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Vi bygger Vision!
Beslutat på förbundsmötet 2012
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Inledning

Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som med-
lem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt när vi har jobbat fram den här 
rapporten har varit att Vision nu har tagit klivet att vara Sveriges nyaste fackförbund. Vi 
är inte längre en ny version av SKTF. Nu är vi Vision – och det betyder att allt är möjligt! 
Vi bygger nu tillsammans Vision med målsättningen att inte bara vara Sveriges nyaste, 
utan även Sveriges modernaste fackförbund som växer, blir starkare och bättre med fler 
medlemmar.

I den här rapporten pekar förbundsstyrelsen ut vad vi ser är riktningen för ett nytt modernt 
fackförbund. Det handlar om en ny idé, som berättar vilka vi är och beskriver vårt löfte till 
våra medlemmar. Det handlar om vår viktigaste utmaning och vårt mål – att bli fler för att 
bli en ännu bättre och starkare part på arbetsmarknaden. Och det handlar om hur vi i Vi-
sion arbetar för att nå vårt mål. Det handlar om hur vi i Vision arbetar och blir en modern 
facklig organisation med medlemmarnas bästa i ständigt fokus. 

Vi vet att väldigt många ställer upp på vår fackliga grundidé, inte minst unga människor. 
Men unga människor som kommer ut på våra arbetsplatser har ibland redan en bild av vad 
ett fackförbund är. Vi vet att den bilden i många fall är att fackförbund är gubbiga, gam-
malmodiga, toppstyrda, partipolitiska och ”inte för mig”. Den bilden ska vi i Vision göra 
allt för att förändra. För vi vet att facket behövs idag och imorgon och för alla som befinner 
sig i arbetslivet. Vi ska finnas för nya såväl som gamla medlemmar, vi ska finnas för den 
som behöver vårt stöd och för den som är framgångsrik. Vi ska vara en coach och en extra 
guldkant i våra medlemmars vardag.

Vi är en bit på väg - men vi är inte framme. Faktum är att vi aldrig kommer att komma 
fram. Omvärlden förändras idag så fort att förändring måste vara det normala. Alla organi-
sationer som vill vara växande och framgångsrika måste ständigt förändras för att anpassa 
sig till omvärldens förväntningar.

I Vision tar vi utmaningarna på allvar, vi visar att det är kul och utvecklande i facket. För 
oss handlar det om att göra lite annorlunda varje dag, så att det märks att vi är en modern 
facklig organisation. Det är vad vi gör, inte vad vi säger, som skapar vår identitet och 
uppfattning om oss. Och nu har vi chansen! Vision är ett nytt fackförbund. Låt oss fylla det 
med ett innehåll och ett sätt att vara som gör oss spännande och attraktiva för dem som 
redan är medlemmar och för dem som snart ska bli det.

Nu bygger vi Vision!
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Varför ska jag vara med i Vision? Det är en fråga som 
kan ha många olika svar. Våra medlemmar väljer oss av 
olika anledningar; det kan handla om trygghet om något 
händer, våra försäkringar. Det kan också handla om att 
man vill engagera sig i specifika frågor som vi driver eller 
som man själv kommer på att man vill driva. Ju yngre 
man är desto mer vill man engagera sig. Man kanske 
går med i Vision för att man har sett att vi erbjuder bra 
seminarier, utbildningar eller att man vill nyttja våra 
karriärcoacher och cv-granskning. En del ser möjligheter 
att kunna påverka sina villkor och vill engagera sig bara 
därför. Det kan också handla om att man går med för att 
man tror på den fackliga idén, kraften i att gå samman 
och för att på så vis nå framgångar inte bara för mig själv 
utan för fler. Man kanske går med för att man ser oss 
som ett modernt och fräsch fackförbund som är i ständig 
förändring och har en dialog med just mig. 

Oavsett bevekelsegrunden för att gå med i Vision vill 
alla att det egna arbetslivet ska bli så bra som möjligt. 
Människor vill något med sina liv, de har drömmar 
och planer för framtiden. Och det är här vi kommer in. 
Själen i Vision beskrivs i vår värdegrund. Vi har också 
en framtidsidé. När vi nu bygger Vision föreslår för-
bundsstyrelsen att vi enas om en tydlig idé som alla kan 
använda och som enkelt svarar på frågan ”varför ska jag 
gå med i Vision?”. 

Tanken är att samla hela förbundet runt ett medlemslöfte 
och att vi ska känna trygghet i att relatera till det i all vår 
verksamhet. Vi vet att på väldigt kort tid har Vision blivit 
ett känt namn, det finns en bra känsla runt Vision, även 
hos alla de som inte är med i förbundet – än. Vi vet också 
att vi fortfarande har en utmaning när det gäller att bli 
så pass intressanta för våra medlemmar och potentiella 
medlemmar att det leder till att medlemmarna antingen 
rekommenderar oss till en kollega och/eller att poten-
tiella medlemmar söker mer information och går med i 
Vision. Om vi alla känner, pratar om och kommunicerar 
vårt medlemslöfte, så kommer vi att bli förknippade med 
och kända för att vara medlem i Vision handlar om att 
få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Det är detta 

vi jobbar för och vill. Förbundsstyrelsen är övertygad 
om att om vi samlar förbundet runt vårt medlemslöfte, 
kommer det att göra stor skillnad och bidra till att vi blir 
uppfattade som ett modernt fackförbund som har något 
att ge just mig. 

