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Tio händelserika år har gått sedan Unionen föd-
des. När jag blickar tillbaka på detta decenni-
um är det med stolthet och glädje jag minns de 
viktiga steg vi tagit för att skapa värde för våra 
medlemmar och för svenskt arbetsliv. Med den-
na skrift skildrar vi några minnesrika ögonblick 
och skeenden. Trevlig läsning önskar jag dig som 
tillsammans med alla oss Unionare vill återknyta 
till tiden som gått för att sen kraftsamla framåt 
mot nästa tioårskliv.

Martin Linder 
Unionens tredje och nuvarande ordförande
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Det var kanske 
inte som när 
Berlinmuren föll. 
Men nästan. 
Inför sammanslagningen 2008 hade HTF och Sif hållit se-
parata kongresser, men i samma kongresshall i Västerås. Det 
gjorde att de båda förbunden kunde följa varandras beslut 
i realtid och på plats. Endast en låg ”glasmur” i hårdplast 
skilde dem åt. 

Framåt kvällen, den andra kongressdagen, när de båda 
kongresserna hade röstat för en sammanslagning utbröt ett 
stort jubel bland de 250 ombuden. Företrädare för HTF och 
Sif lutade sig över den symboliska glasmuren och omfamnade 
varandra. Samtidigt började de två förbundens logotyper som 
var uppsatta i kongresshallen att röra sig mot varandra för 
att så småningom smälta ihop.

En union var född och inte vilken union som helst – utan 
Unionen. 
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Hur kom det sig då att detta, det största fack-
förbundet på tjänstemannasidan, hade bildats? 
I nutid var det alltså frågan om en samman-
slagning av två fackförbund som organiserade 
tjänstemän i det privata näringslivet: HTF och 
Sif. Vid sammanslagningen hade HTF 160 000 
medlemmar som främst jobbade inom privat 
handel, transport och service. Sif hade 350 000 
medlemmar som framför allt arbetade inom 
industrin, IT-, telekom- och byggbranscherna. 
Kortfattat organiserades tjänstesektorn av HTF 
medan industrisektorn organiserades av Sif.

Förutsättningar
Sektorn som sorterade under arbetsgivarorga-
nisationen Almega växte kraftigt i början av 
2000-talet. Det gällde it- och telekomföretag där 
Sif huvudsakligen organiserade de anställda, och 
det gällde callcenter-branschen som till största 
delen organiserades av HTF. Men när branscher-
na alltmer började gå i varandra blev det till 
slut omöjligt att reda ut vilket fackförbund de 
anställda borde tillhöra.  

Inom telekom gällde till exempel att Sif or-
ganiserade tjänstemännen i Telia, och HTF i 
Telenor. Osäkerheten och de tvister som följde 
skadade tjänstemännens fackföreningsrörelse. 
Inom både HTF och Sif växte insikten om att 
en sammanslagning av förbunden kanske var 
nödvändig. Dessutom såg båda parterna det po-
sitiva i ett större och starkare förbund som med 
samlade kunskaper och ekonomiska muskler 
kunde slåss för sina medlemmar. 

Ytterligare en anledning till sammanslag-
ningen var att det förhoppningsvis skulle 
vara lättare för ett nytt förbund att rekrytera 
yngre människor på arbetsmarknaden. Ända 
sedan 1990-talet hade fackförbunden succes-
sivt tappat medlemmar. Ett skäl var att man 
använd e samma tilltal som under 1970-talet, 
vilket fungerade allt sämre ju längre tiden led. 
Ute i samhället fanns också en delvis berätti-
gad syn att fackförbunden var toppstyrda av 
fackpamp ar och att det därför inte kändes an-
geläget att ansluta sig.

Dåvarande HTF-ordföranden Holger Eriksson 
stödde den kommande fusionen med Sif. På en 
fråga i HTF:s tidning Lön & jobb om huruvida 

det skulle gå att värna de enskilda medlemsgrup-
perna i ett stort förbund svarade han: 
 ”Jag tror inte att identitetsproblemet blir an-
norlunda i ett ännu bredare förbund. En tand-
sköterska och en flygvärdinna i dagens HTF har 
inte mycket med varandra att göra, mer än när 
flygvärdinnan får tandvärk.”
 En fusion mellan HTF och Sif var logisk då 
båda förbunden organiserade privatanställda 
samt var med i TCO. Kontakterna mellan de 

båda förbunden inleddes i november 2005 med 
att Sifs ordförande Mari-Ann Krantz lite försik-
tigt hörde sig för med Holger Eriksson om det 
fanns intresse för samgående. Jodå, det gjorde 
det. Båda förbundsstyrelserna beslutade var för 
sig att inleda en förstudie i syfte att se över för-
utsättningarna för ett samgående. 

Förarbete
Efter Holger Eriksson utsågs Bengt Olsson till 
ny ordförande och från HTF:s sida var han yt-
terst ansvarig för fusionen. En starkt bidragande 
anledning till att sammanslagningen gick att 
genomföra så pass smärtfritt var att personke-
min mellan Bengt Olsson och Mari-Ann Krantz 
stämde så väl. De fick snart som vana att träffas 
en gång i veckan på den smått legendariska re-
staurangen Rolfs kök i Stockholm. Där fördes de 
första, informella förhandlingarna. 

Mer formella förhandlingar 
inleddes när en processled-
ningsgrupp bildades 
med personer från 

Holger Eriksson
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båda förbunden som tillsammans skulle leda 
sammanslagningsprocessen. HTF företräddes av 
Cecilia Fahlberg och Lennart  Israelsson medan 
Sif företräddes av Sixten  Frixon och Nils-Åke 
Carlsson. 

