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Sammanfattning

Med anledning av en motion till förbundsmötet i Gävle (motion 41, Demokratin i Vision) fick 
förbundsstyrelsen av förbundsmötet i uppdrag att påbörja ett arbete för att ta fram förslag på 
hur en modern demokratisk organisation ska fungera utifrån våra framtida utmaningar.

Av beslutet från förbundsmötet framgår att ett första resultat av arbetet och förslag till beslut 
ska presenteras senast på förbundsmötet 2016. Till detta arbete fördes också tre motioner 
(nummer 47, 84 och 88) vilka på olika vis tar upp principer för mandatfördelning till för-
bundsmöten samt vissa regionala sammankomster.

Rapporten redovisar och sammanfattar hur förbundsstyrelsen hanterat uppdraget från 
förbundsmötet 2014 och det arbete som genomförts inom ramen för modern demokratisk 
organisation. Förbundsstyrelsen redovisar också ett antal åtgärder som har genomförts utifrån 
uppdragets intention och lägger också till förbundsmötet 2016 fram förslag på ytterligare 
insatser. 

Förbundsstyrelsen har också valt att i denna rapport redovisa det arbete som gjorts och de 
åtgärder som föreslås utifrån motionen gällande privatanställdas ställning i Vision, som också 
behandlades på förbundsmötet 2014 

Förbundsmötet föreslås besluta

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta ett arbete där förslag på förbättringar   
  av transparens, nya arbetssätt och inkludering löpande genomförs

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja en översyn av förbundsmötets roll och   
  funktion

att  ge förbundsstyrelsen ett särskilt uppdrag att utveckla sina egna arbetsformer 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en regional dialog genomförs 
  gällande representation vid regionala förbundskonferenser, regionkonferenser och   
  förmöten

att  för att nå målet om minst en representant på varje arbetsplats fortsätta utveckla   
  metodstöd, utbildning och roll för våra lokala representanter och ombud

att  till förbundsmötet 2018 förändra hanteringen för hur det centrala valutskottet 
  väljs för att på ett tydligt vis följa valordningen när det gäller representation av 
  avdelningar och klubbar, arbetsgivare (kommun, landsting, privat, bolag, kyrkan   
  etc.) jämställdhet, ålder och mångfald

att  erbjuda standardiserade NMI-mätningar (NöjdMedlemsIndex) till avdelningar och
  klubbar
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Inledning

Inom ramen för arbetet kopplat till Modern demokratisk organisation, MDO, har det 
skett en mängd olika undersökningar och aktiviteter. Förbundsstyrelsen har analyserat 
och tolkat undersökningsresultat och tagit till sig synpunkter från diskussioner i såväl 
samtliga samordningsgrupper som vid andra diskussioner i klubbar, avdelningar samt vid 
ett flertal olika konferenser. 

Ett sammanfattande huvudresultat från genomförda undersökningar är att det är kring 
de arbetsplats- och medlemsnära inflytandefrågorna vi tillsammans ska göra att arbete. 
Det finns några områden där Vision behöver utvecklas och bli bättre. Det handlar dels 
om organisationens inflytande och aktivitet på arbetsplatserna, dels om medlemmarnas 
möjlighet att påverka den lokala aktiviteten. Ur ett medlemsperspektiv är det också 
dessa aspekter på demokrati och inflytande som upplevs ha störst relevans. 

Även när samordningsgrupper och företrädare från avdelningar och klubbar reflekte-
rat kring resultaten från medlemsundersökningar, framkommer att de i hög grad kän-
ner igen sig och instämmer i analysen. Det är det lokala fackliga arbetet spelar absolut 
störst roll för medlemmars upplevelse av Vision. Utöver att aktivitet i sig har ett värde 
ska förstås också de fackliga insatserna ha tydligt resultatfokus. Vision på alla nivåer ska 
ägna sig åt aktiviteter som upplevs relevanta och som syftar till att förbättra medlemmars 
förutsättningar att göra ett professionellt arbete. 

Så långt är nog de flesta överens. Även begreppen ”närvaro” respektive ”inflytande” 
som förbundsstyrelsen lyft fram under arbetet, uppfattas som centrala för att flytta fram 
de fackliga positionerna och nå resultat. Att närvaro är en förutsättning för inflytande 
är i det närmaste ett axiom, samtidigt som närvaro i sig inte med självklarhet garanterar 
inflytande.

Förbundsstyrelsens målsättning är att Vision ska vara ett förbund som lyfter sina med-
lemmar och erbjuder dem ett ökat inflytande. Utifrån medlemmarnas samlade styrka ska 
Vision utveckla en stark och handlingskraftig organisation som påverkar och gör reell 
skillnad i arbetslivet. Alltså ett modernt förbund som tar en tydlig utgångspunkt utifrån, 
och kan svara upp mot, sina medlemmars behov.

Nedan följer en beskrivning av det arbete som genomförts inom ramen för MDO, 
inklusive motionerna 47, 84 och 88 gällande mandatfördelning, samt förbundsstyrelsens 
analys och förslag till åtgärder. Rapporten redovisar också det arbete som genomförts 
med anledning av motion 92 som tar sikte på ett utvecklat arbete för Visions medlemmar 
inom de mindre avtalsområdena.
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Vid förbundsmötet i Gävle 2014 fick förbundsstyrel-
sen av förbundsmötet i uppdrag att påbörja ett arbete 
för att ta fram förslag på hur Vision som en modern 
demokratisk organisation ska fungera utifrån våra 
framtida utmaningar. Uppdraget initierades utifrån 
behandlingen av motionen Demokratin i Vision. Det 
skulle genomföras genom att på olika vis involvera ett 
stort antal medlemmar, samordningsgrupper och övriga 
förtroendevalda från alla delar av organisationen. 

Ett första resultat av arbetet och förslag till beslut skulle 
presenteras vid förbundsmötet 2016. Redan motionen 
och förbundsstyrelsens svar innefattade en mängd olika 
perspektiv. Förbundsmötets beslut om att arbetet även 
skulle behandla de specifika motioner som lyfte frågor 
kring mandatfördelning och representation vid vissa 
av Visions möten, t ex regionala förbundskonferenser 
och förbundsmöten tillförde ytterligare perspektiv. 
Förbundsstyrelsen slog inledningsvis fast att arbetet ska 
präglas av ledorden tranparens, medlemsinflytande och 
resultat. 

För att rekapitulera så beslutade 
förbundsmötet:

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att utifrån 
  motionssvaret påbörja ett arbete med ta fram 
  förslag på hur en modern demokratisk organi
  sation ska fungera utifrån våra framtida utma-
  ningar

att  arbetet ska genomföras genom att involvera ett 
  stort antal medlemmar, samordningsgrupper 
  och övriga förtroendevalda från alla delar av 
  organisationen 

att  ett första resultat av arbetet och förslag till 
  beslut presenteras senast på Förbundsmötet 
  2016

att  motionerna 47, 84 och 88 förs till utredningen
  ovan.

