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Gröna jobb
stärker exporten

På ifmetall.se/
exportensdag kan 
du läsa mer om 
exportindustrins betydelse för 
Sverige. Var gärna med och 
fira Exportens dag genom att 
dela våra filmer i sociala medi
er den 19 april.

Förra våren lanserade IF Metall 
Exportens dag. Syftet var att 
visa exportindustrins bety

delse för samhällsekonomin, men 
även att lyfta industriarbetarnas 
insatser som skapar dessa stora 
inkomster som behövs för att 
finansiera vår gemensamma väl
färd. I år firas Exportens dag den 
19 april och då kommer även vik
ten av en lyckad klimatomställning 
inom industrin att belysas.

– Med rätt förutsättningar kan 
svensk industri behålla den gröna 
ledartröjan och skapa jobb i hela 
landet, säger IF Metalls vice för
bundsordförande Tomas With.

Många vinner  
på vår kunskap
Tomas With brukar prata om att 
IF Metalls uppgift inte bara är att 
se till att medlemmarna får sin 

beskärda del av vinstkakan, utan 
även att se till att kakan vi ska dela 
på blir större.

– Vi ser redan hur nya industrier 
etableras i landet, tack vare att 
Sverige ligger i framkant med ny, 
klimatsmart teknik. Det bästa är 
om vi kan exportera både produk
ter och tekniken, eftersom vi då 
kan bidra till klimatomställningen 
även i andra länder.

Men då krävs det att politiken 
skapar bra förutsättningar för de 
industriföretag som vill etablera  
eller expandera produktion. Även 
om Sverige i dag har god tillgång till 
fossilfri el, vilket är en konkurrens
fördel för exportindustrin, kommer 
behovet att vara enormt framöver.

– Regeringens nya elektrifie
ringsstrategi är ett bra steg på 
vägen, men utan bättre tillstånds
processer finns det risk att vi går 
miste om investeringar i Sverige, 

Med rätt förutsättningar kan svensk exportindustri 
fortsätta bidra till en stark samhällsekonomi – och 
skynda på klimatomställningen. 
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Tomas With, IF Metalls vice  
förbundsordförande.  
Foto: Brian Predstrup

19 april
Exportens 

dag

Januari   |   Februari   |   Mars   |   April   |   Maj   |   Juni   |   Juli   |   Augusti   |   September   |   Oktober   |   November   |   December

Läs mer om export
industrin och klimat
omställningen på 
sidorna 6–7.
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För många av IF Metalls medlem
mar är handeln ofta en förutsätt
ning för jobb och för att nya jobb 
ska skapas. 
 Men det hela är större än så. 
Det är inte en överdrift att påstå 
att exporten är avgörande för att 
svensk välfärd ska fungera. 
 För att vi ska kunna bo i olika 
delar av landet och ändå ha en 
bra skola till våra barn och en 
fungerande äldreomsorg för de 
äldre. För att det ska finnas en 
bra och tillgänglig sjukvård och 
för att vägar, bredband och tågnät 
ska knyta ihop landet.
 Utan svensk export stannar 
samhället, så krasst är det.
 Men inget av detta hade 
fungerat utan våra medlem
mar. IF Metallare som så 
framgångsrikt har byggt upp 
industrin och som nu spelar 
en avgörande roll för att göra 
Sverige världsledande i klimat
omställningen och den gröna 
industriella revolutionen. 
 Utan IF Metalls medlemmar  
– ingen export.
 Så var gärna med och  
uppmärksamma 
Exportens dag 
den 19 april, en 
dag att känna 
stolthet!

Svensk export 
är viktig

Marie Nilsson, förbundsordförande

eller att klimatomställningen för
senas, befarar Tomas With.

Industriarbetet bygger 
landet – då och nu
Sveriges industriarbetare var med 
och byggde vårt välfärdssamhälle. 
För att kunna spela samma viktiga 
roll i klimatomställningen krävs att 
de ges chans att ställa om när nya 
jobb och arbetsuppgifter växer 
fram.

– Som alltid i strukturomvand
lingar krävs det att de som ska göra 
jobbet har rätt kompetens. Då mås
te man satsa på utbildning för de 
redan yrkesverksamma, så att den 

jobbtillväxt och utveckling vi ser nu 
kan fortsätta, säger Tomas With.

Sveriges exporthjältar håller nog 
med om det.

text: 
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Som alltid i struktur
omvandlingar krävs 
att de som ska 
göra jobbet har rätt 
kompetens.

