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Ordförande Veronica  
Magnusson om 2018
Hur vill du beskriva 2018? 

”Som året då vi vågat drömma för att kunna agera här och nu. Vi har 
tagit viktiga steg i att bygga framtidens arbetsliv. Vision har jobbat 
länge för ett mer mänskligt arbetsliv. ”Jag är ingen maskin” gäller 
än – vi ska må bra på jobbet och vår kompetens ska tas tillvara, också 
när arbetslivet blir mer digitaliserat. 2018 har vi använt Vision för att 
realisera våra drömmar och det har gett konkret resultat.”

Vad är du mest stolt över? 

”Alla insatser som medlemmar och förtroendevalda gör på arbets-
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”Vi ska fortsätta  
växa för att behålla 
och öka vår styrka 

och våra möjligheter 
att påverka.” 

Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?

Michael Karlsson,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”För mig är det viktigaste som hänt att vi fortsät-
ter växa i medlemsantal och har ett starkt fokus 
på rekrytering av nya medlemmar. Förbundsmötet 
är också en av årets viktigaste händelser, där vi 
tog många beslut som syftar till att modernisera 
våra demokratiska processer och involvera fler i 
våra beslut och öka engagemanget i Vision. ”

platserna varje dag. Jag är också stolt över att vi tagit modiga 
beslut på Förbundsmötet. Vi ska utveckla Vision och skapa mer 
inflytande för fler medlemmar. Det krävs mod att förändra struk-
turer.”

I januari 2019 hade Vision 197 000 medlemmar, vilket var ett 
nytt rekord. Varför tror du att Vision växer så mycket? 

”För att vi fortsätter jobba målmedvetet med att rekrytera med-
lemmar och för att alla vi som är engagerade i Vision ställer frågan 
om medlemskap. 2018 har vi haft starkare närvaro på arbetsplat-
ser, lärosäten och synts via husbilarna och i TV. Visions styrka är 
att vi skapar inflytande och anstränger oss för att jobba med det 
som är viktigt för våra medlemmar.”

Vad har varit roligast i ditt uppdrag som förbundsordförande 
under året? 

”Att träffa medlemmar på deras arbetsplatser och att följa alla 
fackliga segrar. Det starkaste ögonblicket var när en person berät-
tade för mig hur avgörande det har varit för hennes barn att Vision 
tar tydlig ställning för att arbetslivet ska vara öppet. Det gjorde att 
en ung person vågade komma ut. Då grät jag en skvätt över att vi 
kan spela roll så konkret.” 

Vilka är de viktigaste frågorna för Visions medlemmar?

”Att ha rätt förutsättningar att göra sitt jobb och samtidigt må bra. 
Det kan handla om många olika saker; lön, arbetsmiljö eller att vi 
ska behandlas lika, fast vi är olika. Oavsett hur det tar sig uttryck 
så har Vision verktyg som ger medlemmar möjlighet att utvecklas i 
sitt yrke och påverka sin arbetsplats. Varje medlem ska kunna göra 
sitt jobb till sin dröm.”

Vilka utmaningar behöver Vision ta tag i 2019? 

”Vi ska fortsätta växa för att behålla och öka vår styrka och våra 
möjligheter att påverka. Vi ska fortsätta göra arbetslivet mer 
mänskligt och medlemmarna ska i ännu högre utsträckning känna 
att de har nytta och glädje av Vision.”
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Visions mål är att vara starka på arbetsmarknaden – och genom 
den styrkan åstadkomma resultat för medlemmarna. Hela organi-
sationen hade som mål att totalt rekrytera minst 1 900 nya med-
lemmar per månad under 2018.

Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, 
ett arbetsliv som ger möjlighet till gemenskap och utveckling.

Visions medlemslöfte är att den som är medlem ska få ut så 
mycket som möjligt av sitt arbetsliv. 

Fem hjärtefrågor ligger till grund för Visions arbete. Med 
utgångspunkt i hjärtefrågorna jobbar vi på alla nivåer för att göra 
arbetslivet bättre för Visions medlemmar. Allt för att du som är 
medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. 

All verksamhet som Vision genomförde under 2018 kan kopplas till målen, medlemslöftet  
      och hjärtefrågorna.

På Visions förbundsmöte i Malmö hösten 2016 beslutades om fem nya hjärtefrågor, som   
      präglat arbetet från och med 2017. 

Visions mål, medlemslöfte 
och hjärtefrågor 2018
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Visions hjärtefrågor
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.

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.

Förutsättningar för chef- och ledarskap

Vision ser chefsyrket som en profession och anser att chefer ska ha goda förutsättningar för 
att kunna utöva och utveckla sitt ledarskap. Det handlar om väl fungerande verksamhetssys-
tem, 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. 

Framtidens arbetsliv

Vision är aktiva i utvecklingen av arbetslivet.
Vi driver frågor kring kunskaps- och yrkesutveckling, det vill säga medlemmarnas möjlighe-
ter 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.

Fair Union

Vision är en Fair Union. Det innebär att vi arbetar aktivt för mänskliga och fackliga rättig-
heter 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.
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Rekordmånga medlemmar i Vision
Vision växer för åttonde året i rad. Sista december 2018 hade Vision 
totalt 197 336 medlemmar inklusive studenter och pensionärer. 
Det är en nettoökning med 1,2 procent jämfört med året innan. 
138 468 av medlemmarna är yrkesverksamma, 18 881 är studenter 
och 39 987 är pensionärer. 23 412 personer valde att bli medlemmar 
i Vision under 2018. Av dessa var 17 500 yrkesverksamma och 5 912 
studenter.

Största yrkesgrupperna

Visions största yrkesgrupper finns inom administration, socialt 
arbete, chefer, teknik och miljö och samhälle och politik. Bland 
nya medlemmar ökar vi inom socialt arbete, samhälle och politik 
samt upphandling. 