Bakgrund

Resultat

Medlemsinflytande

Tranparens
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Inledande arbete under hösten 2014 

I samband med det extrainsatta förbundsmötet i 
november 2014 lyfte förbundsstyrelsen ett antal frågor 
kopplat till uppdraget och initierade gruppdiskussioner 
bland ombuden för att få ytterligare inspel kring det 
kommande arbetet. 

Frågeställningarna handlade om förväntningar på en 
modern demokratisk organisation ur ett medlemsper-
spektiv och på vilket sätt medlemmarnas inflytande kan 
öka. Alla gruppdiskussioner dokumenterades och vid 
nästkommande styrelsemöte arbetade förbundsstyrel-
sen vidare utifrån alla inspel. 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av ombu-
dens diskussioner utifrån frågeställningarna:

 Vilka krav tror du medlemmar och blivande medlem-
mar ställer på en modern demokratisk organisation?

Merparten av synpunkterna handlade om att Vision 
måste vara professionella och bli bättre på att informe-
ra om allt vi gör. Det krävs att vi är närvarande på ar-
betsplatser, är öppna och lyssnar mer än vad vi pratar. 
Vi ska ha kompetenta och inspirerande ombud.

 Vad kan du göra idag och framåt när det gäller att 
öka medlemmarnas inflytande i organisationen? 

Att på olika vis bli mer synliga och öppna samt fin- 
nas på sociala medier var det absolut vanligaste som 
lyftes fram. Ett annat tema handlade om att Vision 
skulle utveckla digitala lösningar och på så sätt 
kunna erbjuda möjligheter till inflytande, t ex att 
kunna genomföra olika typer av omröstningar digi- 
talt, via nätet eller via mobiltelefon.

 Vilka problem i dagens organisation ser du behöver 
lösas inom ramen för det kommande arbetet kring en 
modern demokratisk organisation? 

Här fanns förväntningar kring en förändring av re-
presentationsfrågor. Företrädare från såväl små som 
stora avdelningar hade synpunkter på att nuvarande 
mandatfördelning behövde förändras – dock på olika 
vis. Vidare diskuterades medlemsinflytande vid val av 
ombud till förbundsmöten samt att förbundet behöver 
bli bättre på att synliggöra medlemmar inom de privata 
avtalsområdena. 

Det fanns också en del önskemål kring att modernisera 
och effektivisera/förändra motions- och beslutsproces-
sen på förbundsmöten. Det fanns flera kritiska röster 
kring att förbundsmöten ibland i ”realtid” beslutade 
om förändrade att-satser utifrån förslag som enbart pre-
senterats muntligt – från talarstol eller från mötespresi-
diet. Att förbundsmötet på så vis pressas att fatta beslut 
utan rimlig tid för reflektion och eftertanke upplevdes 
odemokratiskt.
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Tydligt medlemsperspektiv
Utifrån tidigare gjorda varumärkesundersökningar hade 
förbundsstyrelsen redan en viss kännedom kring med-
lemmars och potentiella medlemmars förväntningar 
på en facklig organisation. Men för att komplettera 
den bilden och tydligt förankra arbetet utifrån med-
lemmarnas förväntningar och krav på en demokratisk 
organisation, beslutade förbundsstyrelsen att genom-
föra en medlemsundersökning med hjälp av ett externt 
undersökningsföretag. Efter diskussioner med olika 
undersökningsföretag föll valet i början av 2015 slutligen 
på Novus. 

Att välja en extern aktör för undersökningen bedömdes 
av flera skäl som viktigt. Både för själva genomföran-
det, t ex att få hjälp med att formulera tydliga frågeställ-
ningar, som för analysen och där kunna få tillgång till 
jämförelsematerial. Att ha en extern part som avsän-
dare bedömdes också positivt för att skapa en ökad 
legitimitet samt att öka svarsfrekvensen.

Förankring och dialog
Utöver beslutet att genomföra Novus-undersökningen 
identifierade också förbundsstyrelsen olika delar som 
behövde belysas under arbetet. Samtliga styrelseleda-
möter involverades i arbetet på olika vis för att skapa en 
tydligare ansvarsfördelning.  
Förbundsstyrelsens beslut att arbeta transparent ledde 
till ett arbetssätt där förbundsstyrelsens ledamöter tog 
ett tydligt ansvar för processen och arbetade via de 
samordningsgrupper som finns i samtliga regioner. Frå-
geställningar kopplat till uppdraget har också tagits upp 
och diskuterats med förtroendevalda vid flera andra 
tillfällen.

En avstämningspunkt under våren 2015 var den natio-
nella träffen för samtliga samordningsgrupper som ägde 
rum 12-13 mars på Bergendal utanför Stockholm. Konfe-
rensen inleddes av Karin Nolke Grubbström, kanslichef 
på Sveriges förenade studentkårer. Hon föreläste kring 
förändring och medlemsstyrda moderna organisationer. 
Under konferensen genomfördes sedan flera grupp-
arbeten kopplat till arbetet med MDO med fokus på 
innovation och ökat medlemsengagemang. Deltagarna 
arbetade bland annat utifrån rubrikerna ”Så motiverar 
vi medlemmar att bli aktiva i Vision!” samt ”Vi har nya 
sätt för medlemmar att vara aktiva och delaktiga!”
Målsättning var dels att ge inspel till förbundsstyrel-
sens fortsatta arbete och dels att påbörja en process 
som kunde tas vidare och på hemmaplan utvecklas av 
respektive samordningsgrupp.

Ytterligare ett grupparbete genomfördes där frågan 
var hur förbundsstyrelsen som institution skulle kunna 
bidra till ökad medlemsdemokrati. Många idéer och 
förslag handlade om ett ökat ”fotarbete” – att leda-

möterna i förbundsstyrelsen i ökad omfattning borde 
besöka arbetsplatser för att ta del av medlemmarnas 
synpunkter och tydligare presentera sig själva och sina 
åsikter. Inte minst en ökad närvaro i sociala medier 
efterlystes. Att förbundsstyrelsen borde starta en med-
lemschatt var ett konkret förslag. 

Att ha olika både slutna och öppna grupper för att föra 
dialog med olika medlemsgrupper samt att arbeta med 
fokusgrupper och efterfråga medlemmars synpunkter 
i olika sakfrågor var andra områden som rankades högt.
Andra förslag som kom fram var till exempel att webb-
sända delar av styrelsemöten, genomföra styrelsemöten 
på offentliga platser samt möjliggöra och marknads-
föra en digital ”idélåda” dit medlemmar kan skicka in 
frågor och förslag som sedan behandlades av förbunds-
styrelsen och redovisades via vision.se.



