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Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med
2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i
ryggen ska göra tydligt att Vision är ett fackförbund som har den enskilda medlemmen i
fokus och med handlingskraft gör att arbetslivet blir precis så bra som våra medlemmar
vill att det ska vara.
Det gör vi genom att ha en ständig dialog med
människor som finns i alla de yrkesgrupper vi
organiserar. Vid fikabordet, på yrkesträffen,
frukostmötet, minglet, utbildningen, nätet eller någon annan av de mötesplatser som ska
förknippas med Vision. Och vi gör det också
genom att visa att facket är allt annat än mossigt, föråldrat, trist och tråkigt.
Lokalt och regionalt kommer vi att träffa
över 100 000 människor under hösten. Som
stöd för alla er som ska ha dessa möten
och för att skapa en intern stolthet och
inspirerande insikt som ger er vind i ryggen
kommer Vision att synas i en reklamkampanj
under perioden 12 september — 12 oktober.
Bland potentiella medlemmar ska vi
väcka intresse för Vision och få dem att
välja att gå med hos oss. Våra befintliga
medlemmar ska vi göra uppmärksamma på
att vi har bytt namn och göra dem
stolta över att vara medlemmar i ett
modernt fackförbund som lever upp till

förväntningarna på konkret handlingskraft.
Våra medlemmar är fantastiska
ambassadörer för Vision.
Med hjälp av kampanjen ska vi sätta
igång diskussioner på arbetsplatserna om
vad det är som gör att det är roligt att gå till
jobbet på måndagen och alla andra dagar. I
kampanjen att uppmanar vi människor att
komma med idéer om detta.
Ett annat syfte med reklamkampanjen
är att ni lokalt har möjlighet att använda
budskapen i kampanjen i era träffar med
befintliga och potentiella medlemmar.
Antingen rakt av eller genom att anpassa
dem till just era behov och bygga vidare på
idéerna.
Så här är det tänkt
Kampanjen går under namnet ”För gladare
måndagar”.
Vi vill kommunicera att Vision är dedikerade
att göra just ditt arbetsliv bättre. Det är ett
svårkommunicerat ämne eftersom vi lätt
hamnar i att använda ord och uttryck som
känns tjatiga och gamla. Som en metafor har
vi därför tagit fram formuleringen ”För gladare
måndagar” som på ett annorlunda sätt
uttrycker att Vision arbetar just för att
arbetslivet ska bli bättre. (Och till viss del
roligare.) Vi har valt ett uttryck som alla
känner igen sig i och som man lätt kan ta

till sig och identifiera sig med. Inom ”För
gladare måndagar” finns det också utrymme
för både lättsamma samt allvarsamma
inslag. Det är värt att vi påminner oss om
att vi behöver särskilja oss från mängden av
fackförbund för att fler unga, akademiker
och nyanställda ska uppmärksamma oss.
Och för att särskilja oss behöver vi göra saker
på nya sätt.
Kampanjupplägg
En av våra utmaningar är att genom
kampanjen kommunicera handlingskraft
utan att för den sakens skull hamna i
traditionell facklig argumentation. I
upplägget för kampanjen har vi därför
valt att kombinera sådant som beskriver
förbundet och vad vi står för med sådant som
manifesterar att det vi just beskrivit inte
bara är ännu fler passiva ord som man är van
att se från fackförbund, utan att vi faktiskt
menar allvar med att våga vara annorlunda
och agera. Samt att vi är närvarande på
arbetsplatserna.
I de informativa delarna av kampanjen
berättar vi om förbundet och i de
uppmanande aktiviteterna erbjuder vi
allmänheten att under konceptet ”För gladare
måndagar”, nominera särskilt värdefulla
och uppskattade kollegor och vänner till
”Gladare-måndagar-linjen”. Bland de som

nomineras utses sedan ett par personer som
nästkommande måndag uppmärksammas
på något särskilt sätt. Genom att de får ett
blombud, choklad, ett band som kommer och
spelar, en låt på lunchrasten eller något annat.
Allt detta samordnas centralt.
Kampanjen finns på
vision.se/gladaremandagar från och med den
12/9. Vi kopplar även på kampanjen på Visions
Facebooksida. På båda dessa sidor uppmanar
vi människor att komma med idéer om hur
måndagar blir gladare. Vi kommer även att
uppmana om detta i annan social media för
att dra igång diskussioner.
Tillsammans med alla de aktiviteter ni
genomför lokalt kommer man ha svårt att
undgå Visions budskap.

