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Arbetsplatsens verksamhet och organisation 

SKTF är ett fackförbund som organiserar anställda i offentlig och privat sektor med 

anknytning till kommun, landsting och kyrka. Medlemmarna är de som leder, administrerar 

och utvecklar välfärden och den kommunala demokratin. De kan vara anställda av såväl 

kommun och landsting som privatägda verksamheter, och även i bolag och stiftelser inom det 

kommunala området. Dessutom organiserar SKTF även anställda inom Svenska kyrkan och 

ekumeniska organisationer. 

 

Förbundet organiserar drygt 160 000 medlemmar, och är en del av Tjänstemännens 

Centralorganisation, TCO. SKTF är partipolitiskt obundet. Huvuduppgifterna för 

fackförbundet handlar självklart om att sluta avtal och att företräda sina medlemmar gentemot 

arbetsgivarparten, men även om att ta ställning i och driva frågor som är viktiga för 

medlemmarna. Det rör främst arbetslivsfrågor, men också frågor som berör eller påverkar 

arbetslivet och livet för medlemmarna – vilket kan handla om allt från jämställdhet i 

arbetslivet, diskrimineringsfrågor eller sjukförsäkringens organisering. 

 

SKTFs kansli är organiserat med sju lokala kontor runt om i landet och ett resurscenter i 

Stockholm, där jag har gjort min praktik. På resurscentret sköts förhandlingar och bevakning 

av medlemmarnas intressen på det nationella planet. Resurscentret driver också 

utvecklingsfrågor och central opinionsbildning.  
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Arbetsuppgifter under praktiken 

Jag har genomfört min praktik på Staben, där man arbetar med service, förberedelse- och 

underlagsarbete till SKTFs förbundsordförande och förbundsstyrelse samt med 

opinionsbildning. Även ansvaret för internationella frågor ligger här. Jag har dessutom arbetat 

nära SKTFs kommunikationsavdelning – funktionen för kommunikation och facklig 

utveckling, där man arbetar med att marknadsföra SKTF och informera om verksamheten. 

 

Jag har under min tid på SKTF fått arbeta med en mängd olika uppgifter, av mycket 

varierande karaktär. Överlag har dock mycket av arbetet kunnat klassas som utredande i 

någon form, då att ta fram underlag i olika frågor och skriva rapporter har varit de vanligast 

förekommande arbetsuppgifterna. Detta har dock ofta varit kopplat även till opinionsbildning. 

Jag har hela tiden behandlats som en fullgod medlem i arbetslaget, och självständigt arbetat 

med egna uppgifter, ibland själv och ibland i samarbete med andra. 

 

SKTFs medlemmar arbetar till stor del i välfärdssektorn, som är en kvinnodominerad bransch, 

och förbundet har jämställdhetsfrågor högt på agendan . Frågan om de strukturella 

löneskillnaderna på arbetsmarknaden är en som drivs hårt, och jag har fått vara delaktig i detta 

arbete. SKTF har sedan tidigare formulerat idén om en jämställdhetskommission för att 

komma till rätta med de strukturella löneskillnaderna, och min uppgift var att undersöka hur 

våra nordiska länder, som har jobbat med frågan och ofta kommit längre än Sverige, har 

arbetat med frågan och vilka resultat detta har gett. Detta formulerade jag i ett underlag, som 

sedan har legat till grund för vidare arbete i frågan. Utifrån denna fick jag även vara med och 

skriva en debattartikel, vilken publicerades på DN Debatt, samt mindre opinionstexter i 

frågan.  Jag har även varit delaktig i det vidare opinionsarbetet i frågan. 

 

Som många fackförbund så släpper SKTF även rapporter rörande olika ämnen med jämna 

mellanrum, och jag fick vara med och arbeta med dessa. Här fick jag dels skriva rapporter 

utifrån redan genomförda undersökningar, då jag sammanställde resultaten och genomförde 

en analys. Dessa rapporter har varit mindre i omfattning, och också behövt färdigställas 

ganska snabbt. Jag har också arbetat med en mer omfattande rapport, vilket jag sysslat med 

under större delen av min praktik parallellt med andra arbetsuppgifter. I arbetet med denna 

fick jag göra allt som behövdes göras under arbetets gång - såväl formulera frågeställningar 

och svarsalternativ, konstruera enkäten i ett webbaserat verktyg, sammanställa de närmare 
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5000 svaren och skriva själva rapporten. Rapporten Unga om drömjobbet – Studenter och 

unga yrkesverksamma om attraktiva jobb går att finna på SKTFs hemsida. 

  

Vid sidan av det redan beskrivna har jag även fått utföra andra varierande uppgifter. 

Exempelvis har jag fått sammanställa och skriva underlag till ordförande och förbundsstyrelse 

i olika frågor, vilka har legat till grund för diskussioner och beslut, och även bistått 

ordföranden med att ta fram underlag inför seminarier och dylikt. Därtill har jag fått skriva 

texter åt såväl pressavdelningen, kommunikationsavdelningen och SKTFs tidningar. 

 

Under det halvår jag praktiserade på SKTF ägde också förbundsmötet rum. Det är 

organisationens högsta beslutande organ, och äger rum vartannat år. Här fick jag dels vara 

behjälplig med praktiska detaljer, men även tillhandahålla underlag och rapportera från mötet.  