Vårt löfte till medlemmarna beskriver vad det är vi ska 
leverera. Medlemslöftet ger oss inspiration och tillsam-
mans med värdegrund och framtidsidé är den vår kom-
pass i vår fackliga vardag. Som förtroendevald i Vision 
ska jag kunna kolla av att den verksamhet jag har stäm-
mer överens med det vi förmedlar i medlemslöftet. Även 
om Vision berättar om att vi vill massor, så är det våra 
handlingar, det vi gör och levererar som betyder något 
för våra medlemmar. Vision lyssnar, har en fortlöpande 
dialog med medlemmar och potentiella medlemmar. 
Vision möjliggör för medlemmar att agera och förbättra 
sina arbetsvillkor. Vision agerar istället för att ”bara 
snacka”. På det viset når vi resultat och levererar nytta 
för våra medlemmar varje dag.

Vid förbundsmötet 2012 fattades det beslut om Visions medlem-
slöfte. I rapporten ”Vi bygger Vision” som förbundsstyrelsen 
tog fram inför förbundsmötet presenterades medlemslöftet som 
Visions idé och idéförklaring.

Visions  
medlemslöfte
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Visions medlemslöfte

Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv.

Vi är ett fackförbund och i fokus för allt står du. Tillsam-
mans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå 
det du vill med ditt arbetsliv. Du får professionell rådgiv-
ning och stöd i såväl med- som motgångar. Vi utvecklas 
i takt med arbetsmarknaden så att du har nytta av oss 
oavsett hur dina arbetsförhållanden ser ut.

Vi är många och det är bra. När vi är många är det lätt-
are att ta initiativ och påverka så att ditt jobb blir ännu 
bättre. Du får tillgång till ett stort nätverk av människor 
som jobbar med samma sak som du. Och som kan bli 
värdefulla kontakter för dig.

Du når oss på det sätt som bäst passar dig i tid och rum. 
Vi finns i hela landet. Det gör att det är lätt för dig att få 
till ett personligt möte. Det blir också lättare för dig att 
engagera dig mer om du skulle vilja det, du väljer själv 
hur.

Vi är inte bara lokala eller nationella, vi är globala – en 
Fair Union. Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten 
att organisera sig och en hållbar miljö. För oss är det 
oacceptabelt med alla former av diskriminering och 
intolerans. När du är medlem hos oss är du därför också 
med och bidrar till en bättre värld.

Men i slutändan handlar ett medlemskap om en sak. Att 
du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv.
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Visions mål 
och uppgift! 

Vision har många utmaningar – men den viktigaste av 
dem alla är att fortsätta växa, bli en större och starka-
re part på arbetsmarknaden och därmed åstadkomma 
resultat för våra medlemmar. 

Vi gör varje dag små underverk för våra medlem-
mar i deras arbetsvardag. När vi talar om det blir vi 
intressanta och det blir lätt att ställa frågan till fler 
om medlemskap. Och omvänt, tänk vilken styrka i 
förhandlingar med arbetsgivarna att kunna säga att 
vi faktiskt företräder en majoritet av de anställda på 
en arbetsplats eller inom ett yrke! Precis som när vi 
en gång bildades är medlemsantalet vår styrka och 
nyckel till framgång i arbetet med att förbättra villko-
ren i arbetslivet. 

Vi håller i det arbete vi påbörjat, utvecklar några om-
råden, bland annat hjärtefrågor, för att bättre stödja 
arbetet med att vara en växande och stark organisation.

Namnbytet har gett oss en knuff på väg. Men en verklig 
förändring till en modern facklig organisation som attra-
herar de som kommer ut i arbetslivet kräver mycket mer. 
Det kräver att vi förändrar vårt sätt att vara och agera. 
Det är vad vi gör och inte vad vi säger som kommer att 
visa att vi på riktigt är en facklig organisation som tagit 
utmaningen som alla fackliga organisationer står inför på 
allvar. 

Ska vi klara det är det övergripande målet för oss:

Alla som kan vara med i Vision ska 
få frågan. Tillsammans rekryterar 
vi minst 1000 nya medlemmar var-
je månad. Målet är att vi ska vara i 
majoritet i alla våra yrkesgrupper.

Vi vet att den som först ställer frågan har stor chans att 
få ett ja. Och i Vision kan vi med stolthet sträcka på oss 
och våga fråga – för vi vet att vi har ett bra erbjudande 
till dem som blir medlemmar i vår organisation! 

När vi tittar på vilka som skulle kunna vara med i vår 
organisation så ser vi att om vi organiserade alla dessa 
skulle vi kunna vara ett förbund med över 400 000 med-
lemmar. Vi vet också att det är ca två tredjedelar av po-
tentiella medlemmar som inte har fått frågan. Så många 
nya blivande medlemmar finns det att ställa frågan till!
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Som förtroendevald i Vision är det finaste som finns att 
rekrytera medlemmar. Det var så det började för 75 år 
sedan och det är viktigare än någonsin idag. När vi som 
förtroendevalda på våra arbetsplatser ska agera för våra 
medlemmar når vi lättare resultat om vi representerar 
många. Därför frågar vi i Vision alla som tillhör vårt 
organisationsområde om de vill vara med. Det är avgö-
rande för att vi ska vara ett framgångsrikt fackförbund.

