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1. Dokumentation från grupperna på åsiktstorget 

Nedan följer centrets dokumentation från varje grupp under åsiktstorgen. 

1.1 GRUPP 1  

Närvaro 

 Se till att få fler ombud på arbetsplatserna. 

 Fortsätta med uppskattade aktiviteter (ex kanelbullens dag, morgonfika, bowling, middag, 

glögg och pepparkakor, julklappsutdelning, friskvårdsdag,  spontanbesök, utlottningar, 

studiebesök) 

 Haka på arbetsgivarens informationstillfällen.    

 Om det regnar – dela ut regnponcho . 

 Styrelsen visar sig, ex genom presentation på affisch. 

 Information – alltid viktigt, alltid efterfrågat. 

 Viktigt med representanter i samverkansgrupp. 

 Svårt att veta hur man bäst når ut till medlemmarna.  Vilka kanaler är effektivast att 

använda? 

 Att fundera över: vad menar vi med närvaro egentligen? 

Ställa frågan 

 Ombuden har en viktig rekryteringsroll.  

 Stöd och uppmuntran till ombud och andra att ställa frågan, ex extra belöningar i form av 

lunchkuponger vid värvning. 

 Att ställa frågan hänger ihop med närvaro. 

 Bra att hjälpa till med det praktiska kring registrering och byte av fackförbund. 

 Bra att identifiera ”nyckelpersoner” som är duktiga på att rekrytera. 

 Tänk på rekryteringspotentialen, många skulle kunna byta fackförbund. 

 Närvara/göra insatser/informera vid högskoleutbildningar.  

Inflytande 

 Medlemmarna uppfattar att det är arbetsgivaren som bestämmer. 

 Det är inte förrän det händer något som medlemmarna verkligen förstår Visions roll. 

 Viktigt att visa upp (förhandlings)resultat så att medlemmarna verkligen förstår att det går 

att påverka. 

 Visa inflytande via skyddsombud, skyddsronder och arbetsmiljöfrågor. 

 Utnyttja arbetsplatsträffar för information. 

1.2 GRUPP 2 

Närvaro  

 Nedtagning av infomaterial på arbetsplatsen. 
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 Det behövs nya och fler arbetsplatsombud. 
 Starta FB-grupp på ”alla” arbetsplatser. 
 Synas mer via aktiviteter, marknadsanpassa aktiviteter (unga/äldre), t.ex. frukostpåse, 

Piteåmodellen = styrelsemöten ute i verksamheten. 

Ställa frågan 

 Ibland känns det som om man måste vara ”Visionsexpert” för att ställa frågan. 
 Många känner rädsla att fråga. 
 Stärk ombud. 
 Dela ut ”intervjukort” efter varje jobbintervju. 
 Arbetsplatsbesök med hjälp av centret. 
 ”Ta med en kollega på aktiviteter.” 

Inflytande 

 Få får se resultatet av våra ansträngningar. 
 Mer och bättre riktad information. 
 Arbeta mer med återkoppling. 
 Skryt mer – hitta profilfrågor. 
 Bjud in till info även om det inte finns ny info. 

1.3 Grupp 3 

Närvaro 

 Fikaborden 
 Lyssna, vara bollplank 

Ställa frågan 

 Vid rekrytering – ombud viktiga. 
 Nyanställda på arbetsplatsen får frågan. 
 Kan vara enklare att ställa frågan på annan arbetsplats. 

Inflytande 

 Lyfta det vi gör. 

1.4 Grupp 4 

Närvaro 

 Julklappar till alla medlemmar som delas ut, då blir man synliga. 
 Jul-glögg-musik i foajen. 
 Frukostpåsar. 
 Vad vill de ha egentligen? 
 Bio-medlemsmöte. 
 Smaverkan med andra på orten. 
 Frukostmöten. 
 Lunchmöten. 

Inflytande 
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 Svårigheter med att man tror att facket sätter lön. 
 Viktigt med ombud!!! 
 Lönesamtalsutbildning 
 Löneprocessenkät 
 Semesterdagstillägg 
 Medlemsbrev 
 Dricka kaffe/fika med medlemmar 
 Vara ute bland medlemmar 

Ställa frågan 

 Ge uppdrag till ombud 
 Ta ut lista på nyanställda 
 Gemensam lunch på ombudsträff där de får gå rekryteringsutbildning på nätet 
 Bjuda in nyanställda kan blir rekryterande 
 Ny på jobbet-kit 
 Synas på arbetsplatsen är viktigt! 
 Skicka medlemsbrev och påtala att värva 

1.5 Grupp 5 

Inflytande 

 Många känner inte igen sig i att Vision saknar inflytande på arbetsplatsen.  

 Hinder som gruppen lyfter är att vi förtroendevalda ofta vet mycket, men når vi ut med den 

informationen till våra medlemmar lokalt? Om inte, hur gör vi det? 

 Kommunikation är svårt. Medlemmar vill ha information på olika sätt vilket försvårar för våra 

förtroendevalda då tiden inte räcker till. Att det idag är svårt att få ombud på arbetsplatserna 

vilket även det gör det svårt att få ut information. Möjliga alternativ till 

kommunikationsvägar; nyhetsbrev, mejl och Facebook. Olika avdelningar vill kommunicera 

via olika medier beroende på vad som fungerar lokalt.  