 

Erfarenheter av praktikperioden 

Jag har under min praktiktid fått med mig en mängd värdefull kunskap och erfarenheter. En 

av de roligaste erfarenheterna har varit att få arbeta konkret med en fråga som berör 

jämställdhet. Jag går inriktningen politik och kön på masterprogrammet, och i mitt arbete 

kring frågan om en jämställdhetskommission för att komma till rätta med de strukturella 

löneskillnaderna har jag fått omsätta de kunskaper jag har med mig från utbildningen i 

praktiken. 

 

Från den centrala position i organisationen som Staben utgör har jag fått följa 

verksamhetsplanering och planering av opinions- och kommunikationsstrategier. Det har vart 

väldigt intressant att få se hur en så pass stor organisation planerar och genomför sin 

verksamhet, och hur alla olika aspekter, från medlemsvärvning till opinionsbildning och 

samhällelig påverkan, hänger samman. Jag har lärt mig mycket om hur politiskt arbete, från 

planeringsstadiet till verkställande, fungerar i praktiken. 

 

Här har det också varit intressant att få insyn i en politiskt styrd organisation, i den mån att en 

fackförening styrs av demokratiskt valda personer, och av beslut fattade av medlemmarna. 

Det har gett mig en insyn i relationen mellan politik och förvaltning, förtroendevalda och 

tjänstemän, vilken känns väldigt nyttig. 
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En annan väldigt lärorik aspekt har varit att producera skrivet material i stor omfattning, och 

ibland på kort tid. Jag upplever att jag har utvecklat mitt skrivande och fått en bättre förmåga 

att anpassa stil, form och omfattning efter syfte med materialet och mottagare av produkten. 

Det har varit ett väldigt bra komplement vid sidan av det mer akademiska skrivande som 

utbildningen i övrigt har gett möjlighet att utveckla. 

 

Då utredande uppgifter varit i fokus till största delen så har jag även utvecklat min kunskap 

om utredningsmetodik. Att få planera och genomföra en helt egen undersökning var väldigt 

intressant. Det gav mig erfarenhet i att helt själv hålla i och planera en sådan stor process, och 

gav dessutom prov hur man hanterar problem som dyker upp under vägens gång. 

Undersökningen jag genomförde bestod i en enkät som besvarades av närmare 5000 personer, 

och gav upphov till både ett kvantitativt hanterande av data och en kvalitativ analys av 

resultaten. Då jag främst ägnat mig åt kvalitativa analyser tidigare så var möjligheten att 

genomföra en större kvantitativ studie väldigt rolig, och har varit ett bra komplement. 

 

Jag har hela tiden behandlats som en fullgod medlem i arbetsgruppen, och fått vara med på 

alla typer av arbetsplatsmöten, verksamhetsplanering och dylikt. Jag har arbetat mycket 

självständigt, och fått stort utrymme för att komma med egna idéer och initiativ. Jag har även 

fått gå utbildningar och delta i såväl internt som externt organiserade seminarium om allt från 

Sverigedemokraternas inträde i riksdagen till jämställda löner och framtidens skattereformer, 

vilket har varit väldigt givande.  

 

Praktiktiden har i sin helhet varit ett väldigt roligt, utmanande och spännande halvår. Det har 

varit en fantastisk möjlighet och ett mycket gott komplement till den i hög grad teoretiska 

utbildning vi annars har gått. Jag har fått omsätta teoretisk kunskap i praktiken och fått ta 

mycket eget ansvar. Därtill har jag fått en insikt om vilka kunskaper och färdigheter jag 

faktiskt besitter och vilken funktion jag kan fylla då jag får möjlighet att använda dem i ett 

konkret sammanhang, vilket har gjort att jag har växt i min roll som statsvetare. 

 

Praktiken ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Den svenska arbetsmarknaden, och den svenska politiken i stort, är präglad av den svenska 

modellen och samförståndsandan som den har gett. Starka fackföreningar har varit 

betydelsefulla, och fackföreningsrörelsen är även idag minst sagt en betydelsefull aktör inom 
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svensk politik. Av den anledningen har det varit intressant att göra praktiken på ett 

fackförbund, och relevant ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

 

Vidare har jag under praktiktiden fått möjlighet att arbeta praktiskt med politiska frågor i en 

stor idéstyrd verksamhet, och därigenom omsätta teoretisk kunskap i praktisk erfarenhet. Det 

har också varit väldigt lärorikt att vara på en politisk – men inte partipolitisk – organisation. 

Samhällsfrågor har ständigt varit närvarande, men ur ett arbetsmarknadsperspektiv där 

medlemmarnas nytta är i fokus, och inte ur det traditionella höger-vänster-perspektivet. 

 

Jag läser masterprogrammet med inriktningen politik och kön, och därför har det varit extra 

intressant att arbeta med en jämställdhetsfråga rent praktiskt. Därtill har jag fått lära mig mer 

om utredningsmetodik samt praktisera och förbättra mina kvantitativa såväl som kvalitativa 

färdigheter. Sammanfattningsvis upplever jag att jag under praktiktiden har fått en fullgod 

upplevelse av ett arbete som jag som statsvetare skulle kunna inneha och utföra, och därmed 

en mycket bra försmak och erfarenhet av vad arbetsmarknaden efter utbildningen kan ge. 