”

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

– Vi bidrar med lösningar på den viktigaste  
klimatutmaningen som världen står inför, att  
minska beroendet av fossila bränslen, säger 
Lillette Hallblad på Cell Impact i Karlskoga som 
tillverkar flödesplattor till bränsleceller för vätgas. 
Företaget har expanderat snabbt de senaste 
åren och exporterar i dag allt de tillverkar.  
Foto: Daniel Hermansson

Om man skulle dela upp Sveriges industri -
produktion över året i det som säljs i Sverige 

och det som exporteras, skulle den inhemska 
produktionen vara avklarad redan i april. Det 

allra mesta av det industriarbetarna till-
verkar säljs alltså utomlands, och de 

export inkomsterna gör att vi kan ha en 
stor välfärd, trots att Sverige är ett litet land.

Januari   |   Februari   |   Mars   |   April   |   Maj   |   Juni   |   Juli   |   Augusti   |   September   |   Oktober   |   November   |   December
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IF Metalls grafiska 
profil uppdaterad
Det var tio år sedan sist, men nu får IF Metall en ny 
look i form av en uppdaterad grafisk profil.

En grafisk profil är ansiktet utåt för organisationer 
och företag. I IF Metalls grafiska profil samlas bland 
annat riktlinjer och instruktioner för hur logotypen 
får användas och vilka färger, typsnitt och grafiska 
element som ingår i vår visuella kommunikation. Helt 
enkelt det som gör att vi ser ut som IF Metall. När 
vi kommunicerar enhetligt ger det ett professionellt 
intryck och ökar vår trovärdighet. Det blir en del i att 
bygga ett starkt varumärke och igenkänning.

Vår logotyp och den karakteristiska röda färgen 
följer med i uppdateringen och får sällskap av nya 
färger och ett nytt typsnitt, Roboto. Nya grafiska 
element som färgplattor, ikoner och mönster till
kommer också.

Av hållbarhetsskäl fasar vi in den uppdaterade 
grafiska profilen sakta men säkert. Vi slänger inte ma
terial i de tidigare färgerna, men när något nytt ska tas 
fram använder vi den nya profilen.

Valturné i vår
Från slutet av april till och med juni kommer IF Me
tall att öka temperaturen i valrörelsen. Två husbilar 
kommer att besöka samtliga avdelningar i landet 
och i samband med det sker lokala aktiviteter. Syf
tet är att prata med medlemmar om frågor i valet 
som är viktiga för industriarbetarna, men även att 
de ska få träffa lokala IF Metallkandidater till de 
olika valen.

Vill du medverka eller veta vad som händer just 
där du bor och jobbar? Ta kontakt med valledaren i 
din avdelning.

Är du nyfiken på den uppdaterade 
grafiska profilen? Ta en titt på 

ifmetall.se/grafiskprofil.

Batteritillverkare 
till Borlänge
Northvolt etablerar sig i Borlänge och IF Metall 
Dalarna välkomnar beslutet.

– Vi har känt till en tid att det har pågått för
handlingar, säger Lars Halvarson, avdelningsordfö
rande, till tidningen Dalademokraten.

Batteritillverkningen till elbilar kommer att ligga 
på området där pappersbruket Stora Enso fanns 
tidigare. Det rör sig om cirka 1 000 jobb till orten, 
men sannolikt ännu fler.

– När det gäller industrietableringar brukar det 
bli effekter som resulterar i fler jobb. Folk kommer 
säkert att flytta till Borlänge och då får det positiva 
effekter på ex
empelvis trans
porter till och 
från fabriken, 
skolor, affärer 
och kultur. Med 
kringeffekter 
kan det handla 
om 2 500– 
3 000 nya jobb, 
säger Lars 
Halvarson.

Lars Halvarson, avdelningsordförande 
IF Metall Dalarna.

AaLight Italic
Regular Italic
Bold Italic

Roboto 

Människan först  
i framtidens industri

Bli medlem!
Jobbar du inom industrin? IF Metall ser till att du har en rättvis lön, shyssta 

arbetsvillkor och inkomstförsäkring. Vi är 300 000 medlemmar som 

tillsammans får Sverige att funka. Gå med du också.

TIPSA DINA VÄNNER

BLI MEDLEM NU

SÖK STÄNG SÖK LANGUAGE LOGGA IN

MEDELEM          FÖRTROENDEVALD          ARBETSGIVARE          OM OSS          KONTAKTA OSS          AKTUELLT          TIDNINGEN INFO                     VISA LOKAL INNEHÅLL                

Nu tar vi riktning för framtiden
Bitate is alit quam suntur, sequia dolorenda doluptatur sequi sit que pediatqui 

nemporu ptibus, accum experes et molupta volupta turibus cum fugit quo dol-

upta si aut et vendita inusti doleseni debit eatur. Omnis dignihiliam untur.