10

Novusundersökningen våren 2015

Syftet med undersökningen var att få fram en bild av 
våra medlemmars förväntningar och krav på en demo-
kratisk organisation. Hur de tycker det fungerar och hur 
nöjda de är.

Undersökning tog fasta på frågor om medlemmarnas 
upplevelser av, och förväntningar på, tillgänglighet, 
möjligheter till delaktighet och kunna utöva inflytande 
över och påverkan på sin organisation samt upplevelsen 
av vad och hur Vision levererar resultat.  

Undersökningen genomfördes16 – 30 mars 2015 och 
totalt genomfördes 3830 webbintervjuer. Det är ett 
slumpmässigt urval som representerar Visions medlem-
mar från alla yrken, verksamheter och arbetsgivare. 
Svarsfrekvens för att den här typen av undersökningar 
är bra och det finns inget som tyder på att resultatet 
skulle bli annorlunda även om man frågat ännu fler 
medlemmar (dock med viss reservation för några av de 
absolut minsta avtalsområdena, Almega samt KFO)

Huvudbudskapet från undersökningen
Det är kring de arbetsplatsnära inflytandefrågorna vi 
behöver göra att arbete. Kring följande frågor får Vision 
som helhet sämre värden i jämförelse med såväl TCO- 
som Saco-förbund:

 Visions inflytande på arbetsplatsen
 Visions aktivitet på din arbetsplats 
 Möjligheterna att påverka vad Vision gör på din 

 arbetsplats

Och det är också dessa perspektiv på demokrati och 
inflytande som spelar roll för våra medlemmar.

Det framgår tydligt att de faktorer som mest påverkar 
upplevd nöjdhet är de lokala fackliga företrädarna, 
organisationens verksamhet på arbetsplatsen samt hur 
välinformerad om det arbetsplatsnära arbetet medlem-
men är. 
Resultatet pekar på att Vision inte riktigt är så närva-
rande och synliga lokalt som vi kanske antar och att den 
lokala informationen till medlemmar kan utvecklas.

Det konstateras att för den absoluta majoriteten av 
Visions medlemmar är inflytandet på arbetsplatsen och 
i Vision verksamhet lokalt viktigast.

Ett sätt att försöka åskådliggöra resultatet i relation till 
behov av förändring görs nedan i en prioriteringsmatris 
där ett antal faktorer placerats in utifrån vilken effekt 
de har på nöjdhet. 

Dina fackliga 
företrädare

Visions inflytande 
på arbetsplatsen?

Informationen du får 
från Vision?

Möjligheterna att komma 
i kontakt med andra  

företrädare för Vision?

Möjligheterna att  
påverka vad Vision gör 

på din arbetsplats?

Visions aktivitet på 
din arbetsplats?

Möjligheterna att 
komma i kontakt 
med Vision på din 

arbetsplats?

PRIORITERA

LÄGRE PRIO

FÖRBÄTTRA 
OM MÖJLIGT

BEVARA

NÖJDHET
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Kännedomen och tillgängligheten är 
förhållandevis god
Ungefär 75 procent av medlemmarna har kännedom 
om vilka som är dess företrädare och ännu fler upple-
ver att Vision är förhållandevis tillgängliga. Hade det 
funnits ombud på alla arbetsplatser hade betyget varit 
ännu högre. 

Visions medlemmar är relativt nöjda 
Såväl Novusundersökningen som andra aktuella under-
sökningar visar att ganska få av Visions medlemmar är 
öppet missnöjda, utan flertalet är relativt nöjda med sin 
organisation. Men det är inte överdrivet höga betyg – 
strax över medel. 

Visions medlemmar är engagerade 
När man jämför Visions engagemang med jämförande 
siffror för TCO/Saco så framstår Visions medlemmar 
som mer engagerade både vad gäller arbetsinnehåll, 
villkorsfrågor och organisationens aktivitet. Detta är 
såklart mest en styrka, även om förväntningarna också 
blir högre.

Inflytandet över lön, arbetsmiljö och 
arbetssituation bör öka
När det gäller undersökta områden är man ganska nöjd 
med sitt personliga inflytande idag, men inte när det 
gäller inflytande över lön, arbetsmiljö och arbetssitua-
tion. Många upplever att förhandlingarna mellan Vision 
och arbetsgivarna sker över huvudet på medlemmarna. 
Vi vet samtidigt att dessa frågor brukar anses viktigast 
av medlemmarna. 

Mötet upplevs positivt
De förtroendevaldas insatser är av största vikt för nöjd-
heten med Vision. Om det finns ombud på arbetsplat-
serna påverkar det positivt. Undersökningen visar att 
möten och kontakter med Vision är i huvudsak något 
bra. 

För få upplever att Vision är inflytelserika på 
arbetsplatserna
Det är fler som är missnöjda med Visions inflytande på 
arbetsplatserna än som är nöjda. Detta kan självklart 
handla om att man saknar kännedom om vad Visions 
företrädare faktiskt åstadkommer. 

Möjligheten till personligt inflytande över Visions 
lokala arbete bör ses över
Tre fjärdedelar upplever att det går att påverka vem 
som är ombud och ungefär sex av tio kan påverka vem 
som sitter i den lokala styrelsen. Knappt varannan 
medlem upplever att hen kan påverka Visions aktivitet 
på arbetsplatsen.

Inga nya kanaler för inflytande efterfrågas
Avslutningsvis ska poängteras att många medlemmar 
har en grundläggande uppfattning och förväntning 
om att den förening man är med i fungerar bra och att 
de som är engagerade i Vision också gör en uppskat-
tad insats. Det verkar heller inte finnas någon teknisk 
quick-fix som skulle lösa inflytandefrågan. Några nya 
organisatoriska strukturer för att förbättra internde-
mokratin är inte efterfrågat av medlemmarna, utan det 
som framkommer är istället en önskan om bättre kom-
munikation, fler personliga kontakter och mer engage-
rade ombud. Med andra ord lokalt fotarbete.

Sammanfattning 
av de viktigaste 
resultaten
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Novusundersökningen med fokus på 
förtroendevalda
Det generella resultatet att medlemmar med förtro-
endeuppdrag överlag är mer nöjda med Vision än en 
genomsnittlig medlem. De är mer nöjda med möjlig-
heterna att påverka organisationen och med informa-
tionen de får. De tycker det är enklare att engagera sig 
och kan i högre grad än en genomsnittlig medlem tänka 
sig att engagera sig ännu mer i frågor som rör förutsätt-
ningar och villkor i arbetslivet. De förtroendevalda ser 
också ett tydligare resultat av Visions arbete.

När det gäller möjligheterna att påverka arbetsinnehåll, 
möjligheter till kompetensutveckling och att anpassa 
jobbet efter livssituationen skiljer dock inte medlem-
mar med förtroendeuppdrag sig från övriga medlemmar. 