Största delen av de medlemmar som lämnar Vision gör det för 
att de går i pension eller byter verksamhetsområde och inte längre 
kan vara kvar i förbundet

Olika rekryteringssätt

Under året genomfördes två ”värva kollega-kampanjer” via mejl 
till medlemmar med uppmaningen att rekrytera sina kollegor till 
Vision. Kampanjerna spreds även via sociala medier. Som tack 
fick både den som värvade och värvades var sitt presentkort. Vi 
genomförde även en kortare kampanj i juni då den som värvade 
fick välja mellan en Visions-ryggsäck och ett Visions-paraply. 
Vision hade också separata kampanjer för chefsmedlemmar. Till 
exempel kontaktades chefer inom Visions organisationsområde i 
syfte att berätta om vårt erbjudande för chefer och rekrytera dem 
till Vision Chef. Uppdateringar från studentmedlem till yrkesverk-
sam medlem ökar. Cirka 11,6 procent av de nya medlemmarna 2018 
var studenter som blivit yrkesverksamma medlemmar. 

Allt fler förtroendevalda och anställda tar hjälp av Medlemstip-
set i sitt rekryteringsarbete. Medlemstipset innebär att anställda 
på  Vision rekryterar via telefon. De ringer på tips på potentiella 
medlemmar inom Visions organisationsområde, vars namn de ofta 
får från förtroendevalda. 

En annan viktig kanal för att nå nya medlemmar är att annon-
sera på sökmotorerna Google och Bing. 

Husbilsturné över hela landet

Under 2018 har hundratals orter runt om hela landet besökts av 
Visions husbil – Visions mobila center.

Visions center i Västerås satte tonen med sin husbilsturné 2017. 

Mål:  
Öka i facklig  
styrka 

200 000

190 000

180 000

170 000

160 000

150 000

År 2012  13  14  15  16  17  18

Medlemsutveckling
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2018 blev alla Visions sju center mobila och åkte ut på husbilsturné 
för att stärka dialogen på arbetsplatserna. Förtroendevalda och 
anställda i Vision har träffat tusentals medlemmar och potenti-
ella medlemmar på olika arbetsplatser för att berätta om Vision. 
Turnén startade den 22 mars med besök i Karlstad och avslutades 8 
november på landstinget i Sörmland.

Tillsammans har vi haft en dialog kring hur medlemmar och 
potentiella medlemmar har det på jobbet, på många ställen kunnat 
överlämna konkreta förslag på förbättringar till arbetsgivarna och 
– inte minst - berättat om vad ett medlemskap i Vision innebär.

Rekryteringsdag och rekryteringsgala

Under Rekryteringsdagen och Rekryteringsgalan den 1 februari 
2018 fick vi chansen att uppmärksamma rekryteringsstjärnor runt 
om i landet och utbyta erfarenheter. Syftet med galan var att sprida 
goda exempel och att göra varandra bättre, samt att hylla Visions 
rekryteringshjältar och tillsammans fira rekryteringssegrar.

Årets Rekryteringsstjärna utsågs, priset gick till Maria Högberg 
från Älvkarlebyavdelningen. 

Förbundsstyrelsens specialpris gick till Norrköpingsavdelningen.

Kategori: Bolag fler än 40 medlemmar
Vinnare: Stockholms Stadsmission 
Vision
Antal nya medlemmar (%): 31,19%

Kategori: Bolag färre än 40 medlemmar
Vinnare: Vision Dalatrafik
Antal nya medlemmar (%): 77,42%

Kategori: Kommun fler än 250  
medlemmar
Vinnare: Vision avd 018 i Falkenberg
Antal nya medlemmar (%): 19,01%

Kategori: Kommun 101-250 medlemmar
Vinnare: Klippanavdelningen
Antal nya medlemmar (%): 33,33%

Kategori: Kommun färre än 100 
 medlemmar
Vinnare: Visionsklubben Knivsta 
 kommun
Antal nya medlemmar (%): 31,40%

Kategori: Stift
Vinnare: Stiftsavd Härnösands stift 
(Sundsvall)
Antal nya medlemmar (%): 16,74%

Kategori: Landsting
Vinnare: Vision Region Uppsala
Antal nya medlemmar (%): 12,72%

Vinnare i de olika kategorierna

Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?

Eva-Lena Gunningberg,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”Förbundsmötet i Solna, där vi tog många och 
viktiga beslut inför framtiden bland annat antogs 
många av förslagen i rapporten ”Utvecklad organi-
sation för inflytande och engagemang”.
Viktigt är även att vi för åttonde året i rad ökar i 
antal medlemmar.”
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Medlemslöfte:  
Du ska få ut så mycket som 
möjligt av ditt arbetsliv

Vision direkt
Vision Direkt är Visions fackliga och arbetsrättsliga rådgivning för 
medlemmar och förtroendevalda. Man kan ringa och mejla varje 
vardag mellan klockan 8 och 20. Man kan även chatta via vision.se 
under en del av dagen.

Under 2018 hade Vision Direkt 100 000 kontakter. Av dessa var 
65 000 telefonsamtal, 30 000 mejl och 3 000 chattsamtal. Frågorna 
handlade om sådant som löner, arbetsmiljöer, sjukskrivningar, ar-
betstider, villkor för anställningar och medlemsförmåner. Huvud-
delen av frågorna kom från medlemmar, men även många förtroen-
devalda hörde av sig för att få stöd i sitt fackliga arbete.

Vision Direkt ansvarade för ett antal hundra inlägg från med-
lemmar och andra på Visions facebook-sidor. Kontakterna var en 
blandning av raka frågor, kritik och beröm, inte minst som resultat 
av Visions inlägg i olika frågor.

