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Vi bygger Vision!
– nu tar vi nästa steg
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Inledning

Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny ver-
sion av SKTF till att vara Vision – Sveriges nyaste fackförbund med siktet inställt på att 
också vara Sveriges modernaste och bästa fackförbund. Ett fackförbund som växer, som 
blir starkare och bättre med fler medlemmar och kan göra ännu mer för att våra med-
lemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

För Visions medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv och vi jobbar 
hårt i allt vi gör för att det ska vara verklighet. Det var det medlemslöfte som vi tillsam-
mans formade och fattade beslut om. Medlemslöftet är, tillsammans med vår värde-
grund, grunden i och målet för all vår verksamhet och för det arbete vi gör med att 
organisera fler och tillsammans bli starkare. Det är utgångspunkten för det arbete vi gör 
ute på arbetsplatserna där vi varje dag jobbar med att förbättra medlemmarnas förut-
sättningar, utvecklingsmöjligheter och lön, när vi arbetar med våra hjärtefrågor och när 
vi testar nya sätt att bedriva fackligt arbete och anpassar våra arbetssätt för att engagera 
fler och påverka mer.

Den här rapporten handlar om hur det går för oss. Vad vi gör som är framgångsrikt och 
var vi har en bit kvar att nå. Och den handlar kanske framförallt om vad som är nästa 
steg. Hur går vi vidare? Det handlar inte om att göra något radikalt annorlunda, utan 
om att göra det vi det vi gör bra ännu bättre – de små stegen vi tar när vi gör något lite 
annorlunda varje dag. För vi kommer ständigt behöva utvecklas. Det är inte alltid helt 
enkelt eller bekvämt. Men det är nödvändigt. Och oftast är det väldigt roligt! För vi ser 
att det ger resultat. Vision är ett fackförbund som ökar i medlemsantal. Vi har ökat alla 
år vi har funnits – och vi har fått upp farten rejält! Det beror på alla de små och stora 
insatser som vi tillsammans gör, hela tiden.

På förbundsmötet 2012 började vi tillsammans bygga Vision och forma vår organisation 
till det vi vill att den ska vara. Vårt mål är att vara många tillsammans för att vara starka 
och kunna påverka för bättre villkor för våra medlemmar för ett bättre arbetsliv. För att 
nå målet måste vi vara en organisation som är relevant för våra medlemmar och de som 
ännu inte är medlemmar. Vi måste synas, vara tydliga och vi måste åstadkomma faktisk 
förändring. När vi utvecklas, när vi vässar det vi är bra på och tänker om där vi inte har 
nått framgång, då bygger vi Vision och jobbar mot vårt mål.

Och än är vi inte klara. Förhoppningsvis blir vi aldrig helt klara. Nu fortsätter vi gemen-
samt det arbete som vi gör så väldigt bra, att fortsätta bygga världens bästa fackförbund.

Tillsammans bygger vi Vision. 
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Så här behandlar vi rapporten:
Rapporten Vi bygger Vision antogs på förbundsmötet 
2012 och är de ställningstaganden som utgör inrikt-
ningen för vårt förbund och vårt fortsatta arbete. De 
besluten och våra ställningstaganden ligger fast. De är 
aktuella, viktiga och de ska vi fortsätta jobba efter. 

I den första delen avrapporterar vi vad som har hänt 
och vart vi är nu – vilka steg har vi tagit för att nå våra 
mål och vad behöver vi utveckla. Här blickar vi framfö-
rallt bakåt, på vad som åstadkommits. Den andra delen 
av rapporten handlar om vårt arbete med hjärtefrågor-
na. Här tittar vi också på vad som gjorts och hur långt 
vi kommit, men vi blickar även framåt mot det som 
kommer att vara aktuellt framöver. 

Till sist kommer en del där vi ser på nästa steg. Här fö-
reslår förbundsstyrelsen ett antal punkter som beskriver 
våra centrala frågor framöver i arbetet med hjärtefrå-
gor. 

Styrelsen föreslår förbundsmötet att
 Godkänna rapporten
 Fatta beslut om nästa steg i arbetet med hjärtefrå-

gorna

Slutsatser
På förbundsmötet 2012 började vi tillsammans att bygga 
Vision. Vi pekade ut riktningen för vårt fortsatta arbete 
och vår utveckling som ett modernt och inflytelserikt 
fackförbund. Sedan har vi tillsammans jobbat för att 
göra detta till verklighet. Vi har under två år alla byggt 
Vision i vårt dagliga arbete. Mycket har hänt!

Tittar vi på vårt arbete de senaste två åren så är det 
några saker vi kan konstatera. 

Vi är ett växande förbund! . Vi rekryterar minst 1 000 
nya medlemmar de flesta månader och fler och fler 
ställer frågan om medlemskap till de som ännu inte är 
med.  Vi har många områden där vi kan bli bättre, som 
hur vi samarbetar med varandra för att nå resultat,  hur 
vi använder oss av smarta metoder och lär av varan-
dra,  hur vi tar reda på vilka som kan vara medlemmar 
och hur vi frågar alla på arbetsplatsen. Men det går 
bra nu. Vi är bra nu! Vi ska se detta och ge oss själva 
beröm. När vi blir fler så gör vi precis det som är ett 
fackförbunds grunduppgift – att organisera så många 
som möjligt på arbetsplatsen för att bli starkare, få mer 

inflytande och kunna förändra.

Vi blir bättre på yrkesfrågorna. I alla delar av vår 
organisation händer det saker. Vi uppfattas som mer 
ledande i yrkesfrågorna, vi utökar våra riktade insatser 
och vi vässar vår kommunikation, opinionsbildning och 
vår påverkan. Vi är långt ifrån våra mål, men vi rör oss 
åt rätt håll. Vi driver frågor som rör våra medlemmars 
förutsättningar, utveckling och lön – deras yrkesvillkor 
– så att de ska kunna göra ett professionellt jobb. Här 
är vi experter, kan påverka och göra påtaglig skillnad. 
Också här spelar det roll att vi är en växande organisa-
tion. Att visa att vi företräder många, eller till och med 
en majoritet, i en yrkesgrupp ger oss styrka att påverka.

Vi utvecklas genom att fokusera på hjärtefrågor.  
Målet med hjärtefrågorna är att öka Visions synlig-
het och genomslag i frågor som är viktiga för våra 
medlemmar. Det är frågor där vi kopplar ihop vårt 
påverkansarbete från den lokala klubben och avdel-
ningen till den nationella nivån. Hjärtefrågorna är 
frågor som handlar om medlemmarnas förutsätt-
ningar, karriär, utveckling och lön på både kort och 
lång sikt. De är konkreta och medlemsnära och ska 
vara enkla att jobba med, oavsett var i organisationen 
en befinner sig. Vi vet att det är svårt att slå igenom i 
dagens brus, där mycket pockar på vår uppmärksam-
het både på jobbet och medialt. Vi ska vara ett tydligt 
fackförbund som berör och som konkret förbättrar 
våra medlemmars vardag. Att välja några frågor som 
är särskilt viktiga för oss just nu och arbeta med dem i 
hela organisationen gör att vi får större styrka och mer 
genomslag. Att välja ut några frågor ger oss också en 
sammanhållning i vårt arbete där jag, oavsett om jag 
är ombud på min arbetsplats eller sitter i förbundssty-
relsen, kan arbeta med samma frågor, om än på olika 
sätt. Vi kraftsamlar kring ett färre antal frågor för att 
bli starkare och åstadkomma konkret förändring för 
våra medlemmar. 

Vi är inte framme än. Det kommer vi aldrig att vara. Vi 
har inte byggt klart Vision, vi har precis börjat. Men vi 
kan se att vi rör oss åt rätt håll. Vi får genom de med-
lemmar som varje månad väljer oss ett kvitto på att vi 
gör rätt saker. Att vi utvecklas i rätt riktning. Det vi ge-
mensamt arbetade fram under förbundsmötet 2012, och 
tillsammans har arbetat med sedan dess, det fungerar! 
Det är bra. Nu är utmaningen att hålla i. Att inte tappa 
i ork och tempo, inte backa eller tröttna. Nu jobbar vi 

Analyser och slutsatser  
utifrån rapporten 
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vidare och tar tillsammans hand om vår förändring och 
utveckling så att den blir långsiktig. Vi är konsekventa 
och tar nästa steg på vägen, i den riktning som vi till-
sammans pekade ut 2012. 

Vi kan med stolthet och självförtroende gå vidare och 
vara trygga i att vi är ett starkt, viktigt fackförbund som 
gör skillnad för våra medlemmar varje dag. För att vi inte 
står still. För att vi går i takt med tiden och i takt med 
hur våra medlemmars arbetsliv utvecklas. Vi tar små steg 
på vägen, vrider på något varje dag. Nu tar vi tillsam-
mans nästa steg och fortsätter att utvecklas, bli ett bättre 
fackförbund och göra skillnad för våra medlemmar.

Bakgrund 

De senaste åren har vi förändrats och utvecklats i ett 
rasande tempo i vår organisation. Vi har varit så illa 
tvungna. 

Under 22 års tid hade vi minskat i medlemsantal och 
bilden av facket hade blivit en bild av något motsträvigt 
och omodernt – inte relevant för mig. Detta gällde i stor 
utsträckning alla unga som kom ut på arbetsmarkna-
den. Kanske hade vi inte märkt så mycket av denna ut-
veckling själva, eller kanske inte tagit det på tillräckligt 
stort allvar. Vi blev sakta men säkert allt mer försvagade 
som organisation och började tappa vår förhandlings-
styrka. Men en insikt mognade och allteftersom växte 
det i organisationen fram inte bara en vilja, utan även 
en strategi, för den förändring som måste till för att 
vända utvecklingen.

Vi har tagit avstamp vid olika tillfällen. Ett sådant 
avstamp var den så kallade Trio-processen, där ett 
samgående mellan de dåvarande förbunden SKTF, ST 
och HTF gick i stå 2002. Organisationens utmaningar 
upplevdes som stora och när vi såg denna möjlighet 
till utveckling försvinna blev det tydligt att något annat 
måste hända. Vid förbundsmötet 2004 beslutads om 
förbundets framtidsidé och värdegrund. Grunderna till 
ett omfattande och tydligt förändringsarbete arbetades 
fram under de regionala förbundskonferenserna 2007 
och i början av 2008 samlades ett stort antal ledande 
förtroendevalda för att diskutera vilka förändringar som 
skulle krävas för att möta de utmaningar vår fackliga 
organisation stod inför. Mötet benämndes Framtids-
konferens. Resultatet blev utgångspunkten för 2008 års 
förbundsmöte.

Ett annat avstamp, eller en formande omständighet, var 
förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen 2006. Över 
200 000 medlemmar lämnade de fackliga organisatio-
nerna och nästan en halv miljon människor lämnade 
arbetslöshetskassorna. Det var dags att göra något på 
riktigt, eller se de den svenska modellen med starka och 

inflytelserika fackförbund gå förlorad.

På förbundsmötet 2008 tog vi beslut om mål för vår 
utveckling fram till 2012. Det handlade om att vara det 
självklara valet för akademiker, unga och nyanställda, 
att engagera fler, testa nya arbetsformer och ha nöjda 
och stolta förtroendevalda. Vi skulle synas mer, beröra 
och ligga steget föra. Vi skulle förflytta yrkesfrågorna 
till centrum i vårt fackliga arbete.

Det började hända saker. Det var inte alltid lätt, det är 
inte förändring, men tillsammans satte vi igång ett stort 
arbete. För att komma vidare fattade vi gemensamt be-
slut om åtgärdspunkter på förbundsmötet 2010. De var 
mer konkreta och handlade bland annat om att alla ska 
få frågan, om att tillbringa mer tid med medlemmarna, 
att ta ansvar för vår egen generationsväxling – och om 
att byta namn.

2011 blev ett historiskt år för vårt förbund. Vi blev ett 
förbund som växte, för första gången på 22 år. Vi bytte 
namn från SKTF till Vision och det blev starten på en 
fantastisk höst där hela förbundet gemensamt satsade 
på att synas och höras runt om i hela landet på våra 
arbetsplatser. Sedan dess har vi fortsatt att synas, höras 
och växa.

På förbundsmötet 2012 arbetade vi tillsammans fram 
Vi bygger Vision. Det var nästa steg, där vi pekade ut 
riktningen för vår utveckling som ett modernt och väx-
ande fackförbund. Och sedan dess har mycket hunnit 
hända, som vi kan läsa om i den här rapporten. Vi har 
alla bidragit till ett fantastiskt resultat – att Vision är 
en organisation som har vuxit alla år vi har funnits. 
Därmed har vi också blivit starkare och bättre för våra 
medlemmar.

Vi har förändrats i ett rasande tempo. Och utvecklingen 
kommer att fortsätta, den måste fortsätta! Men efter 
många år när vi gjort stora omtag och radikala vänd-
ningar så handlar det nu om att våga hålla i. Att ta hand 
om vår förändring så att den blir långsiktig. Att orka 
vara konsekventa och ta nästa steg på vägen, i den rikt-
ning som vi gemensamt pekade ut 2012. 

Här går vi vidare, framåt. Vi ska se, glädjas åt och fira 
våra framgångar! Och vi ska se de områden där vi inte 
har kommit så långt som vi vill och vad vi ska göra för 
att lyckas bättre. För vi kommer att lyckas även med 
det vi tycker är svårt idag. Är det något vi kan ta med 
oss av de senaste årens utveckling och hårda arbete är 
det att vi har en organisation som vill, som kan och där 
vi tillsammans åstadkommer resultat. Så framtidens 
utmaningar kan komma. Vi kommer att klara av även 
dem galant.
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Visions medlemslöfte är:
Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. 