Mer information om valrörelsen 2022

Hitta snabbt
Korttidsarbete och permittering

Försäkringar

Kellektivavtal

A-kassan
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Byt däck till medlemspris 
hos Euromaster
Våren är tiden för gröna knoppar, sopade gator 
och däckbyte. Euromaster erbjuder allt inom däck 
och fordonsservice och är en ny samarbetspart-
ner till LO Mervärde. Under april ger de dig som 
medlem möjlighet att köpa fyra däck men betala 
för tre! Erbjudandet gäller den 1–30 april 2022 
och kan ej kombineras med andra erbjudanden 
eller kampanjer. Lokala avvikelser kan förekomma.

Läs mer om hur du kan ta del av kampanjerbju
dandet och Euromasters ordinarie erbjudanden för 
medlemmar på LOmervärde.se.

Conny Lundberg.
Foto: Daniel Roos

Produkter som innehåller 
nano partiklar blir allt vanligare. 
Nanopartiklar kan ge värde
fulla egenskaper som exem
pelvis lättare material eller en 
smutsavvisande yta. Samtidigt 
kan de medföra risker i arbets
miljön vid produktionen. Därför 
finns nu ett nytt material till 
stöd i arbetsmiljöarbetet.

– Vissa ämnen får andra 
egenskaper i nanoformat jämfört med samma ämne 
i större format. Det vill säga att ämnet kan bli mer 
toxiskt, förklarar Conny Lundberg, ombudsman på IF 
Metalls arbetslivsenhet.

– Vi har medlemmar som arbetar på företag som 
tillverkar nanopartiklar, där kan de finnas i luften. Vi 
har också medlemmar som arbetar med tillverkning 
där nanopartiklar tillsätts, till exempel ytbehandlingar 
och färgtillverkning. Då finns nanopartiklarna vanligen 

Nytt material om nanopartiklar stöttar arbetsmiljöarbetet
i ett slutet system, men det kan självklart ändå finnas 
risker, säger Conny Lundberg.

Tillsammans med en expertgrupp på Prevent, parter
nas samarbete i arbetsmiljöfrågor, har han nu tagit fram 
en skrift med information, Nanopartiklar – hälsorisker i 
arbetet, som kan användas i arbetsmiljöarbetet tillsam
mans med checklistan Kemiska ämnen och smitta. 

Om du som skyddsombud inte får fram säkerhetsda
tablad och du misstänker att ett 
ämne kan orsaka skador kan du 
begära en mätning. 

– Försiktighetsprincipen är 
också ett verktyg vi kan använ
da, säger Conny Lundberg.

Månadens medlemserbjudande

Nanopartiklar
– hälsorisker i arbetet

Både skriften och 
checklistan finns på 

prevent.se/nano.

 Äntligen kan vi gå i första majtåg på 
  riktigt och inte enbart digitalt. Kontakta
  din IF Metallavdelning för att se vad 
 som finns i närheten där du bor.
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I samband med årets Exportens 
dag (läs mer på sidorna 2–3) tit
tar IF Metall lite extra på hur kli

matomställningen kan skapa jobb 
och konkurrenskraft inom export
industrin. Därför har tre exempel 
på företag som spelar en viktig roll 
valts ut. Ett av dessa är plasttillver
karen Borealis i Stenungsund, där 
Patrik Andersson är IF Metallklub
bens ordförande.

– Vi exporterar 90 procent av 
det vi tillverkar. Jag har aldrig för
stått det där pratet om att industrin 
skulle vara ”basically gone” som 
Fredrik Reinfeldt påstod. Här är full 
fart och vi är med och bidrar till 
ett samhälle som kan utvecklas, 
menar han.

För även om plast kan ge nega
tiva konsekvenser i fel samman
hang behövs den i omställningen 
till ett hållbart samhälle. När den 
skyddar gurkor bidrar den till mins
kat matsvinn. När havsbaserad 

vindkraft ska byggas ut behövs 
Borealis plast till elkablarna.

– Vi producerar också en plast
film till solceller som skyddar kisel
kristallerna i dem från nedbrytning. 
Solcellerna varar helt enkelt längre 
då och ger tio procent mer effekt 
under sin livstid än om de inte 
hade haft plastfilmen, berättar  
Patrik Andersson.

I dag materialåtervinns endast 
16 procent av plasten. För att 
kunna använda den mer cirkulärt 
siktar nu Borealis på att ha ett nytt 
plastreturraffinaderi klart 2025. 