Under året blev 2 300 personer medlemmar i Vision efter kontak-
ter med Vision Direkt. Många som kontaktade Vision Direkt för 
att begära utträde beslöt också att stanna kvar i förbundet efter en 
dialog med en rådgivare.

Under 2018 tog det i snitt 45 sekunder efter knappvalet i telefo-
nen innan man kom fram till en rådgivare. På grund av GDPR, 
EU:s nya europeiska förordning för att skydda personuppgifter, in-
förde Vision Direkt en personlig digital identifiering i knappvalet. 

Vision Direkt svarade för rådgivningen för Chef Direkt, med to-
talt 2 300 kontakter från medlemmar som är chefer. Dessutom hade 
Vision Direkt 150 kontakter för Fackligt center för papperslösa, 
vars rådgivning Vision stått för i alla de tio år då det förbundsge-
mensamma centret har funnits.

Under året fortsatte Vision Direkt med extern hjälp att förbättra 
samtalsmetodiken i rådgivningen.

Ett antal nya rådgivare anställdes under året, vilket gav god på-
fyllnad av kunskap och erfarenheter. Ett annat sätt att öka kunska-
pen i rådgivargruppen var att arrangera nio egna miniseminarier 
om de ämnen som var mest relevanta. 

Vision Direkt fick under året samordningsansvaret för ärende-
utvecklingen i kansliet. Arbetet har skett tillsammans med centren 
i Malmö, Stockholm, Sundsvall och Västerås. Syftet har varit att 
göra hanteringen mer effektiv och enhetlig av inkommande för-
frågningar till kansliet från arbetsgivare och förtroendevalda. 

Vision Direkt ansvarade för faktabanken Fakta Direkt. Den 
vänder sig sedan några år tillbaka också till förtroendevalda som 
kan ha mycket hjälp av den i sina uppdrag.

Under året blev  
2 300 personer 

 medlemmar i Vision 
efter kontakter med 

Vision Direkt.
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Utbildningsverksamheten 2018
Vision erbjuder kortare och längre fysiska utbildningar, kurser, 
seminarier och e-utbildningar till medlemmar och förtroendeval-
da. Under året har vi genomfört 89 fysiska utbildningstillfällen och 
25 webbseminarier med totalt 1 276 deltagare. 4 732 medlemmar och 
förtroendevalda har deltagit i någon av våra e-utbildningar.

Vi har fortsatt ta steg i utvecklingen av formerna för digital 
utbildning och blandade upplägg med ett ökat antal webbsemina-
rier,  filmer och omarbetning av befintliga utbildningar. Här kan 
bland annat nämnas utbildningen för huvudskyddsombud som 
lanserades i sin nya form i november, arbetet med den webbaserade 
utbildningen för Vision-ombud och filmen ”Intresseförhandling – 
från fikabord till resultat”. Under året slutfördes också arbetet med 
den normkritiska utbildningen ”En arbetsplats för alla”. I arbetet 
med att skapa bättre förutsättningar för ett modernt utbildnings-
stöd har också en förstudie för en ny utbildningsportal genomförts 
under hösten 2018.

Vid förbundsmötet i september beslutades sex övergripande 
principer för ett utbildningsstöd som gör skillnad. Principerna är 
resultatet av det gedigna arbete som gjorts med att utreda och analy-
sera utbildningsstödet i Vision sedan förbundsmötet 2016. De utgör 
ramen för det framtida utbildningsstödet i förbundet och utifrån 
beslutet har ett arbete inletts med att prioritera och planera arbetet 
med att förverkliga principerna. Detta är ett arbete som under led-
ning av utbildningsgruppen kommer att involvera hela förbundet 
genom en referensgrupp.

Vision får överlag väldigt god återkoppling i utvärderingen  av 
våra utbildningar. Deltagarna är nöjda och vi når våra högt ställda 
utbildningsmål.

Vision.se under 2018
Under det gångna året har antalet besökare på vision.se legat på 
samma nivå jämfört med året innan. Vi har haft 2 287 502 besökare. 

De mest besökta sidorna under året har varit:

Startsidan
Lönestatistik
Medlem
Kontakt
Medlemsförmåner
Avtal - kommun och landsting

De vanligaste trafikkällorna (varifrån besökarna kommer):

Google organiskt
Direkttrafik
Google annonsering
Nyhetsbrev
Facebook
Bing

GDPR

Under våren har ett stort arbete analys- och anpassningsarbete 
utförts på vision.se samt i våra mätverktyg för GDPR. Arbetet med 
GDPR fortsätter kontinuerligt och är något som vi har med i varje 
ny funktionalitet som vi tar fram.  

A-/B-testning

Vi har under året genomfört A-/B-testning av våra landningssidor 
för Google AdWords. Detta har lett till att vi har optimerat sidorna 
för att uppnå bäst resultat. 

4 732 medlemmar 
och förtroendevalda 

har deltagit i  
någon av våra  

e-utbildningar.
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Appen för förtroendevalda 

Under hösten lanserade Vision en app för förtroendevalda. Appen 
förenklar det fackliga uppdraget för de förtroendevalda genom 
tillgång till fv-mejlen, lönestatistik, kurser och aktiviteter, min 
avdelning med kontaktuppgifter till övriga förtroendevalda samt 
kontakt till Vision Direkt. I appen finns även värva medlem där 
förtroendevalda på ett enkelt och snabbt sätt kan registrera nya 
medlemmar. Bara ett fåtal uppgifter krävs och sedan skickas ett 
mail till den nya medlemmen som får komplettera de övriga upp-
gifterna. 

Nyhetsbrev
Vision har skickat ut 1,6 miljoner nyhetsbrev under 2018. Öpp-
ningsfrekvensen varierar beroende på målgrupp men den genom-
snittliga öppningsfrekvensen ligger på cirka 30 procent.