Och vi vet att vi kan om vi vill! Vi har visat det i hand-
ling. 2011 blev ett historiskt år för vårt förbund. Vi blev 
ett förbund som växer och det var första gången på 
22 år som det hände. Den 2 september bytte vi namn 
från SKTF till Vision och det blev också starten på en 
fantastisk höst där hela förbundet gemensamt satsade på 
att synas och höras på våra arbetsplatser runt om i hela 
landet. Vi träffade tillsammans minst 100 000 medlem-
mar och potentiella medlemmar under hösten. 

Som förtroendevalda i Vision var vi synliga och ställde 
frågan till fler än vanligt. Resultatet blev att drygt 1000 
människor valde att gå med i förbundet – varje månad. 
Och det är precis så många som vi även fortsättningsvis 
behöver ha med i vårt förbund varje månad för att fort-
sätta växa. Som förtroendevald eller anställd i Vision ska 
jag veta mitt ansvar för målet att rekrytera 1000 medlem-
mar i månaden. Målet ska brytas ned till mål för varje 
region, avdelning eller klubb. Det ska vi hjälpas åt med 

och stöd i det arbetet kommer att finnas. En konkret 
satsning som redan håller på att genomföras i hela landet 
är regionala rekryteringsteam. 

I Vision tycker vi att det bästa sättet att organisera sig 
fackligt är att många yrken går samman i ett förbund. På 
det viset blir vi starkare på arbetsplatserna. Det är viktigt 
eftersom vi då har möjlighet att vara en del i att förbättra 
våra medlemmars arbetsliv. Vi ska vara starka både hel-
hetsmässigt och i de olika yrkesgrupper vi representerar 
på arbetsplatserna. Det skiljer oss från yrkesförbunden. 
Det är en styrka som vi ska använda.

Alla förtroendevalda i Vision ställer frågan om medlem-
skap till nya på våra arbetsplatser. För vi vet att det är 
nyckeln till framgång. Därför måste vi veta vilka som 
nyanställs och som ska vara med i Vision och så ska vi 
vara först med att ställa frågan om medlemskap till dem. 
Vi slås inte heller ned om vi får ett nej. Att få ett nej är 
mer framgångsrikt än att inte ställa frågan alls. De som 
inte bestämmer sig för att gå med på en gång skickar vi 
till förbundets egen ringservice (Lena&Frida) som tar 
kontakt och följer upp. Många blir medlemmar på detta 
sätt. 

Vi vet att antalet tjänster i vårt organisationsområde 
växer och det finns därför också många potentiella 
medlemmar att rekrytera till Vision. Det är en utma-
ning eftersom vi på varje arbetsplats har konkurrens från 
andra förbund. Och vi vet att fler än förut väljer att inte 
organisera sig alls. 

Som förtroendevalda i Vision har vi koll på vilka yrkes-
grupper som finns i den egna avdelningen eller klubben, 
hur många som är medlemmar i Vision och vilka som 
skulle kunna vara med i Vision. Det är med den kunska-
pen får vi en bas till ett effektivt rekryteringsarbete. 

Vi vet att vi har massor av bra verksamhet att erbjuda 
medlemmar och blivande medlemmar – och det är när vi 
talar om det som det blir lätt att ställa frågan. Men inte 
ens den bästa verksamhet är självrekryterande. Vi måste 

Så bygger  
vi Vision

I Vision har vi fokus på att ställa 
frågan

Därför…

frågar vi alla som kan vara med om de vill vara med.

bidrar alla, medlemmar, förtroendevalda och 
anställda, till att varje månad rekrytera 1000 nya 
medlemmar varje månad. 

vet jag som förtroendevald vilka yrkesgrupper vi har 
hos oss, vilka som är med och vilka som skulle kunna 
vara med.
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alltid komma ihåg att ställa frågan. Det handlar inte 
om några konstigheter eller extraordinära insatser. Det 
handlar om fackligt fotarbete.

De flesta som kommer ut på våra arbetsplatser idag har 
en akademisk utbildning. I Vision arbetar vi med ett 
yrkesfokus och en nära dialog med alla våra medlemmar 
vilket naturligt gör att vår verksamhet är relevant även 
för akademiker. Visions studentverksamhet skapar rela-
tioner med blivande medlemmar redan när de pluggar. 
Kombinationen med en vass studerandeverksamhet och 
att vi ställer frågan när de kommer ut på arbetsplatserna 
ger oss stora möjligheter att de är och förblir medlemmar 
i Vision.

I arbetet med att göra Vision större och starkare är vårt 
erbjudande till medlemmar och blivande naturligtvis 
avgörande. 