Senare ingick även Sifs presschef, Louise 
 Gerdemo Holmgren, i processledningsgruppen:

– Jag satt med i processledningsgruppen vilket 
gav en fantastisk möjlighet att inifrån få ta del av 
hur en demokratisk process kan och bör gå till. 
Det är en helt annan sak än en sammanslagning 
i företagsvärlden. Det gav mig djup respekt för 

alla som tog ansvar för denna process, både i 
ledningen centralt och på regional nivå. Mängder 
av möten genomfördes centralt och regionalt 
och allt genomsyrades av en idé om att så här 
skulle man kunna göra och att det är ni som 
förtroendevalda som bestämmer. Det var väl-
digt intressant att få se hur det här hanterades 
och det var ju inte bara solsken och glada miner 
utan ibland var det rätt tuffa tag. Men det var 
nödvändigt. Alla insåg att det handlade om att 
ge och ta, det viktiga var det gemensamma målet. 
Det gav också den bästa grunden för bygget av 

det nya fackförbundet.
Ibland blev det rejäla trätor i processlednings-

gruppen. Men målsättningen var hela tiden att 
lösa så många konflikter som möjligt tidigt i 
processen så att de skulle vara bilagda när kon-
gressbesluten väl skulle tas. 

Man hade också gjort riskanalysen att andra 
fackförbund på tjänstemannasidan skulle kunna 
börja bråka om i vilka förbund människor ska 
vara medlemmar istället för att fokusera på hur 
medlemmarna ska företrädas. 

– Det är ingen bra facklig strategi. Är det nå-

got som skulle få mig att lämna facket, så är det 
om två fackförbund tjafsar om var jag ska vara 
med, säger Nils-Åke Carlsson, Unionens förste 
kanslichef.  

Konsekvenser
Samtidigt var processledningsgruppen hela tiden 
överens om att inte tappa fokus på vad de två 
förbundens medlemmar förväntade sig av HTF 
respektive Sif. 

Nils-Åke CarlssonMari-Ann Krantz Bengt Olsson Cecilia Fahlberg
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– Börjar vi missköta våra medlemmar kom-
mer de att lämna oss ändå. Så det var en invest-
ering i vår egen gemensamma framtid att säkra 
medlemmarnas nöjdhet i båda förbunden, säger 
Sixten Frixon, tidigare förbundssekreterare på 
Sif och stabschef på Unionen.

Arbetet ledde till att man genomförde en rad 
informationsmöten runt hela landet. När Sixten 
Frixon besökte en Sif-klubb i Sandviken frågade 
medlemmarna: ”Vad innebär det här för oss 
på Sandvik?” Han svarade sanningsenligt: Det 
innebär inga förändringar alls. Men det inne-
bär samtidigt enorma förändringar och enorma 
möjligheter för medlemmarna.”

På Sandvik skulle de fortfarande ha kvar fack-
klubben med sina medlemmar, så sett utifrån ett 
klubbperspektiv innebar sammanslagningen ing-
en skillnad. De skulle även fortsättningsvis jobba 
med koncernledningen som motpart. Den stora 
förändringen låg i att de nu istället skulle komma 
att vara medlemmar i det i särklass största fack-
förbundet för tjänstemän. Det skulle inte bara 
stärka deras position. Genom sin storlek skulle 
det nya förbundet även få stort inflytande på poli-
tiken i Sverige. Och på kommande avtalsrörelser.

Ett företag i södra Sverige hörde av sig och 
berättade att ett företagsuppköp var på gång. På 
det ena företaget fanns en HTF-klubb och på den 
andra en Sif-klubb. Först hade man hållit fast vid 
att behålla de två klubbarna men sedan fattade 
man beslutet att gå ihop och bilda en gemensam 
klubb med motivationen: ”Här på arbetsplatsen 
måste man ha en samlad kraft, vi kan inte ha 
två klubbar.” 

Organisations
kulturer
I grunden hade de två förbunden mycket olika 
strukturer. HTF var sprunget ur småföretagen 
vilket gav dem ett informellt arbetssätt med kor-
ta beslutsvägar medan Sif med sin bakgrund i 
storföretagen var betydligt mer formella och 
vana vid att arbeta utifrån stadgar och 10-års-
planer. Nu skulle dessa två oerhört skilda för-
hållningsätt förenas. 

Redan tidigt kom man in på tanken att det 
inte var två förbund som skulle slås ihop utan 
två förbund som tillsammans skulle skapa nå-

got nytt. Det handlade om en tredjedel HTF, 
en tredjedel Sif och en tredjedel något helt nytt. 

– Vi pratade om att vi inte ville ha något av det 
där utan istället skapa en modern, mer flexibel 
organisation som tar det bästa ur två världar. En 
organisation som är väldigt förändringsbenägen 
och nytänkande, säger Hanna Brandt González, 
Unionens andra kanslichef. 

Men de två förbunden hade också en hel del 
gemensamt.  Det handlade inte om två förbund 
som var i kris utan om två förbund inom TCO 
som båda hade stor kapacitet och många med-

lemmar. Så ingen av förbundsstyrelserna hade 
kniven mot strupen utan alla var helt inställda 
på behovet att se framåt. Dessutom delade man 
samma övertygelse och vilja att skapa en rejäl 
förändring på arbetsmarknaden – och hitta for-
mer för facklig påverkan och inflytande utifrån 
dagens arbetsmarknad.