– Det eldas för mycket plast 
i dag. Med vår kemiska process 
kommer vi kunna återvinna all 
sorts plast på en molekylär nivå, 
säger Patrik Andersson, en av alla 
våra exporthjältar.

text:  
daniel.k.hermansson@ifmetall.se
foto: Marie Ullnert

Plast är i dag ett vanligt inslag i vår exportindustri, 
men vilken roll spelar den i klimatomställningen?  
I Stenungsund finns svaret – och framtiden.

Plasten behövs i 
klimatomställningen

Fira Exportens dag 
den 19 april
Var med och uppmärk
samma våra export
hjältar och industrins 
betydelse för Sveriges 
samhällsekonomi. På if-
metall.se/exportensdag 
har vi samlat statistik, 
broschyr, film med mera. 
Dela gärna också våra 
filmer i sociala medier 
på Exportens dag.

Några av alla exporthjältar som  
bidrar till en hållbar och klimat smart 

industri: Julia Carlsson, Patrik  
Andersson och Ulf Bernhardsson  

på Borealis i Stenungsund.
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– Vi bidrar med produkter som behövs 
för att samhället ska kunna ställa om, 

säger Patrik Andersson, klubbord-
förande på Borealis i Stenungsund.
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För Adam Jallow kändes det 
självklart att engagera sig 
fackligt när han blev förtro

endevald för sju år sedan. I dag är 
han ledamot i styrelsen och huvud
skyddsombud på sin arbetsplats 
Plasman Sverige AB i Göteborg. 
Adam är också regionalt skydds
ombud och vet vilken skillnad för 
medlemmarnas arbetsmiljö som 
RSO:erna gör.

– Och den skillnaden är hotad 
nu. Det som vi ser i form av risker 
ser inte den som inte vet hur det 
funkar på en industri. Vi ska ha till

träde till fler arbetsplatser, inte er
sättas med inspektörer. Dessutom 
är detta en fråga om makt och att 
stå upp för den svenska modellen, 
säger Adam Jallow och fortsätter:

– Dessutom gillar de flesta ar
betsgivare när vi kommer och är 
glada för hjälpen de får.

Samarbete från start
Som RSO ser Adam Jallow också 
hur få mindre arbetsplatser det är 
som har tillgång till företagshäl
sovård.

– Det är verkligen inte bra. Och 

Läs mer om  
IF Metalls valkrav  
på ifmetall.se/val.

Ingen ska dö av jobbet! Det är ett av IF Metalls krav 
i valrörelsen. Adam Jallow, huvudskyddsombud och 
regionalt skyddsombud, brinner för bättre arbetsmiljö.
 – Det är ett otroligt viktigt val som väntar, säger han.

VI KRÄVER ATT 
INGEN SKA DÖ

AV JOBBET!

Bra arbetsmiljö 
viktig valfråga

Se film med 
Adam Jallow på 
ifmetall.se/info.
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även där det finns företagshälso
vård finns det brister. Resurserna 
är för små och företagshälsan får 
inte möjligheterna att verkligen få 
koll på alla anställda. Nu kallas 
företagshälsan in för sent, när till 
exempel ett rehabärende blivit 
riktigt tungrott. I stället skulle 
facket, företaget och Försäkrings
kassan samarbeta från början.

Resurser till polis och åklagare 
när det gäller arbetsplatsolyckor 
tycker Adam Jallow också är väl
digt viktigt.

– Som det är i dag kommer po
lisen ut och tar upp en anmälan 
på sin höjd och utredningarna är 
otillräckliga. Det är få fall som 
ens går så långt som till domstol. 
Så kan det inte få fortsätta.

Ett viktigt val
Adam Jallow tror att valresultatet 
direkt kommer att påverka arbets
miljön för IF Metalls medlemmar.

– Den här gången är det på 

riktigt. Titta bara på vad Mode
raterna gjorde när de styrde sist. 
Man drog ner väldigt mycket på 
resurserna och också på arbets
miljöforskningen. Det här är ett 
otroligt viktigt val!

text: lisa.wernstedt@ifmetall.se
foto: Marie Ullnert

Den här gången är det 
på riktigt. Titta bara 
på vad Moderaterna 
gjorde när de styrde 
sist. Man drog ner  
väldigt mycket på  
resurserna och  
också på arbetsmiljö
forskningen.

”

Adam Jallow är huvudskyddsombud 
på sin arbetsplats Plasman i Göteborg. 
Han besöker också andra arbetsplatser 
i sin roll som regionalt skyddsombud.