Däremot uppger en något högre andel (68 %) att de i 
någon utsträckning kan påverka sin arbetsmiljö, sina 
förutsättningar och sin lön jämfört med vad övriga 
medlemmar uppger (58 %)
 
När det gäller inflytande över organisationen är de 
medlemmar med uppdrag genomgående mer nöjda 
med sitt inflytande över vem som är lokalt ombud, vem 
som sitter i den lokala styrelsen och Visions aktivitet på 
arbetsplatsen jämfört med de utan förtroendeuppdrag.

Och på den direkta frågan huruvida det saknas någon 
kanal eller metod för att vara med och påverka Vision 
svarar samma andel (8 %) ja på frågan alldeles oavsett 
om en har något uppdrag eller ej, men en större andel 
av ombuden svarar nej jämfört med medlemmar utan 
ombud. Andelen osäkra är alltså betydligt lägre bland 
de medlemmar med uppdrag än bland de utan upp-
drag, se tabell nedan. 

Upplever du att det saknas någon 
kanal eller metod för att vara med 

och påverka Vision?

100%

50%

0 %

Ombud Övriga
Skulle du vilja ha mer inflytande 

över följande områden?

Jag är nöjd med mitt inflytande idag

Vet ej / ej aktuellt

Ja, jag vill ha mer inflytande

Nej, jag vill ha mindre inflytande

Aktivitet på 
arbetsplats

Övriga

Aktivitet på 
arbetsplats

Ombud

Vem sitter i 
lokal styrelse 

Övriga

Vem sitter i 
lokal styrelse 

Ombud

Vem är ditt
Vision-ombud

Övriga

Vem är ditt
Vision-ombud

Ombud

0 % 50 % 100 %

64 %13 % 23 %

82 %7 % 10 %

83 %6 % 10 %

63 %9 % 27 %

73 %18 % 8 %

51 %21 % 27 %

Ja Nej Vet ej
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När det gäller de åtta procent av alla medlemmar 
som uppger att man saknar någon kanal, handlar den 
absolut största delen av kommentarerna om att de helt 
saknar ombud på arbetsplatsen. Eller att ombuden inte 
är tillräckligt engagerade, att det är för låg aktivitet 
eller att de efterfrågar lokal information om vad som 
händer och till vem man kan vända sig. Bilden nedan 
ger en illustration.

Lokal dialog utifrån Novusundersökningen

Förbundsstyrelsen initierade flera olika processer. Först 
lyftes resultatet i samtliga samordningsgrupper och ett 
antal konkreta frågeställningar togs upp. 

En analys av de diskussioner som skedde i samord-
ningsgrupperna utifrån den genomförda medlemsun-
dersökningen, var att intresset bland förtroendevalda 
är stort och att det på många håll fanns intresse av 
diskutera vidare på lokal nivå. Reaktionerna i de olika 
samordningsgrupperna var tämligen samstämmiga och 
tog fasta på precis det som förbundsstyrelsen noterat – 
nämligen behovet av att i det fortsatta arbetet ha tydligt 
fokus på den lokala och medlemsnära verksamheten. 

Utöver diskussioner i de sju samordningsgrupperna 
skickades också frågeställningar vidare till avdelningar 
och klubbar med uppmaningen att återkoppla sina 
synpunkter på frågorna. Förbundsstyrelsens uppfatt-
ning att ganska många avdelningar och klubbar tagit 
chansen att diskusskutera kring resultaten och ett 25-tal 
avdelningar och klubbar från olika delar av landet åter-
kopplade också sina diskussioner och synpunkter. Det 
inskickade materialet sammanställdes och diskuterades 
av förbundsstyrelsen. Nedan följer en kort sammanfatt-
ning.
 
Även om antalet svar troligen för är få för att med 
säkerhet dra några generella slutsatser för Vision som 
helhet uppvisade många av svaren stora likheter. Av 
Visions sju regioner inkom synpunkter från fyra. 

Resultaten från Novus förvånar inte. Precis som vid de 
tidigare diskussionerna i respektive samordningsgrup-
per, framkom i flera kommentarer att avdelningar och 
klubbar kände igen sig i beskrivningarna. Att det är det 
lokala arbetet som är det som spelar störst roll för med-
lemmarnars upplevelse. De konstaterade att styrelse 
och ombud måste vara ute mer och få till ökad med-
lemskontakt. Det fanns också några av de svarande som 
inte riktigt tyckte bilden stämde med deras verklighet. 
Nedanstående citat förklarar varför.

 ”Vi känner inte riktigt igen oss. Eftersom vi är en liten   
 klubb har vi lätt för att fråga medlemmarna vad de vill göra  
 och vad de vill att vi ska göra.”

Återkommande åsikter när avdelningarna resonerade 
kring hur de kan öka den lokala närvaron handlade 
främst om att arbeta för att öka antalet ombud och/el-
ler att ytterligare engagera nuvarande ombud. 

 ”I vår avdelning har vi sett att det är i första hand en fråga 
  som handlar om lokala ombud och deras engagemang”

 ”Vi tror att mycket är avhängt om man har lokalt ombud. 
  På de arbetsplatser som det finns, finns också en helt 
  annan delaktighet i och vad Vision gör.”

 ”Det vi saknar är ombud som kan täcka upp på 
  de olika arbetsplatserna i kommunen.”

I några av svaren framkommer att avdelningarna gör 
precis vad många medlemmar förväntar sig av en bra 
facklig organisation. Däremot finns en önskan om att i 
högre utsträckning kunna satsa mer på kommunikation, 
då de kanske inte når ut hela vägen till medlemmarna. 
Flertalet anser att deras information till medlemmarna 
om vad de gör kan förbättras och att de som styrelse 
behöver bli mer synliga bland medlemmarna. Flera 
lyfter fram vikten av att bättre tydliggöra förhandlingar/
samverkan och andra samtal och beslut som avhandlas 
med arbetsgivaren.

 ”Vi gör mycket bra arbete men vi har ännu inte varit 
  speciellt duktiga på att synas ute på arbetsplatserna.”

 ”Bli bättre på att skicka ut månadsbrev. Lite läges- 
  information vad som har hänt och vad som är på gång.  
  Fler arbetsplatsbesök.” 

 ”Lyfta fram sådant som Vision lokalt håller på och arbetar 
  med och även sådant som vi rott i hamn med när det gäller 
  förhandlingar.”

När det gäller insatser för att öka det lokala inflytandet 
görs ofta likhetstecken mellan inflytande och närvaro 
– alltså att man genom ökad närvaro och synlighet per 
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definition får ett ökat inflytande. Men vissa nämner 
också behovet att av på ett bättre vis utnyttja de möj-
ligheter som finns till buds genom att lyfta frågor med 
arbetsgivaren. I liten omfattning nämns idéer att genom 
medlemsmobilisering öka möjligheterna till inflytande. 