– Det här var en oerhört stor händelse i den 
fackliga världen. Enormt stor. Att två så stora 
förbund går samman. Det gav eko överallt, inte 
minst bland våra medparter, säger Mari-Ann 
Krantz, Unionens första förbundsordförande. 

Det första året var intensivt, lärorikt och 
omtumlande. Det nya förbundet måste fatta 
många beslut – allt från stadgar och vision och 
regionindelning till interna riktlinjer för resor 
och arbetstider för nästan tusen anställda som 
plötsligt fick en ny arbetsgivare. Fackliga kur-
ser skulle skapas utifrån Unionens vision och 
datasystem skulle plötsligt kommunicera med 
varandra. Det var många, såväl förtroendevalda 
som anställda, som slog knut på sig själva för att 
allt detta skulle lyckas.

– Sett i backspegeln när jag tittar på allt vi 
gjorde första tiden är jag enormt stolt, det  visar 

Hanna Brandt González

FOTO
: ALEX G

IAC
O

M
IN

I



16 17

kraften i ett gemensamt mål och vad vi kan 
åstadkomma när många gemensamt strävar 
mot det målet, säger Hanna Brandt González.

En tredje part
Samma år som Unionen bildades lades ett lagför-
slag fram om att det statliga apoteksmonopolet 

för att bedriva detaljhandel med läkemedel skulle 
brytas för att på så sätt omreglera apoteksmark-
naden. 

Drygt fem år senare skulle Unionen komma 
att växa genom ytterligare en sammanslagning. 
Den 15 maj 2013 fattade Farmaciförbundets för-
bundsråd beslut om att gå ihop med Unionen. 

På den omreglerade apoteksmarknaden ville 
man skapa nya möjligheter för sina medlem-
mar – i huvudsak apotekstekniker men även 
chefstekniker, farmaceuter och apotekare – i 
den snabbväxande hälsosektorn. Då det är en 
specialiserad bransch under stark utveckling 
blev Farmaci och hälsa ett viktigt tillskott som 
en ny branschaktör då man hade inflytande på 
var Unionen ska stå i branschspecifika frågor.   

– Vi pratar mycket om hur vi kan ha ett 
branschtilltal, hur vi kan närma oss medlem-
marnas vardag. Så Farmaciförbundets inträde 
i Unionen var väldigt viktigt för de kom med 
en kunskap och erfarenhet som inget av de an-
dra två förbunden hade, säger Peter Hellberg, 
 Unionens 1:e vice ordförande. 

”Den fackliga styrkan, vad består den i 
egentligen. Ja, men det är ju att vi ska göra 
det tillsammans istället. Och göra det som en 
organisation. Det går inte att för varje företag 
bestämma vem som ska organisera vem. Vi kan 
inte hålla på så. Så det var en starkt bidragande 
orsak. Men säg att vi inte hade haft den här 
konflikten kanske vi ändå hade kommit till den 
här punkten.”

LEIF NICKLAGÅRD, UNIONENS FÖRBUNDSSEKRETERARE
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Medlemmarna
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När Unionen bildades 2008 hade förbundet 
495 276 medlemmar. Alliansregeringen hade se-
dan 2006 fört en politik som ledde till en kraftigt 
höjd avgift till A-kassan. Samtidigt togs avdrags-
rätten på fackföreningsavgiften bort. Resultatet 
blev att många valde att gå ur facket och de var 
svåra att locka tillbaka. 

Från början tappade Unionen medlemmar. 
Men hösten 2009 ökade antalet medlemmar 
för att sedan ligga stilla året därpå. Medlemsut-
vecklingen gick inte enligt planerna – Unionen 
skulle ju vara ett stort, starkt förbund med hög 
organisationsgrad! 

Styrelsen följde utvecklingen mycket noga 
och ökade sina kunskaper genom täta medlems-
undersökningar. På nästan varje styrelsemöte 
diskuterades allt från varumärket till färska 
rapporter kring in- och utträden. 

– Det kändes som att vi höll på att förlora hela 
kraften med sammanslagningen, säger Cecilia 
Fahlberg, Unionens dåvarande ordförande. 

Målet
Efter sommaren 2010 diskuterades läget inten-
sivt och styrelsen beslöt att ordna en temadag 
om medlemsvärvning för styrelsen. Det ledde 
till ett uppdrag som blev en rejäl utmaning för 
att nå ett tufft mål. Ett underlag togs fram som 
omfattade sex delar av verksamheten där varje 
del skulle bidra till att lyckas med det omöjliga – 
att Unionen skulle ha 600 000 medlemmar den 
sista december 2015. 

– Vi satte ribban så högt att det inte längre 
gick att liksom ”saxa” över den. Det gällde att 
uppfinna ett nytt angreppssätt, ungefär som 
Fosbury Flop, att hoppa höjdhopp på ett helt 
nytt sätt, säger Peter Hellberg, Unionens 1:e vice 
ordförande.  

Nu påbörjades ett roligt, intensivt men också 
mödosamt arbete där Unionen utmanade sig 
själv, arbetssättet och alla ”måsten” kring med-
lemsvärvning. Internt behövde Unionen skapa 
en värvande kultur, öka kompetensen i förbun-
det om värvning, lära sig mer om de blivande 
medlemmarna samt identifiera vad som faktiskt 

genererar nya medlemmar. Arbetet genomsyrade 
hela organisationen och förbundet prövade sig 
fram. Ledningens budskap var mycket tydligt 
– medlemsvärvningen låg högst upp på priori-
teringslistan. 