Som förtroendevalda i Vision skapar vi därför nytta för 
dig som medlem i ditt yrke. Vi vet att yrkestillhörigheten 
är något som har en stark identifikation – man är till 
stor del sitt yrke och man vill också tilltalas utifrån sin 
yrkestillhörighet. I Vision ska vi därför yrkesanpassa vår 
kommunikation, våra budskap och våra aktiviteter så 
långt det är möjligt. 

I Vision ska vi se till att våra medlemmar använder styr-
kan i vår organisation för att kunna påverka och förbätt-
ra sina yrkesvillkor på arbetsplatsen. Det kan handla om 
arbetsmiljö, karriär- och kompetensutveckling och lön. 
Ett arbetssätt som vi använder oss av är intresseförhand-
lingar och vi ska genomföra fler intresseförhandlingar 

med ett tydligt medlems- och yrkesfokus. Genom fler 
intresseförhandlingar använder olika yrkesgrupper Vision 
för att påverka sina villkor på arbetsplatsen. Det är ge-
nom handling vi gör skillnad för Visions medlemmar och 
det är resultaten av vårt arbete som kommer göra det lätt 
att rekrytera nya medlemmar. Och det är genom att vara 
många medlemmar som det blir lätt att nå resultat.

I Vision öppnar vi upp för uppdrag som fokuserar enbart 
på yrkesfrågor och som har sin utgångspunkt i enskilda 
medlemmars yrkesengagemang. Vi tillåter och prövar vi 
nya arbetsformer och metoder för att kanalisera sådant 
engagemang hos medlemmarna. I Vision har vi till exem-
pel yrkesambassadörer vid sidan om de vanliga styrelse-
uppdragen. 

I Vision efterfrågar vi och tar del av medlemmarnas 
kunskap och kompetens för att formulera och utveckla 
vilka frågor vi ska driva. Det kan handla om att inrätta 
yrkespaneler, via nätverk och arbetsgrupper eller med 
hjälp av yrkesspecifika enkäter som kan ligga till grund 
för exempelvis remissvar och rapporter. 

I Vision bjuder vi också in studenterna! Visions student-
verksamhet erbjuder studenterna ”full koll på arbetslivet 
och bra kontakter” som kan bli ett värdefullt nätverk 
för framtiden. Vi arrangerar intressanta seminarier och 
aktiviteter för studenter och marknadsför också de spän-
nande verksamheter som finns inom vårt organisations-
område. Som förtroendevalda i Vision bjuder vi alltid in 
studenterna till våra yrkesträffar och andra aktiviteter 
för att erbjuda studenterna möjlighet att få träffa repre-
sentanter för yrkeslivet. Vision bidrar till att öppna upp 
dörrarna till studenternas framtida yrkesliv.

I Vision utnyttjar vi styrkan i hela organisationen och 
genomför satsningar och aktiviteter tillsammans över 
de organisatoriska gränserna med yrket i fokus. Det har 
visat sig vara ett lyckat koncept och vi fortsätter utveckla 
det arbetssättet. Vi fortsätter samarbetsexplosionen 
– med yrket i fokus. Att klubbar och avdelningar går 
samman på en ort och genomför olika yrkesaktiviteter 
som varit omöjliga på egen hand skapar exempelvis 
förutsättningar för att bilda yrkesnätverk och träffa 
andra kollegor med samma yrke från andra verksamhe-
ter. Men Vision samarbetsexploderar också tillsammans 
med arbetsgivare och visar upp våra spännande arbeten 
för studenter på lärosäten. En aktivitet med bara vinnare 
och där Vision kan bli den naturliga mötesplatsen!

I Vision fokuserar vi på med-
lemmars och blivande medlem-
mars yrkeskarriär

Därför…

använder vi våra medlemmars styrka för att kunna 
påverka och förbättra yrkes- och arbetsplatsvillkor. Vi 
driver därför fler intresseförhandlingar än förut.

yrkesanpassar vi vår kommunikation, våra budskap 
och våra aktiviteter..

öppnar vi upp för uppdrag som fokuserar enbart på 
yrkesfrågor – yrkesambassadörer.

använder vi våra medlemmars kunskap, kompetens 
och vilja när vi formulerar och utvecklar de frågor vi 
driver.

använder vi den samlade kraften i organisationen till 
samarbetsexplosioner där vi har fokus på yrke.

bjuder vi in studenterna till våra aktiviteter.
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Vårt mål är klart och tydligt – Vision ska vara en växande 
och modern facklig organisation på arbetsmarknaden. 
Ska vi lyckas med det måste vi använda vår fantastiska 
organisation med alla dess fördelar på bästa sätt. Det 
innebär att vi ständigt prövar och omprövar vårt sätt 
att arbeta så att det svarar upp mot förväntningarna hos 
medlemmar och blivande medlemmar. I Vision ser vi 
inte förändring som något med en början och ett slut 
utan ett normaltillstånd för en organisation som vill 
ligga i framkant och vara relevant för befintliga och nya 
medlemmar. 

I Vision vet vi att både våra medlemmar och blivande 
medlemmar vill att vi ska vara synliga på våra arbetsplat-
ser. 

Som förtroendevalda i Vision syns vi och visar att vi är 
engagerade i våra kollegors arbetsliv, yrke och vardag 
och det är då som vi får chansen att rekrytera nya till 
vårt förbund. Det är då det är lätt att vara den första som 
ställer frågan om medlemskap i Vision. 