Även vikten av gott samarbete med arbetsgivaren lyfts 
fram som en framgångsfaktor. Att som organisation 
våga mer och ta ut svängarna återkommer också några 
gånger.  

 ”Genom att låta ombuden få prova sina vingar, tillåta att 
  det ibland kan bli fel, driva intresseförhandlingar.”
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Vid de regionala förbundskonferenserna under hösten 
2015 fortsatte begreppen ”närvaro”, ”inflytande” och 
”ställa frågan” att analyseras och diskuteras. Denna 
gång utifrån vad som upplevs som hinder respektive vad 
som ger energi i det fackliga uppdraget. Hur de förtro-
endevalda såg på sina förutsättningar och möjligheter i 
det fackliga uppdraget. 
 

Vid de regionala förbundskonferenserna redovisades 
också ytterligare resultat från Novus-undersökningen 
och andra undersökningar.

Av dessa framgick bland annat 
 att för få känner sig välinformerade om det arbets-

platsnära arbetet och det finns också skillnader i 
upplevelsen mellan yngre och äldre medlemmar

 att ganska många upplever Visions roll som otydlig 
och har svårt att se resultat av Visions arbete 

 att allt färre får frågan

Förbundsstyrelsens reflektioner med anledning av 
lokala och regionala diskussioner 
Förbundsstyrelsen konstaterar att bara det faktum att 
man i de lokala styrelserna diskuterat de frågeställ-
ningar som skickats ut, medförde att många idéer och 
tankar väcktes vilket i sig är oerhört positivt. 

Den absoluta merparten av de som återkopplat upp-
lever att bilden som framkommer vid Novusundersök-
ningen stämmer ganska väl med verkligheten – med 

andra ord att det är lokala ombud, den arbetsplatsnära 
verksamheten och lokal information som spelar störst 
roll för medlemmarnas upplevelse av Vision. Och att 
det inom dessa områden på många håll finns förbätt-
ringspotential. Den bilden bekräftas också av diskussio-
nerna i samordningsgrupperna. 

Vid de regionala förbundskonferenserna diskuterades 
bland annat ombuden, vilkas insatser och engagemang 
förstås är avgörande för att Vision ska kunna vara en 
framgångsrik organisation. Ofta ställs ganska höga 
krav på ombud och uppfattningen att det krävs mycket 
kunskap och utbildning för att kunna vara ombud. Att 
engagera fler ombud beskrivs ibland därför som en 
belastning och sällan som något lustfyllt och en möjlig-
het. Det kan därför i sig bli en tröskel för att engagera 
fler. Samtidigt lyfts också ombuden i många fall lyfts 
fram som en lösning för såväl ökad synlighet som större 
inflytande. Ibland framträder en bild av väldigt klara 
gränsdragningar mellan ombud och styrelse. Nästan så 
det framstår som om Vision (=styrelsen) är något annat 
än ombuden. Här kan det finnas ett perspektiv som 
ytterligare behöver belysas i syfte att stärka bilden av ett 
sammanhållet Vision. 

En viktig del i Visions arbete är att vi måste visa på 
handlingskraft. Även om alla initiativ inte alltid resulte-
rar i fullständig framgång, är initiativen i sig viktiga för 
att skapa medlemsengagemang. Det behöver vi arbeta 
ännu mer med, inte minst på lokal nivå. Ett samlat 
intryck är också att det finns en potential i att än mer 
involvera medlemmar i ett lokalt påverkansarbete. 

Sammantaget upplevde förbundsstyrelsen att det fanns 
ett behov att genomföra ytterligare en dialog med ett 
större antal förtroendevalda. 

Fortsatt arbete 
under hösten 2015

Ställa frågan

Närvaro

Inflytande
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Under våren genomfördes det som gick under benäm-
ningen ”Plattform för dialog” ett arbete som både 
utgick från och till övervägande del genomfördes av för-
bundsstyrelsen. Arbetet handlade om att lyfta upp och 
pröva olika frågeställningar för att skapa förståelse för 
behov och önskemål. Detta för att sedan kunna formu-
lera de förslag som nu presenteras och ska diskuteras 
på årets förbundsmöte. Totalt skedde cirka 20 möten i 
olika konstellationer.

Frågeställningar som togs upp
1. De första berör motionerna kring tydligare styrning 
av regionala mandat. Där hade förbundsstyrelsen sam-
lat in ett underlag från samtliga regionen som pekade 
på att det inte förelåg något behov av att centralt styra 
upp närvaro vid regionala sammankonster. Istället 
verkade flertalet anse att det istället borde ske i dialog 
med centret och utifrån regionala förutsättningar och 
behov. Den slutsatsen ville förbundsstyrelsen stämma av 
vid dessa samtal. 

Nuläge – regionala mandat
Representationen på regionala förbundskonferenser, re-
gionkonferenser och förmöten skiljer sig i dagsläget åt i 
små detaljer och där det skiljer sig åt grundar det sig på 
en regional diskussion och regionala behov. Förbunds-
styrelsen ser därmed inget behov av en stadgereglering 
av  representation på regionala möten. Däremot finns 
det ett behov av att säkerställa att en regional dialog 
verkligen sker och att de regionala sammankomsterna 
präglas av transparens och tydliga regler om vad som 
gäller vid till exempel röstning. I detta dokument 
formulerar förbundsstyrelsen en uppmaning att det ska 
hanteras.

2. Den andra frågan rör motionen kring förändrad 
mandatfördelning vid förbundsmötet. Här hade det  
senaste årets arbete snarast resulterat i fler frågor än 
några helt tydliga svar. Här fanns en stor spännvidd när 
det gäller framtida vägval i allt från att låta nuvarande 
modell vara oförändrad, till att göra mindre korri-

geringar eller kanske påbörja ett omfattande arbete 
rörande mandatfrågan och kanske också hela förbunds-
mötets roll och funktion. Detta ville förbundsstyrelsen 
föra en dialog kring.

Nuläge – mandat på förbundsmöten 
Förbundsstyrelsen hade under hösten 2015 med anled-
ningen av motionerna 84 och 88 genomfört ett arbete 
och analyserat nuläget. 
Vid dagens förbundsmöten är mindre avdelningars och 
klubbars representation gynnade i relation till de större 
avdelningarna. Utgångspunkten är att så många avdel-
ningar och klubbar som möjligt ska kunna represente-
ras på förbundsmötet. Detta har varit helt medvetet och 
har grundat sig på en tolkning på vad som upplevs som 
”rättvist”. Motionsskrivarna har en annan syn kring vad 
som skulle vara ”rättvist”. Båda perspektiven finns och 
det är faktiskt heller inte helt självklart vilket av dessa 
perspektiv som är mest ”rättvist”. 