Dessutom inrättades en säljsektion som pro-
fessionaliserade värvningsarbetet i två steg. Först 
gällde det att få tjänstemännen att förstå vikten 
av medlemskapet för att slutligen väcka deras 
djupare engagemang. 

– Styrelsen visade sitt mod flera gånger, bland 
annat vågade vi testa att införa ett introduktions-

medlemskap som är kostnadsfritt i tre månader 
där nya medlemmar får möjlighet att testa med-
lemskapet, säger Fredrik Nilsson, verksamhets-
chef Starkare kraft.

Beslutet mottogs inte direkt med stående ova-
tioner. De flesta tyckte målet var galet högt och 
orimligt och orättvisan med tre månaders gratis 
introduktionsmedlemskap diskuterades livligt.

Lösningen
Vad ledningen insåg var att få fackförbund 
egentligen hade förstått vilken skillnad proffsig-
het och tydligt fokus gör för att man ska kunna 
värva medlemmar. Det räcker inte med att bara 
försöka förklara hur viktigt det är att vara med i 
facket. Medlemskapet måste paketeras och säljas 
in på samma sätt som när företag försöker locka 
fler kunder. Det sättet att agera är helt naturligt 
för ett företag men inte för ett fackförbund. 

– Den kanske viktigaste lärdomen av värv-
ningsarbetet är också den mest självklara – för 
att få nya medlemmar måste du aktivt våga ställa 
frågan till presumtiva medlemmar. Om du bara 
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pratar om att 
värva och om 

att bli medlem 
så blir det inga nya 
medlemmar. När vi 

istället började mäta an-
talet ställda frågor ökade 

också antalet nya med-
lemmar, säger Hanna 
Brandt González, Uni-

onens andra kanslichef. 
Ett förbund måste vara lyhört för 

såväl medlemmarnas behov och öns-
kemål som förändringarna på arbetsmarknaden. 
Idag finns även ett särskilt medlemskap för stu-
derande samt ett medlemskap för gästarbetare. 
Men framför har det blivit mycket enklare att 
gå med i Unionen. Ansökan har förenklats så 
att blivande medlemmar slipper fylla i ett långt 
formulär. 

– Tidigare var inträdesansökan två hela A4-sid-
or lång, nu får den plats på baksidan av allas vi-
sitkort vilket också är en signal internt att vi är 
en värvande organisation, säger Fredrik Nilsson.

Snabba resultat 
Det här nya och betydligt mer proaktiva sättet 
att värva medlemmar fick en rejäl rivstart. I 
december 2010 sattes ett nytt rekord när Unio-
nen tog emot 8 153 medlemmar under en enda 
månad, närmare 275 personer per dag. De flesta 
gick med via webbplatsen vilket var en tydlig 
indikation på hur viktigt det är med enkelhet 
och tillgänglighet. Vid årsskiftet 2010/2011 låg 
Unionen återigen och tangerade en halv miljon 
medlemmar. 

Redan året därpå nådde man över gränsen 
500 000 medlemmar. Under 2011 introducerades 
en ”välkomstkedja” där alla nya medlemmar fick 
ett välkomstpaket och ett välkomstsamtal från 
sitt nya fackförbund. Och nyttan med medlem-
skapet lyftes fram i en rad utskick. 

Utslaget per dag var medlemsökningen först 
blygsam med runt 25 nya medlemmar. Men 2012 
tredubblades rekryteringstakten med 75 nya 
medlemmar per dag och under 2013 fick Unio-
nen i genomsnitt 96 nya medlemmar varje dag.  

Stolt summering
I januari 2014 går Farmaciförbundets 7 500 med-
lemmar med och Unionen Farmaci och hälsa 
bildas. Samma år får Unionen en utmärkelse 
från den fackliga internationalen UNI Global 
Union för bästa medlemsvärvning under året. 
När priset delas ut i december har Unionen precis 
nått det magiska mål som sattes upp nästan ex-
akt fyra år tidigare – förbundet har nu 600 000 
medlemmar. 

Det motsvarar en ökning med 20 procent un-
der en femårsperiod. Det omöjliga hade visat sig 
vara möjligt. Och målet uppnåddes en månad 

före deadline. Det firades bland annat med att 
alla anställda samlades under en medarbetardag 
i november 2014 på Friends Arena.

– Om Unionen kan tjäna som ett gott exem-
pel på hur vi kan tänka nytt och värva fler till 
medlemskap och fackligt engagemang sporrar 
det oss ytterligare, sa Peter Hellberg i sitt tacktal 
till UNI-kongressen. 

På en fråga vad allt det här betydde för för-
bundet svarar Cecilia Fahlberg: 

– Det är otroligt viktigt. Ju fler vi är desto
större tyngd har vi på arbetsmarknaden, och 
desto större möjligheter i våra förhandlingar att 
åstadkomma bättre villkor. 
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Marknadsföringen

FOTO
: M

ARC
O

 G
RIZELJ



26 27

Det händer inte så ofta att fackförbund går ihop. 
Och att marknadsföra det nya fackförbundet 
var en enorm satsning av ett slag som nog inte 
kommer att dyka upp igen i Sverige, åtminstone 
inte på samma sätt. 