Som förtroendevalda i Vision tillbringar vi mer tid 
tillsammans med medlemmar och blivande medlemmar 
än med arbetsgivaren. Minst 50 procent av det fackliga 
uppdraget ska vi vara på arbetsplatserna och prata med 
medlemmar och blivande medlemmar. Det är då vi får 
koll på vilka frågor som är viktiga på arbetsplatsen som 
vi tillsammans använder vår styrka till att påverka. Vi är 
ett förbund med många förtroendevalda på arbetsplat-
serna. Det är en möjlighet som vi ska använda oss av. 
Vision öppnar upp för viktiga samtal vid fikaborden på 
arbetsplatserna.

Vision har en enorm resurs i alla våra kloka och drivna 
medlemmar. Bland dem finns många som vill och 
skulle göra ett bra jobb som engagerade i vårt fackliga 
arbete. Akademiker, unga och nyanställda kommer att 
vilja kunna förena yrkeskarriär och fackligt arbete och 
kommer att vilja engagera sig på otraditionella sätt och 
genom nya arbetsformer. 

I Vision låter vi den som vill engagera sig utifrån sina 
villkor, kunskaper och intressen. Yrkesambassadör på 
arbetsplatsen kan vara ett exempel, som särskilt engage-
rad i fair-arbetet en annan, eller varför inte som den som 
driver en fråga som skulle leda till gladare måndagar på 
just vår arbetsplats?

I Vision är en ökad närvaro på arbetsplatserna en mål-
sättning. För att nå dit är det bra att dela på den fack-
liga tiden på fler för att fler ska kunna vara aktiva och 
synliga på arbetsplatserna. I Vision är vi många, aktiva 
och framgångsrika förtroendevalda med en bas i vårt 
yrke. Det gör att vi med trovärdighet kan uppfattas som 
den fackliga organisation som bäst kan medlemmarnas 
vardag i deras yrke och karriär. I Vision kombinerar vi 
därför alltid yrkeskarriär och fackliga uppdrag. 

I Vision tar vi ansvar för generationsväxlingen. Just 
nu pågår inom vårt organisationsområde en stor gene-
rationsväxling. Det innebär att många unga blivande 
medlemmar kommer in på våra arbetsplatser många av 
Visions förtroendevalda kommer att lämna sina uppdrag. 
Det innebär utmaningar för oss – men också stora möj-
ligheter. Vision har massor av nya potentiella medlem-
mar och förtroendevalda att rekrytera till vår organisa-
tion! Vi vet genom våra egna undersökningar att det 
finns många unga som vill engagera sig, ju yngre man är 
desto större är önskan att engagera sig. Det innebär att vi 
nu – utan att tappa kompetens som finns – genomför ett 
eget generationsskifte. För att säkra att Vision fortsätter 
vara en kompetent facklig organisation fortsätter vi där-
för jobba mot målet att minst 30 procent av ledamöter i 
alla styrelser ska vara under 35 år.

För att nå resultat behöver vi arbeta koncentrerat och 
fokuserat på några utvalda områden i taget. Därför an-
vänder vi oss av hjärtefrågor och rekryterar nya medlem-
mar så vi blir starkare.

I Vision jobbar vi med hjärte-
frågor för att förbättra våra 
medlemmars vardag

Din lön ska vara individuell och sättas efter bra 
lönesamtal med din chef. 

Du som chef ska ha bra förutsättningar och konkur-
renskraftiga villkor.

Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna 
göra det med fokus på kvalité. 

Du ska utvecklas i din yrkeskarriär.

Du tjänar på ett schyst arbetsliv.

I Vision anpassar vi våra arbets-
sätt i takt med en föränderlig 
omvärld

Därför…

tillbringar vi mer tid tillsammans med medlemmar 
och blivande medlemmar på arbetsplatserna än med 
arbetsgivarna. 

kombinerar vi alltid yrkeskarriär och fackligt uppdrag.

tar vi ansvar för generationsväxlingen. Vi vill att 30 
procent i våra styrelser ska vara under 35 år. För att 
stödja det och tillvarata erfarenhet utvecklar vi 
metoder för mentorskap och kunskapsöverföring.
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Förbundsmötet 2010 i Stockholm slog som en av nio 
åtgärdspunkten fast ”Ny politisk position. Det är vad 
vi säger, vad vi gör och våra resultat som räknas”. För 
att förverkliga beslutet har en grupp med deltagare från 
alla regioner arbetat tillsammans i en rådsgrupp med 
uppdraget att ge inspel till Visions nya politiska position. 
Den ska ha sin utgångspunkt i de viktigaste frågorna för 
målgrupperna akademiker, unga och nyanställda.
 
Rådsgruppen har inte själv stått för utvecklingsarbetet 
eller tänkt åt målgruppen utan har istället varit aktiva 
i att starta diskussioner bland potentiella medlemmar, 
inbjuda till deltagande, dialog och engagemang och 
fånga in nya relevanta perspektiv. Med det som bas pekar 
rådsgruppen i diskussioner med förbundsstyrelsen ut ett 
antal områden som är väsentliga för målgrupperna och 
inte minst på hur Vision kan presentera politiken på ett 
sätt som talar till målgrupperna.