Bra arbetsmiljö 
viktig valfråga

För Adam Jallow är det självklart att engagera sig 
fackligt och stå upp för den svenska modellen.

VALKRAV: 
Ingen ska dö 
av jobbet
Industrin kan vara en farlig 
arbetsplats, därför behövs ett 
aktivt arbetsmiljöarbete för att 
förebygga olyckor och sjuk
domar. De regionala skydds
ombuden behöver få tillgång 
till fler arbetsplatser, arbets
miljöbrotten måste prioriteras 
och det ska råda nolltolerans 
mot dödsolyckor, arbetsrelate
rade skador eller sjukdom.
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Om det handlade IF Metalls 
seminarium på internatio
nella kvinnodagen – en 

fråga som självklart ska leva vidare 
i organisationen.

– Att ha ett aktivt åskådarskap 
är att ta ansvar och välja att age
ra. Som till exempel att välja att 
inte skratta med när någon drar 
ett sexistiskt skämt för att visa att 
det där är inte okej, säger Shahab 
Ahmadian, ordförande för organi
sationen MÄN.

Vanligaste reaktionen är just att 
vara tyst och att välja att ignorera. 
Organisationen MÄN förespråkar 
att man i stället väljer att vara en 
del av förändringen. 

– Ta ansvar och agera. Själv
klart är inte alla män våldsamma, 

men vi skolas in i en struktur och 
för att bryta detta behöver vi, alla 
män, vara med och skapa en po
sitiv förändring, menar Shahab 
Ahmadian.

Dags att bryta gamla 
strukturer
Strukturen i samhället föds vi in  
i som mycket små, menar Hans  
Andersson, IF Metalls klubbord
förande på Ålö AB i Umeå. Redan 
som liten får man sina roller, hur 
man pratar och löser saker.

– Killar är marinerade i en blå 
overall och tjejer i en rosa.

För att förstå våldet behöver 
man börja med jämställdhet. Och 
utbildning i jämställdhet är viktigt, 

Årets 8 mars-tema Tillsammans bryr vi oss – Stoppa 
mäns våld mot kvinnor! väcker engagemang och 
startar samtal – precis så som är tanken. Att bryta 
tystnaden och välja att agera.

Stoppa mäns 
våld mot kvinnor!

– Bjud in oss som experter, säger 
Olga Persson, ordförande för 
Unizon och Shahab Ahmadian, 
ordförande för MÄN. Här med 
IF Metalls förbundsordförande 
Marie Nilsson.

– Den stora vinsten för oss män 
som utbildar oss är att vi vågar 
prata om våra känslor och frågor 
i stället för att slå på varandra, 
säger Hans Andersson, IF Metall.

Bildkollage från IF Metalls seminarium 
på internationella kvinnodagen.
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anser Hans Andersson som har 
lång erfarenhet av att vara utbilda
re och handledare i frågan för med
lemmar, arbetsledare och chefer.

– Ska vi långsiktigt förändra 
något så handlar det om kunskap. 
Jämställdhet är ingen känsla – det 
handlar om kunskap.

Män måste ta ställning
Organisationen Unizon med sina 
130 lokala föreningar har tydliga 
krav. De möter i sin verksamhet 
ständigt de kvinnor – och barn 
– som utsätts för våldet, kvinnor 
som lever gömda och måste flytta 
flera gånger för att de hela tiden 
hittas. 

– Alla män måste ta ställning i 
sin vardag. Men framför allt måste 
rättsväsendet ta våld mot kvinnor 
på allvar, menar Olga Persson, ord
förande för Unizon, och fortsätter:

– Enbart fem procent av alla 
våldtäkter leder till en fällande 
dom. Vi är inte lika inför lagen och 
de brott som drabbar kvinnor straf
fas helt enkelt inte.

text: annette.lack@ifmetall.se
foto: Stefan Jerrevång

Gör som Kalle Sahlin och Tobias 
Stensson Närvä (ovan) – visa  
ditt aktiva ställningstagande:

Beställ hem en t-shirt, ta en bild, 
lägg ut i sociala medier. Mejla 

gärna bilden till info@ifmetall.se 
så vi får visa upp dig!

Jag bryr mig – jag skriver under!
Är du en industriarbetare som vill att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra? 
Ta ställning, visa ditt aktiva engage
mang. Genom att skriva under vår 
namninsamling visar du att:  
Jag bryr mig! 

Skriv under på ifmetall.se/jagbryrmig

Namninsamlingen pågår fram till  
IF Metalls kongress den 28 november. 
Målet är att samla in minst 12 000 
namn, ett för varje arbetsplats inom  
IF Metall.

