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Nuläge - Kongressen 2015
Förmågan att väcka engagemang och 
samtidigt utveckla medlemskapet är av-
görande för att kunna växa som förbund. 
Unionen har genom att se och möta med-
lemmarnas behov lyckats nå målet om att 
bli 600 000 medlemmar. 

Vi har visat att vi med kraft, kompetens 
och engagemang byggt ett framgångs-
rikt förbund. Vi har en unik förmåga att 
förändras och lyckas på områden där 
vi vill flytta fram positionerna. Genom 

kraftsamling gör Unionen skillnad och vi 
ska fortsätta växa och stärka vår organisa-
tionsgrad. 

Förmågan att väcka intresse och åstad-
komma förändring genom fler med-
lemmar och fler förtroendevalda, avgör 
Unionens långsiktiga framgång. Vår 
främsta utmaning kommande år handlar 
om att öka det fackliga inflytandet och 
stärka förmågan att påverka i ett arbetsliv 
där förändringar sker allt snabbare.

Vår väg mot visionen – vår strategiska inriktning
Unionens strategiska inriktning är för-
bundets långsiktiga kompassriktning och 
består av en övergripande huvudstrategi 
som stöds av två delstrategier. Strategier-
na samverkar och är tillsammans med 
förbundets vision utgångspunkten för 
den långsiktiga styrningen av Unionens 
verksamhet. 

Det fackliga inflytandet står inför nya ut-
maningar 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 fackför-
bund 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 visio-
nen om att vi tillsammans 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 inflytan-
de frågorna på alla nivåer. Det ger oss 
också förutsättningar att öka det fackliga 
engagemanget på våra arbetsplatser. Att 
stärka Unionens förtroendevalda 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 medlemsvärvning, men de 
fackliga organisationerna 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 
framgångsrik arbetsmarknadsmodell som 
behöver 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 försva-
gas legitimiteten för den svenska modellen. 
Unionen ska därför arbeta för att alla med-
lemmar ska omfattas av kollektivavtal, känna 
trygghet och ges möjlighet till inflytande.

Vi ska utveckla kollektivavtalsmodellen ge-
nom 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 arbetsplatsen, i branschen, 

via näringslivet, till samhället och den inter-
nationella 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 fackför-
bund att fortsätta utveckla nya arbetssätt och 
arbetsformer.

DELSTRATEGI OCH UTMANING – MEDLEMSKAPET STÄRKER INDIVIDEN
Den ena stödjande delstrategin som sam-
verkar 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 fram-
gång, 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 kontinuerligt 
för att skapa framgång, trygghet och glädje i 
arbetslivet.

Vi vill att fler får kunskap om medlemskapets 
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 medlem-
skapet som 
handlar om 
engagemang 
och delak-
tighet 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 påverkansarbete 
och opinionsbildning. Det innebär att få be-

slutsfattare i näringsliv 
och politik att agera 

i linje med med-
lemmarnas 

intresse. Alla 
tjänstemän 
i privat 
sektor ska 
känna att 
Unionen 
är mitt 

fackför-
bund, 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 ledande fackliga aktören i det 
privata arbetslivet. Det bidrar till att med-
lemmar 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 förändringsprocesser 
för effektiv omställning till nya behov. 

Vår styrka och särställning i påverkansarbe-
tet är att vi har kunskapen om näringslivet, 
branscherna och företagen, genom alla 
medlemmar och förtroendevalda på arbets-
platserna. 

 



Handlingsprogram 2016-2019
ETT BÄTTRE ARBETSLIV OCH EN BÄTTRE ARBETSMARKNAD
Tillsammans är vi i Unionen den ledande 
kraften som skapar framgång, trygghet och 
glädje i arbetslivet. Så säger vår vision. För 
att lyckas krävs långsiktigt arbete och djup 
kompetens för att skapa inflytande i frågor 
som är viktiga för medlemmarna, idag och i 
framtiden.

Unionens medlemmar finns i alla typer av 
verksamheter i det privata näringslivet. Det 
gör att vi har kunskap om och kan beskriva 
tjänstemännens vardag och verklighet. Vi 
verkar för ett jämställt och inkluderande ar-
betsliv fritt från diskriminering. Ett arbetsliv 
för alla.