Med rådsgruppens arbete i ryggen vill förbundsstyrelsen 
därför förtydliga och vässa Visions politik. Det gör vi i 
Vision genom att arbeta med hjärtefrågor. Visions hjär-
tefrågor är de frågor som vi tror ligger våra medlemmar 
och blivande medlemmar varmast om hjärtat. Hjärtefrå-
gor beslutas av förbundsmötet och pekar ut de områden 
som vi tillsammans i Vision ska ägna ett särskilt fokus 
under de kommande åren.

Vision driver hjärtefrågor som påverkar medlemmarnas 
möjligheter, karriär och utveckling både på kort och på 
lång sikt. Hjärtefrågorna är konkreta och medlemsnära 
vilket gör det enkelt för mig som förtroendevald i Vision 
att använda det i arbetet med att göra skillnad på min 
arbetsplats och därmed vara användbart när vi ställer 
frågan om medlemskap i Vision. Genom att koppla ihop 
en ökad närvaro på arbetsplatserna, tydligare yrkesfokus 
och sist men inte minst att engagera både medlemmar 
och potentiella medlemmar så är politiken också ett 
verktyg för att rekrytera nya medlemmar.

Med hjärtefrågorna som grund så är ambitionen att 
kunna koppla ihop förbundets påverkansarbete från den 
lokala klubben och avdelningen upp till det som sker på 
den nationella nivån. Vi prioriterar ett fåtal frågor som 
vi samlas kring och tillsammans med medlemmarna tar 
fram fakta, driver opinion, intresseförhandlar och åstad-
kommer resultat. Genom att koordinera hela förbundet 
kring samma frågor så får vi ut mer effekt än om var 
och en tänker och agerar självständigt. Självklart ska vi 
fortsätta att arbeta med andra frågor som är relevanta för 
medlemmarna lokalt men detta är de frågor där förbun-
det väljer att kraftsamla de kommande åren.

Förbundsmötet lägger fast vilka hjärtefrågor det hand-

lar om och förbundsstyrelsens roll blir att utveckla hur 
vi tillsammans kan arbeta på olika sätt för att få större 
genomslag både på nationell och på arbetsplatsnivå och i 
våra olika yrken.

Förbundsstyrelsen föreslår att vi under de kommande två 
åren fokuserar Visions påverkansarbete kring följande 
hjärtefrågor:

Din lön ska vara individuell och sättas efter bra 
lönesamtal med din chef. Akademisk utbildning och 
kompetensutveckling ska löna sig. Din prestation och 
ditt resultat ska påverka lönen. Vi vill ha bort de struktu-
rella löneskillnader som leder till att både män och kvin-
nor har lägre lön i kvinnodominerade sektorer, branscher 
eller yrken.

Du som chef ska ha bra förutsättningar och konkur-
renskraftiga villkor. Som chef bör du inte ha fler än 25 
direkt underställda medarbetare. Det och ett bra admi-
nistrativt stöd ger dig bra förutsättningar för att kunna 
utöva ett tydligt ledarskap.

Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kun-
na göra det med fokus på kvalitet. Fokus på kvalitet, 
utveckling av metoder och system för kvalitetssäkring är 
avgörande för en framgångsrik verksamhet. Rätt använd 
kompetens, bra villkor för dig, full insyn och meddelar-
frihet är viktiga förutsättningar. De unga akademikerna 
och bästa medarbetarna attraheras till Sveriges viktigaste 
jobb genom spännande tjänster, konkurrenskraftiga 
villkor och bra karriärmöjligheter.

Du ska utvecklas i din yrkeskarriär. I ett arbetsliv 
som förändras snabbt behövs ökad tydlighet kring dina 
villkor, förväntningar på dig och din arbetsmiljö. Din 
utbildning lägger grunden för din karriär. Kontinuerlig 
kompetensutveckling ska vara självklart för att öka vär-
det av din utbildning och ge dig förutsättningar att göra 
ett bra jobb. 

Du tjänar på ett schyst arbetsliv. Vision är en ”Fair 
Union” vilket innebär att vi tillsammans med medlem-
marna lyfter och driver frågor om mänskliga rättigheter, 
hållbar miljö mm. En ökad mångfald på arbetsplatsen 
bidrar också till ett bättre resultat både för verksamhet 
och för ekonomi. För oss är det oacceptabelt med alla 
former av diskriminering och intolerans.

När hjärtefrågorna konkretiseras och kopplas ihop med 
de andra byggstenarna för hur vi jobbar i Vision med att 
alla ska få frågan, yrket i fokus och våra interna arbets-
sätt lägger vi en bra och utmanande grund för att bygga 
Vision och fortsätta vårt förändringsarbete.



11

Vi har mycket att vara stolta över redan nu i Vision trots 
att vi är ett nytt förbund. Vi har med oss det bästa från 
en lång erfarenhet i SKTF. Vi vet efter höstens satsning 
att vi kan vara ett växande förbund och bli ett större och 
starkare när vi bestämmer oss. Vi vet att vi gör skillnad 
för medlemmarna i deras vardag genom att vara aktiva i 
frågor som rör deras yrke och karriär och deras villkor i 
arbetet. Och vi vet att det är lättare att göra skillnad när 
man företräder många. 