Skriv under du  
också och stoppa mäns 

våld mot kvinnor! 

Se webbinariet,  
föredraget och beställ 
hem broschyren som 

med fördel kan användas 
tillsammans för att  

få igång samtalet på  
arbetsplatsen. Finns  

på ifmetall.se/8mars.

Arbetsmarknads- och 
jämställdhetsminister Eva Nordmark.
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Inte sedan andra världskriget har Europa befunnit sig 
i ett sådant säkerhetspolitiskt allvarligt läge som nu. 
IF Metall tillsammans med övriga fack inom LO, TCO 
och Saco var tidigt ute och fördömde den ryska inva-
sionen av Ukraina.

Solidaritet 
  med Ukraina

Det är ett allvarligt brott mot 
folkrätten och hör inte hem
ma i vår värld 2022.

Protester hörs från alla demokra
tiska håll i världen och viljan att visa 
solidaritet och stöd för fred och 
frihet i Ukraina är stor och engage
manget inom IF Metall är starkt.

Stort engagemang 
Viljan att engagera sig och på 
olika sätt visa sitt stöd med Ukrai
nas befolkning är stor och här är 
ett axplock av allt det som IF  
Metallarna gör:

• IF Metalls verkstadsklubb på 
 Gestamp Hardtech i Luleå har 
 skänkt 100 kronor per medlem,   
 12 500 kronor fördelat 50/50 till  
 Röda Korset och Unicef.

• IF Metall Norrbotten har gett 
 10 000 kronor till Unicef och 
 10 000 kronor till Palmecentret.

• IF Metall Halland skänker 10  
 kronor per aktiv medlem till 
 Palmecentret.

• SKF i Göteborg skänker bland 
 annat hygien och sjukvårds
 artiklar och torr mat. 

• SKF:s fackliga världsråd är 
 redo att ta emot krigsflyktingar.

• IF Metall Stockholms län 
 skänker 30 000 kronor till 
 Palmecentret.

• IF Metall Norra Västerbotten 
 lottar ut 100 biljetter som de 
 köpt in till en välgörenhetsgala 
 för Ukraina.

• Volvo verkstadsklubb i Skövde 
 skänker 20 000 kronor till 
 UNHCR. Företaget Volvo har 
 även bidragit med humanitärt   
 stöd.

• Assa Abloys Europadivision 
 genomför en insamling i sina   
 olika regioner med stöd av 
 det Europeiska företagsrådet   
 (EWC). Klubben uppmanar alla 
 EWC-medlemmar runt om i 
 Europa att aktivt engagera sig 
 med insamlingar till stöd för 
 krigsoffren.

• Volvo Car Koncernfack har   
 skänkt 25 000 kronor till UNHCR 
 för att stötta Ukrainas flyktingar.

• Volvoklubben i Umeå har 
 tillsammans med andra fack   
 startat insamling för Ukrainas   
 barn via Unicef, målet är   
 170 000 kronor.

Förbundet har skänkt 250 000  
kronor till Palmecentrets insam
ling för fred och frihet i Ukraina 
samt 25 000 euro (cirka 250 000 
kronor) till IndustriAll Global Union 
för stöd till våra fackliga kamrater 
i Ukraina.

text: annette.lack@ifmetall.se

Solidaritet
Vill du och/eller 
dina arbetskamrater också 
skänka till Palmecentret 
och/eller IndustriAll Global 
Union? På ifmetall.se/
ukraina finns alla uppgifter 
om hur du kan bidra.

Tipsa oss gärna 
om olika stöd

insatser som du 
och din arbetsplats 

har gjort – vi vill gärna 
berätta om dem på 

ifmetall.se/ukraina.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, 
förbundsordförande Marie Nilsson samt för-
bundssekreterare Martin Gunnarsson tillsam-
mans med Heike Erkers, ordförande för Union to 
Union som var en av arrangörerna av demonstra-
tionen för Ukraina i Stockholm den 2 mars 2022.



Läs mer om förhand
lingarna om trygghet 
och omställning på ifmetall.se/
las. Där finns bland annat en pre
sentation om omställningsstudie
stödets regler och nivåer.

Kompetenskraven inom in
dustrin förändras snabbt, i 
och med digitalisering och 

omställning till klimatsmart produk
tion. Det riskerar att sluta i arbets
lösa IF Metallare och en avstannan
de utveckling inom industrin. Därför 
har IF Metall länge drivit krav om att 
det ska finnas möjlighet att bygga 
på sin kompetens mitt i arbets livet. 
Detta för att kunna möta de nya 
kraven, stiga i graderna med nya 
arbetsuppgifter på jobbet och även 
kunna ta sina nya kunskaper och gå 
vidare till en ny arbetsgivare. Med 
det nya stödet ska det bli möjligt att 
studera i ett år med studiestöd upp 
till 80 procent av lönen.