Visions mål och uppgift
Medlemsantalet är vår styrka och vår nyckel till 
framgång i arbetet med att förbättra villkoren för våra 
medlemmar i deras arbetsliv.  Den största utmaningen 
vi har som fackförbund är att bli flera. Rekrytering är 
ett verktyg för att organisera och engagera fler, så att 
vi blir en större och starkare part på arbetsmarknaden 
och kan åstadkomma resultat för våra medlemmar. 

För att göra det möjligt slog vi i Vi bygger Vision fast att 
det övergripande målet för Vision är:
 
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.

2013 växte Vision för tredje året i rad. Och inte sedan 
1984 har vi haft så stor ökning av yrkesverksamma med-
lemmar. Nära 14 000 personer valde att bli medlemmar 
under 2013, vilket är 3 341 fler än året innan. 4000 av 
dem var studenter. Av de nya medlemmarna var cirka 
29 procent under 30 år, att jämföra med 27 procent 
året innan. Vision hade vid årets slut närmare 168 000 
medlemmar, inklusive yrkesverksamma, studenter och 
pensionärer.

Vi vet att den som först ställer frågan till en potentiell 
medlem har stor chans att få ett ja. Därför är det så vik-
tigt att vi tar kontakten och ställer frågan. Vi har med 
oss ett bra och konkurrenskraftigt medlemserbjudande 
och kan med stolthet våga fråga.

Drygt en tredjedel, 38 procent, av våra potentiella 
medlemmar uppger i undersökningar att de har blivit 
tillfrågade om att gå med i Vision. För de under 35 år är 
siffran 48 procent. Flest, 42 procent, har fått frågan i 
kommunerna.

Förtroendevalda uppger samtidigt att de i stor 
utsträckning ställer frågan om medlemskap. Nio av tio 
ordförande har under 2014 frågat någon om medlem 

skap och två av tre bland övriga förtroendevalda har 

ställt frågan. Av de som är alldeles nya medlemmar och 
varit med i maximalt sex månader så är det en större 
andel, 42 procent, som uppger att de blev tillfrågade om 
att bli medlemmar i Vision jämfört med de som varit 
medlemmar i ett år eller längre, där motsvarande siffra 
är 33 procent.

Var sjätte ordförande uppger att de frågar alla som 
hittills inte är medlemmar och färre än en av tio (7 
procent) av övriga förtroendevalda har frågat alla som 
ännu inte är medlemmar. Annars har de förtroende-
valda som inte är ordförande oftast frågan en till tre 
personer, och ordförande har oftast frågat mellan en till 
nio personer. 

Vi är en god bit på väg. De flesta av Visions företrädare 
ställer frågan om medlemskap. Det är roligt och häftigt. 
Det är också positivt att många unga på arbetsplatsen 
får frågan. Nu ska vi fortsätta att öka vår fackliga styr-
ka. Och potentialen vi har är väldigt stor. Det anställs 
många på våra arbetsplatser och vi ska ställa frågan till 
fler, nya som erfarna i arbetslivet. Vårt mål är att alla 
potentiella medlemmar ska ha fått frågan. Ta reda på 
hur många som kan vara medlemmar just hos er. Vision 
skulle kunna vara fler än 320  000 yrkesverksamma 
medlemmar – fundera över alla fanstasiska fackliga 
segrar vi kan ta om vi blir ännu fler.

Av de som får frågan ser vi att det är det många som 
väljer att gå med. 

Under tiden som har gått från det att vi bytte namn 
till Vision så har vi under elva månader (till april 2014) 
rekryterat mer än 1000 medlemmar varje månad. Vi når 
i allt större utsträckning vårt mål! Tittar vi tillbaka på 
tiden före namnbytet, till år 2000, var det endast två 
månader under alla de åren som vi rekryterat fler än  
1 000 nya på en månad. 

Sedan namnbytet har vi rekryterat 27 584 nya 
medlemmar. Dessa har alltså bara varit med i Vision, 
inte SKTF.

Sedan förra förbundsmötet har vi rekryterat 17 550 
nya medlemmar.

Efter att vi blev Vision har vi ökat medlemsantalet 
varje år.

Vi bygger Vision
Vad har hänt?
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Vi har gjort en stor resa. Att organisera fler medlemmar 
är att direkt öka vår fackliga styrka. Det här ska vi vara 
oerhört stolta och glada över. Vi är det största fackför-
bundet för handläggare, chefer och administrativ per-
sonal inom vårt område. Det är en kraft som vi ska vara 
medvetna om och ha med oss. Vi ska vara stolta över 
vår storlek och det inflytande den ger oss! Vår ledande 
position ger oss en styrka när vi jobbar för bättre villkor 
för våra medlemmar.

Målet är också att vi ska vara i majoritet i alla våra 
yrkesgrupper. Även det handlar om vår styrka som 
fackförbund. Om vi i förhandlingar med arbetsgivaren 
kan säga att vi faktiskt företräder en majoritet av de 
anställda i en yrkesgrupp så ger det oss ett stort infly-
tande. Ambitionen ligger fast, men vi har stora utma-
ningar. Om vi ser till Visions prioriterade yrkesgrup-
per så har vi backat eller stått still under några år. Nu 
börjar det gå framåt, men vi har en lång väg kvar att gå.

Inom socialt arbete, där yrkesgrupperna socialsekre-
terare och biståndsbedömare är undersökta är 17 
procent av socialsekreterarna och 51 procent av bi-
ståndsbedömarna med  i Vision. Det är en liten ökning 
om någon procent mot tidigare års nedgång eller 
stillastående, men ändå en rörelse åt rätt håll. Hos 
biståndsbedömarna är vi i majoritet. Här ska vi hålla i 
och åstadkomma resultat i kraft av vår styrka.

När det gäller ingenjörer, ekonomer och personalve-
tare så ligger vi kring 30 procent i alla yrkesgrupperna. 
Även här ökar vi någon procentenhet, förutom när det 
gäller ekonomerna där vi står stilla.

Det här hänger såklart ihop med att vi är ett förbund 
som växer. Det är grundförutsättningen för att kunna 
öka även i våra yrkesgrupper. Vi ska vara stolta över 
vårt arbete. När hela organisationen jobbar ihop mot 
samma mål, från den lokala avdelningen eller klubben 
till kansliorganisationen, så når vi fantastiska resultat. 

Ser vi till hela vårt organisationsområde så ökar vi nu-
merärt, fler blir medlemmar hos oss, men vi minskar i 

representativitet. Det beror på att fler och fler som kan 
vara medlemmar i Visions anställs i våra sektorer. Här 
har vi en enorm potential som alltså växer! 

 Framgångsfaktorer
Vi ökar med 1 000 medlemmar per månad de flesta 

månader.  Det går bättre och bättre. Här ser vi häftiga 
resultat av vårt arbete. Vi är nu 168 000 medlemmar – 
och växer!  Vision har ökat i medlemsantal varje år. Det 
innebär också att vi har ökat i facklig styrka, i förmågan 
att vara bra för våra medlemmar och se till att de får ut 
så mycket som möjligt av sitt yrkesliv. 

 Vi ställer frågan mer och mer. De flesta av våra 
fackliga företrädare ställer frågan om medlemskap och 
många unga och nya medlemmar uppger att de har 
blivit tillfrågade om medlemskap. Det är en viktig, och 
väldigt positiv, utveckling. Vi är det största fackförbun-
det inom vårt organisationsområde. Det är en styrka 
som vi med stolthet kan visa upp!

Utmaningar
 Vi frågar många, men är ännu långt ifrån att ställa 

frågan till alla.  Här ska vi fortsätta bli bättre. Om vi 
organiserade alla som kan vara medlemmar i Vision så 
skulle vi vara en organisation med mer än 320 000 
yrkesverksamma medlemmar. Så många fler finns det 
att fråga!

 Vi måste hålla i den positiva utvecklingen. Vi ökar 
stadigt i medlemsantal, men vi skulle kunna vara ännu 
fler och därmed ännu starkare. Vi har också en utma-
ning med fortsatt stora pensionsavgångar de kommande 
åren. Vi ska glädjas åt och fira våra framgångar, men 
inte luta oss tillbaka. Så fortsätter vi att bygga en stark 
och inflytelserik facklig organisation.

 Vi har en lång väg kvar till att vara i majoritet i våra 
yrkesgrupper. Det är ett långsiktigt mål, där vi börjat se 
en liten rörelse framåt. Inom vissa yrkesgrupper är vi 
starka, och i andra är vi färre. För att bli starkare på 
arbetsplatsen och ha större inflytande ska vi fortsätta 
att växa i våra yrkesgrupper.

2013 hade Vision en representativitet om cirka 35 
procent i både kommuner och landsting samt på den 
privata sidan. Det betyder att 35 procent av de som kan 
vara medlemmar i Vision var det.

 Vi ökar i antal, men minskar i representativitet, i 
kommuner och landsting. På den privata sidan backar 
vi något, både numerärt och i representativitet.

 I kommuner och landsting ökar handläggargruppen 
både numerärt och i representativitet.

 Svenska kyrkan ökar både i representativitet och i 
antal medlemmar.

 Totalt skulle vi kunna vara 147 000 fler medlemmar i 
kommuner och landsting samt ungefär 50 000 fler 
medlemmar på den privata sidan och i kyrkan.
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Därför…

 frågar vi alla som kan vara med om de vill vara med.
Som vi kan se ovan så är det långt ifrån alla som kan 
vara med som har fått frågan om att vara med.  Samti-
digt svarar förtroendevalda själva att de i stor utsträck-
ning ställer frågan och det är fler av de riktigt nya med-
lemmarna som uppger att de har blivit tillfrågade om 
att bli medlemmar. Vi har alltså skäl att tro att vi blir 
bättre och bättre på detta. Men vi har en bra bit kvar 
och mycket arbete att göra innan vi är framme. Tillsam-
mans måste vi jobba med att möta de som ännu inte är 
medlemmar och stötta varandra att våga fråga.

Vi måste också jobba med att ständigt vara uppdatera-
de kring vilka som kan vara med. Det gör vi genom att 
använda bra metoder, genom att ha koll på hur det ser 
ut på arbetsplatsen och i den lokala organisationen och 
genom att konsekvent förnya den kunskapen. 

 bidrar alla, medlemmar, förtroendevalda och 

anställda, till att varje månad rekrytera 1 000 nya 

medlemmar varje månad.
Här måste vi också jobba tillsammans. För att vi ska 
fortsätta växa som organisation så måste vi alla; med-
lemmar, förtroendevalda och anställda, hjälpas åt och 
göra det som just vi är bra på utifrån våra förutsätt-
ningar. I dagsläget lyckas vi i stor utsträckning nå upp 
till målet. Vi har gjort det en majoritet av de månader 
som gått sedan förra förbundsmötet och det är tack vara 
allas vårt hårda arbete och engagemang. Men vi kan inte 
luta oss tillbaka och ta framgången för given.

Av de som är inte är ordförande utan förtroendevalda i 
andra former så är det fortfarande en dryg tredjedel (36 
procent) som inte har ställt frågan till någon under 2014, 
lika många som under 2013. Den vanligaste anledningen 
till detta är att ”det inte finns några ickemedlemmar att 
fråga”. Men kikar vi lite närmare så märker vi att det 

inte alltid handlar om att alla är medlemmar i Vision, 
utan att vissa på arbetsplatsen redan är medlemmar i ett 
annat fackförbund. Vi måste rusta oss så att vi känner 
oss säkra att fråga även dessa. 

När vi frågar ordförande och resterande förtroendevalda 
om metoder och särskilda insatser när det gäller rekry-
tering så är bilden spretig. Tillsammans ska vi rekrytera  
1 000 medlemmar per månad. För att göra det mer 
tydligt finns det lokala rekryteringsmål framtagna. Men 
det är bara knappt två av fem ordförande (35 procent) 
som uppger att de vet hur många de behöver rekrytera 
för att nå målet och enbart var sjätte av övriga förtro-
endevalda. Då är detta den av de insatser och metoder 
som är mest genomförd, tätt följd av att beställa listor 
från arbetsgivaren och ta hjälp av rekryteringscoachen. 
Att exempelvis sätta egna rekryteringsmål eller hålla 
rekryteringstävlingar är ovanligare.

En framgångsrik metod för rekrytering är Medlems-
tipset. Det är vår tjänst där vi ringer upp potentiella 
medlemmar, svarar på frågor om försäkringar eller 
övergångar från andra fackförbund, och skriver in den 
som vill bli medlem. Tipsen på vilka som borde ringas 
upp kommer in spontant från medlemmar och förtroen-
devalda samt genom kampanjinsatser, och de är väldigt 
viktiga. Tillsammans har vi sett till att Medlemstipset 
har kunnat rekrytera över 2300 personer under 2013.

Alla olika delar i Vision har egna rekryteringsmål, som 
följs upp kontinuerligt. Vi bidrar gemensamt till att nå 
målet. De nationella Värva kollega-kampanjerna är ett 
viktigt verktyg för den rekrytering som sker av medlem-
mar. Den senaste sådana kampanjen under 2014 drog 
in över 600 nya medlemmar, och under 2013 blev över 
1 100 personer medlemmar som ett resultat av värva-
kampanjerna. Det pågår även regionala rekryterings-
kampanjer, som är viktiga. Under 2013 drog de in ca 600 

I Vision har  
vi fokus på att  
ställa frågan 
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medlemmar och första kampanjomgången 2014 (till och 
med april) har de dragit in nästan 200 personer.