Vi bryter ny facklig mark i tider av förändring och många 
andra tittar på och följer med stort intresse den process 
vi tagit oss an med att bli en modern facklig organisation 
i takt med omvärlden.

Låt oss nu tillsammans göra ett handslag kring målet att 
fortsätta på den inslagna vägen – fortsätta förändrings-
arbetet som leder oss mot att bli en växande, stark och 
modern facklig organisation som attraherar akademiker, 
unga och nyanställda. Vi ska se till att du får ut så mycket 
som möjligt av ditt arbetsliv.

Alla som kan vara med ska få frågan om medlemskap i 
Vision. Tillsammans rekryterar vi minst 1000 nya med-
lemmar varje månad. Målet är att vi ska vara en majori-
tet i alla våra yrkesgrupper.

Vi vet en hel del om hur det ska gå till. Förbundsstyrelsen 
har i den här rapporten pekat på några väldigt centrala 
delar där vi behöver fortsätta förändringsarbetet. Men i 
många delar behöver vi också pröva oss fram för att veta 
vad som fungerar bäst för att vi ska nå vår målsättning. 
Därför måste vi våga pröva nya sätt att arbeta och stän-
digt ifrågasätta om det vi gör kommer att bidra till vårt 
övergripande mål eller om vi ska göra på andra sätt. Nu 
finns chansen att bryta gamla mönster och göra på nya 

sätt. Det handlar inte om revolutioner. Det handlar om 
att göra lite annorlunda. Varje dag. Gör vi det åstadkom-
mer vi en verklig förändring. 

För det är vad vi gör annorlunda som märks. Inte att vi 
säger att vi ska göra det. 

Och med råg i ryggen och stolthet över det vi redan 
åstadkommit kan vi nu gå hem och berätta och visa i 
handling att vi är fast beslutna att fortsätta arbetet med 
att vara en modern organisation som attraherar nya med-
lemmar och går i takt med de medlemmar vi har och vill 
ha. 

Nu gör vi det. Nu bygger vi Vision!

 

Nu gör vi det
– med stolthet 
och glädje! 
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Visions medlemslöfte är att:
Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv.

För att göra det möjligt är vårt  
mål och vår uppgift att:
Alla som kan vara med i Vision ska få frågan. Tillsammans rekryterar vi minst 1000 nya 
medlemmar varje månad. Målet är att vi ska vara i majoritet i alla våra yrkesgrupper.

Så här jobbar vi för att nå vårt 
mål och leva upp till medlemslöftet:

Vi fokuserar på att ställa frågan. Därför…
frågar vi alla som kan vara med om de vill vara med.

bidrar alla, medlemmar, förtroendevalda och anställda, till att varje månad rekrytera 1000 nya 
medlemmar varje månad. 

vet jag som förtroendevald vilka yrkesgrupper vi har hos oss, vilka som är med och vilka som 
skulle kunna vara med.

Vi fokuserar vi på medlemmars och blivande medlemmars yrkeskarriär. 
Därför…

använder vi våra medlemmars styrka för att kunna påverka och förbättra yrkes- och arbets-
platsvillkor. Vi driver därför fler intresseförhandlingar än förut.

yrkesanpassar vi vår kommunikation, våra budskap och våra aktiviteter..

öppnar vi upp för uppdrag som fokuserar enbart på yrkesfrågor – yrkesambassadörer.

använder vi våra medlemmars kunskap, kompetens och vilja när vi formulerar och utvecklar de 
frågor vi driver.

använder vi den samlade kraften i organisationen till samarbetsexplosioner där vi har fokus på 
yrke.

bjuder vi in studenterna till våra aktiviteter.

Vi anpassar våra arbetssätt i takt med en föränderlig omvärld.  
Därför…

tillbringar vi mer tid tillsammans med medlemmar och blivande medlemmar än med arbetsgi-
varna. 

kombinerar vi alltid yrkeskarriär och fackligt uppdrag.

tar vi ansvar för generationsväxlingen. Vi vill att 30 procent i våra styrelser ska vara under 35 år. 
För att stödja det och tillvarata erfarenhet utvecklar vi metoder för mentorskap och kunskapsö-
verföring.

Vi jobbar med hjärtefrågor för att förbättra våra medlemmars vardag:
Din lön ska vara individuell och sättas efter bra lönesamtal med din chef. 

Du som chef ska ha bra förutsättningar och konkurrenskraftiga villkor.

Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalité. 

Du ska utvecklas i din yrkeskarriär.

Du tjänar på ett schyst arbetsliv.
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Det var bara fyra år sedan, vid förbundsmötet 2008 i 
Göteborg, som vi tog de första stegen på den föränd-
ringsresa som har lett oss till där vi befinner oss idag. 
Tillsammans enades vi om sju mål som vi under de när-
maste åren har arbetat mot. Mål som skulle underlätta 
ett förändringsarbete, mål som vi alla skulle kunna sluta 
upp kring och som i slutändan, skulle öka den fackliga 
styrkan och göra vårt fackförbund till det rätta alternati-
vet för morgondagens arbetstagare.

