om strategiska val och enbart mer information är inte svaret, utan det handlar om ”rätt in-
formation i rätt tid till rätt mottagare”. Då det finns stora skillnaderna bland våra medlemmar både vad 
det gäller förförståelse om processen handlar det om att vara mycket tydlig om när och hur man som indi-
vid kan vara med och påverka. 

Även när det gäller teknik/metoder skiljer det sig åt i förutsättningar mellan olika yrkesgrupper och/eller 
arbetsplatser. Hur ofta läser t ex olika medlemsgrupper mejl? 
Frågan vi måste ställa oss är om våra informationsinsatser bidrar till att öka delaktighet och transparens? 
(Vi blir inte en starkare och mer trovärdig organisation av att berätta i efterhand att det fanns alla möjlig-
heter att påverka – men den chansen tog ni ju inte…) 

En annan aspekt är tidsfaktorn och när olika grupper kan agera. Rent generellt gäller att inflytandet är 
som viktigast inför och under framtagande av yrkandet. När sedan yrkanden är formulerade och förhand-
lingsprocessen tar vid minskar möjligheten för inflytande. En viktig fråga blir därför hur man kan skapa ett 
engagemang som sedan kan ta sig uttryck i (lokal) opinionsbildning för de krav man formulerat? 

Arbetsgruppen menar att ett sätt att förhålla sig till inflytande över tid är att ha medlemmarna i fokus 
under insamlingsfasen innan yrkandet och de förtroendevalda i fokus under prioriteringsfasen. Under 
själva förhandlingsfasen gäller sedan att utnyttja hela organisationens kraft för att åstadkomma en kraftfull 
opinionsbildning. 

 
Processens olika faser 

I genomgången kring förhandlingsprocessens olika beståndsdelar kom mycket av diskussionerna att kretsa 
kring hur enskilda medlemmar kan uppmuntras att lämna synpunkter under insamlingsfasen samt hur vi 
kan förbättra förutsättningarna för den lokala/regionala förankringen och kommunikationen mellan orga-
nisationens olika delar under förhandlingsprocessens gång. 

 
Att efterfråga intresse – medlemsfokus  

När det gäller att öka medlemsengagemang så menar arbetsgruppen att det i mångt och mycket är en fråga 
om att visa genuint intresse och bli bättre på att återkoppla vad som händer med inkomna förslag. Att vara 
tydliga i vilka prioriteringar som görs och redovisa hur olika frågor tas om hand i organisationen.  

Men hur kan man samla in medlemmarnas åsikter på ett bra vis? Vi tror oss veta vad ”våra” medlemmar-
na tycker, men den uppfattningen kan ju ibland bygga på de som ringt och varit missnöjda… Och vad tyck-
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er de framtida medlemmarna? Arbetsgruppen anser att metoder för att mer systematiskt samla in syn-
punkter och åsikter från olika medlemsgrupper ytterligare behöver utvecklas. 

När det gäller kanaler in till organisationen har man utöver de förtroendevaldas arenor tidigare haft olika 
typer av avtalsbarometrar på webben samt medlemsenkäter till olika medlemsgrupper. Här skulle man 
kunna prova att ta fram ”körscheman” för att rigga medlemsmöten kring lön (och villkorsfrågor) som 
resulterar i kreativa möten. Använda likartade frågeställningar över hela landet som sedan kan samman-
ställas och ligga till grund för diskussioner på regionala forum.  

Vidare behöver vi fundera kring hur man kan ta tillvara andra tillfällen för att såväl samla in frågeställ-
ningar och synpunkter som att skapa intresse lokalt? Ett enkelt och tydligt sätt att påvisa att man kan göra 
skillnad, och därmed öka medlemmarnas engagemang och skapa opinion, är t ex att använda sig av lokala 
intresseförhandlingar.  

Arbetsgruppen har också diskuterat kring att använda sig av medlemsomröstningar som en metod för ökat 
inflytande och menar att det kan vara en möjlig väg under förutsättning att man kan tydliggöra vad man 
egentligen röstar om. För att det ska upplevas meningsfullt att delta måste förutsättningarna vara tydliga.  
Att t ex genomföra medlemsomröstning för att godta eller förkasta ett centralt avtal när man som enskild 
medlem inte kan ha kunskap om vilka överväganden som redan gjorts under förhandlingens gång är inte 
bra. Och situationen att organisationen skulle ha två framförhandlade avtalsförslag att ta ställning är inte 
ett realistiskt scenario. Däremot kan kanske medlemsomröstningar kring prioriteringar inför att yrkanden 
ska fastställas – ska man välja x eller y? – vara möjliga att genomföra. Dock finns det även i detta fall en 
risk att det skapar förväntningar som organisationen inte lyckas infria i slutändan – ”inget av det jag rös-
tade på finns ju med…” – men även detta kan säkert hanteras genom att vara tydliga kring förutsättningar-
na. 

