Frågor och svar om namnförslag
Varför nytt namn?
Alla namn har styrkor och svagheter. Namnet är inte allt men det är betydelsefullt och vi vill ha ett namn som
är en hävstång, inte ett hinder. Några av de hinder som vi ser med vårt nuvarande namn är att:
• Vårt namn är relativt okänt för de vi vill värva och påverka.
• Trots att vi hetat fackförbundet ST i över 10 år har namnet inte övertrumfat vårt förra namn. Många tror
fortfarande att vi heter Statstjänstemannaförbundet.
• Vi sammanblandas med andra aktörer.
• ST är ett egennamn som de flesta tror är en förkortning, men det är det inte, och det saknar inbyggd
betydelse. På grund av det blir det otydligt; det är svårt att förstå, relatera till och komma ihåg.
Vad är förslaget?
Förbundsstyrelsen har enhälligt valt att föreslå Fackförbundet Sterka som nytt förbundsnamn. Det har tagits
fram från flera hundra förslag, varav många har skickats in från medlemmar.
Varför detta förslaget?
Fackförbundet Sterka är ett namn som svarar upp mot de utmaningar vi har och de behov vi ser. Namnet
betonar vår grundläggande ideologi, tillsammans blir vi starka. Men även vad förbundet gör för
medlemmarna och medlemmarna för samhället. Namnet:
• visar att vi är en facklig kamporganisation som arbetar utifrån vår vision, våra värderingar och stärker:
o medlemmarnas lön och arbetsvillkor
o medlemmarnas arbetsmiljö o det demokratiska samhället
o mänskliga rättigheter och det fackliga arbetet i världen
o förbundet, för att ge så mycket nytta som möjligt till medlemmarna
• visar på ett driv och en framåtanda
• exkluderar inte någon medlemsgrupp, nu eller i framtiden
• har en inbyggd betydelse, som underlättar medlemsvärvning och skapar ökad kännedom
Vad har styrelsen utgått från när de har valt mellan olika namn?
Viktigaste parametrar som styrelsen utgått från i arbetet har varit att namnet:
• Ska fungera även i framtiden
• Ska vara lättare att förstå och relatera till
• Ska inkludera alla medlemmar
• Ska andas vår vision, värderingar, mål och hur vi vill uppfattas
• Ska visa tydligt att vi är ett fackförbund
• Inte ska sammanblandas med andra aktörer
• Inte ska vara en förkortning
Varför stavas det så?
Fackförbundet Sterka är ett egennamn som har sitt ursprung i verbet stärka. Det finns begränsningar när man
varumärkesskyddar namn, t ex är det svårt att skydda ett verb eller allmänna benämningar och vi blev
avrådda från att försöka. Dessutom vill förbundsstyrelsen ha ett namn som är unikt. Förbundsstyrelsen har
därför valt att stava det med E. Ett E gör det inte bara unikt, det gör det även lättare att skydda
varumärkesmässigt och underlättar med domäner samt i andra språk.
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Hur har just detta namnförslag kommit fram?
Många medlemmar och förtroendevalda har kommit in med förslag på namn. Vi har haft en lång process där
flera hundra namn har diskuterats. Ur det föddes förslaget: Fackförbundet Sterka. De har granskats språkligt,
kulturellt och juridiskt samt framförallt har de vägts mot vision, värderingar, mål och hur vi vill uppfattas.
Varför är inte ordet stat med i namnförslaget?
Vi organiserar anställda inom myndighet och verk, universitet och högskola samt bolag och stiftelser. Flera
förslag har inkommit på namn som innehåller stat. Alla våra medlemmar arbetar inte inom statlig verksamhet
och förbundsstyrelsen vill inte exkludera någon medlemsgrupp, nu eller i framtiden.
Varför lägga pengar på ett namnbyte?
Förbundet är relativt okänt för de vi vill värva. Vi måste därför – oavsett vad vi heter – lägga resurser på att
synas mer. För att kunna fortsätta påverka och nå de mål som kongressen beslutat behöver vi bli tydligare, i
det är namnbyte en del. Vi vill göra ett bra förbund ännu bättre och ännu starkare.