Vi hade nog haft på känn, under flera år, att någonting 
behövde göras. Under en lång period hade förbundets 
medlemsantal minskat och bilden av facket hade blivit 
bra trist och tråkig. Men det var först med förändring-
arna av arbetslöshetsförsäkringen 2006 som det riktiga 
stålbadet inträffade. Över 200 000 medlemmar lämnade 
de fackliga organisationerna och nästan en halv miljon 
människor lämnade arbetslöshetskassorna. Med en fort-
satt utveckling hotades hela den svenska modellen med 
jämbördiga parter och starka kollektivavtal.

Det var såklart oacceptabelt. Och istället för att sticka 
huvudet i sanden och låtsas som att det regnade initie-
rade vi det största fackliga förändringsarbetet i modern 
tid. Inom ramen för det förbundsgemensamma initiativet 
Facketförändras.nu startade vi vårt eget förändringsar-
bete. Och då är vi tillbaka där på förbundsmötet 2008 i 
Göteborg.

”Vi ska vara det självklara valet för akademiker, 
unga och nyanställda. Vi har nöjda och stolta 
medlemmar och förtroendevalda, fler deltar i vårt 
fackliga arbete genom nya arbetssätt och arbetsfor-
mer och vi är synliga på arbetsplatser, universitet 
och i media. Vi är tydliga och modiga, vi berör och 
ligger steget för. Yrkesfrågor är i fokus i vårt fackliga 
arbete.”
Det var målen som vi beslutade om. Och det var de så 
kallade 2012-målen som vi nu tog med oss i bagaget när 
vi ställde om verksamheten och tog sikte på framtiden. 

Vid förbundsmötet 2010 i Stockholm kunde vi konstatera 

att det förändringsarbete som beslutats om två år tidi-
gare nu var sjösatt. Vi kunde se goda resultat på många 
områden. Men vi kunde även konstatera att vi behövde 
öka tempot i förändringsarbetet. Annars skulle vi aldrig 
klara av att nå 2012-målen.

Närmare 9 av 10 ombud från förbundsmötet 2008 kunde 
rapportera att de hade påbörjat förändringsarbetet. Det 
var goda nyheter och det stärkte oss i känslan att målen 
var fullt möjliga att nå. Men ännu syntes inga resultat av 
förändringsarbetet i förbundets medlemsutveckling. 

För att nå målen enades vi kring nio åtgärder:

Alla nyanställda inom vårt organisationsområde ska få 
erbjudande att gå med i SKTF! Vi riggar det fackliga arbetet 
så att det blir möjligt.

Engagera fler ambassadörer för SKTF. Skapa förutsättning-
ar för engagerade medlemmar att jobba med enstaka frågor 
och otraditionella uppdrag.

Återerövra fikaborden – mer tid bland medlemmarna!

Ta ansvar för vår generationsväxling. Inriktningen är 30 
procent av ledamöterna i styrelserna ska vara under 35 år 
från och med 2012.

Det ska vara möjligt att förena fackliga uppdrag med en 
yrkeskarriär. Rekommendationen är att från och med 2012 
ska inga nya förtroendevalda ha uppdrag på heltid.

Återupprätta vertikaliteten i styrelserna och stärk repre-
sentativiteten.

Nytt namn på förbundet som är relevant också för våra 
framtida medlemmar och som manifesterar det vi vill vara.

Starta en intern samarbetsexplosion där vår gemensamma 
styrka används för att skapa största nytta för våra medlem-
mar.

Ny facklig politisk position. Det är vad vi säger, vad vi gör 
och våra resultat som räknas.

Det här var alltså de åtgärder vi behövde verkställa för 
att nå målen vi satte i Göteborg. 

Sedan dess har vi bytt namn. Det var ganska enkelt och 
förhållandevis smärtfritt. All förändring är dock inte 

Bilaga

Bakgrunden 
till Vision
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smärtfri. Vissa menar till och med att en förändring ska 
kännas. Ordentligt. Annars upplevs endast en illusion av 
förändring. 

Vissa av de nio åtgärderna utmanar oss. Men vi vet att 
de är nödvändiga. Och därför kan vi inte stiga av på per-
rongen riktigt än. Förändringsresan har, även om vi har 
kommit en bit på vägen, bara börjat.

Trots att vi nu har vänt den negativa medlemsutveck-
lingen.

Ja, du läste rätt. Vision är ett fackförbund som ökar i 
medlemsantal. Det var inte SKTF. 

Att vara världens bästa fackförbund handlar inte enbart 
om att ge den bästa servicen, ha den snyggaste hemsi-
dan, producera de bästa utbildningarna med mera. Det 
handlar också om att våga sätta upp nya tuffa mål för 
framtiden. Vi vet att nyckeln till vår framgång är föränd-
ring. Konstant förändring för att hela tiden kunna svara 
upp till de krav som våra medlemmar och omvärlden 
ställer på oss. Åtgärderna har lett oss hit. Nu är det dags 
att lösa en ny biljett på förändringsresan.