I samband med arbetet kring MDO hade även frågor 
om förbundsmötets roll, funktion och arbetsmetoder 
diskuterats. Till exempel kring vilka typer av beslut 
som bäst hanteras på förbundsmöten och vilka beslut 
som skulle kunna hanteras på via andra fora och hur 
förbundets resurser bäst ska prioriteras? Borde kanske 
nationella möten/aktiviteter minska något för att ännu 
tydligare satsa på det fackliga arbetet på arbetsplatser-
na nära medlemmarna? Eller ska det vara fler nationel-
la möten? Och hur ofta behöver egentligen nationella 
förbundsmöten äga rum utifrån ett styrningsperspektiv? 
Förbundsstyrelsen gör bedömningen att det finns ett 
behov av påbörja ett arbete kring förbundsmötets roll 
i en modern organisation och då förutsättningslöst se 
över möjligheter att styra organisationen på andra sätt 
än dagens system. Förslag till beslut återfinns i detta 
dokument.

3. Den tredje frågeställningen handlade om vad de 
förtroendevalda behöver för att kunna bedriva ett bra 
fackligt arbete som ger resultat för medlemmarna. De 

Våren 2016 
- Plattform 
för dialog 



17

förtroendevaldas förutsättningar är centrala för att 
kunna flytta fram våra positioner och under våren 2016 
genomfördes en enkätundersökning till samtliga förtro-
endevalda med ett antal konkreta frågor.

Nuläge - ombudsrollen
Förbundsstyrelsen kan konstatera att ombudsrollen 
av merparten inte upplevs som otydlig. På den direkta 
frågan ”Upplever du att du vet vad som förväntas av dig 
utifrån ditt förtroendeuppdrag?” svarar 74 procent att 
de känner sig övervägande säkra i uppdraget, 23 pro-
cent att de känner sig lite osäkra och de övriga att de 
till övervägande del är osäkra på vad som förväntas. 

På frågan ”Saknar du idag något stöd eller verktyg du 
behöver för att kunna utföra ditt uppdrag som förtro-
endevald?” uppger 14 procent att de saknar detta. När 
de tillfrågade specificerar vad det är som saknas är det 
konkreta saker såsom information, faktablad och ut-
bildning men också stöd, mentorskap och ökad närvaro 
av sin styrelse som förs fram.

Den avslutande frågan handlade om behovet av en 
förändrad ombudsroll. Frågan löd ”Finns det enligt din 
syn behov av en förändrad ombudsroll?” Här svarar 29 
procent ja, 30 procent nej och övriga vet ej. Av de som 
svarar ja framgår att det till stor del handlar om föränd-
ringar i attityd och inställning – mer engagemang och 
mod efterfrågas och att ombudsrollen behöver avdra-
matiseras. Att det ska vara lägre trösklar och att det ska 
finnas en större flexibilitet i hur uppdragen ser ut. Det 
finns också ett behov av att skapa tydligare koppling till 
övriga lokala förtroendevalda för att skapa större sam-
manhang.

Sammantaget bedömer förbundsstyrelsen att det vare 
sig finns någon önskan eller behov av en i grunden för-
ändrad ombudsroll, utan vad det främst handlar om är 
att skapa goda förutsättningar för de medlemmar som 
väljer att engagera sig i Vision. Därför måste vi kontiu-
nerligt se över hur vi introducerar nya arbetsplatsom-
bud och styrelsemedlemmar på deras arbetsplatser och 
vilket stöd och vilka utbildningsinsatser som kansliorga-
nisationen erbjuder. I grund och botten handlar det om 
att skapa ökad trygghet i, och förståelse för, ombudsrol-
len.

Vision medlemmar inom de mindre 
avtalsområdena 

Förbundsmötet i Gävle 2014 beslutade att förbundet 
skulle genomföra en marknadsundersökning inom de 
mindre avtalsområdena och analysera förutsättningar 
för fackligt engagemang på arbetsplatsen.

Detta arbete berörde primärt Visions medlemmar inom 
följande avtalsområden: 
Privat vård och omsorg (PrivO), Arbetsgivarförbun-
det för ideella organisationer (Idea), Kooperationens 
Förhandlingsorganisation (KFO), Almega Tjänstefö-
retagen, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 
(Fastigo), Arbetsgivaralliansen (AA) och Vårdföreta-
garna (VF).

Under hösten 2015 genomfördes en medlemsundersök-
ning till samtliga medlemmar inom Visions privata 
avtalsområden. Undersökningen följdes sedan upp 
med ett ”brainstorming-dygn” där förtroendevalda från 
skilda och geografiskt spridda privata områden bear-
betade enkätsvaren. Ur detta arbete har några viktiga 
gemensamma önskemål kommit fram:

Utmaningarna inom de mindre avtalsområdena kan 
definieras som tre huvudområden. 

Under arbetet med motionerna och i dialog med motio-
nären och andra förtroendevalda har arbetet breddats 
till att mer handla om att stärka hela Visions arbete 
inom samtliga privata avtalsområden, inklusive KFS 
(Kommunala företagens samorganisation) och PACTA. 

Undersökningen visade tydligt att ganska många 
medlemmar är beredda till fackligt engagemang på 
den egna arbetsplatsen, men är mer tveksamma till att 
engagera sig utanför den egna arbetsplatsen. Detta mest 
beroende av den egna arbetsbelastningen, men kanske 
också en viss rädsla för att missgynnas av arbetsgivaren. 
Ett bevis på detta är att över 200 direkt anmälde in-
tresse att engagera sig som ombud. Det framkom också 
önskemål om att få ha nätverk/coachingträffar med 

1. Ombudsverksamhet på många små 
 arbetsplatser. Här är det viktigt att se 
 till att medlemsinflytandet blir starkt 
 och att det fackliga arbetet utgår från 
 den egna arbetsplatsen. 

2. Medlemskontakter på små arbetsplat-
 ser är en stor utmaning. ”Vore kul om 
 någon från facket hör av sig” är en åter
 kommande kommentar i undersökning
 en. Att förstärka den uppsökande verk-
 samheten är därför nödvändigt.

3. Inflytandefrågor i Vision för medlemmar 
 utan egen lokal organisation eller lokal 
 företrädare behöver ses över. 
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ombud som har liknande utmaningar.

Ett antal försök att skapa och hålla igång nätverk har 
genomförts på flera center.
Visions center i Syd har vid flera tillfällen bjudit in med 
mycket liten respons, Väst har ett nätverk igång men det 
krävs ytterligare stöd för att skapa kontinuitet, Stock-
holm likaså. Några fler försök har gjorts med likartat 
resultat, visst intresse i början, men svårt att hålla kvar 
kraft och gå vidare. 

Företrädarskapet för medlemmarna på mindre arbets-
platser utan klubbar eller förtroendevalda är en utma-
ning för vår organisation i takt med att vi växer. 

