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Högt engagemang  
i klimatfrågan

Malin Rosén, IF Metalls organisa-
tionsenhet. Foto: Yngve Eriksson

Tips På ifmetall.se/ 
klimatet kan du 
läsa mer om 
klimat omställ
ningen.

Industrins klimatomställning är 
här. Nya industrier växer fram, 
och inom de redan etablerade 

sker stora tekniksprång. Våra 
arbetsplatser utvecklas och ar
betsuppgifter förändras. Därför 
skickade IF Metalls nybildade kli
matgrupp ut en enkät för att få en 
bild av läget på arbetsplatserna.
 – Vi ville veta mer om hur det 
såg ut med engagemang och möj
ligheter på industriarbetsplatserna 
och i våra klubbar kopplat till kli
matomställning och kompetensut
veckling, berättar Malin Rosén, IF 
Metalls organisationsenhet.
 Åtta av tio uppger att företaget 
de jobbar i påverkas av klimatom

ställningen, och en ungefär lika 
hög andel av företagen sägs vara 
positivt inställda till den. Samti
digt finns en tydlig oro för att man 
som individ ska påverkas negativt 
av klimatomställningen, och var 
femte är orolig för att man ska bli 
av med jobbet till följd av den.
 – Det är en tydlig signal om att 
industrins klimatomställning är 
en facklig fråga som vi måste job
ba aktivt med, menar Malin Rosén.

Vill se mer samverkan
Trots företagens positiva 
inställning är det bara knappt 
fyra av tio av dem som sägs jobba 

02

Hur ser det ut med engagemanget i klimatfrågan 
på våra arbetsplatser? Vilka möjligheter finns för 
facket att påverka omställningen? En ny enkät visar 
på oro – men också möjligheter.

Enkät klimatomställning 2021-11-16 08:47

Powered by www.questback.com

Frågor som rör företaget du jobbar i

7. Påverkas det företag du jobbar i av klimatomställningen?
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Är du orolig för att inte ha rätt kompetens när  
jobbet förändras på grund av klimatomställningen?

Enkät klimatomställning 2021-11-16 08:47
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4. Är du orolig för att inte ha rätt kompetens när jobbet förändras på grund av klimatomställningen?
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med kompetensfrågor kopplade 
till klimatomställningen. Bland 
klubbarna uppger hälften att de 
inte gör det alls.
 – Det är lite oroväckande, men 
samtidigt verkar det finnas rela
tivt bra möjligheter för klubbarna 
att påverka företagets klimat
arbete, både det arbetsplatsnära 
och det mer strategiska. Vår för
hoppning är att fler klubbar och 
företag kan hitta former för sam
verkan här, säger Malin Rosén.
 De tillfrågade i detta fall var 
förtroendevalda i klubbstyrelser, 
men eftersom nästan nio av tio 
uppger att de känner sig engage
rade i klimatfrågan finns anled

ning att tro att den siffran är hög 
även bland medlemmarna i stort. 
Erfarenhet visar dock att det finns 
mycket oro kopplat till klimat
frågan, som i all omställning och 
förändring.
 – Därför är det viktigt att vi som 
facklig organisation försöker få 
till en så rättvis omställning som 
möjligt. Vi har också en chans att 
fånga upp ett engagemang från 
medlemmar som i dag inte är 
fackligt aktiva, men som har ett 
intresse för klimatfrågor, menar  
Malin Rosén.

text:  
daniel.k.hermansson@ifmetall.se

Hela enkäten  
finns att läsa på  
ifmetall.se/info.
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Den svenska industrin var 
avgörande i bygget av vårt väl
färdssamhälle. Lika avgörande 
är industrin nu, när Sverige 
ska bli världens första fossil
fria välfärdsland. 
 Det är industriarbetarna 
som ska genomföra klimat
omställningen i praktiken, i sin 
vardag på sina arbetsplatser. 
Till exempel genom att börja 
tillverka stål utan kol – och 
motorer som drivs av el i stäl
let för diesel.
 Vi behöver inte välja mellan 
klimatet och jobben. Tvärtom. 
Det ena förutsätter det andra. 
Klimatomställningen skapar 
jobb, och de som jobbar ska
par klimatomställningen. 
 Med rätt kompetensutveck
ling, vidareutbildning eller 
omskolning kan Sveriges yr
kesskickliga industriarbetare 
bygga på sina kunskaper ännu 
mer – och utföra nya, klimat
smarta jobb.
 I denna stora förändring är 
facket viktigare än någonsin, 
för att försvara industriarbe
tarnas rätt till 
både utveckling 
och trygghet. 
Klimatet är 
självklart en 

facklig fråga.

Klimatet – en  
facklig fråga

Marie Nilsson, förbundsordförande

Tips

Arbetar din fackklubb med frågor om kompetens-
försörjning och kompetensutveckling kopplat till 
klimatomställningen?