– Det är en stor och historisk re
form och det känns väldigt bra att 
sjösätta det här nu, säger utbild
ningsminister Anna Ekström och 
fortsätter:

– IF Metall har varit framsynt 
när det gäller att se vart utveck
lingen är på väg och behovet av 
kompetensutveckling och bidra till 
förslag på lösningar. Jag minns ett 
tillfälle 1995 vid en frukost på Me
tall när Leif ”Blomman” Blomberg 
och Göran Johnsson diskuterade 
saken. Efterföljande förbundsord
förande har fortsatt att driva på i 

Utbildningsministern om 
nya omställningsstödet
I mars lämnade regeringen över förslaget om ett nytt 
system för omställnings- och kompetensutvecklings-
stöd till riksdagen. Det nya stödet ger möjlighet att ta 
studieledigt med ekonomiskt stöd för att omskola sig 
eller bygga på sin kompetens. Tidningen Info fick en 
pratstund med utbildningsminister Anna Ekström (S).

frågan. IF Metall har en stor del i 
att det här nu blir verklighet

Krävs god samverkan
Det nya omställningsstödet ingår 
som en del i regeringens proposi
tion om flexibilitet, omställnings
förmåga och trygghet på arbets
marknaden som nu ska röstas om 
i riksdagen. Propositionens förslag 
bygger på det som IF Metall och 
de andra LOfacken arbetat fram i 
förhandlingar med arbetsgivarna i 
det så kallade huvudavtalet.

– Vi har stöd av Vänsterpartiet 
och Centerpartiet, så själva lag
stiftningen om stödet kommer att 
träda i kraft i sommar. Ansökan 
ska kunna ske från oktober i höst, 
säger Anna Ekström.

Anna Ekström ser nu en utma
ning för alla inblandade att se till 
att just de utbildningar som be
hövs, det vill säga som verkligen 
ger den kompetens som behövs 
och leder till jobb i olika branscher, 
ska finnas på plats.

– Det kräver god samverkan. Vi 
måste också se till att tillgången till 
rätt utbildning finns över hela landet.

text: lisa.wernstedt@ifmetall.se

Tidning för förtroendevalda i IF Metall
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Utbildningsminister Anna Ekström (S) 
är glad över att kunna sjösätta det nya 
omställningsstudiestödet som ska ge 
möjlighet att bygga på kompetensen 
för att kunna ta de nya jobben när indu-
strin ställer om.

IF Metall har varit 
framsynt när det 
gäller att se vart 
utvecklingen är på 
väg och behovet av 
kompetensutveckling 
och bidra till förslag 
på lösningar. 

”

Solidaritet 
  med Ukraina
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Vad gör facket egentligen?

fler företag tecknade 

kollektivavtal med oss. 

Nu får även medlemmarna 

på dessa arbetsplatser 

schysta villkor.

besök och skyddsronder gjordes 

av våra 270 regionala skydds- 

ombud på arbetsplatser som 

saknar skyddsorganisation.

medlemmar på 569 arbetsplatser 

fick information av våra kunniga 

försäkringsinformatörer.

miljoner kronor delades ut till drabbade 

medlemmar från våra medlemsförsäkringar, 

och arbetslösa medlemmar fick sammanlagt 

5 miljoner kronor från vår inkomstförsäkring.

miljoner kronor betalades 

ut i ersättning till de med-

lemmar som fått rättshjälp 

via sitt medlemskap.

medlemmar deltog i våra fackliga 

utbildningar. Det gör vår organisation 

ännu starkare inför detta och kommande år!

Tack för att du är medlem!
Läs mer om medlemskapets fördelar på ifmetall.se/blimedlem

Ganska mycket, faktiskt. Här är några exempel på allt vi åstadkom 

under 2021, tack vare att vi är många tillsammans!

Illustration: M
ikael H

ägg
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Knep & knåp
SUDOKU

Du delar väl med dig av 
tidningen Info? Sprid den vidare 
på jobbet till dina medlemmar. 
Har du ett tips som du vill att 
vi skriver om eller något du 
saknar i tidningen? Mejla oss 
på info@ifmetall.se. Info nr 4 kommer den 17 maj.