För att öka värdet av medlemskapet för de medlemmar 
som jobbar på arbetsplatser där det inte finns ombud 
för Vision behöver förbundet vidta särskilda åtgärder. 
Ökat inflytande kan ske på olika sätt och förbundet 
måste vara öppna för olika arbetssätt utifrån regionala 
och lokala förutsättningar. 
Det gäller till exempel åtgärder för att öka möjligheten 
till demokratiskt inflytande över deras ombud i förbun-
dets beslutande organ och över villkor som berör dem i 
deras arbete.

Nominering till representanter i beslutande organ och 
avtalsgrupper bör vara öppna för berörda medlemmar 
inom respektive avtalsområde. Detta kan ske på olika 
vis. 

Kommunikationen med dessa medlemmar behöver 
utvecklas så att de får möjlighet att uttrycka synpunkter 
och åsikter om vad de anser vara viktigt i förbundets 
arbete gällande dem och deras villkor, såväl internt som 
i relation till arbetsgivaren. 

Kollektivavtalen på dessa områden bör utformas så 
att arbetsgivarna får ansvar för att medlemmarna ges 
möjlighet till eget inflytande – i samverkansfrågor och i 
samband med löneöversyn och lönesamtal. Det arbetet 
har redan initieras och ska fortsätta att utvecklas.

Utbildningsverksamheten behöver ses över, det finns en 
stark efterfrågan hos medlemmarna att få utbildningar 
särskilt anpassade för de privata avtalsområdena.

När det gäller de avtalsområden som står närmare den 
offentliga verksamheten, har konstateras att det vikti-
gaste är att utveckla de forumträffar som redan funge-
rar. Där finns både engagemang och idéer att utveckla.

Reflektioner kopplat till arbetet med mindre avtals-
områdena
Företrädarskapet för medlemmarna på mindre ar-
betsplatser utan klubbar eller förtroendevalda är en 

utmaning för vår organisation. Och att utveckla vårt 
arbete mot de mindre avtalsområdena är nödvändigt. 
Inte bara för att vi växer i medlemsantal och i andel av 
Visions medlemmar där, utan också för att det utmanar 
våra arbetssätt som traditionsenligt varit mer anpassade 
till det stora avtalsområdet för kommuner, landsting 
och regioner.  Därför är både organiseringen av klubbar 
och att få representanter på arbetsplatserna viktigt. Här 
krävs också ett tätt samarbete mellan förtroendevalda 
och kansliet för att hitta smarta lösningar. Vi behöver 
vara flexibla och också bejaka och utveckla nya arbets-
former.

Även om det visat sig vara svårt att hålla igång nätverk 
och få ombud att prioritera sådan verksamhet är viktigt 
att ändå stödja de initiativ som skapas av förtroende-
valda och att erbjuda resurser när så sker. Det är viktigt 
att försöka skapa och upprätthålla dialogforum både 
regionalt och på nationell nivå för dessa avtalsområden 
så att medlemmarnas erfarenheter och synpunkter kan 
tas tillvara.

Med anledning av analysen kring förutsättningarna för 
fackligt engagemang på arbetsplatsen inom de mindre 
avtalsområdena beslutade förbundsstyrelsen vid sitt 
sammanträde i juni 2016 att ge uppdrag till kansliorga-
nisationen: 

att  ge ett ökat stöd för ett utvecklat fackligt arbete  
  inom berörda avtalsområden. Insatserna ska  
  prioriteras utifrån behov och utvecklingsmöj- 
  ligheter och fokusera på små och medelstora  
  arbetsplatser.

att  utöka och utveckla den uppsökande verksam -
  heten för att rekrytera representanter på så  
  många arbetsplatser som möjligt.

att  forum utvecklas till att även fungera som möt- 
  esplatser för reflektion och utvecklingsarbete,  
  som ett led i att skapa större delaktighet och  
  understödja lokalt engagemang.

att  fortsätta att stödja initiativ till regionala nätverk
 
att  säkerställa att även medlemmar utan lokal 
  organisation eller lokal företrädare ges möj-
  ligheter att ha inflytande över sina ombud i  
  beslutande organ och avtalsgrupper 

Inom ramen för dessa beslut ligger olika typer av insat-
ser för att förstärka och utveckla förutsättningarna för 
ett utvecklat fackligt engagemang inom privata avtals-
områden. 
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Precis som beslutet på förbundsmötet 2014 gav ut-
rymme för, har förbundsstyrelsen under arbetets gång 
också genomfört en del åtgärder som inte krävt några 
formella beslut av ett förbundsmöte.

Medlemskommunikation, närvaro och inflytande 
Den sociala medier-strategi som förbundsstyrelsen tagit 
fram handlar om att Vision ska ha en äkta närvaro som 
bygger på dialog och att bygga relationer. Den samlade 
medlemskommunikationen handlar också om ett ökat 
medlemsinflytande för de medlemmar som väljer att 
kommunicera den här vägen.
Vi pratar om en digital facklig närvaro som innebär att 
vi ska finnas i sociala medier eftersom våra medlem-
mar, potentiella medlemmar, förtroendevalda, politiker 
och media finns där. Att fortsätta öka Visions närvaro 
i sociala medier, där många av våra medlemmar och 
potentiella medlemmar befinner sig, är därför strate-
giskt viktigt. 

Under de senaste åren har också arbetet med att efter-
fråga och kanalisera olika medlemsgruppers åsikter ut-
vecklats. Bland annat har opinionsbildning och arbete 
kring socialtjänstens villkor till stora delar grundat sig i 
de synpunkter vi systematiskt samlat in från de yrkes-
verksamma inom området. 

Utvecklat möjligheterna för att rösta digitalt
Under 2015 och 2016 har Vision utbildat personal i ett 
webbverktyg som inte bara fungerar för enkäter utan 
också fungerar för personval. Numera kan minst en 
person på varje center använda sig att detta för att t ex 
bidra till ökat demokrati. 
Denna möjlighet har bland annat med framgång an-
vänts av center som ansvarar för att hålla i processen 
för riksmandat för ett avtalsområde och gett berörda 
medlemmar möjlighet att rösta via web-omröstning 
istället för via fysiska möten eller telefon. På det sättet 
kan fler medlemmar ge sin röst hörd än om vi använt 
oss av våra mer traditionella val- och mötesformer. 
Denna modell kan anpassas och utvecklas utifrån olika 
regionala förutsättningar och möter behovet av att till 

exempel kunna utse sina ombud till förbundsmötet.

I region Norr har de vid tre tillfällen hanterat nomine-
ring och röstningen för drygt 1200 medlemmar i Lands-
tingsavdelningen i Västerbotten. Det har absolut ökat 
demokratin och inflytandet för medlemmar som annars 
inte skickar in nomineringar och/eller har möjlighet att 
fysiskt delta på årsmötet. Efter valresultatet fastställer 
årsmötet valresultatet. 