Sociala medier 
Engagemanget på Visions konton i sociala medier har under 2018 
fortsatt att öka stort. Vision använder främst Facebook, Instagram, 
Twitter och Linkedin som sociala plattformar. Antalet följare har 
ökat i alla kanaler under 2018 och den största kanalen är Visions 
huvudsida på Facebook som 31 december 2018 hade drygt 28 398 
följare. Vid samma tidpunkt hade Vision 5 141 följare på Twitter 
och 2 097 följare på Instagram. Vision har också en Facebooksida 
för chefsmedlemmar som följs av 3 564, en Facebooksida för stu-
dentmedlemmar med cirka 3 811 följare samt en sluten grupp för 
förtroendevalda med 1 664 medlemmar. I förtroendevalda-gruppen 
kan medlemmarna ta del av viktiga nyheter, dela med sig av sina 
egna erfarenheter, ställa frågor samt diskutera olika angelägenheter. 
Vision beslutade att starta en tillfällig diskussionsgrupp på Face-
book inför Förbundsmötet 2018 som togs bort ett par månader efter 
Förbundsmötets slut. Gruppen fanns till för de som ville diskutera 
diverse motioner med andra medlemmar i Vision. Slutligen följs 
Tidningen Visions Facebooksida av 3 702 personer. Utöver platt-
formarna som Vision har kanaler på som drivs från resurscentret i 
Stockholm har många avdelningar runt om i landet sina egna sociala 
kanaler.

Press
Vi mäter vår publicitet i traditionella och sociala medier genom 
medieanalyser som visar att Vision är omtalat i framförallt föl-
jande ämnen: arbetsmiljö, socialtjänst, chefer, avtal och löner samt 
jämställdhet. Våra talespersoner, det vill säga personer från Vision 
som blir citerade i media, finns i cirka 60 procent av alla artiklar 
vilket är högt jämfört med andra förbund. 2018 har Vision omskri-
vits i 2 650 artiklar i traditionella medier och av dessa har cirka 
12 procent positiv tonalitet och 3 procent negativ tonalitet. Under 
2018 har följande nyheter uppmärksammats mest: rapporten om 
medicinska sekreterares arbetsvillkor, vårt arbete om kuratorers 
och social arbetares förutsättningar och villkor samt nyheter om 
chefers förutsättningar att leda. 

Tidningar 
2018 producerades åtta nummer av Tidningen Vision och fyra 
nummer av Chefen i fokus. Tidningen Vision nådde cirka 190 000 

19 000  
läsare

190 000  
läsare
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Engagemangskiosken

      

Föreläsning 
Fika 
Lunch
After work 
Film 
Frukost 
Sociala medier
Aktivitet på stan 
Årsmöte Medlemsmöte 
Debattartikel 
Manifestation
Klädbytardag
Synlighet på arbetsplats (a�sch m.m.)
Prata med nyanställda
Blogg
Intresseförhandling

Kategorier
Yrke och karriär
Rekrytering
Hållbart arbetsliv
Lön
Avtal
Medlemsförmåner
Fackligt uppdrag (ny)

medlemmar och Chefen i fokus drygt 19 000 chefer och HR-personer. 
Redaktionen fortsatte med fördjupad yrkesbevakning till sex priori-
terade yrkesgrupper; tekniker/ingenjörer, tandvård, Social-Qrage 
(medlemmar i socialtjänsten), administratörer, samhälle/politik och 
medicinska sekreterare. Förutom dessa gick det även ut specialinrik-
tade sidor till medlemmar inom områdena kultur och kyrka. 

Redaktionens arbete med att öka kännedomen om yrkeseditio-
nerna både bland förtroendevalda och bland medlemmar, har gett 
resultat. Yrkeseditionerna har satt sig ordentligt, speciellt bland 
förbundets stora medlemsgrupper som tandsköterskor, medicinska 
sekreterare och tekniker. Samtliga yrkeseditioner finns också sam-
lade på vision.se/tidningenvision samt under fliken Ditt yrke.  

Under 2018 producerade redaktionen också ett antal temanum-
mer. På våren, i nummer 2 och 3, handlade det om löner och på 
hösten, i nummer 7, var temat förtroendevald. Till lönetemat pro-
ducerades en digital, interaktiv lönekarta där medellönerna för 23 
yrken i samtliga kommuner presenterades. Vi presenterade även en 
liknande karta över löner i landsting och regioner. 

Temanumret om att vara förtroendevald riktade sig framför allt 
till dem som nyligen tagit på sig ett fackligt uppdrag eller funderar 
på att göra det. Här intervjuades bland annat fackligt förtroen-
devalda som berättade om sina hjärtefrågor och drivkrafter. En 
grundlig genomgång av förbundets utbildningar och stöd till förtro-
endevalda presenterades också.  

Arbetsmiljöfrågor, både den fysiska arbetsmiljön och stress och 
kränkande särbehandling, är fortsatt viktiga frågor. Likaså en 
arbetsplats för alla. Flera reportage har ägnats åt HBTQ-frågor och 
jämställdhet. 

Chefen i fokus har gått på djupet i frågor som chefernas villkor 
och arbetsmiljö. Teman har varit beredskap (nr 1), rekrytering och 
personlighetstester (nr 2), tillfälliga chefsförordnanden (nr 3) samt 
digitaliseringen (nr 4). Dessutom har tidningen fortsatt att inspirera 
läsarna genom tips och porträtt av framgångsrika chefer. Chefen i 
fokus har också en framträdande roll i arbetet med att synliggöra 
Vision som ett chefsförbund. Chefsdueller och samtal om ledarskap 
har under 2018 arrangerats i tidningens namn, bland annat under 
Socialchefsdagarna och MR-dagarna. 

