
September 2012 
Visions förbundsmöte beslutar att hela Visions medlem-
skommunikation ska ses över. Bakgrunden är en motion 
från Vision Göteborg som menar att Vision inte bör lägga 
så stora resurser på en nyhetstidning. Förbundsmötet in-
stämmer i motionens beskrivning men menar att uppdra-
get ska breddas till all medlemskommunikation. 

 
December 2012 
Förbundsstyrelsen fastställer direktiven till en utredning 
om tidningsverksamheten och medlemskommunikationen 
i övrigt. Utredningen ska göras i tre steg; 

1.   Nulägesbeskrivning. Intervjuer med medlemmar  
samt omvärldsanalys.

2.   Strategiarbete. Förbundsstyrelsen fattar beslut om in-
riktningen på den framtida medlemskommunikationen.

3.   Genomförande. Den beslutade strategin genomförs  
i praktiken.

Januari 2013 
Utredningens första fas startas. Styrgruppen som ansvarar 
för utredningen leds av kanslichef Therese Svanström An-
dersson. I gruppen ingår också Kent Källqvist, VD för Allt 
om jobbet media och chefredaktör för Tidningen Vision, 
Karin Ottosson, kommunikation- och utvecklingschef, 
Matts Hansson, biträdande kanslichef och personalchef 
samt Kerstin Eriksson, administrativ chef.
 Anders Malmsten från Malmsten Media AB anlitas för 
att leda utredningen och för att göra en omvärldsanalys. 
Inom ramen för den omvärldsanalysen intervjuas tio per-
soner från andra fackliga och ideella organisationer. 
 Utredningen genomför också ett tiotal intervjuer med 
anställda inom såväl tidningsverksamheten som Visions 
övriga verksamhet. En workshop med deltagare från kom-
munikationsavdelningen genomförs också. 
 Tillsammans med undersökningsföretaget Scandinavian 
Research undersöks medlemmarnas uppfattning om kom-
munikationen.
 Scandinavian Research genomför 36 djupintervjuer i 
olika delar av landet där medlemmar och potentiella med-
lemmar får ge sina omdömen om den befintliga medlems-
kommunikationen och även beskriva hur de skulle vilja att 
Vision utformade sin kommunikation i framtiden.
Med djupintervjuerna som bas genomförs en enkät som 
besvaras av drygt 1400 slumpmässigt utvalda medlemmar. 
 Som referensmaterial användes även de medlemsunder-
sökningar som var gjorda i den ordinarie verksamheten.

 Juni 2013
Scandinavian Research och Anders Malmsten redovisar 
resultaten för styrgruppen och förbundsstyrelsen i juni 2013. 
 Efter redovisningen beslutar förbundsstyrelsen att nästa 
steg i utredningen ska bli att utveckla en ny strategi för 
medlemskommunikationen som stödjer Visions värde-
grund, målsättningar och som stöttar medlemslöftet samt 
att strategin ska ta sin utgångspunkt i undersökningsresul-
taten som pekar på följande förändringar:

  Minskad mängd trycksaker och tidningar
  Större satsning på webben och andra digitala kanaler.
  Nya satsningar på emotionellt baserad varumärkes- 
kommunikation.
  Mycket större flexibilitet för att kunna förändra resurs-
användningen över tid.
 Ökad målgruppsanpassning.
  Större samordning mellan alla förbundets kommunika-
tionsinsatser så att de drar åt samma håll och förstärker 
varandra.

   Större effektivitet – valuta för pengarna

Förbundsstyrelsen beslutar också att två olika förslag 
ska tas fram, ett med dagens budgetnivå och ett med  
20 % lägre budget.

Augusti 2013 
Styrgruppen beslutade att ge Affi Kölevik, verksamhets-
chef Visions center i Linköping, i uppdrag att tillsammans 
med Anders Malmsten leda arbetet med utredningen i 
detta andra steg av utredningen. Tillsammans med med-
arbetare från tidningen Vision, staben och funktionen 
för kommunikation och facklig utveckling utgjorde de en 
arbetsgrupp som fick i uppdra att

:   Beskriva Visions övergripande verksamhetsmål, kommu-
nikationsmål, kommunikationskanaler och målgrupper. 

  Fastställa dagens resursåtgång för de olika kanalerna.
  Definiera vilken kommunikationsverksamhet som ska 
tas med i utredningen och vilken som inte handlar om 
medlemskommunikation och därför kan lämnas utanför.
  Genomföra workshops med flera personalkategorier för 
att med det som underlag utarbeta förslag till hur 
framtidens medlemskommunikation inom Vision ska 
utformas med utgångspunkt från från förbundsstyrel-
sens beslut.