 Vi kan även behöva styrka Visions varumärke ytterligare lokalt.  

 Visions medlemmar behöver också ta ett större ansvar och initiativ om man vill driva frågor 

eller om det finns saker man vill lyfta. 

Närvaro 

 Gruppen känner inte direkt ingen sig att Vision inte skulle vara närvarande på arbetsplatsen.  

 Glädje är en viktig faktor. Syns det att Vision har roligt och att det är kul att vara fackligt aktiv 

kommer ge en större närvaro och fler medlemmar. Positiv anda på medlemsmöten, 

årsmöten och styrelsemöten. 

 Samarbetsexplosioner kan vara ett bra sätt att stärka Visions närvaro och visa att vi finns och 

att vi gör mycket för våra medlemmar.  

 Vi behöver bli bättre på att högt tala om vad vi gör och hur trevligt vi har det på våra 

aktiviteter.  

 Även här kan Vision behöva styrka sitt varumärke på arbetsplatsen för att öka närvaron.  
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 Avsaknad av ombud på arbetsplatsen försvårar närvaron. Själva benämningen ”ombud” är 

laddad och upplevs ofta som kravfyllt från våra medlemmar vilket resulterar i att få vill ta på 

sig rollen. Kan vara en idé att titta på alternativa benämningar. Kontaktperson är ett förslag 

som kyrkan använder sig av.  

 Viktigt att det finns en känsla av att Vision finns nära. I Bjurholm har alla i styrelsen en skylt 

utanför sin dörr som säger att personen sitter i Visions styrelse.  

Ställa frågan 

 Tid ett bekymmer då de lokala inte alltid hinner ställa frågan till alla nyanställda. Alla 

avdelningar sitter inte längre med i rekryteringsprocessen, vilket är en försvårande faktor.  

 Många kan uppleva att det är svårt att ställa frågan; vill inte ”pracka på” medlemskap. Det 

ska komma naturligt. Tips kan vara att använda medlemstipset, och då bara ta in 

kontaktuppgifter och fråga om det är ok att Vision ringer. 

 ”Listan” kan vara ett bra verktyg i rekryteringen. Ingen använder sig av den i dagsläget.  

 I Kalix har Vision många chefs medlemmar, och här är det naturligt för befintliga 

chefsmedlemmar att ställa frågan till nya chefer.  

 Få ombud på arbetsplatsen vilket gör att den lokala styrelsen inte alltid får information om 

nyanställningar, potentiella medlemmar från andra förbund osv.  

 Hur ska vi underlätta att ställa frågan? Marknadsföra medlemstipset, både hos 

förtroendevalda och våra medlemmar. 

2. Dokumentation av PostITs 

Alla PostITs är avskrivna rakt av så som de var formulerade. 

2.1 Närvaro 

Gröna 
 Besöka arbetsplatser med någon gåva till medlemmarna. 
 Ordna aktiviteter för medlemmarna. Brett innehåll som passar olika kön, ålder, intresse m.m. 
 Julklapp som överlämnas personligt. 
 Kasam (att vara delaktig) 
 Aktiviteter för social samvaro. 
 Styrelsemöten förläggs på arbetsplatser och förenas med fika + studiebesök. 
 Länk på arbetsplats = ombud 
 Marknadsföring 
 Engagemang i styrelsen. 
 Flytta ut möten till arbetsplatsen. 
 Representation i arbetsgrupper, i intressegrupper m.m. 
 Aktivitet (bowling, mat) 
 Styrelsemöten på arbetsplatser. 
 Arbetsplatsbesök 
 Profilprodukter 
 Frukostmöten 
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 Lyssnande 
 Flytta ut styrelsemötena till alla orter i länen (landsting) 
 Fika/lunch 
 ”Spypåse” – Förklaring: Något där medlemmar kan stoppa ner sådant de vill förändra. 
 Från ombud till ambassadör  
 Vara närvarande genom vårt inflytande! 
 Sociala nätverk 
 Syns vi så finns vi 
 Glöggmingel med musik vid entrén 
 DIALOG 
 Svårt med samverkan pga avstånden 
 Träff med medlemmarna ute på deras arbetsplatser 
 Julklapp/present 
 Känner inte igen det! 
 Styrelsemöten på arbetsplatser. 
 Fler besök på arbetsplatser 
 Facebook-grupp 
 Frågor som engagerar 
 Facebooksidan 
 Roliga medlemsaktiviteter som ger mycket energi 
 Skicka ut nyhetsbrev med vad som är på G 
 OMBUD 

Röda 
 Stora geografiska områden. Liten spridning av representatnteer från olika förvaltningar i 

styrelsen.  
 Talar inte om vad vi gör. 
 Sätt en lapp utanför dörren där det sitter någon i styrelsen. 
 Tiden! Räcker inte till. 
 Finns inga hinder bara möjöigheter 
 Avsaknad av DIALOG. 
 Rekrytering av arbetsplatsombud. 
 Mera ombud lokalt. 
 ABSTRAKT FÖRBUND – ÄR DET VI? 
 Brist på ombud. 
 Marknadsföring 
 Krångel att vara med/vara på 
 NÅ UT infomrationskanaler 
 Bakåtsträvare 
 Svårt att rekrytera ombud 