  

Engagemangskiosken
I Engagemangskiosken finns olika aktiviteter i färdiga koncept 
– från fika med lönetema till intresseförhandling om semesterväx-
ling. Syftet är att inspirera förtroendevalda och medlemmar att 
engagera sig på sina arbetsplatser. Under 2018 har flera nya aktivite-
ter adderats, däribland Drömarbetsplatsen: workshop för en bättre 
arbetsmiljö. Totalt har 895 engagemang genomförts.

Niklas Borg,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”Att vi lyckats bygga facklig 
struktur på många arbetsplatser 
där det tidigare saknats, att vi tar 
beslut för ökad demokrati och 
inflytande och att vi lagt grunden 
för en utbildningsverksamhet 
som gör skillnad.”

Dalia Eid  
ledamot i förbundsstyrelsen
”Det viktigaste som hände 2018 är 
alla regionala och nationella dialo-
ger vi hade med medlemmar och 
förtroendevalda inför förbunds-
mötet som ledde till de beslut och 
principer vi ska arbeta vidare med 
som förbundsstyrelse.”  

Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?
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Hjärtefråga:  
Lön och villkor

Hans-Jörgen Kronqvist,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”En av de stora händelserna som jag 
skulle vilja lyfta fram är förbundsmötet 
och hur spännande det ska bli att följa 
de stora utredningarna utbildning och 
utvecklad organisation för inflytande 
och engagemang. Härligt att Vision vill 

och vågar tänka och testa nytt. Den andra händelsen som jag vill 
lyfta fram är rekryteringsdagen och tillhörande gala i februari. 
Så många människor som brinner för Vision och att fler ska få 
vara med och att Vision ska öka i storlek och representativitet.”

Utvecklat stöd i den lokala löneprocessen
Lönen ska sättas nära individen med stöd från lokala företrädare 
som genom sitt arbete ger bästa möjliga förutsättningar för en god 
löneprocess. Vision har under året arbetat med att genom ett årshjul 
förtydliga förtroendevaldas roll i löneprocessen och inspirerar till 
aktiviteter kopplade till löneprocessen.

Tillsammans med tillsammans med SKL, Sveriges kommuner 
och Landsting, har Vision tagit fram en workshop om lönespridning 
för att öka kunskapen om behovet av en differentierad lönesättning.

Avtalsrörelse
Under året har ett antal mindre kollektivavtal förhandlats om med 
respektive motpart samtidigt som tillsvidareavtalen har genomgått 
sina årliga översyner. Lokala och nationella avtalsforum har genom-
förts. Samtliga avtal har uppdaterats för att hantera ny lagstiftning 
om karensavdrag.

Pensioner
Ett antal förändringar i gamla pensionsavtal för anställda inom 
kommun och landsting har framförhandlats tillsammans med SKL 
för att säkerställa framtida nivåer för de berörda grupperna som till 
största delen redan har gått i pension.

Maria Lindeberg,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”Det har hänt många vik-
tiga saker under året men det 
viktigaste är ju ofrånkomligen 
förbundsmötet. Så många bra 
och framåtskridande beslut 
som togs. Jag är stolt och glad 

över delegaternas mod att fatta beslut som tar Vision 
in i en ny era. Med nya mötes- och utbildningsformer 
kommer Vision möjliggöra en ännu större delaktighet hos 
medlemmarna.”

Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?
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Hjärtefråga:  
Hållbart arbetsliv  
– mer arbetsglädje

Arbetsmiljö
Visions medlemmar vill ha ett mänskligt arbetsliv. Det är ett 
arbetsliv där ingen blir sjuk av stress och där kompetens tas tillvara 
så att alla kan bidra till en bra verksamhet. Rapporten ”Använd 
verktygen för ett mänskligare arbete” släpptes i mars. Där upp-
märksammades Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö.  Över 2 000 skyddsombud och huvud-
skyddsombud som är medlemmar i Vision fick frågor om hur de 
upplevde sin egen och arbetsgivarens kunskap om föreskrifterna. 
Rapporten visar att föreskrifterna inte är tillräckligt kända och att 
utbildning behövs för både chefer och politiker.

Vision är part i organisationen Sunt arbetsliv. Vi medverkar vid 
framtagandet av olika verktyg och metoder för friskare arbetsplatser.

Samverkan kring psykisk ohälsa
I juni startade Vision ett samarbete med Ångestpodden om vikten 
av flera skolkuratorer som har förutsättningar att göra sitt jobb. 
”Var är min kurator?” kallades kampanjen. Tillsammans formu-
lerades en rad krav på landets kommunledningar. Krav för att för-
bättra elevhälsan men också för att göra kuratorers arbetssituation 
rimlig så att fler kan jobba förebyggande. Under Almedalsveckan 
anordnade Vision och Ångestpodden ett gemensamt frukostsam-
tal. Samtliga deltagare var eniga om en sak: trenden med ungas 
ohälsa måste brytas.

Uppdrag Etablering
Året inleddes med rapportrelease och frukostseminarium i januari 
om våra medlemmars förutsättningar att göra ett professionellt 
arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända. Rapporten 
”Uppdrag Etablering” gav på många sätt en positiv bild som bryter 
mot den problembild som oftast målats upp. I rapporten och i fru-
kostsamtalet framkom att många medlemmar har upplevt positiva 
förändringar på sina arbetsplatser som en följd av arbetet med flyk-
tingmottagande. Verksamheter har utvecklats, man har samarbetat 
mer och infört nya arbetssätt. 

