
Vi är Vision - Hjärtefrågorna 

Framtidens arbetsliv 

Vision är aktiva i utvecklingen av arbetslivet.  

Vi driver frågor kring kunskaps- och yrkesutveckling, det vill säga medlemmarnas möjligheter att 

utvecklas i arbetslivet.  

Vi bidrar till att skapa attraktiva och innovativa arbetsplatser som utvecklar medarbetarna och 

attraherar de som är på väg in i arbetslivet.  

Vi arbetar för att alla nyutexaminerade och nyanställda ska få en bra introduktion på jobbet. Alla ska 

känna att deras kompetens tas tillvara.  

Medlemmarna har lösningarna på dagens och framtidens utmaningar. 

 

Förutsättningar för chefs- och ledarskap 

Vision ser chefskap som en profession och anser att chefer ska ha goda förutsättningar för att kunna 

utöva och utveckla sitt ledarskap. 

Det handlar om väl fungerande verksamhetssystem, personalansvar för ett rimligt antal medarbetare, 

tydliga mandat och administrativt stöd 

Vi arbetar för att chefer ska ha tid och resurser att leda och förbättra verksamheten.  

Chefernas förutsättningar är en nyckel till arbetsplatsens möjligheter att fungera och utvecklas. 

 

Hållbart arbetsliv - Mer arbetsglädje 

Vision står upp för allas lika värde, inkludering och mångfald på jobbet.  

Med mångfald menar vi en arbetsplats för alla.  

Det betyder att alla ska kunna vara sig själva på jobbet, att arbetsplatserna är öppna för alla och att 

kompetensen är det som ska vara avgörande vid en anställning. 

I Vision tar vi fasta på arbetsglädje – det ska kännas bra att gå till jobbet.  

Vi vill se ett schyst arbetsliv.  

Det handlar om allas rätt till en god arbetsmiljö – fysisk, digital och social.  

Arbetsmiljön på jobbet ska främja utveckling, nytänkande och professionellt arbete.  

Medlemmarnas inflytande över sin arbetssituation ska öka. Vårt arbetsplatsnära arbete identifierar 

friskfaktorer och minskar riskerna för ohälsa. 

 



Fair Union 

Vision är en Fair Union.  

Det innebär att vi arbetar jobbar aktivt för mänskliga och fackliga rättigheter och en 

samhällsutveckling med mindre klimatpåverkan. 

Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt och bidrar då till att nå FNs globala mål för hållbar 

utveckling. 

På arbetsplatserna är vi delaktiga i allt från att ställa sociala krav vid upphandlingar till hur 

verksamhetens resepolicy utformas.   

Att vi är en Fair Union innebär att vi stolt lever som vi lär. 

 

Löner och villkor 

Medlemmarna ska ha rätt förutsättningar att göra ett professionellt arbete. De ska ha möjligheter att 

påverka sin lön och sina villkor.  

Vår lönepolitik har fortsatt fokus på en välfungerande löneprocess. 

Vi efterfrågar vilka villkorsfrågor som är viktiga för medlemmarna och arbetar aktivt för att 

förverkliga dem på alla nivåer. 

Vi fokuserar särskilt på att åtgärda de strukturella löne- och villkorsskillnader som finns mellan 

kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer. 

  



Vi är Vision - Målen 

Vi ska fortsätta öka i facklig styrka och vara störst i våra yrkesgrupper. 

Vi ställer frågan om medlemskap till alla som inte är medlemmar.  

Vi rekryterar minst 1800 medlemmar i månaden under 2017 och reviderar sedan månadsmålet 

årligen.  

Rekryteringen av akademiker, unga och nyanställda kommer att vara särskilt viktig i 

framtiden. 

 

Medlemmarna ska ha ett ökat inflytande över den lokala fackliga verksamheten.  

Vi främjar fackligt engagemang på varje arbetsplats. 

 

Vår handlingskraft på arbetsplatsen är viktig för att nå resultat för våra yrkesgrupper.  

Via kraften i medlemmarnas idéer och tankar når vi resultat i våra hjärtefrågor. 

 

Vision ska ha de mest nöjda medlemmarna. 

Vi utvecklar och stärker dialogen på arbetsplatserna och i digitala kanaler. 

Medlemmarna ska uppleva att vi är närvarande, förstår deras situation och tillsammans med 

dem driver frågor. 

 

Vi ska vara närvarande på arbetsplatserna. 

Alla ska ha förutsättningar att kombinera sitt arbetsliv med ett fackligt engagemang. 

 

Vi arbetar aktivt med att stärka mångfalden och säkra generationsväxlingen i 

styrelserna.  

Det är vårt gemensamma ansvar.  

Valutskotten har en viktig roll i att bedriva en uppsökande verksamhet för att bidra till detta 

mål. 

 