Här syns kampanjen
Vi använder oss av flera media för att på
ett effektivt sätt nå ut till målgruppen. Den
primära ålder vi vill nå ut till är 25–69 år.
Vi har valt en bred målgrupp för att nå så
många av våra medlemmar som möjligt.
Vi vill att våra medlemmar blir stolta
ambassadörer för Vision och vårt moderna
erbjudande.
Lokalpress
Lokalpress (morgontidningar över hela
landet) är ett bra sätt att nå vår 		
målgrupp. Vi har köpt annonser i många
tidningar, men inte alla. Om du vill göra
egna kompletteringar i lokala tidningar har
du möjlighet att göra det. Hör i så fall av dig
till cecilia.hagangen@vision.se.
Utomhus & på bussar
Vi kompletterar med utomhusskyltar och
annonserar inuti bussar runtom i svenska
städer samt i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Vi har valt de kanalerna för de når
målgruppen på ett effektivt sätt och skapar
stor synlighet. I Stockholm, Göteborg
och Malmö når vi också väldigt många
människor på en och samma gång.
Kampanjsajt på www.vision.se
”Gladare måndagar” kommer att synas på
vår nya webbplats från och med den 12/9

och vi kommer där att ha en kampanjsajt
som fångar upp det som sägs i annonserna.
Budskapet Gladare måndagar kommer
också att spridas i sociala medier där vi
uppmuntrar alla att komma med idéer om
hur deras måndagar blir gladare.
Kampanjplan 2011
—
2:a september
Avtäckning av det nya namnet.
5:a september - 12:e september
Information till förtroendevalda och
medlemmar.
5:e september — 5:e december (ca)
Fullt ös med lokala och regionala aktiviteter.
12:e september & 14:e september
Annonser i morgonpress över hela Sverige
som lanserar ”För gladare måndagar” och
förklarar vad Vision är och vår syn på ett
modernt fackligt arbete.
19/9, 26/9 och 3/10 			
Uppföljningsannonser i morgonpress 		
över hela Sverige som uppmuntrar 		
folk att nominera särskilt värdefulla 		
och uppskattade kollegor och vänner till
”Gladare-måndagar-linjen” och samtidigt
informerar om vilka Vision är.

Vecka 38–39
Utomhuskampanj i hela Sverige som 		
uppmuntrar folk att nominera särskilt
värdefulla och uppskattade kollegor 		
och vänner till ”En gladare måndag” och
samtidigt informerar om vilka Vision är.
Vad kan du göra?
Du kan gärna använda dig av Gladare
måndagar-budskapet både i de möten ni har
planerat och på arbetsplatserna. Hjälps vi åt
att sprida budskapet ökar såklart chanserna
att vi når fram.
> Sätt upp annonserna som finns i 		
affischform (A3-format) på så många
ställen du kan kopplat till våra 		
arbetsplatser.
> Initiera diskussioner vid fikaraster och
vid träffar om vad som gör måndagar
gladare eller bättre. Det kan handla om
allt ifrån viktiga arbetsmiljöaspekter till
gott fika och galna upptåg bland 		
kollegorna.
> Gör en egen, lokal, Gladare måndagarsatsning. Arrangera roliga och trevliga
aktiviteter på just måndagar. Det 		
kan vara frukost, fair-fika, powerwalka
tillsammans och så vidare. Gör en tävling

om bästa Gladare måndagsförslaget, rösta
fram en vinnare och fira. Och så vidare.
Låt existerande medlemmar delta och
bjud även in potentiella medlemmar.
> OBS! Glöm inte bort att ta kort och
filma. Publicera på nätet och lägg en länk
på Visions Facebooksida så att vi alla kan
ta del av allt som händer. Håll koll på hur
många ni träffar så samlar vi ihop det.
Kontaktperson
cecilia.hagangen@vision.se

Presentation
av kampanjenheter

Annons
Lanseringsannons vecka 37
— För gladare måndagar

Uppföljningsannons från vecka 38
— Gladare måndagar linjen

Annons
—För gladare måndagar

Annons
—Gladare måndagar linjen

Känner du
någon som
förtjänar
en gladare
måndag?

Har du en vän eller kollega som är extra bra?
Nominera henne eller honom, så skickar vi kanske
en glad överraskning. Vi är nämligen fackförbundet
som gör allt för att våra medlemmar ska få ut så
mycket som möjligt av sitt arbetsliv.
Läs mer på vision.se/gladaremandagar
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