En viktig aktivitet är också den som sker varje dag på ar-
betsplatserna, där medlemmar pratar med varandra och 
med de som inte ännu är medlemmar om hur de har det 
på jobbet. Det är vid fikaborden vi syns bäst. När vi är 
närvarande och aktiva på arbetsplatsen och när vi gör 
skillnad för våra medlemmar så skapar vi också en bra 
grund för rekrytering från medlem till medlem.

vet jag som förtroendevald vilka yrkesgrupper vi 
har hos oss, vilka som är med och vilka som skulle 
kunna vara med.
Om vi ska kunna fråga de som ännu inte är medlem-
mar hos oss måste vi till att börja med veta vilka som 
kan vara medlemmar och vilka som ännu inte är det. 
Kännedomen om vilka yrken som kan vara medlemmar 
i Vision är troligtvis stor, på många arbetsplatser kan de 
flesta vara med. Men bilden av vilka som, utifrån vana 
och traditioner, ”hör till” Vision eller ”hör till” andra 
fackförbund, främst SACO-förbund, kan sätta käppar i 
hjulet för oss. Vi vet att det är svårare att börja rekry-
tera på arbetsplatser där få är med i Vision, eller där 
det är en stark uppdelning i vilka yrkesgrupper som är 
medlemmar. Men vi ser också väldigt positiva exempel 
på att det går att överbrygga. 

En metod för att ta reda på vilka som ännu inte är med 
på arbetsplatsen, i avdelningen, sektionen eller klub-
ben, är den så kallade Listan. Den går ut på att beställa 
listor från arbetsgivaren över de anställda på arbetsplat-
sen, för att sedan sortera vilka som kan vara medlem-
mar i Vision och kolla dem mot medlemsregistret. Ofta 
är det långt fler som kan vara medlemmar än vad en 
tror! Här har vi ofta en osynlig potential som vi inte 
nyttjar.

Ungefär en tredjedel av alla ordförande säger att de i 
klubben, avdelningen eller sektionen har beställt så-
dana listor. Här har vi en stor utvecklingsmöjlighet, där 
vi kan bli mycket bättre på att sprida och plocka upp de 

verktyg som bevisligen har fungerat på andra ställen i 
organisationen.

Framgångsfaktorer
Vi når oftast vårt mål och rekryterar 1 000 nya 

medlemmar per månad. Det gör vi genom att ha gjort 
målet tydligt och begripligt, med rekryteringsmål för 
alla olika delar i Vision. Vi hjälps alla åt.

När vi vet vilka yrkesgrupper och vilka på arbetsplat-
sen som kan vara med så lyckas vi i större utsträckning 
rekrytera dem. Det är en viktig faktor i vårt arbete.

Utmaningar
Vi ska bli ännu bättre på att ställa frågan om med-

lemskap. Här har vi en utmaning i att involvera fler och 
att sätta det i system, både när det gäller att aktivera 
fler och att veta vilka vi kan fråga.

Vi har bra metoder i vår organisation – som vi vet 
fungerar. Det är en styrka! Men vi måste i större 
utsträckning utbyta erfarenheter med varandra och ta 
till oss av andras framgångskoncept. 

På många arbetsplatser kan de flesta vara medlem-
mar i Vision. Men ofta ser det inte ut så. På vissa 
arbetsplatser är alla med, på andra nästan inga och på 
vissa så är en yrkesgrupp med och en annan inte alls. Vi 
ska tillsammans öka både kännedomen om, och 
självförtroendet i, vilka som kan vara med.
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I Vision fokuserar vi  
på medlemmars och  
blivande medlemmars  
yrkeskarriär

Därför…

  använder vi våra medlemmars styrka för att kunna 
påverka och förbättra yrkes- och arbetsplatsvillkor. 
Vi driver fler intresseförhandlingar än förut.
En intresseförhandling är en förhandling där Vision ge-
nom medlemmarna tar initiativ och vill åstadkomma en 
förändring. Oftast i frågor som är väldigt nära vardagen 
i jobbet, som friskvård, arbetstid, specifika arbetsmil-
jöfrågor och dylikt.  Vanligen fångas medlemmarnas 
önskemål upp av den lokala avdelningen eller klubben, 
som tar initiativ till att kalla arbetsgivaren till en intres-
seförhandling. Klubben eller avdelningen kan också ta 
initiativ själva.

Drygt hälften av alla ordförande säger att de har drivit 
någon eller flera intresseförhandlingar sedan förra 
förbundsmötet och ungefär 40 procent säger att de 
har gjort det de senaste åtta månaderna. I de flesta av 
dessa, nästan nio av tio, har medlemmarna involverats 
och i ungefär tre fjärdedelar av fallen har man nått ett 
framgångsrikt resultat. De intresseförhandlingar där 
medlemmarna har involverats har i större utsträckning 
nått ett bra resultat!

Allra vanligast är att genomföra intresseförhandlingar 
kring semesterväxling, där semesterersättning växlas 
mot fler semesterdagar, vilket på många ställen varit 
framgångsrikt och uppskattat. Sedan kommer arbets-
miljö, arbetstid och friskvård. Intresseförhandlingarna 
har främst berört alla medlemmar, färre har riktat sig 
till en arbetsplats eller en arbetsgrupp.

Då vi inte har ett tidigare mått på antalet intresseför-
handlingar är det svårt att säga huruvida vi nu driver 
fler än förut, men känslan i organisationen är att vi går 
åt rätt håll. Vi kan se att fördelningen skiljer sig åt 

mellan olika regioner och att vi har stor potential att 
fortsätta utveckla vårt arbete med intresseförhandling-
ar. En morot i arbetet är just att vi når framgång – de 

allra flesta intresseförhandlingar skapar resultat!

Vi vet också att våra medlemmar och förtroendevalda 
påverkar i frågor på sina arbetsplatser på olika sätt. De 
driver på i Fair Union-frågor och gör sina arbetsplatser 
schystare även ur ett globalt perspektiv, och de lyfter 
frågor som rör villkoren för olika yrkesgrupper.

Intresseförhandlingar  
– det här har det gett
Många framgångar har nåtts i många delar av landet! 
Här är några exempel på vad Vision har drivit igenom  
för förbättringar.

Mer ledighet – I Timrå kommun förhandlade Vision 
fram avtal om semesterväxling 2012 – nu kan 
medlemmarna byta in sin semesterersättning mot 
mer ledig tid om de vill.

Läkarbesök på arbetstid – Rätt att få åka till närmsta 
sjukhus på betald arbetstid har Vision i Kiruna 
förhandlat fram för sina medlemmar. Bra jobbat, med 
tanke på att det är 12 mil (enkel väg!) dit.

Bättre arbetstidsavtal – Här händer det mycket runt 
om i landet. Till exempel har Hudiksvallsbostäder, 
Bollnäs sjukhus och Kompisassistans genomfört 
intresseförhandlingar och fått till nya flextidsavtal på 
sina arbetsplatser.

Kompetensutveckling och engagemang – Medarbe-
tare i Göteborgs Stad tillåts nu att delta i West Prides 
seminarier på arbetstid eftersom det handlar om 
viktig kompetensutveckling. 
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 yrkesanpassar vi vår kommunikation, våra 
budskap och våra aktiviteter.
Visions medlemmar representerar över 4 000 yrken. 
Att yrkesanpassa vår kommunikation är en utmaning. 
Därför har Vision några särskilt prioriterade yrkesgrup-
per och yrkesområden som är socialt arbete, ekonomer, 
personalvetare samt tekniker och ingenjörer. Även 
chefer är en starkt prioriterad grupp.

Vid sidan av dessa finns det ytterligare ett antal yrken 
och yrkesområden som Vision centralt riktar kom-
munikation till. Det sker genom yrkesblad, nyhetsbrev 
och särskilda sidor med samlad information på webben 
och riktar sig till administratörer, de som arbetar inom 
frikyrkan och kyrkan, informatörer, medicinska sekre-
terare, de som arbetar inom miljö- och hälsoskydd samt 
inom tandvården.

Vi har släppt rapporter som rör bland annat socialse-
kreterare, chefer, ekonomer och upphandlare. Vision 
har deltagit på mässor med fokus på tandvården, äldre-
omsorgen, upphandling, chefer och socialchefer. Yrkes-
sidorna på webben och yrkesbladen har utvecklats, 
chefserbjudandet har gjorts om helt och vårt arbete 
med yrkesfrågor i stort har utvecklats och förflyttats. Vi 
har genomfört aktiviteter mot de prioriterade yrkes-
grupperna, både nationellt, regionalt och lokalt.

Bland förtroendevalda är det lite drygt en tredjedel 
av ordförandena och knappt en tredjedel av de övriga 
förtroendevalda som säger att de har haft någon form av 
aktivitet eller möte för enskilda yrkesgrupper under 2013 
respektive 2014. Ganska många av de övriga förtroende-
valda, ungefär en fjärdedel, vet inte om de har haft det.

De yrkesgrupper som det lokalt oftast anordnas aktivi-
teter för är chefer, socialsekreterare och biståndsbedö-
mare, assistenter och administratörer samt medicinska 
sekreterare.

De flesta ordförande, 58 procent, säger att de använder 
Visions yrkesblad, ungefär 31 procent säger att de inte 

gör det. Bland övriga förtroendevalda är förhållandet 
det motsatta, där 31 procent säger att de använder yr-
kesbladen. En tredjedel känner inte till att de finns.

Att yrkesanpassa vår kommunikation är en utmanande 
uppgift, men en förutsättning för vår organisation. Av 
våra potentiella medlemmar är det enbart drygt hälften 
som tror att Vision organiserar deras yrkesgrupp. Det 
är två tredjedelar av Visions medlemmar som anser att 
Vision är det ledande förbundet för deras yrkesgrupp, 
och enbart var sjätte av de potentiella medlemmarna 
som anser det.

Vision genomför just nu en stor utveckling av medlem-
skommunikationen där stort fokus läggs på att våra 
medlemmar ska få mer och aktuell information som 
rör villkoren i yrkesrollen. Vision.se kommer att vara 
huvudkanal och kompletteras med omvärldsbevakning, 
nyhetsbrev och en medlemstidning där yrket får mer 
plats.

Våra medlemmar ska också ha möjlighet att göra kar-
riär och därigenom utvecklas i sitt yrke. Många av de 
medlemsförmåner som Vision erbjuder rör karriär, där 
CV-granskning och intervjuträning är populära delar, 
tillsammans med karriärcoachningen. Mentornätver-
ket där studenter och yrkesverksamma kan hitta en 
mentorsrelation för erfarenhetsutbyte, utveckling och 
kontakter är en helt ny tjänst som tagits fram. Mer om 
hur vi har utvecklat Visions fokus på medlemmars och 
blivande medlemmars yrkeskarriär kan du läsa under 
avsnittet om hjärtefrågor.

öppnar vi upp för uppdrag som fokuserar enbart 
på yrkesfrågor – yrkesambassadörer.
En yrkesambassadör är en medlem som är lite mer 
engagerad i sitt yrke och vill vara en länk mellan yrkes-
gruppen och Vision. 

Knappt var tionde ordförande eller annan förtroende-
vald säger att de har yrkesambassadörer i avdelningen, 
sektionen eller klubben. Det är alltså inte särskilt 
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utbrett ännu.  Där det finns är yrkesambassadörer för 
chefer, socialsekreterare och administratörer vanligast. 
Här är vi i början av ett utvecklingsarbete för att utöka 
möjligheterna att engagera sig i yrkesrelaterade frå-
gor. Ett utvecklingsarbete som pågår både lokalt och 
nationellt.

Nationellt handlar detta arbete om att skapa goda 
förutsättningar för att lokalt få fler yrkesambassadörer 
och att skapa tydlighet i vad det innebär, hur det går 
till och vad en kan göra. En yrkesambassadör kan med 
sin inblick i en specifik yrkesgrupps förutsättningar 
komplettera det lokala ombudet. Ingången måste vara 
att vi stärker medlemmarna och hjälper varandra.  Det 
är i sig inget formellt uppdrag, utan en väg att få utlopp 
för sitt intresse och sin kunskap – och för Vision att 
anpassa våra arbetssätt och ta tillvara på medlemmars 
engagemang.

Det ska vara en roll som bygger på just engagemang, 
som är lätt att gå i och ur och som inte är begränsat till 
ett visst antal per arbetsplats. Intresset ska styra. Yrke-
sambassadörsrollen kommer att få en nystart och föras 
fram mer i samband med lanseringen av Engagemangs-
kiosken under hösten 2014. 

Engagemangskiosken kommer att vara en plats på 
vision.se där det går lätt och känns kul att plocka ihop 
det som behövs för att ordna ett möte på arbetsplatsen. 
Det gäller ombud, andra förtroendevalda, medlemmar 
och anställda. Sidan kommer att ha en inrapporte-
ringsfunktion så att vi kan åskådliggöra allt som Vision 
gör i hela landet. Den kan fungera som inspiration för 
andra att samla medlemmar till en aktivitet. Hur jag 
kan utvecklas i min yrkeskarriär kommer att vara en del 
i innehållet i Engagemangskiosken och den kommer 
vara en bas där yrkesambassadörer kan hämta material 
och inspiration för att engagera sig och lyfta frågor för 
yrkesgruppen på arbetsplatsen.

Vi är fortfarande i utvecklingsstadiet för att på ett bra 
sätt lägga grunden för möjligheten att engagera sig 
lokalt i yrkesfrågor. Längre fram kommer vi att kunna 
följa utvecklingen av yrkesambassadörsrollen på ett mer 
konkret sätt.  

använder vi våra medlemmars kunskap,  
kompetens och vilja när vi formulerar och  
utvecklar de frågor vi driver.
Visions medlemmar vet själva bäst vad som är viktigt för 
dem på jobbet. Nationellt finns det ett personalvetarråd, 
ett råd för socialsekreterare, ett nätverk för högre chefer, 
ett nätverk med landstingsordförande, ett nätverk för 

tandvård, ett nätverk för medicinska sekreterare samt 
ett tolknätverk. Dessa sammanslutningar är sinsemellan 
olika. Några är skapade av medlemmar eller yrkesgrup-
per själva, några är skapade från centralt håll och de 
fyller till viss del olika syften. Men gemensamt är att de 
är viktiga forum för utbyte av kunskap och erfarenheter 
och en väg att påverka vilka frågor Vision formulerar och 
arbetar med. De innebär också ett gemensamt ansvar för 
att driva frågorna aktivt, det är inget som sker enbart i en 
del av organisationen utan något vi gör tillsammans. Vi 
har en stor tillgång i våra nätverk, råd och sammanslut-
ningar och vi måste bli ännu bättre på att nyttja varandra 
i det mötet för att driva frågor som är viktiga för våra 
medlemmar, lokalt och centralt.