Schyst arbetsliv och mångfald
Järvaveckan är en bra arena för Vision att sprida budskap kring 
”En arbetsplats för alla”. Vision deltog på plats med tält och 
samtal. Bland annat anordnades ett seminarium med tema Schyst 
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rekrytering tillsammans med Rättviseförmedlingen.
Visions mångfaldsarbete har diskuterats under året. RIM, rådet 

för integration och mångfald, har haft en självklar plats i Visions 
mångfaldsarbete. För att intensifiera och implementera det arbetet 
har förbundsstyrelsen beslutat att mångfaldsarbetet är en facklig 
kärnfråga och ska beaktas och genomsyras i allt vad Vision gör. 
Därmed har RIMs uppdrag upphört.    

Jämställdhet
Vision medverkade i kampanjen ”Lön hela dagen”. Det är en kam-
panj som belyser de strukturella löneskillnaderna. Jämställdhets-
dagarna genomfördes i Karlstad. Vision medverkade med monter, 
i seminarium och i paneler. Jämställda löner och ett mänskligare 
arbetsliv stod i fokus.
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Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?

Chef inom socialt arbete
Visions årliga socialchefsrapport fick i år titeln ”Drömjobb i framti-
dens socialtjänst”. Rapporten släpptes som vanligt i samband med 
konferensen Socialchefsdagarna. Rapporten tog avstamp i det stora 
rekryteringsbehovet som finns inom kommunernas verksamhet i all-
mänhet och i synnerhet inom socialtjänsten. Socialtjänsten har redan 
idag ett tufft rekryteringsläge. Den sköra förbättring för rekrytering 
som Vision såg i förra årets socialchefsrapport finns kvar men i årets 
mätning hade vi hoppats på ytterligare steg i rätt riktning. Tvärt om 
menar fler socialchefer att det rent generellt har blivit svårare att 
rekrytera personal.

På årets Socialchefsdagar genomfördes ett uppskattat semina-
rium, Chefs duellen, som på ett lättsamt sätt tar upp dilemman som 
chefer kan hamna i.

Äldreomsorgsdagarna är en stor konferens där Vision möter 
många medlemmar och också har möjlighet att rekrytera. 

Chefers förutsättningar
Vision jobbar för ett mänskligare arbetsliv - ett arbetsliv där vi 
känner arbetsglädje, får bidra med vår kompetens och kan vara oss 
själva. Chefer har en nyckelroll för att mångfaldsarbetet ska lyckas. 
Att jobba förebyggande med aktiva åtgärder ger en möjlighet att 
främja ett arbetsklimat av lika rättigheter fritt från diskriminering. 
Tillsammans med tre författare har Vision samlat konkreta tips 
för det förebyggande arbetet och tydlig information och kunskap 
om diskrimineringslagen. Allt finns samlat i Handbok för chefer – 
Diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Boken ingår i vårt samlade 
arbete med mångfald där även webbutbildningar ”En arbetsplats för 
alla” finns.

Under året har vi deltagit i flera olika konferenser och mässor, 
bland annat Chefsdagarna i Tylösand och Stora Samhällsgalan.

Hjärtefråga:  
Chefens  
förutsättningar

Katarina Holmqvist, ledamot  
    i förbundsstyrelsen

”Rekryteringsgalan som inledde 2018 var fantas-
tisk, så mycket engagemang och stolta förtroen-
devalda. Husbilsturnéerna runt om i landet, ett 
bra sätt att möta förtroendevalda, medlemmar 
och blivande medlemmar. Förbundsmötet var 
självklart en av årets höjdpunkter.  Gör ditt jobb 

till din dröm/Hållbart arbetsliv har genomsyrat 2018, oerhört viktigt och 
kommer bli en utmaning även 2019. Som vanligt händer så mycket där ute.” 



17

Framtidens socialtjänst - #framsoc
I samband med att regeringen tillsatte en utredning 2017 vars uppgift
är att göra en översyn av socialtjänstlagen startade Vision en med-
lemsdialog där vi tillsammans med studenter, chefer och medarbe-
tare inom socialt arbete diskuterar framtida behov och utformning 
socialtjänsten. Dialogen pågår både i digital form på nätet och med 
workshops för att ge största möjlighet till att påverka utredningen. 
Dialogen pågår både i digital form på nätet och med workshops för 
att ge största möjlighet till att påverka utredningen. Två workshops 
har genomförts i Stockholm där även utredare och samordnare 
från utredningen medverkade.

I dialogen har det identifierats flera faktorer som tillsammans 
ger en bättre socialtjänst. Rapporten, Fem faktorer för framtidens 
socialtjänst, släpptes i maj. Faktorerna belyser de mest angelägna 
åtgärderna för att ge socialarbetare goda förutsättningar för att de 
mest utsatta människorna ska få ett så bra socialt stöd som möjligt.

Utredningen har fått förlängd tid fram till halvårsskiftet 2020 
varför vi också förlänger dessa medlemsdialoger.

Välfärdsteknologi
Vision deltog i MVTe, mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa. 
Vision har varit med sedan starten 2015. MVTe är en konferens och 
mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktö-
rer och innovatörer i branschen. Här samlas kunskap och delas 
erfarenheter kring kommunernas arbete med att implementera 
välfärdsteknologi och e-hälsa. Vision medverkade med ett semina-
rium om IT-skyddsronder.

Hjärtefråga:  
Framtidens  
arbetsliv

Ove Jansson,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”Även 2018 har medlemsantalet fortsatt att öka 
och närmar sig nu 200 000 tack vare ett stort 
engagemang hos många förtroendevalda och 
anställda! Appen för förtroendevalda var ett vik-
tigt och uppskattat verktyg för att underlätta och 
förbättra stödet för förtroendevalda. Förbunds-

mötets beslut om utvecklad organisation för inflytande och engagemang är 
framtidsinriktade och innebär att vi utvecklar vår egen organisation med nya 
former av möten och inför digitala verktyg som stöd för detta.”

Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?
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Hjärtefråga:  
Fair Union

Att Vision är en Fair Union innebär att vi stolt lever som vi lär och 
tar aktivt ansvar för de handlingar och aktiviteter som vi utför. 
Visions Fair union-arbete fokuserar på Agenda 2030, och främst 
finns vårt arbete inom fyra av de 17 globala målen:

Mål 5 Jämställdhet.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 10 Minska ojämlikheten.
Mål 12 Hållbar konsumtion- och produktionsmönster.

Vision bidrar aktivt till Agenda 2030-delegationen. Delegationen 
har regeringens uppdrag att stödja och stimulera genomförandet av 
de globala målen för hållbar utveckling. För att få det medlemsnä-
ra perspektivet av det lokala arbetet med Agendan har en referens-
grupp av medlemmar från olika branscher bildats.  

Projekt Fair Union
Förbundsstyrelsen initierade projektet Fair Union för att stärka 
och utveckla Visions position som Fair Union. Målen är att höja 
medvetenheten och engagemanget för hjärtefrågan Fair Union 
samt att minska den klimatpåverkan som Vision som organisa-
tion står för. Projektet startade 1 november och avslutas sommaren 
2020. 

Hållbar upphandling
I samband med KOMMEK-mässan, lyfte Vision möjligheterna att 
göra socialt hållbara upphandlingar. Inför konferensen gjordes en 
undersökning bland medlemmar som är upphandlare. En majoritet 
av dessa såg goda möjligheter att ställa upphandlingskrav i nivå 
med kollektivavtal. Men många pekade också på att det saknas en 
vilja från chefer eller makthavare att ställa arbetsrättsliga krav.

Pridefestivaler
Vision verkar för allas lika värde och mot diskriminering på 
arbetsplatserna. Därför är det självklart för Vision att vara med på 
Pridefestivaler. Vision deltog under året i ett flertal Pridefestivaler 
runt om i landet. I samband med Europride-festivalen i Göteborg 
medverkade Vision även i två seminarium om mångfald och inklu-
dering.  

Vision verkar för 
allas lika värde och 
mot diskriminering 
på arbetsplatserna.
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Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?

Internationella utvecklingsprojekt
Vision bedriver internationella utvecklingsprojekt för att stödja 
fackförbund för offentliganställda i andra länder genom ekonomisk 
hjälp, utbildning och rådgivning. Projekten innehåller också delar 
där olika metoder för fackligt påverkansarbete återfinns.

Vision har varit delaktig i sex utvecklingsprojekt tillsammans 
med Public Service International, PSI. De är:

Projekt i Honduras, Paraguay och Swaziland drivs av enbart 
Vision.
Projekt i Nordafrika drivs tillsammans med fackförbundet 
Kommunal.
Projekten Refugee och Climate drivs tillsammans med  
Kommunal, Vårdförbundet, SSR och ST.

Internationella stipendier
Totalt har 237 ansökningar har skickats in från Visions medlemmar 
varav 39 har kommit från yrkesverksamma och 198 från student-
medlemmar. Visions internationella stipendium har beviljats till 
åtta yrkesverksamma och 12 studenter som fått 15 000 kr vardera 
under 2018. Pengarna har bland annat gått till att skriva uppsatser 
om kvinnliga migrantarbetares villkor i Thailand, undersöka hur 
fackförbund verkar för att höja statusen hos socialarbetare i Eng-
land och besöka fackförbund i Kanada för att lära om deras arbete 
mot sexuella trakasserier.

Solidaritetsfonden
Solidaritetsfondens pengar används i första hand till att ge stöd åt 
fackliga kollegor i andra länder, som på något sätt har råkat illa ut. 
Årets största donation har gått till Turkiets rättshjälp.

Internationellt arbete
Den stora delen av arbetet inom de globala fackfederationerna har 
ägnats åt kongressförberedelser (EPSU) och kongressefterarbete 
(PSI). De två politikområden där Vision har varit särskilt aktivt 
har gällt Våld och trakasserier i arbetslivet (framförallt via TCO) samt 
olika frågor som hänger samman med arbetsliv och digitalisering. 

Vision medverkade vid en konferens i Berlin där man diskute-
rade hur facken kan jobba med kollektivavtal och partsdialog för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar när arbetsplatser digita-
liserar och automatiseras. Vision hade ett seminarium som lyfte 
IT-skyddsronder. 

En studieresa för förbundsstyrelsen till Bryssel och London har 
genomförts.

Lars-Åke Josefsson,  
ledamot i förbundsstyrelsen
”Det som varit mest spännande för mig under 2018 
har varit allt förberedande arbete med dialoger 
inför förslag till förändringar till förbundsmötet 
och det stora arbetet med hjärtefrågan framtidens 
arbetsliv. Många samtal med förtroendevalda i 
dessa frågor samt även förbundsmötet i sig varit 
viktiga.”

Solidaritetsfondens 
pengar används  

i första hand till att 
ge stöd åt fackliga 

kollegor i andra 
länder.
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Förbundsmötet

Visions förbundsmöte 2018 genomfördes i Solna den 27-29 septem-
ber. 222 ombud fattade beslut om 76 motioner och andra förslag. För 
första gången användes ett system med direktbehandling av motio-
ner, som möjliggjorde att icke omstridda frågor efter diskussion på 
förmötena kunde gå direkt till beslut vid förbundsmötet. På mötet 
antogs en rapport som förbundsstyrelsen lagt fram, med förslag 
till en utvecklad organisation för inflytande och engagemang. Nya 
arenor för inflytande, engagemang och handlingskraft liksom för-
ändrad motionsbehandling och digitaliserade processer var några av 
delarna i rapporten. 

Flest motioner rörde områdena hållbart engagemang, utbildning 
samt villkor. Automatisering och digitalisering i arbetslivet var tema 
på mötet. En workshop hölls på detta tema, och två interaktiva robo-
tar från Linköpings Universitet fanns på plats i utställningshallen. 

