
Strategisk inriktning 



Unionens strategiska inriktning är för- 
bundets långsiktiga kompassriktning och 
består av en övergripande huvudstrategi 
som stöds av två delstrategier. Strategierna 
samverkar och är tillsammans med 
förbundets vision utgångspunkten för 
den långsiktiga styrningen av Unionens 
verksamhet. 

Det fackliga inflytandet står inför nya 
utmaningar i en ny tid, både nationellt 
och globalt. Utmaningar som Unionen 
vill och kan möta. Vi har de senaste  
åren ökat vår styrka tack vare en kraftig 
ökning av medlemsantalet och fler  
arbetsplatser med klubb eller ombud, 
men alla fackförbund har inte varit lika 
framgångsrika. Vi ser ett näringsliv i 
snabb förändring och förändrade 
ägarstrukturer. Vi ser behovet av att skapa 
fackligt inflytande i en global kontext  
med multinationella företag.  

Vi ser en avsaknad av fackligt inflytande i 
små företag och i branscher där kollektiv-
avtal är långt ifrån en självklarhet. 

Vi kan göra skillnad och har ett 
ansvar att åstadkomma 
förändring för att nå vis- 
ionen om att vi tillsam-
mans ska vara den 
ledande kraften som 
skapar framgång, 

trygghet och glädje i arbetslivet. Förbun-
det tar med den strategiska inriktningen 
nästa utvecklingssteg och flyttar fram 
positionerna för de fackliga inflytande 
frågorna på alla nivåer. Det  
ger oss också förutsättningar att öka det 
fackliga engagemanget på våra arbets- 
platser. Att stärka Unionens förtroende-
valda och vår demokratiska organisation 
är en central del i förbundets strategiska 
inriktning.

Strategisk inriktnng 
Huvudstrategi och utmaning  
– starkare inflytande i ny tid 
Vår huvudstrategi är att alla medlemmar 
ska ha inflytande och påverkan genom 
avtal och organiserat inflytande på alla 
nivåer i verksamheten.

Förutsättningen för att få inflytande är  
en hög organisationsgrad. Här har vi i 
Unionen gått före, vågat satsa och varit 
framgångsrika när det gäller med-
lemsvärvning, men de fackliga organisatio-
nerna som helhet står fortfarande inför 

utmaningar. Unionen har ett stort 
ansvar när det gäller att försvara 

och utveckla den svenska 
partsmodellen med 

kollektivavtal. Det är en 
värdefull och framgångs-
rik arbetsmarknads 
modell som behöver 

Vår väg mot visionen –  
vår strategiska inriktning



fortsätta utvecklas tillsammans med våra 
med- och motparter. Tillsammans vill vi 
bygga ett bra, utvecklande och hållbart 
arbetsliv för alla. 

Kollektivavtal är dock idag långt ifrån en 
självklarhet på många arbetsplatser och i 
många framväxande branscher. Om färre 
företag omfattas av avtal i framtiden för- 
svagas legitimiteten för den svenska  
modellen. Unionen ska därför arbeta för 
att alla medlemmar ska omfattas av 
kollektivavtal, känna trygghet och ges 
möjlighet till inflytande.

Vi ska utveckla kollektivavtalsmodellen  
genom att stärka våra förtroendevalda,  
utveckla nya idéer, arbetssätt och metoder  
för fackligt inflytande. Vi vill ge alla 
medlemmar och förtroendevalda  
verktyg och möjlighet att påverka på  
sina arbetsplatser. 

Möjligheter till inflytande måste hela 
tiden vinnas på nytt. Unionen ska bygga 
ett starkt inflytande med utgångspunkt i 
vår vision och våra fackliga värderingar 
hela vägen från medlemmen på arbets-
platsen, i branschen, via näringslivet, till 
samhället och den internationella arenan. 
Det kräver mer samverkan med andra 
fackförbund i Sverige, Europa och globalt.

Ett alltmer digitaliserat och globaliserat 
arbetsliv ställer nya krav på oss som  
fackförbund att fortsätta utveckla nya  
arbetssätt och arbetsformer.

Delstrategi och utmaning –  
medlemskapet stärker individen
Den ena stödjande delstrategin som 
samverkar med huvudstrategin handlar 
om att ge individen inflytande och makt 
över sitt arbetsliv genom det bästa 
medlemskapet. Det innebär att du som 
medlem i Unionen får professionell 
service, ett bollplank och stöd som bidrar 
till din individuella framgång, trygghet 
och glädje i arbetslivet. Som medlem ska 
du känna att Unionen vänder sig till dig 
och att medlemskapet är värdefullt i alla 

situationer i arbetslivet. Vi vill att vårt 
medlemserbjudande utvecklas kontinuer-
ligt för att skapa framgång, trygghet och 
glädje i arbetslivet.

Vi vill att fler får kunskap om medlem-
skapets unika möjligheter till inflytande. 
Vi vill visa att fackliga frågor handlar om 
hur vi har det på jobbet. Det innebär 
också att de delar i medlemskapet som 
handlar om engagemang och delaktighet 
ännu tydligare hamnar i centrum. 

Ett medlemskap i Unionen ska ge kunskap 
som både stärker varje medlem och 
inspirerar till ett fackligt engagemang.

Delstrategi och utmaning–  
agendasättare och stark  
påverkanskraft
Den andra stödjande delstrategin handlar 
om att vi ska vara starka i påverkans- 
arbete och opinionsbildning. Det innebär 
att få beslutsfattare i näringsliv och politik 
att agera i linje med medlemmarnas in-
tresse. Alla tjänstemän i privat sektor ska 
känna att Unionen är mitt fackförbund, 
i min bransch, på min arbetsplats och i 
mitt arbetsliv.

Vi ska ha djup kunskap om våra  
branscher och en regional närhet till  
medlemmen vilket gör oss till den ledan-
de fackliga aktören i det privata arbets-
livet. Det bidrar till att medlemmar och 
möjliga medlemmar identifierar sig med 
Unionen och känner att vi driver frågor 
som är viktiga för dem.
Unionen ska ha en oslagbar kunskap om 
spelreglerna i det privata arbetslivet och 
en kompetens att påverka förändrings-
processer för effektiv omställning till  
nya behov. 

Vår styrka och särställning i påverkans- 
arbetet är att vi har kunskapen om 
näringslivet, branscherna och företagen, 
genom alla medlemmar och förtroende-
valda på arbetsplatserna. 
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