I vårt arbete med avtal använder vi oss sedan länge av 
avtalsgrupper där en grupp av förtroendevalda är med i 
prioriteringar i avtalsarbetet.

Vi arbetar också med enkäter av olika slag, där vi i olika 
avtalsområden eller yrkesgrupper samt hos studenter 
undersöker vilka frågor som är viktiga och relevanta.  
En genomgående informationsinhämtning är viktig för 
att vi ska veta, inte gissa, när Vision formulerar poli-
tik och driver frågor. Enkäterna är ofta underlag till 
de rapporter som Vision släpper, som får genomslag i 
medierna och används för påverkan.

När det dyker upp stora frågor gör Vision sitt bästa för 
att involvera både förtroendevalda och medlemmar. 
Kampanjen Fika för rätt lön som inledde arbetet med 
att ta fram en ny lönepolitik för Vision är ett exempel 
på ett sådant arbetssätt.

Lokalt kan vi se att man oftast involverar medlemmar i 
verksamheten på olika sätt, exempelvis när man driver 
intresseförhandlingar. 

Runt omkring oss har vi sett hur barnmorskorna, 
sjuksköteskorna, lärarna, poliserna och andra genom 
barnmorskeupproret, 24K-rörelsen och andra initiativ 
har lyft krav på bättre lön och bättre villkor för sina 
yrkesgrupper. Att frågor lyfts på detta sätt utanför de 
fackliga ramarna är positivt och vi ser att de fall när 
man nått störst exponering och ibland även resultat är 
när de externa grupperna och de fackliga organisatio-
nerna lyckas dra åt samma håll. Som facklig organisa-
tion måste vi kunna stödja initiativ som ligger utanför 
de traditionella strukturerna, men också låta dem få 
växa och verka självständigt. Det är en balansgång som 
vi måste kunna hantera för att på bästa sätt ge utrymme 
för engagemang och stötta i de frågor som är viktiga för 
våra medlemmar.
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använder vi den samlade kraften i organisatio-
nen till samarbetsexplosioner där vi har fokus på 
yrke. 
Lite drygt en tredjedel av ordförandena säger att de har 
genomfört medlemsaktiviteter tillsammans med någon 
annan avledning eller klubb medan majoriteten, lite 
mindre än två tredjedelar, säger att de inte har gjort det. 
Var femte av de resterande förtroendevalda säger att de 
har genomfört en sådan aktivitet, drygt hälften säger att 
de inte gjort det och en dryg fjärdedel vet inte.

När förtroendevalda får berätta varför de inte haft 
aktiviteter för enskilda yrkesgrupper så framgår att det 
ofta handlar om att man är för få för att det ska kännas 
relevant med yrkesaktiviteter. Här är samarbete mellan 
olika delar av vår organisation en möjlighet för att ta 
steg framåt i våra yrkesfrågor. 

Vi ska under de kommande åren utveckla möjligheten 
till samarbetsexplosioner. Vi behöver tydliggöra vilket 
stöd avdelningar och klubbar kan förvänta sig från 
förbundet när de gör gemensamma aktiviteter och vilka 
slags aktiviteter som kan få stöd. Det ska finnas så lite 
hinder som möjligt för ökat samarbete över våra interna 
gränser i Vision.

bjuder vi in studenterna till våra aktiviteter.
Knappt var tionde ordförande eller annan förtroende-
vald säger att de bjuder in studenter till sina aktiviteter. 
Det är alltså fortfarande väldigt få som gör det.

På frågan om varför man inte gör det är det vanligaste 
svaret att de inte arrangerat några aktiviteter som känns 
lämpliga att bjuda in till. Efter det följer att det inte 
finns några studenter att bjuda in eller att man inte har 
kontaktuppgifter till de som finns.

Inom Vision ser det väldigt olika ut. I en del regioner 
blir studenter regelbundet inbjudna till centrets verk-
samhet, ibland får studentverksamheten själva ta reda 
på vad som händer och bjuda in och ibland så sker det 
inte alls. Gemensamt är att det saknas tydliga rutiner 
för detta och att utvecklingspotentialen är stor även 
här. 

Vi måste skapa bättre rutiner och jobba ihop för att få 
in våra studentmedlemmar i Visions verksamhet. Våra 
studentmedlemmar är just det, medlemmar de med. De 
har nytta av – och intresse för – vår verksamhet. Mer 
kontakt mellan yrkesverksamma och studerande med-
lemmar är berikande och lärorikt för båda sidor.

Dessutom är det så att ju mer relevant kontakt vi har 
med våra studentmedlemmar och ju mer vi bjuder in 
dem till bra verksamhet under studietiden, desto mer 
relevanta blir också Vision som förbund när de går ut i 
arbetslivet.

Framgångsfaktorer
Vi driver fler intresseförhandlingar och vi når 

resultat. Här har vi ett häftigt bevis på vår fackliga 
styrka. Vi ser också att där vi involverar medlemmarna 
når vi ännu bättre resultat.

Vi utvecklar vårt yrkesfokus. Vi har mer aktiviteter 
och kommunikation med yrkestilltal, vi är mer trygga i 
vad vårt yrkesfokus innebär och vi ser att vi långsamt, 
men tydligt, lyckas öka i representativitet även i våra 
prioriterade yrkesgrupper.

Demokrati är en styrka. Vi är bra på att involvera 
våra medlemmar i processer och beslut, på alla nivåer i 
organisationen, och vi vet att vi får ut mer av vår 
verksamhet när vi gör det.

Utmaningar
Vi har kommit framåt i frågan om yrkesfokus. Vi har 

utvecklat våra budskap och vi jobbar med riktad 
kommunikation. Vi driver frågor och påverkar i frågor 
som är viktiga för våra yrkesgrupper, både lokalt och 
nationellt. Men vi måste hålla i och utvecklas. Det är en 
av våra viktigaste utmaningar och det måste ske på alla 
nivåer i vår organisation.

Yrkesambassadörer är ett av sätten som vi utvecklas 
på. Vi skapar möjligheter att engagera sig med yrket 
som bas, ett engagemang en kan gå i och ur och som 
innebär en länk mellan yrkesgruppen och Vision. Här 
är vi på gång, men vi är ännu inte i läget där vi kan se 
resultat. Här kommer vi att behöva se till att vi lyckas 
kanalisera engagemanget i yrkesfrågorna på ett bra sätt. 
Det är en utmaning – och en stor tillgång! 

När vi samarbetar i vår organisation så får vi ut mer. 
Våra samarbetsexplosioner gör att vi mer effektivt 
använder våra resurser, att vi får möjlighet att lära oss 
och inspireras av varandra och att vi får underlag att 
genomföra aktiviteter som vi annars skulle vara för få 
för.  Detta gäller särskilt yrkesfrågorna. Här har vi 
mycket mer att hämta från varandra!

Vi kan också bli mycket bättre på att bjuda in våra 
studentmedlemmar till våra aktiviteter. De är medlem-
mar i Vision och ska få uppleva all vår bra verksamhet! 
Ju mer de haft kontakt med Vision under studietiden, 
desto mer relevanta blir vi när studenterna kommer ut 
på arbetsplatserna. 
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Vi anpassar våra  
arbetssätt i takt med  
en föränderlig omvärld. 
Därför…

  tillbringar vi mer tid tillsammans med medlem-
mar och blivande medlemmar än med arbetsgivarna.
Av de förtroendevalda som inte är ordförande är det 
ungefär tre av fyra som lägger maximalt 40 procent av 
sin tid på kontakter med arbetsgivare, de flesta betyd-
ligt mycket mindre än så. Bland ordförandena är det 
istället ungefär tre av fem som tillbringar mer än 40 
procent av tiden med arbetsgivaren. 

Samtidigt är det färre av både våra medlemmar och 
potentiella medlemmar som i vår varumärkesunder-
sökning säger att de har haft kontakt med Vision 2014 
jämfört med tidigare år, en utveckling som även kunde 
ses 2013. Det är fortfarande de allra flesta som har haft 
kontakt med oss, men från att ha toppat på 98 procent 
för medlemmar och 83 procent för icke-medlemmar 
2012 så är vi 2014 nere på 89 respektive 74 procent. Det 
är en tråkig tillbakagång. Av de medlemmar och poten-
tiella medlemmar som har haft kontakt med Vision så 
var det 2013 en mycket större andel som har haft kon-
takt med en förtroendevald, jämfört med mätningen för 
SKTF (2014 var svarsalternativen ändrade och jämfö-
relse ej möjlig).

Vi vet att det händer saker på det här området. I hela 
organisationen har vi jobbat med att flytta fokus från 
arbetsgivaren till medlemmar och blivande medlem-
mar. Vi är på väg, men inte framme än. Vi måste 
ständigt tänka efter när vi planerar vår verksamhet och 
lägger våra insatser, men vi ser att det sker en utveck-
ling åt rätt håll.

  kombinerar vi alltid yrkeskarriär och  
fackligt uppdrag.

Frågor till alla ordförande:
Har du facklig tid för ditt uppdrag?

Du som har facklig tid, hur många  
timmar per vecka?

Nej 
21%

Ja 
79%

24%

15%

11%

50%

Mindre än 10 timmar

10-19 timmar

20-29 timmar

30 timmar eller mer
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Drygt hälften av de förtroendevalda som inte är ord-
förande har ingen facklig tid alls, av ordförande är det 
en av fem. De flesta ordförande, mer än hälften, har 
betald facklig tid som överstiger 10 timmar i veckan, 
och ungefär en av fyra (24 procent) har betald facklig 
tid som överstiger 30 timmar i veckan. Vi är på väg mot 
en förnyad syn på det fackliga uppdraget som ska kom-
bineras med en yrkeskarriär. Vi har en bit kvar, men 
utvecklingen är väldigt positiv. 

I Vision har snittiden på det fackliga uppdraget förkor-
tats och mer än var tionde förtroendevald är inne på sitt 
första år som förtroendevald. Det visar på en dynamik 
och omsättning som är positiv, både för att fler får vara 
med och uppleva ett fackligt uppdrag och för att det är 
en faktor som är viktigt för att kunna kombinera fack-
liga uppdrag med sin yrkeskarriär genom yrkeslivet. 

  tar vi ansvar för generationsväxlingen. Vi vill att 
30 procent i våra styrelser ska vara under 35 år.
Här är ett mål som vi tyvärr är långt ifrån att uppnå. Av 
ledamöterna i våra styrelser så är det endast knappt tio 
procent som är under 35, både bland ordinarie ledamö-
ter och bland ersättare. Här har vi ett fortsatt viktigt ar-
bete att göra. När vi tog detta beslut 2010 var ungefär 7 
procent av ledamöterna under 35. Sedan gick vi faktiskt 
bakåt, för att nu gå framåt lite. 

Att fylla på med yngre medlemmar är en överlevnads-
fråga för Vision. Nu är det många bland både våra 
medlemmar och våra förtroendevalda som varit länge 
i arbetslivet. Det är en väldigt viktig erfarenhet att ha 
med, men vi måste också spegla hur åldersstruktu-
ren ser ut bland de som skulle kunna vara med – där 
många är yngre. 

Det här handlar inte om att få in de yngre och byta 
ut de som har varit med längre. Det handlar om att 
skapa förutsättningar för engagemang så att vi får fler 
engagerade, både nya och äldre. Här är de yngre under-
representerade idag. Ett engagemang i Vision ska vara 
hållbart och långsiktigt, möjligt att gå i och ur, och 
gå att kombinera med karriären oavsett vart i livet en 
befinner sig.

Vill vi bli fler medlemmar så är det bland de som är nya 
i arbetslivet som vi har väldigt många att hämta. Då är 
det viktigt att vår organisation speglar även dem och att 
de får vara delaktiga och ha inflytande. 

För att stödja det och tillvarata erfarenhet utvecklar 
vi metoder för mentorskap och kunskapsöverföring.
I september 2013 lanserade Vision en helt ny och unik 
tjänst – Mentornätverket. Det är en stor satsning på att 
skapa en plats för nya kontakter, personlig utveckling 
och erfarenhetsutbyte på webben. 

Många av Visions medlemmar har efterfrågat just ett 
nätverk med bollplank i yrkeslivet. Därför lanserades 
Mentornätverket. Det är en tjänst där medlemmar i 
Vision kan hitta en mentor, eller flera mentorer, via 
vision.se. Efter ett halvår hade ungefär 600 personer 
registrerat fullständiga profiler och många fler hade 
besökt Mentornätverket.

Även lokalt är mentorskap och kunskapsöverföring 
viktigt. Knappt tre av tio ordförande säger att de på 
något sätt utser mentorer för nya förtroendevalda. 
Det är jättebra! Men det är fortfarande nästan sju av 
tio som säger att de inte gör det. Vi sitter på en väldigt 
stor kunskapsbank i vår organisation och vi måste bli 
bättre på att dela med oss av den till varandra. Att få 
en mentor, och därmed ett stöd och bollplank i sitt 
uppdrag, skulle kunna vara en sådan sak som gör att 
fler nya och yngre medlemmar känner att de vågar ta 
steget att bli förtroendevalda.