Våra tre hjärtefrågor; kompetens ger kraft, 
fler och bättre jobb, samt balans i arbetslivet 
är tillsammans med våra politiska plattfor-
mar viktiga för vilka frågor och förslag vi 
driver.

Likaså är närheten till och kunskapen om 
medlemmarnas vardag i arbetslivet, bran-
schen och på arbetsplatserna grunden för 
vår politik- och avtalsutveckling samt vår 
opinionsbildning.

Vi fortsätter kraftfullt att driva trygghets- och 
omställningsfrågorna samt varje medlems 
rätt till kompetensutveckling. Kompetensut-
vecklingen är viktig både under anställning-
en och i omställningen från ett jobb till ett 
annat. Investeringar i kompetensutveckling 
gör att förändringar blir till nya möjligheter, 
för både medarbetare, företag och samhälle.

Kompetensutveckling stärker både indivi-
dens, företagens och Sveriges konkurrens-
kraft på en global marknad. Därför behöver 
fack och arbetsgivare med stöd av staten 
tillsammans fortsätta att utveckla en modell 
för att stödja och uppmuntra kompetensut-
veckling under hela arbetslivet.

Vi driver idéer och förslag som bidrar till 
fler och bättre jobb i näringslivet. Företagens 
förmåga till produkt- och tjänsteutveckling 
skapar möjligheter för export, god reallö-
neutveckling och bättre villkor. De anställdas 
engagemang, kunskaper och kompetens är 
den viktigaste framgångsfaktorn.

Företagens investeringar är grunden för att 
långsiktigt skapa god konkurrensförmåga. 
Samhällets satsningar i infrastruktur i form 
av underhåll och nyinvesteringar i vägar, 
järnvägar, flygplatser, hamnar, energiför-
sörjning och den digitala infrastrukturen är 
grundläggande för ett utvecklat näringsliv 
och samhälle. Det ger näringslivet bättre 
förutsättningar att attrahera investeringar 
utifrån. Det stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Unionen kämpar för jämställda löner. Vi 
arbetar målmedvetet och strukturerat för att 
motverka löneskillnader mellan kvinnor och 
män.

De löneökningar som vi gör anspråk på 
säkerställer att vi får ta del av de värden som 
skapas i företagen samtidigt som de är väl 
avvägda för att säkra företagens fortsatta 
konkurrenskraft på en global marknad. 

Vi ska arbeta för ett långsiktigt och hållbart 
ledarskap på våra arbetsplatser. Det är en 
viktig förutsättning för att verksamheter ska 
utvecklas, mod finnas att ta strategiska och 
långsiktiga beslut, bra arbetsmiljöer skapas 
och kompetensutveckling uppmuntras.

Alla anställda ska må bra på och av sina 
arbeten. Detta når vi genom att arbeta för 
att samtliga arbetsplatser omfattas av ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete som bedrivs 
i samverkan mellan arbetsgivare, anställda 
och de anställdas representanter – arbetsmil-
jöombuden. Unionen har en hög kompetens 
och kommer med konstruktiva lösningar 
på risker i tjänstemännens psykosociala 
arbetsmiljö. Kollektivavtal och arbetsmiljö-
lagstiftning måste utvecklas för att möta de 
risker som finns i tjänstemännens allt mer 
gränslösa arbetsliv.

Vi lyfter fram föräldravänliga arbetsgivare 
som goda exempel. Föräldraskapet är en na-
turlig del av livet och ingen ska behöva välja 
mellan familj och karriär.

Frågan om balans mellan arbete och fritid är 
en prioriterad fråga. Globalisering, teknikut-
veckling och förändrade arbetsorganisationer 
för med sig nya möjligheter och nya risker. 



Många tjänstemän har ett gränslöst arbetsliv 
där balansen mellan arbete och fritid suddas 
ut. Arbete kan ske var som helst och när som 
helst. Utvecklingen gör att fler får ett ökat in-
flytande över sina arbetstider, men till priset 
av att aldrig riktigt kunna koppla av och vara 
ledig. Platsobundet arbete innebär nya ut-
maningar både för arbetsmiljöarbete och för 
det fackliga arbetet. Vi utvecklar därför nya 
former för fackligt inflytande och ett arbets-
miljöarbete för det gränslösa arbetslivet.