Namnvalet
Bara själva namnet tydde på att något hade hänt 
– man hade frångått bokstavsförkortningar. Uni-
onen var ett namn som kunde sitta på vilken 
organisation som helst. Även om det fanns vissa 
ledtrådar, som att fackförbund heter ”union” på 
engelska, fanns det också en viss misstänksam-
het mot namnet som ansågs stå för storskalighet 
och alltför mycket etablissemang, som Europe-
iska unionen och United Nations. 

– Vi utgick från visionen som säger att vi lo-
var våra medlemmar att om du går med så ser 
vi till att du får framgång, trygghet och glädje 
i arbetslivet. Då måste man ha ett namn som 
speglar de värdena, berättar Nina Kullberg som 
är varumärkesansvarig.  

Det fanns även fyra värdeord som känneteck-

nar förbundets egenskaper; stark, utvecklande, 
drivande och närvarande. Tillsammans med 
visionen måste de avspeglas både i namnet och 
i logotypen.

Man började med att ta fram ett nytt namn 
då det är svårast rent juridiskt. Delaktighet är 
viktigt och styrelsen ville på ett tidigt stadium 
att en namntävling skulle hållas. Det skapades 
en namngivningssida på webben som förklarade 
vad som är viktigt med ett namn, vad det skul-
le stå för och där medlemmarna kunde lämna 
förslag. 

– Snabbt kom det fram önskemål om att nam-
net skulle vara kaxigare, vi ville ju vara ett annat 
sorts fackförbund och det måste avspeglas i vi-
sionen, säger Nina Kullberg.  

Det här ledde till att man landade i en short-
list på namn som var möjliga att skydda och som 
de flesta tyckte var OK. När namnet Unionen 
skulle testas ställdes en specifik fråga om hur 
många som uppfattade namnet som unionen 
mellan HTF och Sif. Det hade ju i så fall snabbt 
känts överspelat. Men det var få som gjorde den 
tolkningen. 

”Det bestämdes att det nya förbundets kansli skulle ligga i Sifs hus på Olof Palmes gata. Vi pressansvariga kom på att media 
skulle vara intresserade av när vi bokstavligen tog ner den gamla förbundsskylten och satte upp den nya. Så vi tipsade några 

fotografer om ett bildtil lfälle av en historisk händelse och de dök ordentligt upp på klockslaget vi givit dem. Det var ju bara 
det att det tog evigheter att få ner den där gamla skylten och upp den nya för det var en massa tekniska saker som måste 

ordnas. Vi blev förstår oroliga för att fotograferna skulle få andra, ännu viktigare uppdrag och g jorde vad vi kunde för att hålla 
dem på fortsatt gott humör. Til l slut efter flera timmar fick de också sin bild på skylten som togs ner och den nya med Unionen 

som kom upp och alla var glada och nöjda.” Louise Gerdemo Holmgren, presschef, Sif och Unionen
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Profilen
Syftet med det nya förbundet diskuterades: 
handlade det om färre men mer engagerade med-
lemmar eller att skaffa fler medlemmar som på 
sikt kan engagera sig? Där har Unionen valt sida, 
styrkan sitter i den stora mängden medlemmar 
medan engagemanget kommer och går i livs-
cykeln hos varje individ.

En nackdel med namnet Unionen är att det 
kanske känns lite för stort och inte så aktivt för 
ett förbund som vill visa sig piggt och framåt. 
Så namnet kräver en logotyp som ger balans.

Tanken bakom namnet är unionen av många 
människor som länkas samman, därav bokstä-

verna som ”stöttar” varandra samt den sam-
manhållande linjen i mitten. Ett flertal färger på 
logotypen testades men man kom tidigt fram till 
att grönt var viktigt. Till en början fanns en oro 
att folk skulle tycka att grönt skulle uppfattas 
som för ungt eller för miljöinriktat, men den 
oron visade sig vara obefogad. 

Unionen låter ”fackligt” så namnet gav rätt 
associationer. Men den profilerande gröna färgen 
var lite oväntad. Det är en aktiv färg och samti-
digt en organisk färg som står för växande. Den 
symboliserar också en öppenhet för vad som 
händer, att vilja bejaka utvecklingen och se till att 
medlemmarna mår bra och kan frodas i den. Så 
namnet och logotypen blev en bra kombination.

Lanseringen
I början av 2008 drog lanseringskampanjen för 
det nya fackförbundet igång med reklam på 
stortavlor, bussar, spårvagnar och i tunnelba-
nan samt på bio och i dagspressen. Ett särskilt 
välkomstbrev skickades ut till medlemmarna, 
samtliga klubbar fick informationsmaterial och 
regionkontoren höll öppet hus.

Den första fasen i lanseringen koncentrera-
des till att göra det känt att Unionen bildats av 
HTF och Sif. ”Nu blir två en”, löd budskapet. 
Den 2 januari 2008 – den första vardagen un-
der  Unionens första år – lanserades förbundets 
webbplats. Redan en vecka senare kunde med-
lemmarna logga in och ta del av information om 
förbundet och dess nya skräddarsydda tjänster. 

När namnet Unionen väl hade satt sig i folks 
medvetanden var det dags att visa vad det nya 
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förbundet stod för. Under våren förkunnades att 
en av Unionens huvuduppgifter skulle vara att 
arbeta för medlemmarnas kompetensutveckling. 
Bland annat lyftes möjligheten till personlig kar-
riärcoachning fram. 

Under våren vidareutvecklades webbplatsen 
så att medlemmarna kunde välja en egen profil 
och därigenom dela en gemenskap med andra 
medlemmar samt ta del av särskilda erbjudanden 
kopplade till yrkesroll, bransch, utbildning och 
intressen. 