För att understödja detta finns nu även en mentor-
utbildning som är tillgänglig för de avdelningar och 
klubbar som vill utbilda egna mentorer. Med stöd av 
utbildningen kan en själv starta ett mentorprogram 
och sätta sina egna mål och syften. Mentorutbild-
ningen finns tillgänglig på vision.se/utbildning. Som 
exempel kan nämnas att Vision Stockholm Stad idag 
arbetar med ett mentorprogram som en del i sin ut-
veckling av verksamheten. 
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Framgångsfaktorer
 De allra flesta av våra förtroendevalda tillbringar en 

majoritet av tiden ute på arbetsplatserna, med medlem-
mar och potentiella medlemmar. Det är bra och viktigt. 
Så visar vi upp Vision på bästa sätt.

 På samma sätt har allt färre ett fackligt uppdrag på 
heltid och de flesta kombinerar det fackliga uppdraget 
med sin yrkeskarriär. Ska vi kunna bli fler nya represen-
tanter för Vision så är det viktigt att det fackliga uppdra-
get inte bygger på att en behöver göra för stora avkall på 
sin karriär. Genom att vi delar på uppdragen kan vi 
dessutom engagera fler.

Utmaningar
 Den största utmaning vi har här är generationsväx-

lingen i våra styrelser. Det är självklart en fråga som inte 
löses över en natt, men vi vet att många unga vill 
engagera sig och vi har stora möjligheter att utvecklas. 
Det handlar både om att vi ska representera även de vi 
vill ska bli medlemmar och om att vi ska ge alla våra 
medlemmar inflytande och möjlighet att påverka. Här 
har valutskotten en viktig roll i sitt arbete, men vi måste 
alla vara delaktiga.

 Vi måste också ständigt jobba med att anpassa och 
utveckla våra arbetssätt och hitta engagemangsformer 
där vi möter medlemmar, icke-medlemmar, arbetsgivare, 
politiker och andra. Vi har varit bra på att utvecklas, 
men måste sprida våra goda exempel till varandra och 
fortsätta testa nytt.
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Inledning 

Vi jobbar med hjärtefrågor för att åstadkomma förbätt-
ringar för våra medlemmar i frågor som är viktiga för 
dem. Det finns en mängd olika frågor som är viktiga för 
oss som förbund, och tidigare har vi ofta velat arbeta 
med väldigt många samtidigt. Under förra förbunds-
mötet konstaterade vi att vi behöver bli bättre på att 
välja ut och fokusera på några områden i taget. Det gör 
vi för att bli tydligare i vår fackliga politik och för att 
samla våra krafter för att göra större skillnad för våra 
medlemmar. Tanken med hjärtefrågorna är att på ett 
mer konkret och medlemsnära sätt sätta ord på vad vi 
gör för att påverka våra medlemmars arbetsliv till det 
bättre. Att koppla ihop förbundets påverkansarbete 
hela vägen från den lokala klubben till det som görs på 
nationell nivå. 

Hjärtefrågorna är frågor som handlar om medlemmar-
nas förutsättningar, karriär, utveckling och lön på både 
kort och lång sikt. De är konkreta och medlemsnära 
och ska vara aktuella och enkla att jobba med, oavsett 
vart i organisationen en befinner sig. De ska gå att 
arbeta med och engagera sig i, oavsett om det är på en 
arbetsplats, i en styrelse eller i kansliorganisationen.  Vi 
pratar om dem på arbetsplatsen, vi samlar in fakta, vi 
driver intresseförhandlingar, vi driver frågor i lokala 
och nationella kollektivavtal och vi driver opinion. 
Hjärtefrågorna är våra röda trådar, de frågor vi arbetar 
med tillsammans, om än på olika sätt.

Målet med hjärtefrågorna är att vi ska synas mer och 
få genomslag i de frågor som är viktiga för våra med-
lemmar. Vi kraftsamlar kring ett färre antal frågor för 
att bli starkare och åstadkomma konkret förändring. 
Styrelsen ser att det har varit ett framgångsrikt arbets-
sätt. Vi har ökat tempot i frågorna och vi har åstadkom-
mit mer.

Mycket har hänt på två år. Här gör vi en återrappor-
tering och sammanfattar huvuddragen i det som har 
gjorts under varje hjärtefråga. Vi tittar också framåt, 
mot nästa steg i vårt arbete för att bli ännu bättre och 
tydligare i vår fackliga politik. Det finns mycket spän-

nande och viktigt att göra. Under nästa avsnitt sam-
manfattas de punkter som vi tillsammans fattar beslut 
om för att ta nästa steg i arbetet med våra hjärtefrågor.

Visions 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 
strukturella löneskillnader som leder till att både män 
och kvinnor har lägre lön i kvinnodominerade sektorer, 
branscher eller yrken.

Hur lång har vi kommit? 
Sedan förbundsmötet 2012 har stor kraft i hela organisa-
tionen ägnats åt arbetet med att ta fram en ny lönepo-
litik för Vision. Vi började med en av de bredaste med-
lemsdiskussioner som har genomförts i vårt förbunds 
historia genom Fika för rätt lön. Och vi slutade på ett 
extra förbundsmöte där vi tillsammans fattade beslut 
om en lönepolitik som fortsätter utveckla vårt arbete 
med individuell lön, som sätter fokus på hur dina förut-
sättningar, din utveckling och din lön hänger ihop och 
som tydligt lyfter strukturella löneskillnader.

Här jobbade vi just tillsammans, i olika delar av organi-
sationen och i olika delar av processen, för att ta fram 
en politik i den fråga som är kanske allra mest central 
för våra medlemmar.

Strukturella löneskillnader handlar om att lönerna 
generellt är lägre i sektorer, branscher och yrken där 
flest kvinnor arbetar, jämfört med de sektorer, bran-
scher och yrken som är mansdominerade. Arbetet för 
att minska de strukturella löneskillnaderna är en av 
våra viktigaste frågor och har under många år varit 
en av de frågor som vi profilerat oss mest i. Fokus har 
länge varit att få upp frågan på agendan, för att sedan få 
en förändring till stånd. Det arbetet gav tydligt resultat 
när regeringen tillsatte en delegation för jämställdhet 
i arbetslivet, JA-delegationen, och Visions ordförande 
Annika Strandhäll fick en av de få platserna. Vi job-

Vi bygger Vision
Hjärtefrågorna  
–Hur långt har vi kommit?
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bar också för att komma bort från normen på svensk 
arbetsmarknad som säger att den konkurrensutsatta 
industrin ska vara löneledande. Då cementeras löne-
skillnaderna mellan olika sektorer och branscher och 
de kvinnodominerade kommer aldrig att komma ikapp.

Vi ska dra nytta av den kraft vi har jobbat upp i frågan 
om strukturella löneskillnader. Vi ska intensifiera och 
utveckla vårt arbete för att påverka och nå resultat, 
så att vi minskar de strukturella skillnaderna mellan 
kvinno- och mansdominerade sektorer. 

Vi arbetar centralt med att driva opinion och påverka 
beslutsfattare, men lokalt pågår ett minst lika viktigt 
arbete med att lyfta frågan i lokal opinion, att göra 
arbetsgivare och politiker medvetna om problemet och 
skapa tryck för förändring.

En av de slutsatser som kom fram under Fika för rätt 
lön är att individuell lönesättning är målet, men att 
arbetet inte alltid når hela vägen fram. Det ska finnas 
en verklig koppling mellan lönen och de resultat som 
en når i sitt jobb. Det ska vara tydligt vad som förvän-
tas, och det ska löna sig att nå målen och utvecklas på 
jobbet. För att utveckla den individuella lönesättningen 
pågår ett partsgemensamt arbete där Vision tillsam-
mans med arbetsgivarna inom kommuner, landsting 
och kommunala bolag jobbar för att löneprocessen ska 
bli tydligare och fungera bättre, både för medarbetare 
och för chefer. Det handlar om kunskapshöjande insat-
ser och att få till bra processer på arbetsplatserna. Det 
sker dels på nationell nivå, men även lokalt på arbets-
platsen ligger ett stort och viktigt arbete.

Inom andra områden har vi nya typer av avtal som 
löper vidare tills en av parterna tar initiativ till att 
säga upp dem, tillsvidareavtal. Det ställer nya krav på 
oss och vårt sätt att arbeta och ger oss en möjlighet att 
utveckla vårt arbete med löner på dessa områden.

I hela vårt arbete med lön har vi den viktigaste resursen 
och kunskapsbasen i våra medlemmar. Därför ska vi 
fortsätta, och hitta nya sätt, att involvera våra medlem-
mar i våra prioriteringar och beslut när det gäller lön. 
Det ger oss den bästa och mest uppdaterade informa-
tionen och de bästa förutsättningarna för att skapa 
goda lokala lösningar.

Vi har en ny lönepolitik på plats och har tecknat spän-

nande nya avtal. Det ger oss väldigt goda förutsättningar 
att utveckla vårt arbete med lön, men vi måste också ta 
tillvara på den möjlighet vi har att faktiskt ta steg framåt 
och göra skillnad. Vi ska jobba nationellt och lokalt för 
att utveckla processen där lönen sätts så att våra med-
lemmar får lön efter den prestation de gör och har infly-
tande i processen. Vision ska vara nytänkande och pröva 
nya lösningar när vi tecknar avtal och vi ska hitta sätt 
att använda lösningarna lokalt. Våra medlemmar ska ha 
stort inflytande över våra prioriteringar och beslut. 

Nästa steg

  Vision ska ta initiativ på arbetsplatserna för att göra 
lokala anpassningar av de avtal vi nu har på plats 
centralt och åstadkomma konkreta förbättringar för dig 
när det gäller din lönesättning. Du ska få lön efter den 
prestation du gör, och ha inflytande i processen. Målet 
är att minst 75 procent av våra medlemmar ska vara 
nöjda med sin lön. Vi ska intensifiera och utveckla vårt 
arbete för att påverka och nå resultat, så att vi minskar 
de strukturella skillnaderna mellan kvinno- och 
mansdominerade sektorer. 

Hjärtefrågan lokalt:  
Fika för rätt lön och fortsatta 
samtal på arbetsplatserna
Ett av de sätt som vi har arbetat med hjärtefrågan 
lön på är genom kampanjen Fika för rätt lön, som 
genomfördes som en del i arbetet med att ta fram 
en ny lönepolitik för Vision. Det är en av de bredaste 
medlemsdiskussioner som har skett i vår organisa-
tion och de samtal som hölls på arbetsplatserna om 
lön är viktiga, både som en del i processen för att ta 
fram Visions lönepolitik men också som forum för att 
diskutera lön på arbetsplatserna.

644 lönefikor bokades in av medlemmar och förtroen-
devalda, och kampanjsidan hade 14 937 sidvisningar.

Vad hände sedan?
Efter kampanjen har samtalen om lön fortsatt på 
många olika sätt och i många delar av organisationen 
har man fortsatt använda konceptet lokalt. Även 
våra förtroendevalda måste få tillfälle att prata lön 
och avtal, för att kunna vara ett bra stöd för våra 
medlemmar. I region väst har de exempelvis träffat 
lönedelegationer och gått igenom avtalet för kommu-
ner och landsting, och som en del i detta undersökt 
hur arbetsgivarna lokalt hanterar avtalet. 
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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 administrativt stöd ger 
dig bra förutsättningar för att kunna utöva ett tydligt 
ledarskap.

Hur långt har vi kommit?
Drygt 15 000 av Visions medlemmar är chefer. Vi är 
det största förbundet för chefer inom vårt område. 
Det är en stor styrka när vi jobbar för bättre villkor för 
cheferna i våra verksamheter. Vi är dock långt ifrån i 
majoritet i gruppen, här finns en tydlig målsättning om 
att samla fler för att ännu bättre kunna driva de frågor 
som är viktiga för våra chefsmedlemmar.

Cheferna tillhör många yrkeskategorier – chefer inom 
socialt arbete, kyrkan, tekniska områden och äldrevår-
den, för att nämna några. Vision erbjuder chefsmed-
lemmarna särskilda tjänster oavsett vilket område de 
är ledare inom. Tillsammans med andra förbund inom 
TCO arbetar vi inom Sveriges största chefsnätverk och 
erbjuder därigenom en mängd aktiviteter. Därtill har 
vi våra egna chefsombudsmän som arbetar gentemot 
chefer regionalt.

Under tiden sedan förra förbundsmötet har det skett 
en utveckling av Visions erbjudande till våra chefs-
medlemmar för att på ett bättre sätt möta deras behov. 
Vision ska bidra till att de chefsmedlemmar som vill får 
möjlighet att träffas för att få ut så mycket som möjligt 
av sitt arbetsliv. För att möjliggöra det har tjänsten Chef 
Direkt utvecklats till att vara en kvalificerad och snabb 
första väg in till Vision. Det innebär att de regionala 
personliga ombudsmännen för chefer succesivt kom-
mer få ett större handlingsutrymme. Ett utrymme som 
de kommer använda för att ännu mer frekvent besöka 
chefer på deras arbetsplatser och tillsammans med in-
tresserade avdelningar och klubbar etablera arbetssätt 
som främjar och stimulerar nätverkande mellan och 
rekrytering av chefsmedlemmar.

Vi utvecklar också vårt arbete med opinionsbildning 
i frågor som rör chefers förutsättningar genom att 
regelbundet släppa rapporter samt delta på mässor 
och andra mötesplatser för chefer. På det viset jobbar 
vi både för att visa upp Vision, göra oss mer kända, 
och att tydligt visa vilka frågor vi driver, göra oss mer 
relevanta.

Chefer är inte en enhetlig grupp. De befinner sig på 
olika positioner, i olika delar av organisationen och 
möter olika utmaningar. För att bli tydligare och lyckas 
bättre med rekryteringen har vi har gjort en klar prio-
ritering. Vårt fokus ligger nu på första linjens chefer, 
främst på kvinnor mellan 30-50 år. Det är en stor grupp 
bland våra potentiella chefer och det är också en grupp 
som ofta har tuffa villkor på jobbet.  Här kan vi göra ett 
viktigt jobb för att förbättra deras förutsättningar, och 
här har vi även en stor rekryteringspotential. Det bety-
der inte att vi släpper alla andra frågor som rör chefer, 
men att vi där det är möjligt koncentrerar våra insatser 
mot den här gruppen för att bli fler och åstadkomma 
mer resultat.