Vid nominering av ombud till olika riksmandat publi-
cerade Stockholmscentret länkar för att medlemmar 
enklare kunna vara med och nominera. Även Riksklub-
barna Previa och Rikstolksavdelningen, Ekumeniska-
sektion tar också hjälp av centret i Stockholm när man 
väljer styrelser. De använder röstningsverktyget för att 
öka demokratin. 

Som en konsekvens av det utvecklade arbetet kring 
digitala verktyg vid omröstning föreslås också till årets 
förbundsmöte en del erforderliga stadgejusteringar. 
Dessa återfinns i en särskild handling.

Insatser för lokal påverkan
En viktig del i Visions arbete är att vi måste visa på 
handlingskraft. Även om alla initiativ inte alltid resulte-
rar i fullständig framgång är initiativen i sig viktiga för 
att skapa medlemsengagemang. Det behöver vi arbeta 
ännu mer med, inte minst på lokal nivå. En metod som 
vi under de senaste åren velat öka intresset för är att på 
ett mer systematiskt vis arbeta med intresseförhand-
lingar. Vi vet att detta på många håll är framgångsrikt, 
men metoden bör tydligare understödjas och spridas. 
Här sker också en kontinuerlig utveckling.

Insatser för ökad transparens
Under arbetet med MDO har förbundsstyrelsens metod 
att direkt ta upp frågeställningar och pågående arbe-
ten i både samordningsgrupper och bland avdelningar 
och klubbar varit framgångsrikt och ska utvecklas och 
systematiseras. Både som ett sätt att bidra till ökat 
engagemang hos förtroendevalda inom organisationen, 

Arbete under 
utveckling
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men också för att synliggöra och tydliggöra förbunds-
styrelsens roll och styrning av Vision. Sist men inte 
minst innebär det också att förbundsstyrelsens arbete 
blir mer transparent och ännu tydligare öppnar upp för 
synpunkter från fler delar av organisationen. 

Förslaget att påbörja en översyn av förbundsmötets roll 
och funktion hänger också ihop med förbundsstyrelsens 
ambition att vara transparenta och utveckla sina egna 
mötes- och beslutsformer.   Vi anser att det finns ett 
behov av att i hela organisationen hela tiden utveckla 
formerna för hur vi kan effektivisera beslutsfattande 
och åstadkomma resultat. Redan nu finns möjligheter 
att motionera till förbundsstyrelsen löpande under året. 
Här finns utvecklingsmöjligheter inte minst vad det 
gäller att idéspridning och återkoppling. Under arbetet 
har det också kommit upp konkreta förslag för att öka 
öppenheten och t ex marknadsföra en digital ”idélåda” 

dit medlemmar kan skicka in förslag som sedan behand-
lades av förbundsstyrelsen och redovisades via vision.se. 
På samma sätt har arbetet med MDO satt fingret på 
hur vi på webben eller i olika material uttrycker oss när 
vi beskriver oss själva, vår organisation och hur demo-
kratin fungerar. Och vi kan konstatera att det ibland 
är svårbegripligt. Därför har ett arbete med att se 
över språkbruk och också på ett enkelt och tydligt sätt 
beskriva den interna beslutsprocessen. Och vi behöver 
på alla nivåer också bli tydligare i hur Vision företräder 
medlemmarna mot arbetsgivaren.
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Förbundsstyrelsen har under arbetet stärkts i sin upp-
fattning att konsekvensen av arbetet med MDO i hög 
grad måste leda till insatser som syftar till att stärka 
medlemmars möjlighet till påverkan och inflytande på 
den lokala organisationen. Samtidigt finns det också ett 
antal konkreta förändringar som ska genomföras på na-
tionell nivå och inom kansliorganisationen. Insatser för 
att öka Visions transparens, tillgänglighet och tydlighet 
gentemot medlemmar och förtroendevalda. Inte minst 
måste kommunikationen bli tydligare och bättre spegla 
hela organisationen – ett sammanhållet Vision.

I ljuset av detta finns också ett behov av att det centrala 
valutskottet får en sammansättning som bättre speg-
lar hela Vision. Nuvarande ordning är att respektive 
region föreslår ”sina” representanter till det centrala 
valutskottet, vilka sedan formellt fastställs på förbunds-
mötet. Det blir således snarare regionernas valutskott, 
än förbundsmötets valutskott. Det medför att valet av 
valutskott saknar det helhetsperspektiv som återfinns i 
valordningen och som används vid val av andra natio-
nella representanter och grupper. I förbundets valord-
ning poängteras att särskild hänsyn ska tas till jäm-
ställdhet mellan män och kvinnor och en åldersmässigt 
jämn fördelning. Vidare ska mångfald främjas och hän-
syn tas till representation av olika yrkeskategorier, olika 
arbetsgivare (kommun, landsting, privat, bolag, kyrkan 
etc.) samt olika avdelningar och klubbar intressen.

Förbundsstyrelsen ser att det finns en utvecklingspoten-
tial när det gäller att reformera och utveckla förbun-
dets styr- och arbetsformer och detta arbete måste ske 
löpande på olika vis. I detta dokument föreslås ett antal 
insatser för att ta ytterligare steg i den riktningen.
En hel del av de resonemang som förts inom ramen för 
MDO har också haft en tydlig påverkan på förbundssty-
relsen arbete med Vi är Vision som också presenteras på, 
och ska beslutas av, förbundsmötet 2016. 
Resultaten från Novusundersökningen har en direkt 
koppling till flera av de mål som formuleras i det 
dokumentet och har till syfte att utveckla Vision till 
en modern demokratisk organisation. Det gäller till 

exempel målen kring att ha en representant på varje 
arbetsplats samt målen kring ökat medlemsinflytande 
och ökad nöjdhet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbunds-
mötet besluta 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta 
  ett arbete där förslag på förbättringar av trans-
  parens, nya arbetssätt och inkludering löpande 
  genomförs och redovisas

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja en 
  översyn av förbundsmötets roll och funktion

att  ge förbundsstyrelsen ett särskilt uppdrag att 
  utveckla sina egna arbetsformer

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att säkerställa 
  att en regional dialog genomförs gällande 
  representation vid regionala förbundskonferen
  ser, regionkonferenser och förmöten

att  för att nå målet om minst en representant på 
  varje arbetsplats fortsätta utveckla metodstöd,  
  utbildning och roll för våra lokala  represen- 
  tanter och ombud

att  till förbundsmötet 2018 förändra hanteringen 
  för hur det centrala valutskottet väljs för att på 
  ett tydligt vis följa valordningen när det gäller 
  representation av avdelningar och klubbar, 
  arbetsgivare (kommun, landsting, privat, bolag, 
  kyrkan etc.) jämställdhet, ålder och mångfald

att  erbjuda standardiserade NMI-mätningar 
  (NöjdMedlemsIndex) till avdelningar och 
  klubbar

Avslutande ord