Sett till teknikutvecklingen hade det nya fack-
förbundet tur med tajmingen. Apple släppte sin 
iPhone 2007 och året dessförinnan hade Face-
book lanserats i Sverige. På några år hade det 
svenska folket blivit uppkopplat i allt högre grad. 
Det märktes den 6–9 oktober 2008 då Unionen 
genomförde sin första kongress. Två ombud 
bloggade direkt på webbplatsen, något som för-
utom att vara en innovativ informationslösning 
också visade det nya förbundets vilja att ligga i 
teknikutvecklingens framkant.  
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Reklamkonceptet med 
Superhjältarna har 

betytt otroligt mycket 
för  Unionen. De skapar 

stolthet internt och 
igenkänning externt. 
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Superhjältarna
Unionen ville visa att när man som individ vill 
förändra eller förbättra något har man facket i 
ryggen. Medlemmarna blir starka av att vara 
med i facket, och med många medlemmar blir 
Unionen stark. Det var bakgrundsidén till su-
perhjältarna där det tydliga varumärkeslöftet 
kommer in: 

– Vi ska inte skydda våra medlemmar från 
det ”onda jobbet” och den ”onda arbetsgivaren” 
utan vi ska se till att de blir starka individer som 
har glädje och framgång i sitt jobb, säger Nina 
Kullberg. 

Inför lanseringen av den nya reklamkampan-
jen ville marknadsavdelningen testa koncep-
tet och under kongressen hösten 2010 visades 
idéversioner av reklamfilmer med medlemmarna 
som ”superhjältar”. Det ledde till att var och 
varannan ledamot som gick upp i talarstolen 
började prata om superhjältar och superkrafter. 
Det visade att idén hade fått fäste och att den 
fungerade internt. 

Kampanjen släpptes 2011 och fick stor ge-

nomslagskraft. Med superhjältekonceptet slog 
 Unionen fast att superhjältar blev medlemmarna 
för att de hjälptes åt på jobbet. Utanför arbets-
platsen var de allt annat än märkvärdiga. ”Skaffa 
dig krafter utöver det vanliga på jobbet”, var den 
slogan som användes. 

Få medlemmar lämnades oberörda av kam-
panjen. Vissa tyckte att den var infantil och 
töntig, medan andra ansåg den fyndig och ny-
danande. Men all publicitet är god publicitet och 
Unionens superhjältar blev nästan lika omtalade 
som Batman eller Spiderman. 
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Samma år som Unionen bildades drabbades 
Sverige av en långdragen finanskris och många 
arbetstagare riskerade att förlora jobbet. Men 
det är i svåra tider som facket behövs mer än 
någonsin. Unionen fick snabbt kavla upp är-
marna och börja leta efter lösningar på ett flertal 
tuffa frågor och samtidigt försöka vinna knepiga 
förhandlingar.  

För ett framgångsrikt fackförbund handlar 
det hela tiden om att vilja sätta agendan. Ingen 
fråga som är viktig för Unionens medlemmar ska 
kunna hanteras i Sverige eller i Europa utan att 
den först har passerat förbundet. Och andra ak-
törer måste förhålla sig till vad Unionen och dess  
medlemmar tycker. Det är en hög ambitionsnivå 
men något vi alla strävar efter, eller som Unio-
nens tredje och nuvarande förbundsordförande, 
Martin Linder, uttrycker det:  

– Vi har gått från att prata om att organisera 
anställda till att organisera alla som arbetar. 
Oavsett i vilka former man utför arbete vill vi 
reglera hur det sker för att skapa sjyssta arbets-
villkor för alla.  

Allt kan bli bättre
Att driva förhandlingar är själva kärnan i hur ar-
bete kan organiseras på ett bättre sätt.  Unionens 
framgångar i förhandlingsarbetet beror dels på 
de anställda experterna, dels på samspelet mel-
lan de förtroendevalda och förhandlarna. De 
förtroendevalda har kunskaper om sitt företag 
och sin bransch och vet hur kollektivavtalet bör 
utvecklas och förhandlarna kan driva igenom 
nödvändiga förändringar. 

Traditionellt sett är den fackliga världen i stor 
utsträckning konservativ. För Unionen har det 
därför varit en viktig fråga att istället skapa för-
ändring genom att ha modet att hitta och våga 
prova nya lösningar. Det synsättet är baserat på 
ledstjärnan ”allt kan bli bättre”. 

– Det finns ingenting som är så enkelt som 
att fortsätta göra samma sak på samma sätt som 
man alltid har gjort. Det är ju jätteenkelt. Rätt 
mycket av det som Unionen har jobbat med un-
der de här tio åren har handlat om hur vi kan 
förändra oss så att vi kan vara en del av dagens, 
men också morgondagens, arbetsliv, säger Peter 
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Hellberg, Unionens 1:e vice ordförande. 
Unionen säger inte nej till samhällsutveck-

lingen utan möter den och försöker reglera den 
så att arbetslivet blir schysst i framtiden. Och 
förbundet är övertygat om att dess kollektiva 
styrka gör att det kan teckna bättre avtal och 
skapa bättre villkor än vad enskilda individer 
har möjlighet att göra.

– Vi är aldrig nöjda utan skruvar alltid lite till. 
Allt kan alltid bli bättre och det kravet ställer 
vi hela tiden på oss själva, säger Hanna Brandt 
González, Unionens andra kanslichef.