Arbetet med Visions  
medlemskommunikation
–Tidslinje
T



September – december 2013 
Arbetsgruppen genomförde elva arbetsmöten, fyra work-
shopar och två möten med externa experter under hösten 
2013. Vid de fyra workshoparna deltar sammanlagt ett tju-
gotal företrädare för olika funktioner inom Vision för att 
ge sina synpunkter på de ämnen som de fyra workshoparna 
fokuserar på:

  Kommunikation för att stärka varumärket/ 
bilden av Vision.
  Kommunikation för att skapa nöjdhet (i betydelsen att 
medlemmarna stannar kvar som medlemmar) och för att 
främja medlemmarnas yrkeskarriär.
  Kommunikation för rekrytering av nya medlemmar.
  Kommunikation för att svara på medlemmarnas frågor/
medlemmarnas upplevda behov.

Affi Kölevik och Anders Malmsten redovisar sitt förslag 
till styrgruppen i januari 2014 och styrgruppen lämnar sitt 
förslag till förbundsstyrelsen i februari. Rapporten som god-
känns av förbundsstyrelsen har följande sammanfattning:

Förslaget i sammanfattning
Visions medlemskommunikation ska bidra till att Vision 
som organisation når sina mål. Det innebär att Visions 
medlemskommunikation ska leda till:

 Att vi rekryterar fler medlemmar.
 Att vi stärker varumärket/bilden av Vision.
  Att vi har nöjda medlemmar och som vill fortsätta att 
vara medlemmar under hela sitt yrkesliv och som 
rekommenderar oss.
  Att medlemmarna och potentiella medlemmar uppfattar 
Visions styrka i förhållande till våra konkurrenter.
  Ett ökat engagemang hos våra medlemmar.
  Att medlemmarna får svar på sina frågor.

För att kunna nå dessa mål behöver alla delarna i Visions 
medlemskommunikation fungera väl tillsammans och dra 
åt samma håll. Vi har under de senaste decennierna fått 
allt fler kommunikationsmöjligheter och vi kommer att få 
nya kanaler även i framtiden. Det innebär att den största 
utmaningen är att skapa en väl sammanhållen kommuni-
kation. Vi lägger stora resurser på medlemskommunika-
tionen och vi har inte råd att låta de pengarna rinna iväg åt 
många olika håll utan samverkan, tydliga mål och möjlig-
het till uppföljning.
 Den nya kommunikationsmiljö vi nu lever i innebär 
också att tiden är förbi då vi kunde bestämma hur och när 
vi skulle kommunicera med medlemmarna. Idag måste vi 
anpassa oss till medlemmarna och kommunicera på deras 
villkor. Det innebär att vi ska använda de kanaler som de 
använder – det kan vara webben och Facebook idag, men 
det kan vara något annat redan om några år. Vi behöver 
därför bygga in stor flexibilitet i organisationen så att vi 
kan förändra verksamheten löpande.

Förslaget till ny medlemskommunikation för Vision är 
därför baserad på följande sex grundpelare:

  Webben i centrum. I dag lägger vi nära två tredjedelar 
av våra resurser på papperstidningar. Vi menar att 
webben ska vara det nav som all annan kommunikation 
ska rotera kring. Det innebär inte att webben kommer 
vara vår största kanal eller ens att den ska ha störst resur-
ser. Men planering och tänkande ska utgå från webben 
och i princip all kommunikation ska ha en koppling till 
webben. Webben är centrum för vår medlemsrekryte-
ring och det är här man ska kunna finna svar på alla sina 
frågor. Webben ska också vara centrum för nyheter och 
omvärldsbevakning. Frågor som vi driver via sociala 
medier ska också få sin fördjupning här.

  Dagligt samarbete mellan press, webb, omvärldsbevak-
ning/nyheter och sociala medier. De ansvariga för dessa 
fyra funktioner – funktioner som alla måste kunna 
reagera mycket snabbt – behöver träffas dagligen för att 
kunna se till att kommunikationen synkroniseras.
  En ny kommunikationsavdelning som håller samman 
all kommunikation. För att få samarbetet att fungera väl 
måste organisationen förändras så att det finns en 
sammanhållen ledning för hela kommunikationsarbetet.