Samtidigt har utvecklingen mot ett 24/7-sam-
hälle lett till att en annan grupp tjänstemän 
fått ett minskat inflytande genom en mer 
schemalagd arbetstid som blir oförutsägbar, 
ohälsosam, obekväm och oregelbunden för 
den enskilde. Denna o-arbetstid måste kom-

penseras genom att ge tid för återhämtning.

I takt med att medellivslängden ökar så blir 
utmaningarna för individen och välfärden 
allt större. Bristen på flexibilitet i slutet av 
arbetslivet drabbar anställda, företag och 
samhället. Flexpension är en lösning på båda 
dessa utmaningar – de sjunkande pensions-
nivåerna och dagens brist på flexibilitet vid 
arbetslivets slut. Vi ser flexpension som en 
viktig möjlighet till ett mer hållbart arbetsliv.

I avtalsrörelserna använder vi kraften från  
600 000 medlemmar för att fortsätta driva 
förbättrade villkor för alla Unionens med-
lemmar oavsett bransch. Vi använder vår 
gemensamma styrka för att stå emot för-
sämrade villkor. Vi tar utgångspunkt i vår 
lönepolitiska plattform och i vår avtalspolitik.

EN STARKARE KRAFT FÖR ÖKAT INFLYTANDE
Vår organisationsidé om att alla tjänstemän 
oavsett utbildning, befattning eller anställ-
ningsform kan vara medlemmar är en styrka 
och konkurrensfördel i framtidens arbetsliv 
där många har flera utbildningar och byter 
kontraktsformer under arbetslivet. En hög 
organisationsgrad är viktig för att vara av-
talsbärande part och utveckla strukturer för 
inflytande.

För att vi ska få bättre anställningsvillkor och 
kunna utveckla arbetslivet i vår globaliserade 
tid krävs ett starkt och väl organiserat fackligt 
inflytande. Vi behöver vara fler och ännu 
mer engagerade medlemmar. Vi behöver 
därför klubbar och arbetsplatsombud på fler 
arbetsplatser men också ta till vara engage-
mang i nya arbetsformer. Kunskapen om den 
svenska partsmodellen och kollektivavtalets 
värde behöver också öka.

Viktiga beslut i företagens ägarstrukturer 
som påverkar medlemmarnas villkor tas i 
många fall utanför Sveriges gränser. Det gör 
Unionens samverkan och inflytande på den 
internationella arenan allt viktigare.

Vi jobbar för att alla medlemmar ska omfattas 
av avtal. Avtalet är grunden för den svenska 
modellen och en förutsättning för inflytande 
över villkoren på den egna arbetsplatsen. 

Vi vill utveckla vårt arbete med kollektiv-
avtalen. Det kräver mod, nytänkande och 
innovation eftersom allt fler medlemmar 

jobbar på företag som ännu inte omfattas av 
kollektivavtal.

Förtroendevaldas ställning behöver stärkas 
och Unionen vill att de förtroendevalda 
får tillräcklig tid och möjligheter att utföra 
sitt uppdrag. På en del arbetsplatser är det 
en utmaning att hitta engagerade medlem-
mar för fackligt arbete. Många arbetsgivare 
uppskattar att det finns former för inflytande 
på arbetsplatsen medan andra inte vill skapa 
tillräckligt med tid till uppgifterna vilket 
bidrar till att det på en del arbetsplatser är en 
utmaning att hitta engagerade medlemmar 
för fackligt arbete.

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara enga-
gemang, attrahera förtroendevalda och ge 
de befintliga ett effektivare stöd. Vi vill fånga 
medlemmarnas engagemang på ett bättre sätt 
och erbjuda nya former för fackligt arbete. 
Fler arbetsgivare behöver inse värdet av den 
tid förtroendevalda lägger ner för verksam-
hetens utveckling. Unionens framtid bottnar 
i trygga och kunniga förtroendevalda. Vi ska 
ha många förtroendevalda och stärka demo-
kratin i Unionen.