Samarbeten
I svensk lönebildning är industrinormen av tra-
dition avgörande för industriavtalet och i början 
fanns en osäkerhet i omvärlden kring vilket ställ-
ningstagande det nya förbundet skulle ha. Men 
det fanns en stark inneboende samsyn i Unionen 
att ta plats och påverka och inte bara följa efter 
andra förbund i förhandlingarna. 

– I och med Unionens bildande förändrades 
balansen mellan förbunden i facken inom in-
dustrin. Den här första tiden handlade det om 
att ta position och markera vår position, säger 
Cecilia Fahlberg, Unionens andra ordförande. 

Allt det som görs inom industrin påverkar 
den övriga arbetsmarknaden. Det gäller såväl 
nivåerna på löneökningarna som att värna kol-
lektivavtalen. Ofta vill arbetsgivarna sköta för-
handlingarna på företagsnivå vilket riskerar att 
tömma avtalen på innehåll. Där har  Unionen 
i samarbete med andra fackförbund inom in-
dustrin istället lyckats vidareutveckla kollek-
tivavtalen. 

Finanskrisen 2008–2009 drabbade indu-
strin oerhört hårt. Alla vet att industrijobb 
som försvinner inte kommer tillbaka. Sverige 
är beroende av sin industri och för många leve-
rantörer, underleverantörer och den kringlig-
gande tjänstesektorn är den livsviktig. Så det 
blev många tuffa diskussioner om krisavtal och 
korttidsarbete. 

Under avtalsrörelsen 2010 tecknade Unionen 
och Sveriges Ingenjörer avtal som sedan blev 
normerande för hela den svenska arbetsmark-
naden. Det var en mycket stor händelse! Åren 
därefter reviderades och nytecknades Industri-
avtalet för fler än 120 000 medlemmar.  

– Vi kan inte öka lönerna mer än vad industrin 
kan bära för då får vi en ny 1990-talskris.  Det är 
industrin som måste bestämma takten för löne-
ökningarna men det har alltid varit svårt att få 
acceptans för det hos förbund utanför industrin. 
En av kärnfrågorna i det nya industriavtalet 
2011 var att återupprätta respekten, säger Niklas 
Hjert, Unionens förhandlingschef. 

Flexpensionen
Det som varit avgörande för Unionens fram-
gångar är att förbundet arbetar aktivt på bred 
front – från opinionsbildning och påverkans-
arbete till förhandlingsarbete och lagstiftning 
– samtidigt som det aktiverar våra medlemmar 
och allmänheten i olika frågor. Föräldravänligt 
arbetsliv, jämställdhetsarbete, arbetsmiljöarbete 
och kompetensutveckling är exempel där vi 

Dagens arbetsmarknad förändras snabbt. Ett 
bevis på att Unionen hänger med i svängarna 
är fenomenet att samtidigt ”vabba och jobba”. 
Under 2015 myntar Unionen uttrycket ”vobba” 
som sprids snabbt. Samtidigt börjar Unionen att 
formulera konkreta förslag och åtgärder för att 
få igenom förändringar.

”Att samla hela organisationen mot ett tydligt 
mål gav en enorm kraft i byggandet av Unionen 
och att vi lyckades skapa en framgångssaga så 
tidigt i vår livstid byggde stolthet hos oss alla.”

FREDRIK NILSSON,  

VERKSAMHETSCHEF STARKARE KRAFT



42 43

har använt den samlande kraften i hela orga-
nisationen. Den största framgången för det här 
arbetssättet är nog flexpensionen. 

Enkelt förklarat handlar flexpension om att 
arbetsgivare betalar in mer pengar till tjänste-
pension och att anställda får en förstärkt möj-
lighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet. 

Med den ökade livslängden var det nödvän-
digt att hitta en sådan flexibel lösning.

– Vi började arbeta med pensionsfrågan för 
ett antal år sedan eftersom vi identifierade den 
som en av de viktigaste framtidsfrågorna. Då 

började vi driva frågan om flexpension för att 
förstärka pensionsavsättningarna och stimulera 
ett längre arbetsliv, och det har varit en viktig 
förhandling, säger Niklas Hjert. 
 Arbetet med att få in förmånen flexpension 
även i kollektivavtalen inom tjänstesektorn blev 
den yttersta styrkemätningen gällande att fort-
sätta utveckla avtalen med reellt innehåll eller 
tvingas se en framtid där avtalen successivt 
urholkas och lösningar sker på annat håll. Efter 
ett enormt arbete lyckades vi bli överens med 
Almega 2017. 

På 1950-talet köpte Sif in verket Cavaliere 
av den italienske skulptören Marino 

Marini . Skulpturen prydde länge sin plats 
ute i receptionen innan den hamnade i 

personalmatsalen. Efter sammanslagningen 
2008 g jordes en inventering av förbundets 

konstsamling. Det visade sig att den 
skulptur som en gång kostat 20 000 kr 
nu var värd uppemot 1 ,8 miljoner pund. 

Cavaliere lämnades in til l försäljning 
hos Christie’s i London där den efter en 
intensiv budgivning klubbades för 4,5 

miljoner pund. De pengarna gör mer nytta i 
förbundskassan. 
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– Jag vill påstå att utan Unionen hade vi inte 
haft flexpension i det här landet. Att skapa flex-
pension för hela arbetsmarknaden var ett stort 
grepp som hade verklig betydelse för våra med-
lemmar, säger Leif Nicklagård, Unionens för-
bundssekreterare. 