Hur tas ett beslut?
Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt förbundsnamn. Beslut om förbundet ska
byta namn sker på en kongress. En extrakongress är planerad till 24 oktober. Ett namnbeslut innebär
stadgeändring, vilket kräver 2/3 majoritet. Kongressombuden är förtroendevalda som är valda av
medlemmarna och ska företräda medlemmarna.
Om namnförslaget inte får majoritet, vad händer då? Kan namnet Fackförbundet ST kvarstå?
Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt namn.
Om kongressen inte väljer att anta förslaget till nytt förbundsnamn kommer vi att fortsätta heta Fackförbundet
ST, precis som idag.
Varför gör vi detta nu?
ST är inne i en positiv fas där förbundet växer, den kraften vill vi bygga vidare på. ST vill ge ännu mer nytta
till medlemmar. Därför vill förbundet fortsätta att utvecklas och har tagit tydliga mål som kräver att vi även
ser över varumärket, där namnet är en del. Ett namnbyte är en stark manifestation av det positiva
utvecklingsarbetet och kommer vara en hävstång som underlättar och ger skjuts framåt.
Hur kan jag påverka?
Du kan skicka in dina tankar och frågor på framtidensST.se eller ringa ST Direkt. Du kan när som helst
kontakta en förtroendevald för att prata om frågan. Förslaget kommer även att diskuteras på olika forum:
förbundsstämma i maj, i avdelningarna och på arbetsplatser. Vill avdelningsstyrelser diskutera frågan
tillsammans med någon i förbundsstyrelsen, kan ni kontakta förbundsstyrelsen på staben@st.org
Varför kan jag inte skicka in fler förslag?
Tidigare under processen har medlemmar fått skicka in namnförslag via mejl och på framtidensST.se. Detta
har kommunicerats i nyhetsbrev, i Publikt och på sociala medier. Alla förslagen som har kommit in har tagits
med i beredningen. Den delen är avslutad. Styrelsen har valt att lägga fram ett förslag istället för flera. Av alla
förslag i processen står hela styrelsen bakom detta namnförslag. Att man inte kan komma in med nya förslag
inför extrakongressen beror på att det kräver minst 6 månaders handläggning för att se om förslaget fungerar
juridiskt. Beslutet på extrakongressen blir förbundsstyrelsen förslag mot avslag.
Vad kommer avdelningarna heta om förbundet byter namn?
Idag heter vi Fackförbundet ST och avdelningarna heter ST inom [avdelningen], exempelvis ST inom
Försäkringskassan. Förslaget är att vi kommer följa samma princip i namngivningen även i framtiden.
Vad händer med allt material som vi har liggande på arbetsplatserna?
Allt eftersom tiden går kommer vi att byta ut material. Kritiskt material som exempelvis värvningsmaterial
och medlemsansökan kommer att finnas klara att användas i och med ett eventuellt beslut. Visst material
kommer att skickas till avdelningarna och resten kommer gå att beställa i ST butiken.
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Hur har processen gått till hittills?
Namnberedningen är en del i att utveckla förbundet, som startade våren 2015. Anledningen till detta är en
längre tids diskussion om STs framtid och utveckling, baserat på fakta och statistik om förbundet och de
utmaningar vi står för. Sedan dess har förbundet bland annat arbetat med att tydliggöra vår vision,
värderingar, vilka vi är och mål för de kommande fyra åren. I maj 2016 fick förbundsstyrelsen i uppdrag av
kongressen att ta fram förslag på nytt förbundsnamn. Under hela projekttiden har delaktighet varit en viktig
del. Det har gjorts på förbundsstämma, kongress, ordförandekonferenser, framtidsträffar runt om i landet,
genom material till avdelningarna, enkäter och på interaktivitet på framtidensst.se. Åsikterna har legat till
grund för styrelsen arbete och beslut om förslag på nytt namn.
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