Ett fyllnadsval av ledamot till förbundsstyrelsen, samt av en revi-
sorsersättare skedde. På mötet valdes även ett nytt centralt valut-
skott för åren 2018-2020. 

Förbundsmötet 2018 var ett miljödiplomerat event. Detta innebär 
att Vision strävade efter att minska miljöpåverkan under förbunds-
mötet på bästa möjliga sätt, bland annat genom val gällande ombu-
dens färdsätt, mat som serverades, hur avfallet togs om hand och att 
vi anlitar en miljöcertifierad konferensanläggning.

Allt som pågick i plenum webbsändes på vision.se.

Veronica Magnusson (ordförande)
Ove Jansson (förste vice ordförande)
Michael Karlsson (andre vice ordförande)
Niklas Borg 
Dalia Eid
Monika Göl
Katarina Holmqvist
Lars-Åke Josefsson
Hans-Jörgen Kronqvist
Maria Lindeberg
Anna Nilsson
Eva-Lena Gunningberg

Lotta Dahl
Mikael Larsson
Kamilla Lantz
Lotta Eriksson
Johan Järnström
Elisabeth Asplund
Anton Ehrlin

Förbundsmötet är Visions högsta beslu-
tande organ. Där bestäms inriktningen 
på Visions arbete och vilka frågor som 
ska prioriteras under de kommande två 
åren. Medlemmar kan skriva motioner till 
förbundsmötet om frågor som de tycker 
att Vision ska arbeta med.

Centrala valutskottet

Visions förbundsmöte

Visions förbundsstyrelse 2018

Vad var det viktigaste som hände i Vision 2018?

Monika Göl, ledamot i Visions förbundsstyrelse
 ”Svårt att välja det viktigast från 2018 när det 

sker så otroligt mycket bra. Beslut från för-
bundsmötet om bland annat utbildningsprinciper 
samt utvecklad organisation för inflytande och 
engagemang. Rapporten ”Viktig i vården” och den 
genomslagskraft som den fick gav härlig energi.  
Det är också kul att se att vi erbjuder fler och fler 
webbinarier.”

Anna Nilsson. ledamot i Visions förbundsstyrelse
 ”Bland det roligaste under 2018 var att förbunds-

mötet beslutade om de sex utbildningsprinci-
perna som arbetsgruppen och förbundsstyrelsen 
hade lämnat som förslag. Nu kan vi jobba emot 
ett utbildningsstöd i särklass! Även att se att vårt 
internationella solidaritetsarbete ger resultat i 
och med att mensfrågan har kommit på den fack-
liga agendan, inte bara i Sverige, utan inom hela 
PSI (det globala facket för offentliganställda)! ”
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Hållbart  
engagemang

Under året initierades en diskussion kring hållbart engagemang 
av förtroendevalda i organisationen. De såg ett behov av att föra 
dialog kring hur det fackliga engagemanget kan bli hållbart över 
tid. Initiativet resulterade i att förbundsstyrelsen beslutade att satsa 
på ett tema kring just hållbart engagemang med bland annat före-
läsningar och workshops för förtroendevalda. 278 förtroendevalda 
deltog på olika workshops runtom i landet och över 400 personer 
har tittat på filmerna som spelades in och som handlar om självle-
darskap kopplat till sitt engagemang. 

Framtidens arbetsplats 
Vi ska vara en bra och flexibel arbetsplats för alla som jobbar på 
Vision. Det innebär bland annat att vi behöver jobba mer digitalt. 
Och vi ska vara en attraktiv och lockande arbetsgivare för de som i 
framtiden vill arbeta hos oss. Därför måste vi hänga på den utveck-
ling kring arbetsplatsen och dess möjligheter som nu sker.

I maj 2017 togs ett beslut om att påbörja ett förändringsarbete 
som involverar hela kansliet. Detta förändringsarbete kallas idag 
Framtidens arbetsplats. Framtidens arbetsplats ska stötta verk-
samhetens behov och genomsyra det Vision står för som ett mo-
dernt fackförbund och därför kommer vi alla att behöva utveckla 
våra arbetssätt, vårt ledarskap, våra kontorsmiljöer och vårt IT-
stöd. Beslutet om Framtidens arbetsplats grundades i Visions an-
svar som fastighetsägare, att hålla förbundshuset på Kungsgatan 
28 i Stockholm i gott skick. Att en renovering av förbundshuset 
behövdes stod klart. Men istället för att enbart renovera fastighe-
ten, såg Vision en möjlighet att förbättra. 

I april 2019 flyttar hela förbundshuset till temporära lokaler på 
Hangövägen 20 i Värtahamnen. Flytten tillbaka till Kungsgatan 28 
beräknas ske första kvartalet 2021. Visions center genomgår samma 
förändringsarbete, vissa behåller nuvarande lokaler och andra har 
börjat titta på nya alternativ.

Under 2018 har arbetet mot Framtidens arbetsplats tagit fart. 
Bland annat introducerades Skype for business för alla Visions 
anställda vilket har blivit ett viktigt verktyg för se varandras 
tillgänglighet, ha möten på distans samt enklare konversationer. 
En stor utbildningsinsats har påbörjats, vilken ska ge verktyg och 
förutsättningar för att stärka och utveckla vårt ledarskap och själv-
ledarskap. Visions chefer har under 2018 deltagit vid två tillfällen. 
Medarbetarna påbörjar sina utbildningar i januari 2019. Förutom 
utbildningarna har arbetsgrupper skapats för att arbeta fram nya 
arbetssätt, dokumenthantering och samarbetsyta samt en support-
portal. 

Vi ska vara en  
attraktiv och  

lockande  
arbetsgivare.