Att Unionen kunde mobilisera medlemmar-
na, inte minst de unga nya medlemmarna, var 
avgörande för en konflikt på tjänsteområdet. Det 
visar att Unionen har blivit ett fackförbund att 
räkna med – sett ur alla perspektiv!

SASkrisen
Ibland handlar förhandlingarna om akuta kris-
lägen som kan beröra en hel bransch. Under 
2000-talet har flyget genomgått en enorm struk-
turomvandling med ökad konkurrens, stark 
prispress och en rad konkurser. I skiftet från 
färre affärsresenärer till fler privatpersoner ham-
nade SAS i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. 

När förhandlingarna med SAS hölls på 
 Kastrup 2012 var konkurshotet överhängande. 
Flygbolaget behövde göra stora besparingar och 
man gick hårt fram och pressade både enskilda 
anställda och förtroendevalda på ett sätt som inte 
var okej. I alla situationer där företag riskerar att 
gå i konkurs är förhandlingarna en balansakt 
– att å ena sidan försöka rädda företaget och 
jobben, och att å andra sidan inte gå med på för 
stora försämringar i företagets avtal.  

– Processen var smärtsam för personalen och 
det avtal vi träffade var väldigt tufft för dem. Nu 
överlevde SAS och kan förhoppningsvis fortsätta 
att utvecklas som ett livskraftigt bolag, säger 
Niklas Hjert. 

”Vi började från början, vi började från ett vitt 
papper. Och det tror jag är en av orsakerna till 
framgångssagan. För jag tycker att Unionen är 
en framgångssaga. Jag tycker att det är något 
som bara har blivit bra. Hade vi bibehållit struk
turerna HTF och Sif hade hela fackförenings
rörelsen förlorat på det, tror jag.”

LEIF NICKLAGÅRD, UNIONENS FÖRBUNDSSEKRETERARE
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SAABkrisen
Krisen i SAAB fick ett helt annat avslut. Ett flertal 
gånger kastades personalen mellan hopp och för-
tvivlan och processen blev en följetong i pressen. 
Men hela tiden var scenariot att SAAB till slut 
skulle gå under ganska troligt. För Unionen gällde 
det att bevaka vad som i ett sådant läge händer 
med medlemmarna och deras löner och pensioner. 

– Vi försökte i det längsta att påverka för att 
hitta lösningar för SAAB:s överlevnad, men det 
viktigaste för oss i alla sådana här lägen är att tillva-
rata medlemmarnas intressen, säger Niklas Hjert. 

Samtidigt vägleddes de anställda på SAAB av 
en stark lojalitet till företaget och en stor tilltro 
till varumärket så det var en svår balansgång. 
Men till slut fattade Unionen beslutet att lämna 
in fordringar och en konkursansökan så att löne-
garantin kunde träda i kraft. Annars hade med-
lemmarna hamnat i en oerhört knepig situation. 

Därefter följde ett långt rättsligt efterspel. 
SAAB är Sveriges största konkurs i modern tid 
så processen var komplicerad med många be-
rörda parter. Men ser man till resultatet har det 

ändå gått bra för våra medlemmar. De flesta har 
gått vidare till nya jobb, inte minst i Göteborg. 

Idag och framåt
Summan av allt det här visar att på bara tio år 
har Unionen blivit en kraft att räkna med. Det  är 
ett förbund som ständigt förbättrar villkoren för 
medlemmarna genom löneökningar, minskade 
osakliga löneskillnader, bättre pensioner, högre er-
sättning för föräldralediga samt stärkta rättigheter 
kring kompetensutveckling. Bland mycket annat. 

Ute på företagen arbetar Unionens 35 000 
förtroendevalda med att sprida information, 
förhandla om löner och MBL samt stötta med-
lemmarna i stort och smått. Varje dag skapar de 
bättre, tryggare arbetsplatser för medlemmarna 
och utan dem skulle inte förbundet ens vara ett 
förbund.

På kansliet får de närmare 650 000 medlem-
marna stöd, råd och information under hela ar-
betslivet i allt från hur man söker jobb till frågor 
kring lönesamtal och vad man bör tänka på när 
det är dags att gå i pension. I Unionens regioner 

– från Luleå i norr till Malmö i söder – finns 
närhet och regional kompetens. Där sker hund-
ratals möten, förhandlingar, utbildningar och 
aktiviteter varje vecka. Den regionala närheten 
är en av Unionens starkaste konkurrensfördelar. 
Det är alltid enkelt att åka ut till medlemmarna  
och lösa problem, eller ge stöd och utbildning, 
på plats! 

Varje år delar Unionen ut en rad priser och 
utmärkelser till personer och organisationer som 
gör skillnad utöver det vanliga. Föräldrarvänliga 
arbetsplatser föräras Guldnappen medan Kol-
legapriset delas ut till personer som visat mod 
och integritet i kampen för yttrandefrihet på 
arbetsplatsen. Unionen är huvudpartner till Pri-
de och under Prideveckan delas HBTQ-priset ut 

till årets hbtq-vänligaste arbetsplats. Dessutom 
uppmärksammas Årets eldsjäl, Årets nytänkare 
och Årets uppstickare runtom i landet.       

– Unionen har idag en position som innebär 
att omvärlden har börjat tänka ”det här är en 
viktig fråga att prata om” för att sedan komma 
fram till det självklara: ”vi ska nog prata med 
Unionen”. Vi blir helt enkelt lyssnade på, på ett 
annat sätt idag, avslutar Martin Linder.  
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