Vi är nu tydliga i att vårt fokus i frågor som rör chefer 
inte handlar om att vara bäst på ledarskapsfrågor – det 
kan andra bättre. Vi är istället experter på de villkor 
som gör att chefer får förutsättningar för ett profes-
sionellt ledarskap. Här vet vi både vad som krävs och vi 
sitter på makt att påverka.

För Vision är chefens arbetsmiljö och arbetsvillkor 
mycket angelägna frågor. Chefer ska ha rätt förutsätt-
ningar. Chefer ägnar idag mer och mer tid åt ekonomi, 
planering, organisering, bemanning och administration. 
Allt medan ledarskapet, det som handlar om att finna 
drivkrafter, engagemang, motivation och energi bland 
medarbetarna för att nå bästa möjliga resultat, tenderar 
att få stå tillbaka. Det kan Vision inte acceptera. Chefer 
som får tillräckliga förutsättningar hinner bättre med 
att se, stödja och bekräfta sina medarbetare och det vet 
vi bidrar till bättre arbetsresultat. Vi har sedan tidigare 
drivit frågan om att chefer inte bör ha fler än 25 under-
ställda och dessutom ska ha ett gott administrativt stöd. 
Vi ser ute i våra verksamheter och i aktuella studier 
att det fortfarande att det är högaktuella frågor för att 
skapa tid att leda för våra chefer. Utvecklingen pekar åt 
rätt håll, men det är fortfarande lång väg kvar.

Vi ser också att kvinnor som är chefer ofta har en sämre 
arbetsmiljö än män som är chefer i vår sektor. Exempel-
vis äldreomsorgens chefer, där många är kvinnor, har i 
regel alldeles för många underställda, bristande admi-
nistrativt stöd och otydliga ramar vad gäller befogenhe-
ter och arbetsinnehåll. Det är ett strukturellt problem 
där det arbete som oftast utförs av kvinnor värderas 
lägre än det som oftast utförs av män. Det handlar om 
skillnader i lön, villkor och också arbetsmiljö. Vision 
ska uppmärksamma detta och arbeta för en förbättring.
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Nästa steg

  Målet är att Vision ska organisera en majoritet av 
cheferna i vår sektor. Vi ska visa upp oss och vara 
relevanta genom att på arbetsplatserna driva frågor 
kring chefers förutsättningar, med tid att leda i fokus. 
För det krävs bland annat att chefer har maximalt 25 
direkt underställda och en organisation runt omkring 
som ger ett gott chefsstöd.

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

Hur långt har vi kommit?
Många av Visions medlemmar jobbar inom välfärdssek-
torn. Välfärden är därmed ett centralt område för oss 
som förbund, men också ett område där det har varit 
svårt för oss att bli tydliga och konkreta i vår politik och 
i våra budskap.

Vi ska arbeta för en välfärd av hög kvalitet. Det kan 
innebära olika perspektiv – kvalitet i den service som 
välfärden ger våra medborgare, men också ett med-
arbetarperspektiv där villkoren för arbetet spelar in 
för möjligheterna att leverera en välfärd som håller 
hög kvalitet. Vision har en plats i den välfärdspolitiska 

diskussionen i samhället, men viktigast för oss är alltid 
våra medlemmar och deras förutsättningar för att 
kunna göra ett bra jobb. Vi ser att bra arbetsvillkor ger 
en verksamhet av hög kvalitet, vilket i sin tur är positivt 
för såväl medborgarna som kommer i kontakt med 
välfärden som för arbetsgivarna. Det är utgångspunkten 
när vi pratar om välfärd.

Vi har sedan förra förbundsmötet anställt en välfärds-
politisk och en socialpolitisk strateg, för att rigga 
organisationen så att vi har rätt expertkompetens inom 
välfärdsområdet.  Det är ett sätt att öka vårt fokus och 
komma ut mer i de frågor som rör välfärden och våra 
medlemmars villkor.

Vi har också pekat ut områden där Vision ska jobba 
fokuserat och profilera oss särskilt. Det handlar om 
innovationer, om upphandling och om digital arbets-
miljö.

Att arbeta med förändring och innovationer är nödvän-
digt för kommuner och landsting för att möta dagens 
– och framförallt morgondagens – förväntningar på 
välfärdstjänster av hög kvalitet. Innovationer handlar 
också om ett arbetsklimat där medarbetare uppmuntras 
att tänka utanför ramarna och bidra till nya arbetssätt. 
Med innovationer menar vi processer för att utveckla 
nya tjänster och metoder som leder till bättre kvalitet, 
effektivitet och användbarhet för både medarbetare och 
medborgare. Innovationer är att hitta nya perspektiv på 
gamla problem, förändra utformning och genomföran-
de av tjänster, hitta nya former för samverkan och finna 
möjligheter i ny teknik och nya arbetssätt.

Vi måste möta nya krav, behov och utmaningar inom 
välfärdssektorn med nytänkande och innovationer. 
Medarbetares idéer och kreativitet måste tas tillvara. 
Ett kreativt arbetsklimat där medarbetarna  uppmunt-
ras till att tänka utanför ramarna och bidra till nya 
lösningar är ett måste. Arbetsgivare som på ett systema-
tiskt sätt tar till vara medarbetares idéer och innovativa 
förslag upplevs ofta som attraktiva. På sikt ökar det 
möjligheterna för sektorn att locka till sig den bästa 
arbetskraften. Därför behövs en genomtänkt strategi 
för hur arbetsgivare kan stötta och uppmuntra med-
arbetare som kommer med förslag på innovationer av 
arbetssätt och nya lösningar. 

Vision släppte en rapport på Kvalitetsmässan i novem-
ber 2013, där vi tog tempen på innovationsklimatet i 

Hjärtefrågan lokalt:  
arbete med chefers  
villkor i Hudiksvall
Vision Hudiksvall har under ett antal år varit aktiva i 
och kring chefers villkor och förutsättningar.
Bland annat har de arbetat medvetet med att arrang-
era chefsluncher med jämna mellanrum, på inbjudan 
av ordförande. De har även bjudit in chefer inför 
större omorganisationer för att få med deras åsikter 
i arbetet och det har hållits särskilda träffar för 
förvaltningscheferna som är medlemmar. En generell 
syn på och förhållningssätt till chefer som viktiga 
har etablerats i den lokala avdelningen och de har 
arbetat målmedvetet för att lyfta hur förutsättning-
arna för chefer generellt påverkar situationen för alla 
medarbetare på arbetsplatsen. Har cheferna det bra 
så ger det bättre förutsättningar för alla.
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kommuner och landsting. Enbart två av tio kommuner 
och landsting har en långsiktig innovationsstrategi och 
dessutom har bara två av tio chefer riktlinjer, program 
eller annat stöd för att ta fram och utveckla innovatio-
ner i sin verksamhet. Vision vill vara med och utveckla 
de framtida välfärdstjänsterna, vi vill vara i framkant 
i diskussionen kring hur vi bygger framtidens välfärd. 
Både genom att lyfta frågan om innovationer och göra 
den aktuell på ett nationellt plan och genom att lokalt 
på arbetsplatsen vara delaktiga i och drivande för ett 
klimat och strukturer som stimulerar innovationer.

Upphandling är också ett strategiskt verktyg som ger 
möjlighet till utveckling av våra välfärdstjänster. Rätt 
använt kan det innebära såväl bättre ekonomi som 
högre kvalitet samt bidra till effektivare verksamheter 
och ett ökat resursutnyttjande. Genom att ställa etiska 
och sociala krav kan upphandlingar även och bidra till 
schysta villkor och bättre miljö. Men vi ser att många 
av de som jobbar med upphandling saknar möjligheter 
till uppföljning och utvärdering. Upphandlingsverksam-
heten måste få en högre status i organisationen och det 
ska finnas möjligheter att vara kreativ. 

Ytterligare ett område som rör välfärden och kvaliteten 
i välfärden är digital arbetsmiljö, hur våra IT-system 
hjälper eller stjälper oss i vårt arbete. Brister i den digi-
tala miljön påverkar kvaliteten i de tjänster som utförs 
men framförallt arbetsmiljön för våra medlemmar. 
Visions medlemmar har genomgående hög yrkeskom-
petens och arbetsuppgifter som förutsätter en god 
förmåga att hantera digitala system. En digital arbets-
miljö innehåller många utmaningar.  IT-system är ett 
redskap och ska vara ett stöd i arbetet. Men ibland är 
det inte så. Många medlemmar vittnar om ökad stress i 
samband med IT-strul. Administrationen inom väl-
färdsområdet är ibland onödigt tidskrävande på grund 
av bristfälliga IT-system. Många IT-system har överlevt 
sig själva, bäst-före-datumetet har gått ut. 

Vision har gjort en stor undersökning i vår sektor där 
vi kan se att 38 procent inte håller med om att IT-
systemen bidrar till minskad stress och strul i arbetet. 
27 procent upplever att IT-systemens utformning på ett 
onödigt sätt styr hur arbetsuppgifterna ska utföras. Och 
nästan lika många upplever att IT-systemen inte gör 
dem säkrare på att arbetet blir rätt utfört. Vi vill stödja 
arbetet med IT-skyddsronder på arbetsplatserna och se 
till att de system som tas fram är ändamålsenliga. De 
som använder systemen ska själva vara med och upp-
handla och utforma systemen. När det sker på ett bra 

sätt ser vi att kvaliteten ökar och stressen minskar.

Vi har även genomfört ett stort arbete för att öka 
kvaliteten i vårdsektorn. I september 2013 presenterade 
Vision tillsammans med andra fackförbund, arbetsgi-
vare inom vården och socialdepartementet en Etisk 
plattform för vården. Det är en överenskommelse för 
ökad öppenhet och insyn kring kvalitet, ekonomi och 
anställningsvillkor hos utförare av vård och omsorg 
med offentlig finansiering. Målet är att öka öppenheten 
och insynen i hur vården bedrivs. Det ska bli lättare för 
brukare och anhöriga att jämföra olika alternativ, och 
se att vårdens resurser används på ett bra sätt. De ska 
kunna ha sådan insyn att de kan värdera och jämföra 
kvaliteten och se att resurserna används på ett ansvars-
fullt sätt.

Kollektivavtal för de anställda är ett annat krav. Det 
är ett viktigt steg för att säkerställa kvalitet och goda 
arbetsvillkor inom vården och ett arbetssätt som är 
helt nytt för svensk arbetsmarknad. Kvaliteten i vården 
skapas i stor utsträckning i mötet mellan medarbe-
tare och patient/brukare och det är därför viktigt att 
anställningsvillkoren är bra och stimulerar engagemang 
och kompetens.

Nu går arbetet vidare med att, med Vision som en 
drivande part, faktiskt omsätta plattformen i praktik, 
där det första steget handlar om att ta fram de kravspe-
cifikationer som ställs på vårdutförarna som ansluter 
sig till plattformen. Vilka krav ska ställas och hur ska 
uppföljning och kvalitetssäkring gå till. Här fortsätter 
ett viktigt arbete.

Ett annat arbete som pågått är det som rör meddelarfri-
het. Vision ser att yttrandefrihet och meddelarskydd 
är en grundbult för demokratin och för en god kvalitet 
i verksamheten. Dessutom är det viktigt för en bra ar-
betsmiljö på jobbet. Ett öppet arbetsklimat med rätt att 
påtala fel och ge kritik motverkar maktmissbruk samt 
ökar delaktighet och arbetsglädje. Idag ser den lagstad-
gade meddelarfriheten olika ut beroende på om en är 
anställd av stat, kommun och landsting eller ett privat 
bolag. Det är fel. Vi har under tiden sedan förra för-
bundsmötet lyft denna fråga i opinionsbildning, vilket 
har lett till en förflyttning i frågan. Vi har även jobbat 
med frågan i kollektivavtal för att avtala fram bättre 
skydd för våra medlemmar. Här har vi nått framgång på 
flera områden.
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Nästa steg

 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger 
en bra verksamhet och bidrar till en välfärd av hög 
kvalitet. Vi jobbar särskilt med att välfärdssektorn ska 
vara en innovationsvänlig arbetsplats, för att ta tillvara 
på medarbetarnas kompetens och bidra till attraktiva 
arbetsgivare. Vi är drivande i arbetsmiljöarbetet, med 
en god digital arbetsmiljö i fokus.

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 värdet av din utbildning och ge dig 
förutsättningar att göra ett bra jobb. 

Hur långt har vi kommit?
Sedan förbundsmötet 2012 har vi utvecklat arbetet med 
Visions verksamhet och tilltal med yrkesfokus. Yrkes-
fokus för Vision handlar om att du ska få möjlighet att 
utföra ett professionellt arbete. Det bygger på att du har 
goda förutsättningar och arbetsvillkor, får utvecklas och 
får en lön som motsvarar din prestation.

Det finns tusentals yrkestitlar bland Visions medlem-
mar och potentiella medlemmar. De är själva proffs på 
de yrken och yrkesområden som de finns i. Vår uppgift 
som fackförbund är inte att kunna metoder, forskning, 
processer eller riktlinjer som olika yrkesgrupper använ-
der sig av. Däremot är vi experter på frågor som villkor 
och arbetsmiljö, på våra medlemmars förutsättningar, 
utveckling och lön – fackliga frågor. Vi ser att våra 
medlemmars möjligheter att utföra ett professionellt 
arbete styrs av deras förutsättningar och arbetsvillkor 
som arbetsbelastning, rätt resurser och möjlighet till 
utveckling.