 
Att skapa tydlig struktur – fokus på förtroendevalda  

Här anser arbetsgruppen att det finns det utrymme till flera förbättringar som både handlar om att kvali-
tetssäkra forumträffar och säkerställa regionalt stöd samt tydliggöra roller och ansvar för alla inblandade.  

Regionala forumträffar inom ett avtalsområde behöver likriktas i större omfattning och dokumentationen 
bli mer transparent. Även formerna för hur vi bjuder in till forum ska ses över. Det finns ett behov av sys-
tematiska och adekvata jämförelser från samtliga forumträffar som kan spridas till såväl de som inte var på 
plats som till avtalsgruppen. Det är viktigt att det finns tydliga minnesanteckningar om vad man kommer 
fram till vid de olika forumträffar och dessa anteckningar kan sedan fungera som ett bra underlag till av-
talsgrupp och förbundsstyrelse.  

Vidare är det mycket viktigt att förväntningar på och mandat för representanter i en central avtalsgrupp 
tydliggörs och formuleras. Nuvarande ordning med en till förbundsstyrelsen rådgivande avtalsgrupp är bra 
och det uppdraget är ett centralt/nationellt uppdrag.  Arbetsgruppen har diskuterat att det ska finnas ett 
stöd i valprocessen av representanter till avtalsgrupper. Till exempel kan regionala valutskott eller region-
ernas samordningsgrupper ha en roll i denna process. Vilka kriterier, personliga egenskaper, kunskaper etc 
är relevanta att väga in? Hur mycket tid beräknas och vad förväntas man göra utöver medverkan vid av-
talsgruppens möten? Efter varje centralt möte ska man lägga in regionala möten. Man kan t ex skriva in ett 
antal möten i uppdragshandlingen så att omfattningen av uppdraget tydligt framgår. Arbetsgruppen anser 
att nuvarande uppdragsbeskrivning för ledamot i central avtalsgrupp (se bilaga 4) bör kompletteras med 
något kring uppdragets förväntade omfattning.  

För att bygga ett bra stöd till avtalsgruppen bör arbetet med regionala aktiviteter under hela processen 
utvecklas. Här finns t ex goda möjligheter att skapa grupper en större representativitet när det gäller olika 
yrkesgrupper. 

Skälet till att utveckla arbetet regionalt och lokalt handlar om att bredda informationsunderlag och skapa 
bättre förutsättningar för välgrundade beslut.  
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Arbetet att rigga lokala strukturer måste ligga på respektive center och här kan verksamhetscheferna till-
sammans med respektive samordningsgrupp eller motsvarande ta ett större ansvar. Det är angeläget med 
regionalt ombudsmannastöd och regionerna måste avsätta tydligare resurser under resans gång. Det är 
också viktigt att förtroendevalda som väljs till uppdrag i central avtalsgrupp ges möjlighet och förutsätt-
ningar att delta i det regionala arbete som är kopplat till uppdraget. Arbetsgruppen kan konstatera att det 
är väldigt skiftande förutsättningar/förväntningar och behov över landet. 

 
Att utveckla yrkande  

När avtalsgrupperna har formerats vidtar deras arbete att prioritera och utveckla förslag till yrkande som 
på olika vis stäms av och överlämnas till Förbundsstyrelsen. I detta arbete ska avtalsgruppen diskutera 
vilka ställningstaganden man önskar göra, väga olika alternativ mot varandra och formulera sin syn på 
vilka nivåer eller gränser man tänka sig – m a o hur man ser på förhandlingsmandatet. Förbundsstyrelsen 
har sedan i uppgift att ta ställning till avtalsgruppens förslag, fastställa organisationens slutgiltiga yrkande 
som presenteras och lämnas över till motparten. 

Under den tidsperiod som avtalsgruppen arbetar med yrkandet är det viktigt att ledamöterna mellan mö-
tena har förutsättningar att få feedback från respektive lokala/regionala nivåer. Arbetsgruppen ser det 
också som önskvärt att under processens gång få tillfälle att diskutera med hela Förbundsstyrelsen. 
       

Konkret förhandling och avslut 

Arbetsgruppen har ägnat stor vikt att diskutera processen kring förhandlingsbordet, vem som styr förhand-
lingarna och vem som bär det tecknade avtalet. 