Tidning för förtroendevalda i IF Metall3/2022

Plasten behövs i  klimatomställningen

02 Gröna jobb
 stärker exporten
08 Bra arbetsmiljö 
 viktig valfråga
10 Stoppa mäns våld  mot kvinnor
12 Solidaritet
 med Ukraina 

Svensk
export är

viktig

Poddtips
Intresserad av politik? Då har vi ett poddtips till dig! 
Lyssna på nystartade podden Vända på vartenda ord. 
Johanna Haraldsson och Emilia Töyrä är socialdemo

kratiska riksdagsledamöter och 
IF Metallare – tillsammans med 
inbjudna gäster pratar de om 
socialdemokratisk politik inom 
olika områden. Vad vill Social
demokraterna? Lyssna där  
poddar finns.

Kvinnor arbetar 47 minuter 
gratis varje dag
I genomsnitt arbetar kvinnor i Sverige 47 minuter gratis 
varje dag. Detta om lönegapet omvandlas till tid, enligt 
rörelsen Lön hela dagen. Rörelsen har omvandlat den 
genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor 
till timmar och minuter av en arbetsdag. Enligt den job
bar kvinnor gratis från klockan 16.13 medan män får 
betalt till klockan 17. Den genomsnittliga löneskillna
den mellan kvinnor och män är i dag 9,8 procent.

För tio år sedan, 2012, startade kvinnors oavlönade 

arbetsdag klockan 15.51. 
Under dessa år har löneskill
naden därmed minskat med 
motsvarande 22 minuter. Or
saken till de mer jämställda 
lönerna uppges vara kvin
nors ökade utbildningsgrad. 
I dag har drygt hälften av 
alla kvinnor i Sverige efter
gymnasial utbildning, medan den 
procentuella siffran för mäns högre utbildning uppgår 
till knappt 40 procent.

Lön hela dagen är en samling av fackförbund, kvin
noorganisationer och kvinnoförbund, exempelvis Sve
riges Kvinnolobby, Akademikerförbundet SSR, IF Metall 
och LO. Varje år presenterar rörelsen en uträkning som 
omvandlar den genomsnittliga löneskillnaden mellan 
män och kvinnor i Sverige till oavlönad arbetstid.
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Ganska mycket, faktiskt. Här är några exempel på allt vi åstadkom 

under 2021, tack vare att vi är många tillsammans!



• Våga fråga! 
• Prata med din fackligt förtroendevalda eller din chef. 
• Ring 112 om det är en akut situation. Har kollegan 
  barn som kan fara illa bör du kontakta socialtjänsten, 
  polisen eller socialjouren i kommunen.

• Kvinnojouren, exempelvis Unizon, eller kommunens 
  särskilda center där man kan få hjälp och stöd.
• Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50 – en nationell stöd-
  telefon för den som utsatts för våld och hot.

• Ifrågasätt nedvärderande språkbruk och överdriven 
  svartsjuka.
• Prata med din fackligt förtroendevalda eller din chef. 

• Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män. 
  De har ofta medlemsjourer i kommunen.
• Välj att sluta, 020-555 666 – en nationell telefonlinje 
  för den som vill få hjälp att förändra våldsamt beteende. 

Misstänker du att en arbets-
kamrat är utsatt för våld?

Misstänker du att en arbets-
kamrat utövar våld?

I IF Metalls skrift med samma namn finns 
information om många verktyg för hur vi kan 
bryta tystnadskulturen och öka kunskapen 
om mäns våld mot kvinnor. Några av de 
viktigaste punkterna hittar du här:

Kom ihåg: Att göra något är bättre än att göra inget!

Det kan vara jobbigt att inse eller framföra att någon 
man känner kan vara någon som utsätter sin partner 
för våld, men vi måste hjälpas åt att bryta tystnads-
kulturen. 

Här kan du få stöd, råd och hjälp i kommunen:

Tipsa om:

Tipsa om:

Affisch i webbshopen och på ifmetall.se/8mars.  
Skriv ut och sätt upp på anslagstavlan.

Illustration: M
ikael H

ägg

Ansvarig utgivare Joanna Abrahamsson

Redaktion Victoria Enbäck, Daniel Hermansson,  
Mikael Hägg, Annette Lack, Nina Lindman Flores,  
Anna Sjögren, Lina Stenberg, Annika TripkeLund, 
Lisa Wernstedt

Telefon 08786 80 00 (växel)
E-post info@ifmetall.se

Grafisk form Graphera/Johanna Bjuhr Escalante
Tryck SibTryck Holding AB

I tidningen Info hittar du som förtroendevald tips  
och goda idéer från IF Metalls arbetsplatser runt om  
i landet. Tidningen ges ut med 10 nummer per år. 

Följ IF Metall i sociala medier