  En ny medlemstidning i tidskriftsformat som har som 
mål att bidra till att medlemmarna får ut så mycket som 
möjligt av sitt arbetsliv. Tidningen bör utkomma cirka 
åtta gånger per år.

  Yrkesfokus för fler grupper än i dag. Ett vertikalt 
förbund som Vision behöver även kunna fokusera på 
specifika yrkesgrupper i sin kommunikation. Idag har 
Vision speciellt utformad kommunikation mot chefer och 
de som arbetar inom det sociala området. Genom att 
minska mängden papper och öka den digitala kommuni-
kationen kan fler grupper få en bättre kommunikation.
  En mer kampanjinriktad kommunikation. Vårt behov 
av att kommunicera förändras över tid beroende på vad vi 
vill uppnå. Det gör att vi behöver större flexibilitet i vår 
organisation och i vårt sätt att arbeta. Vi ska bedriva mer 
kampanjer och speciella satsningar där val av kanal och 
målgrupp kommer att variera beroende på vad vi vill uppnå.

 



Mars 2014 
En styrgrupp får i uppdrag att leda det fortsatta arbetet 
med att forma Visions medlemskommunikation. Gruppen 
leds av Therese Svanström Andersson och i gruppen ingår 
Matts Hansson, Kerstin Eriksson och Karin Ottosson. 
 Styrgruppens uppgift blir att hålla samman arbetet, 
fatta beslut om vägval samt vilka frågor som ska föreläggas 
beslut i förbundsstyrelsen. Gruppen ansvarar också för 
att när det är dags se över organisatoriska och personella 
förändringar. 
 För det övergripande ansvaret att hålla ihop proces-
sen med ny medlemskommunikation anlitas Anders 
Malmsten.
 Det direkta projektarbetet leds av genomförandegrupp 
som består av Anders Malmsten, Karin Ottosson, kommu-
nikationschef, Susanne Blick, tidningschef och Christian 
Örjestål, strategisk rådgivare, staben. Genomförande-
gruppen får till uppgift att:

 Leda övriga arbetsgrupper och samordna deras arbete.
  Ta om hand frågan om ökat yrkesfokus, vilka grupper 
som ska ha vad i form av tidningseditioner, nyhetsbrev, 
webbsidor mm
  Utreda frågan om hur många som ska få tidningar  
gratis i de olika grupperna samt se över hur pensionärs-
medlemmar ska hanteras

  Ta fram förslag till hur ett effektivt samarbete mellan 
press, sociala medier, nyheter och webb ska fungera.

April 2014  
Genomförandegruppen tillsätter två arbetsgrupper för att 
ta fram konkreta förslag till ny kommunikation. 

  Tidningsgruppen med en stor grupp medarbetare från 
främst tidningen Vision och funktionen för kommuni-
kation och facklig utveckling under lednings av konsul-
ten Jan Martinsson. 

  Digitala gruppen med en stor grupp medarbetare från 
främst tidningen Vision och funktionen för kommunika-
tion och facklig utveckling under ledning av konsulten 
Per Gunnar Holmgren. 

Maj 2014 
Genomförandegruppen tillsätter en arbetsgrupp för kom-
munikation med förtroendevalda under ledning av Affi 
Kölevik. Gruppen kommer att arbeta under hela hösten 
2014 med detta uppdrag.

Juni 2014  
Genomförandegruppen tillsätter en arbetsgrupp för kom-
munikation i sociala medier. Även denna grupp kommer 
att arbeta under hösten 2014. 

April-juli 2014

Tidningsgruppen håller en lång rad möten under våren och 
försommaren. Tillsammans med designföretaget Kate AB 
utvecklar gruppen det nya konceptet för Tidningen Vision. 
En så kallad dummy av den nya tidningen testas på sex 
olika fokusgrupper av undersökningsföretaget Ipsos AB. 
 Även den digitala gruppen håller en rad möten för att 
utveckla den digitala nyhetsbevakningen på webben och 
digitala nyhetsbrev. Tillsammans med webbyrån Avantime 
AB utvecklar man tekniken för vision.se så att sajten ska 
kunna hantera det nya innehållet. Även den digitala grup-
pens idéer testas på fokusgrupperna som Ipsos genomför.

Augusti 2014 
Designbyrån Kate och tidningsgruppen visar upp en 
förändrad design baserat på synpunkterna från fokusgrup-
perna. Styrgruppen fastställer den nya loggan för tidning-
en och den grundläggande formen.

September 2014
Vision.se och Tidning Vision i ny form lanseras i samband 
med förbundsmötet.