Efter att de olika yrkandena presenteras pågår själva förhandlingsprocessen under lång tid och består av 
ett stort antal träffar mellan parternas förhandlare.  Dessa möten är såväl formella förhandlingstillfällen 
som mer informella träffar eller konkreta arbetsmöten. Förhandlarna från såväl arbetsgivar- som arbetsta-
garorganisationer är anställda tjänstemän. Förhandlarnas handlingsutrymme styrs av de ursprungliga 
yrkanden och direktiv som förbundsstyrelse fastställt. Det är i sammanhanget viktigt att påminna om de 
andra aktörer, både mot- och medparter, som är aktiva under en avtalsrörelse och vars yrkanden förstås 
påverkar förutsättningar och handlingsutrymme. 

Avtalsgrupp och förbundsstyre får kontinuerliga rapporter om förhandlingsläget. Uppstår en situation där 
det inte längre är möjligt att agera utifrån de riktlinjer som finns, måste förhandlarna vända sig till avtals-
grupp och förbundsstyrelse för vägledning kring fortsatt agerande.  

Det är förbundsstyrelsen, som efter avtalsgruppens rekommendationer, fattar beslut om ett avtal ska teck-
nas eller ej. Det är också självklart att det är förbundsstyrelsen som är organisationens representanter och 
är ansvariga för avtalet under avtalsperioden. Mandatet för representanter i en central avtalsgrupp upphör 
i och med att man deltagit i arbetet att regionalt informera om avtalets innehåll.  

Utöver de relativt stora hinder vad gäller tillgänglighet och tidsåtgång, är det rent förhandlingstaktiskt ett 
medvetet val att inte ha med dem som ska teckna avtalet vid förhandlingsbordet. 

I slutskedet av en förhandlingsprocess trappas tempot upp och inte sällan krävs snabba beslut. Arbets-
gruppen har diskuterat avtalsgruppernas förmåga att hantera avstämning i slutskedet och deras mandat att 
ta snabba beslut. 

För arbetsgruppen är det självklart att representanterna i en avtalsgrupp måste ha mandat att ta självstän-
diga beslut och det borde inte vara något problem om man haft en kontinuerlig förankringsprocess under 
resans gång. Detta kan hanteras genom att som ovan sagts tydliggöra processen, skapa större likriktning 
över landet och mer aktiva forum. Med tydlig information, fungerande kommunikation och tydliga man-
dat minimeras eventuell osäkerhet inför avgörande beslut.  
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Vidare anser arbetsgruppen att samverkan och kommunikationen mellan avtalsgrupp och styrelse kan 
utvecklas och att det ska finnas möjlighet att ha kontakter och diskutera med fler än enbart den eller de 
styrelserepresentanter som leder avtalsgruppernas möten.  Detta för att skapa en ännu tydligare förståelse 
och belysa de olika perspektiv som kan rymmas i avtalsfrågorna. 

Avslutningsvis är det viktigt att genomföra regionala forumträffar efter avtalstecknande där man kan för-
klara processen ”varför det blev som det blev” och inte bara redogöra för innehållet utifrån yrkande till 
uppnått resultat (alltså ett sätt att skapa en större transparens kring processen vid förhandlingsbordet) 

 

Stockholm dag som ovan 
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Bilaga 1 
 

Motion B9 
Motionär: SKTF Göteborg 

Avtalsmandat 

Inom SKTF har vi en ordning där tjänstemän/kvinnor, förbundsstyrelse, avtalsgrupp, forum samt motion-
er från förbundsmöte är involverade i skapandet av ett nytt avtal. Tjänstemän/kvinnor förhandlar med 
arbetsgivarorganisationer utifrån beslut av förbundsstyrelsen. Övriga involverade kan i bästa fall sägas vara 
rådgivande vid skapandet av ett nytt avtal. 

Inom fackföreningarna i Sverige verkar det finnas olika ordningar gällande avtalsförhandlingar. För att ta 
ett exempel så använder sig Lärarförbundet av en kongress för att besluta om sitt avtal. Inom SKTF skrivs 
det många motioner till vårt högsta beslutande organ med temat lön, villkor och avtal. I de flesta fall före-
slår förbundsstyrelsen förbundsmötet att besluta att dessa motioner anses besvarade och att de skall läm-
nas över till avtalsgruppen. Att överlämna motioner till en avtalsgrupp som inte har beslutsmandat utan 
enbart är rådgivande och/eller är en arbetsgupp leder till att motionerna inte får ett bifall eller ett avslags-
beslut. Ett beslut, allra helst bifall är något som motionären nästan uteslutande efterfrågar. Inflytandet i 
vår egen organisation kan enligt denna ordning upplevas som liten eller till och med obefintlig. 