Vi värvar tjänstemän inom nästan hela det 
privata näringslivet och satsar extra i bran-
scher där vi strategiskt stärker vår organisa-
tionsgrad och vertikalitet. Fler inser både den 
gemensamma och individuella nyttan med 
medlemskapet.



ETT BÄTTRE MEDLEMSKAP
För att behålla och värva fler medlemmar fortsätter 
vi bygga det mest intressanta och attraktiva fackliga 
medlemskapet, ett medlemskap som vi är stolta över 
och känner oss nöjda med.

Medlemmarna ska känna att Unionen är deras fack-
förbund. Därför fortsätter vi utveckla medlemskapet 
och verksamheten utifrån behov och branschtillhö-
righet samt för chefer, egenföretagare och studenter. 
Allt fler medlemmar och möjliga medlemmar har 
akademisk utbildning. Unionen erbjuder ett konkur-
renskraftigt medlemskap för alla tjänstemän i privat 
sektor oavsett utbildning och roll. Medlemskapet 
ska vara värdefullt i alla situationer i arbetslivet och 
erbjuda stöd för framgång, trygghet och glädje. 

Unionen ska driva frågor som är viktiga och angeläg-
na för medlemmarna. Det skapar engagemang. 

Att engagera sig och ha förtroendevalda på arbets-
platsen är en rättighet som ska lyftas fram mer i 
medlemskapet. Vi ska göra möjligheten till inflytande 
i arbetslivet till en nyckel i medlemskapet.

Ett av våra viktigaste medlemserbjudanden är att ge 
stöd och råd i frågor som rör arbetslivet. Vi fortsätter 
öka kvaliteten i hela medlemskapet samt ger person-
lig service vid behov.

Många av Unionens medlemmar har det bra på job-
bet och ska genom medlemskapet fortsätta utvecklas. 
Vi stärker därför utbudet och ökar kännedomen om 
medlemskapets innehåll för framgång och glädje i 
arbetslivet. Allt kan bli bättre!

EN UTVECKLANDE ORGANISATION 
Unionen fortsätter vara ett framgångsrikt fackför-
bund genom att hela tiden förnyas, utvecklas och 
förbättras. Omvärlden förändras allt snabbare med 
ny teknik och nya kommunikationsformer. 

Vi prövar nya möjligheter för att förbättra stödet 
för medlemmar och förtroendevalda. Vi utvecklar 
våra arbetsformer, ökar engagemang och inflytande, 
förbättrar servicen och stärker demokratin genom 
bland annat digital utveckling.

Vi satsar på kompetensutveckling för både anställda 
och förtroendevalda för att utveckla organisationen 
och möta medlemmarnas behov. Det inkluderar en 
gemensam förändringskompetens för att effektivt  
 

nå våra mål, samarbeta och utveckla verksamhet 
tillsammans.

Genom att sätta tydliga mål och följa upp dessa 
kan vi systematiskt lära oss vad som kan utvecklas. 
Vi når ständigt bättre resultat och blir en starkare 
fackförening.

Unionen är en medlemsstyrd organisation där 
medlemmarna engagerar sig på flera olika sätt och 
på olika nivåer. Vi speglar den mångfald som finns i 
arbetslivet vilket stärker och utvecklar vår demokra-
ti. Vi driver ett demokratiutvecklingsarbete anpassat 
för framtidens arbetsliv. Ett arbetsliv för alla. 



Ring Unionen  
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i  
arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. 

Du hittar också svar på unionen.se.

Så här blir du medlem

 Ring 0770-870 870

 Ansök på www.unionen.se/bli-medlem

 Sms:a UNIONEN VETAMER till 71 700 så  
 kontaktar vi dig och berättar mer.

Tn
f: 

xx
xx

:x 
   I

SB
N:

 x
xx

-x
x-

xx
x-

xx
-x

x 
   U

pp
lag

a: 
Pr

int
 o

n 
de

m
an

d 
   F

ot
o:

 C
am

illa
 S

ve
ns

k  
  P

ro
du

kt
io

n: 
Un

io
ne

n 
   T

ry
ck

: U
nio

ne
n 

20
15

Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm

VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skellefteå, Skövde, 
Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 
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