 

2.2 Ställa frågan 
Gröna 

 Det är inte det vi säger utan det vi gör som har betydelse  
 Enkelheten med rekryteringen via webben  
 BJUDA IN NYANSTÄLLDA TILL AKTIVITETER 
 Lämna ”intervjukort” 
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 Ju fler vi är desto mer kan vi göra 
 REKRYTERA PÅ ANNAN ARBETSPLATS 
 ANVÄNDA REKRYTERINGSCOACHEN 
 SYNAS 
 Medlemmar som rekryterar nya medlemmar 
 Informationsbrev till nya via mail efter att man har presenterat Vision 
 Glöm ej webseminariet som finns 
 Ombudsutbildning 
 Ny på jobbet kit 
 Prata positivt om Vision på arbetsplatsen och på fritiden 
 Fler ombud 
 Nya medlemmar – solidaritet 
 Medlemsfika 
 OMBUD nära i verksamheten första kontakten 
 Lista på nyanställda 
 Välkomna den nyanställda och sedan berätta om Visions alla fördelar 
 Bjuda på aktivitet med facket fast man inte är medlem 
 Lyssna av bland arbetstagare som är missnöjda med sitt ”nuvarande fack” 
 ANVÄNDA MEDLEMSTIPSET 
 BESÖKA NYANSTÄLLDA 
 Bjud in regionala ombud 
 Kolla om personen är fackansluten 
 Spontanfika 
 Intervjukort + ”Grattis till ditt jobb” 
 ”Morot” locka med något 
 Fråga igen och igen.. 
 Stärka ombuden (mutor) 
 Mera medlemskampanjer! Ta med en kollega som inte är medlem. 
 Visa att vi finns lokalt 
 PRENUMERERA PÅ NYHETER FRÅN VISION 
 VI ÖKAR VÅRAT INFLYTANDE! 
 FRUKOSTPÅSAR 
 Bjuda med icke Visionare på aktiviteter 
 Mingel för nyanställda 
 LYFTA VAD VI GÖR LOKALT I REKRYTERINGSSYFTE 
 Bli bättre tala om vad vi gör, information 

Rosa 
 Tid 
 I större organisationer svårt att hänga med vid nyrekryteringar – inte alltid uppdaterade 

listor 
 De yngre som inte vill gå med i Vision pga. att det kostar….. Solidariteten är inte lika stark hos 

de yngre? 
 Svårt att våga 
 Tid  
 Det är många rekryteringar och svårt att ha koll på inflödet 
 Att motivera medlemmar att fråga andra om att vara med… 
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 Svårt att rekrytera då det är liten omsättning, sällan nyanställda 
 Brist på ombud på arbetsplatser  
 INGEN REKRYTERINGSPLAN I STYRELSEN 
 G:A FÖRSÄKRING (Arbetsskada) 
 Reklam billigt/gratis Klubbarna! 
 OBEKVÄM 
 SSR 
 INTE SJÄLVKLART ATT VARA MED I FACKET 
 För få ombud på arbetsplatserna – vem ska då ställa frågan? 

 

2.3 Inflytande 
Grön 

 Jobba med profilfråga 
 INFORMATIONSKANALER 
 Bli bättre på att tala om vad vi gör. Skryta mera! 
 MEDVERKA PÅ APT med AG:s godkännande 
 Möten – Styrelsen – Medlemmarna 
 NÄRVARO 
 SKYDDSOMBUD 
 Information, information, information 
 Skapa en plats på Intranätet via IT 
 Ta frågor av AG och jämför med enkäten 
 Kom med många förslag till AG på en gång 
 ANVÄNDA MEDLEMSTID 
 Fånga upp medlemmars åsikter  medlemsinflytande 
 INTRESSEFÖRHANDLINGAR 
 INFORMATION 
 ARBETA MER MED OMBUD 
 Vision tycker så här…. TYDLIG 
 Berätta/inf i nyhetsbrev 
 MÖTEN MED MEDLEMMEN! 
 När en medlem är intresserad och kommer med frågor och förslag 
 Engagemang från förtroendevalda 
 Facklig information på APT-möten 
 Information via medlemsbrev 
 Enkät till Visions medlemmar (allt alla) Återkoppla 
 Försöka stärka Visions varumärke 
 Besök från centret 
 Träffa medlemmar på deras arbetsplats ”vara ute” 
 Personliga kontakter t.ex. fikaträffar för information 
 Möten med människor 
 OMBUD 
 I UTSKICK BERÄTTA VAD SOM HÄNT + & - 
 Nyhetsbrev/information om vad Vision driver för frågor – Vad som är på G – Vad vi har gjort 
 NÄR MEDLEMMAR KOMMER PÅ VÅRA AKTIVITETER 
 SKYDDSRONDER 