Våra förslag avseende avtalsförbättringar utifrån erfarenhet och många medlemskontakter blir endast 
besvarade på förbundsmötet och lämnar oss med många frågor om hur detta skall tolkas. Dessutom är det 
förslag som utgår från i stort lika erfarenheter av löneförhandlingar i hela landet. Hur vi inom SKTF skall 
hantera vår ordning vid slutande av avtal är något som inte låter sig göras så lätt utan är mer komplicerat 
än vad man kan tro vid en första anblick. 

För att vi ska få en ordning vid slutandet av avtal där vi upplever inflytande i processen, som är hållbar och 
fungerar långsiktigt bör en arbetsgrupp tillsättas. Denna arbetsgrupp bör få i uppdrag att tillsammans med 
förbundet utreda vilken ordning vi skall ha för att sluta avtal i framtiden och eventuella gruppers olika 
mandat. 

 

Vi föreslår 

Att utse en arbetsgrupp som tillsammans med förbundet skall utreda vår ordning inom förbundet att 
sluta löne- och villkorsavtal (enligt ovan) 

Att arbetsgruppen skall bestå av minst två personer från varje region 

Att representanterna skall utses i regionen 

Att beslut skall fattas på förbundsmöte 2012 gällande resultat av denna utredning 
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Bilaga 2 
 
Valda ledamöter till arbetsgruppen 

 

Region Norr 

Roger Östman, Skelleftekraft (KFS) 
Jörgen Reinklou, Umeå kommun (HÖK) 
 
Region Mitt 

Sten Öberg, Gävle kommun (HÖK) 
Örjan Gripentoft, Bollnäs Energi (KFS) 
 
Region Västerås 

Jan Andersson, Örebro kommun (HÖK) 
Siv Wallin, Kristinehamns kommun (HÖK) 
 
Region Stockholm 

Johan Berken, Stockholms stad (HÖK) 
Arne Grundberg, SL (KFS) 
 
Region Sydost 

Göran Svenningson, Katrineholms kommun (HÖK) 
Peter Schälin, Jönköpings Energi (KFS) 
 
Region Väst 

Tina Niinisalo, Göteborgs stad (HÖK) 
Lars Sverling, Svenska kyrkan 
 
Region Syd 

Niklas Pålsson, Malmö (HÖK) 
Monika Göl, Region Skåne (HÖK) 
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Bilaga 3 
 
Arbetsgruppens möten och deltagare 

 

3 februari 2011 

Arbetsgruppens valda ledamöter (bilaga 2) 
Ove Jansson, Anna-Lena Danielsson FS 
Mona Tapper, Mats Andersson, Löner och yrkesvillkor 
 

14-15 mars 2011  

Arbetsgruppens valda ledamöter (bilaga 2) 
Ove Jansson, Anna-Lena Danielsson FS 
Mona Tapper, Mats Andersson, Löner och yrkesvillkor 
 
samt 
Gabriel Ehrling, LSU 
Eva-Lotta Nilsson, Kjell Svahn, Löner och yrkesvillkor 
 

28 april 2011  

Arbetsgruppens valda ledamöter (bilaga 2) 
Ove Jansson, Anna-Lena Danielsson FS 
Mona Tapper, Peter Andersson, Löner och yrkesvillkor 
 

31 maj – 1 juni 2011 

Arbetsgruppens valda ledamöter (bilaga 2) 
Ove Jansson, Anna-Lena Danielsson FS 
Mona Tapper, Peter Andersson, Löner och yrkesvillkor 

 

 

 

 

  



  17 

Bilaga 4 
 

Förslag på uppdragsbeskrivning för ledamot i central avtalsgrupp 

Avtalsgrupperna är rådgivande till styrelsen. Avtalsgrupperna ska lägga förslag till yrkande, följa förhand-
lingsarbetet samt lägga slutligt förslag till avtal på respektive område. Avtalsgrupperna ska också ansvara 
för information och återkoppling till forum för respektive område. Avtalsgrupperna består, med undantag 
av för HÖK, av en ordinarie ledamot och en suppleant från varje region. Suppleanterna ersätter vid förfall, 
och ordinarie ledamot håller suppleanten fortlöpande informerad om förhandlingsförloppet. Gruppen 
kompletteras med representant från förbundsstyrelsen, som också fungerar som ordförande. 

 