För att göra detta tydligt har vi utvecklat vår kommu-
nikation på yrkessidorna på webben, som nu har ett 
innehåll fokuserat kring förutsättningar, utveckling och 
lön för att vi ska bli tydligare med hur vi jobbar i frågor 
som är viktiga för respektive yrkesgrupp. Dessutom in-
går studenter numera i yrkeskommunikationen. Vi har 
sett över hur vi kommunicerar i nyhetsbrev och vi har 
utökat de yrkesgrupper som vi riktar särskild kommuni-
kation till. Vi målgruppsanpassar vår kommunikation, 
dels utifrån insatser och frågor som riktar sig särskilt 
till de olika yrkesgrupperna, men även genom att lyfta 
Visions generella tjänster och yrkesanpassa dem. Ex-
empel är Mentornätverket och Vision Direkt. En ny typ 
av medlemsregister som håller på att tas fram kommer 
framöver att hjälpa förbundet att ännu bättre anpassa  
kommunikationen med våra yrkesgrupper.

Vi deltar på mässor och konferenser som berör olika 
yrkesgrupper inom vårt område för att visa upp Vision 
och vad vi gör samt göra oss kända och relevanta för 
yrkesgrupperna. Vi utvecklar också vårt arbete med 
opinionsbildning, både för att synas mer och för att 
påverka i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper.

Ett av våra mål är att vara i majoritet i våra yrkesgrup-
per. Det ska vi vara för att det ger oss inflytande för att 
jobba för förbättringar för våra medlemmar. Om vi i 
förhandlingar med arbetsgivare kan säga att vi faktiskt 
företräder en majoritet av de anställda så ger det oss 
ett stort inflytande. Därför har vi nu börjat arbeta med 
särskilda rekryteringsmål för våra prioriterade yrkes-
grupper, för att understödja arbetet.

Vi vet att de flesta som börjar jobba inom vårt organi-
sationsområde har läst på universitet eller högskola och 
börjar jobba inom handläggargruppen. Vision har en 
viktig uppgift att samla även dessa. Vi ska bli tydligare 

Hjärtefrågan lokalt:  
Innovationsarbete och  
modiga idéer i Eskilstuna
Eskilstuna kommun arbetar sedan våren 2012 med Mo-
diga idéer. Syftet är att använda idéer för att utveckla 
kommunens verksamheter och att stödja anställda 
att komma vidare och utveckla de nya produkter eller 
idéer som kommunen inte har användning för.

Cheferna har genomgått en fyra dagars utbildning i 
Modigt ledarskap och samtliga anställda (8500) går en 
utbildning i Modigt medarbetarskap. Målet är att varje 
enhet ska lämna in minst en innovation - 400 modiga 
idéer.

Målet är också ett lärande över verksamhetsgrän-
serna. Kulturen kan exempelvis lära av äldreomsorg 
och vice versa. Det behövs nya konstruktiva sätt att 
samarbeta, till exempel mellan skolan och socialtjäns-
ten. Det finns idéer att hämta upp inom kommunen och 
sätta dem i nya sammanhang. Detta är också ett sätt 
att utveckla hela Eskilstuna.

Micke Larsson, avdelningsordförande i Eskilstuna är 
mycket nöjd. Personalen uppskattar arbetet väldigt 
mycket och han menar att de på det här viset har fått 
ett öppet klimat, där medarbetare vågar komma med 
idéer. Ibland även galna idéer, men det är helt okej!



24

i vårt fokus genom att definiera målgruppen som unga 
akademiker under 35. Det innebär att vi riktar oss 
specifikt mot nyexaminerade, nyanställda och nya i 
arbetslivet samt de som är i början av karriären. Detta 
hänger ihop med yrkesfrågorna och vi ska jobba med 
våra prioriterade yrkesgrupper för att rikta vår kom-
munikation på ett bra sätt. Här gör vi en översyn för 
att se var de fortfarande är relevanta och om det finns 
nya målgrupper vi bör rikta oss till. Vi är tydliga i vårt 
tal om och tilltal till akademiker. Det ska vara givet att 
även dessa ska vara medlemmar i Vision.

Utbildning är en investering som individen gör, i sig 
själv och i sitt framtida arbetsliv. Men det är också en 
investering för arbetsgivaren och för samhället i stort. 
Därför är det viktigt att all typ av utbildning lönar sig, i 
lön och i utvecklingsmöjligheter.

Vision driver frågor som rör yrkesvillkor (förutsätt-
ningar, utveckling och lön) för att medlemmarna ska 
kunna vara professionella på jobbet. Våra medlemmar 
och potentiella medlemmar är själva experter på sitt 
jobb och sin profession. Men vi är experter på fack-
liga frågor, som arbetsvillkor och arbetsmiljö. Något 
som många medlemmar själva inte kan så mycket om.  
Vårt yrkesfokus handlar om att du som medlem ska 
ha rätt förutsättningar på jobbet, för att kunna utföra 
ett professionellt arbete. En kan säga att det är i fältet 
mellan cirklarna som Visions yrkesfokus ligger – där 
arbetsvillkoren skapar möjligheten för ett professionellt 
arbete.  Detta fackliga yrkesfält är utgångspunkten för 
allt Visions yrkesinriktade arbete.

För oss är det uppenbart att bra arbetsvillkor genererar 
en bra verksamhet, vilket i sin tur är positivt för såväl 
medborgarna som kommer i kontakt med välfärden 
som för arbetsgivarna. Här har vi en stor möjlighet 
att lyfta våra medlemmars förutsättningar och göra 
dem till en allmän angelägenhet – våra medlemmars 
förutsättningar på jobbet hänger ihop med kvaliteten i 
välfärden.

Vi har också en stor tillgång i våra medlemmar. Därför 
har vi utvecklat vårt arbete med yrkesråd och nätverk i 
olika yrkesgrupper. Vi har utvecklat chefsnätverket, vi 
har ett råd för personalvetare sedan 2011 vars verksam-
het har utvecklats och vi har ett nytt råd för socialsekre-
terare. Vi gör kontinuerliga undersökningar och har en 
aktiv dialog med medlemmar och ombud kring deras 
upplevelser av sin arbetssituation. Dialogen med med-
lemmar i frågor som rör deras yrkesvillkor ska fortsätta 
utökas och vi ska hitta fler vägar för återkoppling.

Genom att ställa frågor om vad som är viktigt på en 
arbetsplats eller för en yrkesgrupp, både genom under-
sökningar eller lokalt på arbetsplatsen, kan vi sedan 
stödja yrkesgrupper i arbetet för förbättringar. Det gör 
vi med hjälp av fackliga metoder, som till exempel in-
tresseförhandlingar, och arbetar på så vis med yrkesfrå-
gor lokalt. Vision ska i större utsträckning arbeta med 
intresseförhandlingar för att förbättra villkoren för våra 
yrkesgrupper.

Vi utvecklar även Engagemangskiosken. Här kommer 
frågor som rör hur jag utvecklas i min yrkeskarriär och 
hur jag anordnar aktiviteter för min yrkesgrupp att fin-
nas med. Syftet är att inspirera och underlätta engage-
mang i yrkesfrågorna på arbetsplatsen. 

Under de senaste åren har Vision arbetat för att öka ar-
betsgivares och allmänhetens kunskap om arbetsvillko-
rens betydelse för kvaliteten i verksamheten. En viktig 
del har varit att ge medlemmar verktyg och kunskap för 
att förändra på sina arbetsplatser. Vi ska jobba vidare 
med detta och dessutom utöka möjligheterna till en-
gagemang i frågor som rör ens yrke genom att utveckla 
och utöka möjligheterna att vara yrkesambassadör. 
Alla som vill ska kunna engagera sig i yrkesfrågor på sin 
arbetsplats. Vi ska ge medlemmar och förtroendevalda 
verktyg för att jobba med yrkesvillkor och förändring på 
sina arbetsplatser.
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Perspektivet med rätt använd kompetens (RAK) har 
fått genomslag inom svensk hälso- och sjukvård under 
de senaste åren, mycket tack vare Visions trägna arbete 
med frågan. Dels nationellt genom påverkansarbete 
men framförallt genom långsiktigt lokalt arbete på 
arbetsplatserna. Rätt använd kompetens handlar om 
att resurser till kvalificerad administrativ personal 
inom hälso- och sjukvården har skurits ner, varpå andra 
yrkesgrupper som exempelvis läkare och sjuksköterskor 
gör uppgifter som de inte är experter på samtidigt som 
deras kärnarbete får mindre utrymme. Perspektivet 
med rätt använd kompetens måste genomsyra all of-
fentligt finansierad verksamhet, inte bara hälso- och 
sjukvård. Vision kommer att fortsätta jobba för att öka 
kunskapen om och användandet av RAK. 

Att utvecklas i sitt arbete genom hela sin yrkeskarriär 
är en central fråga för Visions medlemmar. Det inne-
bär både att utvecklas på ett personligt plan och att 
upprätthålla kunskaper och inte tappa i professionsför-
mågor och möjligheter på arbetsmarknaden. För det 
krävs tillgång till, och förutsättningar att kunna ta del 
av, kontinuerlig kompetensutveckling. 

Vi ser också att en persons första tid i ett yrke kan vara 
avgörande för en hel yrkeskarriär. Tyvärr får alltför 
många en dålig start när introduktionen brister. Det får 
betydelse för både individens och samhällets investering 
i den utbildning som personen har gått. En dålig intro-
duktion leder till dåligt nyttjande av den nyanställdes 
kompetens, men även till att personer slits ut fortare 
och till väldigt hög personalomsättning i vissa sektorer.  
För Vision är en god introduktion en självklarhet som 
alltid åligger arbetsgivaren.

Nästa steg

 Ett yrkesfokus för Vision handlar om att du ska få 
möjlighet att utföra ett professionellt arbete. Det bygger på 
att du har goda förutsättningar och arbetsvillkor, får 
utvecklas och får en lön som motsvarar din prestation. 
Kompetensutveckling och en god introduktion, både för 
nya på arbetsplatsen och nya i arbetslivet, är särskilt viktiga 
frågor som Vision ska driva för att du ska ha ett utveck-
lande arbetsliv. Målet är att fler medlemmar ska känna att 
Vision är det ledande fackförbundet för deras yrkesgrupp.

 

Hjärtefrågan lokalt:  
Socialsekreterarkommissionen  
i Göteborg
Ett unikt projekt mellan fackliga organisationer, ar-
betsgivare och politiker har efter ett års arbete resul-
terat i en slutrapport med en rad rekommendationer 
om förbättrade förutsättningar för socialsekreterare i 
Göteborgs stad. 

Under de senaste åren har socialsekreterare runt om i 
landet höjt rösterna mot resursbrist inom socialtjäns-
ten. I Göteborg resulterade demonstrationerna i en 
kommission där fackliga representanter, arbetsgivare 
och politiker skulle kartlägga socialarbetarnas situa-
tion. 

– Vi har lyckats få fram en slutrapport med rekom-
mendationer som fackliga, arbetsgivare och politiker 
ställer sig bakom och därför finns alla förutsättningar 
för att genomföra detta. Innehållet i slutrapporten 
kom till mycket tack vare många engagerade social-
sekreterare som är medlemmar i Vision, säger Jenny 
Johansson, yrkesansvarig för socialarbetare på Vision 
i Göteborg. 

De rekommendationer kommissionen kommit fram till 
är allmängiltiga för alla Göteborgs tio stadsdelar och 
socialkontor och troligen för hela Sverige. Liknande 
initiativ finns ibland annat i Stockholm, Västerås och 
Uppsala, där de arbetar med liknande frågor på olika 
sätt.

De sju rekommendationerna

Förstärkt introduktion av nyanställda

Administrativt stöd till chefer och andra arbetsledare

Rimlig arbetsbelastning för chefer

Rimlig arbetsbelastning för medarbetare

 Starta ett nätverk för de som jobbar med barn-  
och ungdomsvård

 En förste socialsekreterare ska finnas på alla 
enheter

 Lönebildningen ska bidra till stabil bemanning  
med rätt kompetens 
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Du tjänar på ett schyst arbetsliv. 
Vision är en ”Fair Union” vilket innebär att vi tillsam-
mans med medlemmarna lyfter och driver frågor om 
mänskliga rättigheter, hållbar miljö med mera. 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.

Hur långt har vi kommit?
Ett schyst arbetsliv har fokus på medlemmens vardag 
och tar sikte på att skapa ett arbetsliv som är hållbart 
ur jämställdhets-, mångfalds- och arbetsmiljösynpunkt. 
Det finns också en övertygelse om att Visions konkreta 
arbete med Fair Union bidrar till bättre villkor för såväl 
Visions medlemmar som medlemmar i andra delar av 
världen. Vårt arbete med Fair Union är viktigt, och tan-
ken är att det ska vara levande frågor i organisationen. 
Målet är att fler medlemmar och förtroendevalda ska 
känna till vad det innebär och fler ska jobba aktivt med 
frågorna lokalt.

Det internationella arbetet är en del av hur vi arbe-
tar för ett schyst arbetliv. Vision har sammanlagt sju 
pågående projekt runt om i världen. Några av projekten 
involverar flera länder vilket innebär att det totala an-
talet länder vi arbetar i är åtta – Swaziland, Botswana, 
Turkiet, Paraguay, Chile, Uruguay, Egypten och Tuni-
sien. I våra projekt stödjer vi systerfackförbund för of-
fentliganställda i andra länder genom både ekonomisk 
hjälp, utbildning och rådgivning. Vi har vid sidan av de 
långsiktiga projekten även vår Solidaritetsfond där vi 
samlar in pengar för att ha möjlighet att agera snabbt 
och göra punktinsatser där det behövs.

I EU-sammanhang har Vision tillsammans med kom-
munala arbetsgivare på EU-nivå medverkat till att lyfta 
vikten av sociala kriterier, särskilt kollektivavtal, i 
offentlig upphandling. Vi har även lyft upp frågor om 
migration och antidiskriminering på dagordningen 
och uppmärksammat ungdomsarbetslösheten. I våra 
europeiska och internationella fackliga samarbetsorga-
nisationer har Vision bland annat bidragit till att lyfta 
frågor om rekrytering och organisering.

Vi har utökat vårt arbete med internationella stipendier 
för att ge fler medlemmar, studenter och yrkesverk-
samma, möjlighet till internationell verksamhet. Under 
2013 har Vision delat ut cirka 150 000 kronor i stipen-
diepengar till studenter och yrkesverksamma.

I arbetet med ett schyst arbetsliv ingår frågan om lika-
behandling såväl som arbetet med trakasserier, krän-
kande särbehandling och mobbning. Påverkansarbetet 
sker på lokal och nationell nivå. Det pilotprojekt som 
har handlat om att ta fram lokala likabehandlingsavtal 
(tidigare kallade antidiskrimineringsavtal) syftar till att 
öka trycket i mångfaldsfrågan hos den lokala arbets-
givaren. Det kan handla om lokala överenskommelser 
om aktiva åtgärder kring fler diskrimineringsgrunder, 
att utveckla strukturer för rekrytering eller att starta 
utbildningsinsatser för att öka kunskapen om mångfald 
och likabehandling. Som fackförbund är det viktigt 
att visa att vi tror på partsmodellen och att avtal är 
ett viktigt komplement för att förstärka den diskrimi-
neringslagstiftning som finns. Tanken är att visa att vi 
gärna bidrar med vår kompetens och vårt engagemang 
i likabehandlingsfrågorna – Vision visar vägen helt 
enkelt.

Vision har i övrigt lämnat fram ett lagförslag om hur 
man kan hantera och få bort mobbning på arbetsplat-
serna. Digital arbetsmiljö har även blivit en allt vik-
tigare fråga att driva för förbundet, tillsammans med 
arbetet kring psykosocial arbetsmiljö.

Psykosocial arbetsmiljö, med stress i centrum, är en av 
vårt moderna arbetslivs stora frågor. Vi vet att otillräck-
liga förutsättningar i form av resurser, personal, stöd 
med mera skapar en ohälsosam situation på många av 
våra medlemmars arbetsplatser. Vi arbetar för att alla 
ska ha förutsättningar att göra ett professionellt jobb, 
då är en hållbar psykosocial arbetsmiljö ett måste.

Visions intensifierade arbete med mångfald uttrycks i 
lite olika former. Det nationella rådet och de regionala 
råden för integration och mångfald (RIM) är en viktig 
del i det löpande arbetet och runt detta arbetar förbun-
det för att få ett större genomslag för frågorna. Engage-
manget hos de personer som vill vara en del av mänsk-
liga rättigheterarbetet måste tas tillvara regionalt. 
Arbetet med att hitta former för de som vill vara en del 
av det fackliga arbetet utan att ha traditionella uppdrag 
bör utvecklas, så att de som vill kan ha möjligheten och 
få en bra stöttning från organisationen.

Ett av de redskap som RIM använder sig av vid mark-
nadsföring av mångfaldsfrågorna är det nationella 
mänskliga rättigheter-pris som delas ut på förbundsmö-
tet vartannat år. De övriga åren delas regionala MR-pris 
ut i vissa regioner. Precis som tanken med att teckna 
lokala kollektivavtal om likabehandling och samarbetet 
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kring mångfald (”En arbetsplats för alla”) med Kom-
munal, syftar MR-priset till att få tryck i arbetet med 
aktiva åtgärder på lokal nivå.

En annan viktig del i arbetet som följer intentionerna 
att vara en Fair Union är att Vision föregår med gott 
exempel vad det gäller representativitet. Därför mäter 
vi andelen förtroendevalda som är födda utomlands för 
att se om det arbete som förbundet gör får genomslag. 
Ända sedan mätningarna startade har det skett en ök-
ning av andelen utrikesfödda förtroendevalda. 

Vad gäller jämställdhet är den viktigaste frågan för 
förbundet att se till att de strukturella löneskillnaderna 
försvinner. Här ligger ett stort fokus för vår opinions-
bildning och påverkan. Det är också ett stort fokus för 
vårt interna arbete. I linje med detta har förbundssty-
relsen beslutat om en regional jämställdhetsutbildning 
för intresserade förtroendevalda och medlemmar som 
kommer att börja genomföras under 2014. Vision har 
även prioriterat det arbete som sker inom ramen för 
15.53-rörelsen där fackförbund och kvinnoorganisatio-
ner har organiserat sig tillsammans bland annat för att 
skapa ett politiskt tryck för att minska de strukturella 
löneskillnaderna. 

Vision har i flera år prioriterat arbetet med HBTQ-frå-
gor. Alla medlemmar, oavsett könsidentitet eller sexuell 
läggning, ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen. 
Ingen ska diskrimineras. Vision fortsatte under 2013 att 
synliggöra arbetet för öppenhet i arbetslivet genom att 
delta i HBTQ-aktiviteter över hela landet. Flera avdel-
ningar deltog i lokala festivaler, promenader och semi-
narier. Vision deltog även i nationellt inriktade Stock-
holm Pride ihop med de andra TCO-förbunden. Under 
årets Stockholm Pride kommer vi också att lansera 
ett nytt HBTQ-nätverk. Det använder Facebook som 
plattform, men med ingång från vision.se och syftet är 
att det ska fungera som ett alternativ till fysiska nätverk 
och stödja kontakterna mellan engagerade medlemmar 
och förtroendevalda.

När vi är ett förbund som lever som vi lär får vi större 
tryck i de frågor vi driver som rör schysta villkor och 
mänskliga rättigheter. Nu är utmaningen att fortsätta 
arbetet och vara ännu mer aktiva lokalt, på arbetsplat-
serna nära våra medlemmar.

Nästa steg

Som en Fair Union jobbar vi för allas lika värde och 
rätt i arbetslivet, globalt såväl som på hemmaplan. 
Målet är att fler medlemmar och förtroendevalda ska 
känna till vad det innebär att Vision är en Fair Union 
och att fler ska jobba aktivt med frågorna lokalt. I 
arbetet för allas lika värde jobbar vi för likabehandling, 
mot främlingsfientlighet och rasism. Vision ska fortsätta 
pilotarbetet med likabehandlingsavtal på lokal nivå. 
Målet är att fler arbetsplatser ska tillämpa likabehand-
lingsavtal. Vi ska sprida goda resultat och jobba för 
avtal på nationell nivå i framtiden. Ett schyst arbetsliv 
handlar också om allas rätt till en god arbetsmiljö, 
fysiskt såväl som psykosocialt. En arbetsmiljö som 
främjar utveckling och ett professionellt arbete, utan 
negativ stress, trakasserier och mobbning.

  

Hjärtefrågan lokalt:  
Likabehandlingsprogram i 
Skellefteå
Likabehandlingsavtal är en av de nya metoder Vision 
utvecklar för att öka trycket i rättighetsfrågor lokalt. 
På flera platser, bland annat i Skellefteå, förhandlar 
arbetsgivare och fack just nu ett sådant avtal och 
många fler kommuner, landsting och regioner är 
intresserade.
 
Katarina Holmqvist, Skellefteåavdelningen berättar 
om arbetet.
 
Vad är på gång i Skellefteå just nu? 
– Vi har under våren lämnat in ett förslag till arbets-
givaren, Skellefteå kommun, om ett lokalt kollektiv-
avtal om likabehandling. Efter det har vi träffats vid 
upprepade tillfällen för att förklara varför vi vill ha 
just det här, och till slut sa arbetsgivaren att vi gärna 
fick lämna in ett förslag som de kan utgå ifrån. 
 
Varför vill ni ha ett likabehandlingsavtal?
– Vi vill med ett lokalt kollektivavtal få lite mer fart i 
frågorna – de flesta kommuner och landsting har idag 
policys i frågan som självklart är jättebra, men policys 
har en tendens att bli ”hyllvärmare”. Nu vill vi ha mer 
verkstad och koppla ihop avtalet med samverkan och 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 
Vad hoppas ni uppnå?
– Vi hoppas att avtalet ska ge ett helt annat tänk i 
likabehandlingsfrågorna. Jag tror att många är rädda  
att ta i dessa frågor – därför var det lättare att lämna 
över förslagsskrivningen till oss. Nu hoppas vi att  
man utbildar chefer och jobbar aktivt på ett annat 
sätt än tidigare.
– Det är också kul att kunna inspirera! Det är jätte-
många som följer arbetet hos oss och jag är långt ifrån 
klar, men kämpar på.
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Nästa steg i arbetet med Visions 
hjärtefrågor
Hjärtefrågorna är de fackligpolitiska frågor som Vision 
prioriterar och arbetar fokuserat med, i hela organi-
sationen.  De är också ett arbetssätt – ett sätt för oss 
att göra våra viktigaste frågor medlemsnära och enkla 
att jobba med för att nå resultat. För att åstadkomma 
förändring behöver vi vara många och en stark orga-
nisation, och för att bli många måste vi visa att vi är 
handlingskraftiga och åstadkommer resultat i viktiga 
frågor. Hjärtefrågorna ska inspirera oss själva att vara 
synliga på arbetsplatserna och potentiella medlemmar 
att vilja gå med. Hjärtefrågorna ska också genomsyra 
hela organisationen, centralt såväl som lokalt och de 
är frågor som är aktuella oavsett var jag befinner mig i 
organisationen.  Vi arbetar alla med dem på olika sätt, 
ur olika vinklar, men tillsammans driver vi frågorna 
framåt. För det behövs alla delar i organisationen. Vår 
utmaning nu ligger i att ta fler steg i hjärtefrågorna nära 
våra medlemmar, för att lyfta frågorna och åstadkom-
ma förändring och resultat för medlemmarna. Därför 
föreslår förbundsstyrelsen nu nästa steg för att tillsam-
mans utveckla och intensifiera vårt arbete med hjärte-
frågorna.

Visions hjärtefrågor är utgångspunkten för hela vår 
verksamhet, i allt vi gör. När vi driver fler intresseför-
handlingar, har medlemsmöten, yrkesaktiviteter och 
andra aktiviteter och när vi utvecklar vår lokala 
verksamhet så gör vi det med sikte på våra hjärtefrågor.  
Så skapar vi aktivitet, tydlighet, närvaro och förändring 
för våra medlemmar, nära dem på deras arbetsplatser. 
För att lyckas nå förändring måste vi också vara många 
och för att rekrytera fler krävs att vi är duktiga på att 
nå resultat i hjärtefrågorna så att vi kan visa på nyttan 
av ett fackligt medlemskap.

Din lön ska vara individuell och sättas efter bra löne-
samtal med din chef.

Vision ska ta initiativ på arbetsplatserna för att göra 
lokala anpassningar av de avtal vi nu har på plats 
centralt och åstadkomma konkreta förbättringar för dig 
när det gäller din lönesättning. Du ska få lön efter den 
prestation du gör, och ha inflytande i processen. Målet 
är att minst 75 procent av våra medlemmar ska vara 
nöjda med sin lön. Vi ska intensifiera och utveckla vårt 
arbete för att påverka och nå resultat, så att vi minskar 
de strukturella skillnaderna mellan kvinno- och 
mansdominerade sektorer.

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

Målet är att Vision ska organisera cheferna inom vårt 
organisationsområde. Vi ska visa upp oss och vara 
relevanta genom att på arbetsplatserna driva frågor 
kring chefers förutsättningar och arbetsmiljö, med tid 
att leda i fokus. För det krävs bland annat att chefer har 
maximalt 25 direkt underställda och en organisation 
runt omkring som ger ett gott chefsstöd. 

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

Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger 
en bra verksamhet och bidrar till en välfärd av hög 
kvalitet. Vi jobbar särskilt med att välfärdssektorn ska 
vara en innovationsvänlig arbetsplats, för att ta tillvara 
på medarbetarnas kompetens och bidra till attraktiva 
arbetsgivare. Vi är drivande i arbetsmiljöarbetet, med 
en god digital arbetsmiljö i fokus.

Du ska utvecklas i din yrkeskarriär.

Ett yrkesfokus för Vision handlar om att du ska få 
möjlighet att utföra ett professionellt arbete. Det bygger 
på att du har goda förutsättningar och arbetsvillkor, får 
utvecklas och får en lön som motsvarar din prestation. 
Kompetensutveckling och en god introduktion, både 
för nya på arbetsplatsen och nya i arbetslivet, är särskilt 
viktiga frågor som Vision ska driva för att du ska ha ett 
utvecklande arbetsliv. Målet är att fler medlemmar ska 
känna att Vision är det ledande fackförbundet för deras 
yrkesgrupp.

Du tjänar på ett schyst arbetsliv.

Som en Fair Union jobbar vi för allas lika värde och 
rätt i arbetslivet. Målet är att fler medlemmar och 
förtroendevalda ska känna till vad det innebär att 
Vision är en Fair Union och att fler ska jobba aktivt 
med frågorna lokalt och globalt. Vi sätter ett särskilt 
fokus på allas lika värde i relation till etnicitet, främ-
lingsfientlighet och rasism. Vision ska fortsätta pilotar-
betet med likabehandlingsavtal på lokal nivå. Målet är 
att arbetsplatserna ska tillämpa likabehandlingsavtal. Vi 
ska sprida goda resultat och jobba för avtal på nationell 
nivå i framtiden. Ett schyst arbetsliv handlar också om 
allas rätt till kollektivavtal och en bra arbetsmiljö, 
fysiskt såväl som psykosocialt. En arbetsmiljö, med 
minskad stress, som stimulerar utveckling och ett 
professionellt arbete, utan trakasserier och kränkande 
särbehandling.

Vi bygger Vision
Hjärtefrågorna – nästa steg



29