Enkät klimatomställning 2021-11-16 08:47

Powered by www.questback.com

13. Arbetar din fackklubb med frågor om kompetensförsörjning och kompetensutveckling kopplat till 
klimatomställningen?
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BLICK
FÅNGET

Lär dig mer om klimatfrågan
Vill du veta mer om klimatfrågan? Nu har du chans att 
lära dig mer och sätta dig in i klimatfrågan, och vad 
som krävs för en grön och rättvis omställning. 
 Ekursen Klimatnyfiken kan du gå själv hemma vid 
datorn. Den tar cirka en timme att genomföra och 
består av korta texter, filmer och interaktiva övningar 
som ger dig kunskap om klimatkrisen och rättvis om
ställning.
 Klimatsamtal är ett material för en studiecirkel med 
fem träffar. Varje tillfälle rymmer både fakta och dis
kussion varvat med praktiska övningar. Fokus ligger 
på gemensamt tänkande och görande för att aktivera 
engagemang och träna kollektiv handling. Kursleda
ren behöver inte några förkunskaper för att leda en 
grupp, då handledningen ger stöd.
 Läs mer om dessa kost
nadsfria utbildningar på  
ifmetall.se/klimatet.

Centrala ungdomskommittén
Strax före jul kunde äntligen den nya centrala 
ungdomskommittén (CUK) ses fysiskt. Under två 
dagar besökte de IF Metalls förbundskontor och 
planerade verksamheten framöver.
 Ledamöterna i kommittén är valda av kongres
sen och i samråd med avdelningarna är de kon
taktpersoner för flera avdelningar. Ordföranden 
för den centrala ungdomskommittén har också 
efter beslut av kongressen en adjungerad plats i 
förbundsstyrelsen. Främsta uppgiften är att bistå 
avdelningarna att bygga upp en bra och hållbar 
ungdomsverksamhet och skolinformation och var
je ledamot är kontaktperson för flera avdelningar.
 I bild från vänster till höger:
 Ante Karlsson, IF Metall Östergötland – kontakt
person för Halland, Blekinge, Östra Skåne, Mitt
Skåne, Nordvästra Skåne och Sydvästra Skåne.
 Jim Tellefsdal, IF Metall Göteborg – ordförande 
för CUK:en och kontaktperson för Östra Skara
borg, Västra Skaraborg, Norra Älvsborg, Bohus
länDal och Borås.
 Jack Åkerlund, IF Metall Mellersta Norrland 
– kontaktperson för Uppland, Bergslagen, Värm
land, Stockholms län, Mälardalen, Örebro län, 
Östra Värmland och Sörmland.
 Viktor Eriksson, IF Metall Norrbotten, ersättare.
 Emelie Eriksson, IF Metall Mitt i Norrland – 
kontaktperson för Malmfälten, Norrbotten, Norra 
Västerbotten, Mellersta Norrland, Gävleborg och 
Dalarna.
 (Ej med på träffen): Emma Eriksson, IF Metall 
Höglandet – kontaktperson för Östergötland, Vät
terbygden, Dackebygden, Gotland, VästboÖstbo 
och Kronoberg.

Konferens för 
ungdomsansvariga
Den 4–5 april 2022 på Skåvsjöholm håller 
förbundet en konferens för avdelningarnas 
ungdomsansvariga. Start klockan 11.00 på 
måndagen och avslutas 15.00 på tisdagen.
 För frågor kontakta Hans Palmqvist,  
hans.palmqvist@ifmetall.se, 08786 83 09. 
Anmälan görs av respektive avdelning.



Hanna Peterssons uppdrag 
på hemmaplan är skydds
ombud sedan fem år och 

ungdomsansvarig i avdelningen IF 
Metall Nordvästra Skåne, där hon 
även är ledamot i styrelsen.
 – Det är ungdomsfrågorna jag 
brinner för. Som ung och ny på ar
betsmarknaden är man ofta i ett 
utsatt läge.

Nya insikter med hem
Genève och ILO:s stora årliga kon
ferens, där ledamöter från stat, 
arbetsgivare och fackliga organi
sationer möts under fyra veckor, 
kan tyckas väldigt långt bort från 
den egna verkligheten.
 – Men faktum är ju att vi alla 
påverkas av det som händer 
internationellt och det ger nya 
insikter att höra direkt från andra 
länder, menar Hanna Petersson.
 Själv följde hon arbetet i en av 
ILOkommittéerna som handlade 
om kärnkonventionerna. Där blev 
det påtagligt hur viktigt det är 

Med sina 24 år och direkt från arbetsplatsen 
Höganäs kände sig Hanna Petersson till en början 
lite malplacerad på utbildningen Genèveskolan. 
Övriga deltagare var äldre och med lång erfarenhet 
av internationellt fackligt arbete. Men de tankarna 
förändrades snabbt. 
 – Som ung och med basen i det lokala fackliga arbetet 
på jobbet och i avdelningen var jag faktiskt på helt rätt 
plats. Att få lära mig om det globala arbetet har gett mig 
nya perspektiv och jag ser kopplingen lokalt–globalt.

Yngst i klassen

att engagera sig på alla plan för 
rätten att organisera sig fackligt. 
Ingen självklarhet i flera av de 
deltagande länderna.
 – Från diktaturen Myanmar 
hade staten skickat deltagare 
från sitt egna statsstyrda fack, 
berättar Hanna Petersson, och 
fortsätter:
 – Det fick mig verkligen att 
inse hur viktigt vårt lokala fack
liga arbete är. Vi får aldrig sluta 
folkbilda om vår fackliga rörelse 
lokalt. Bara så kan vi också på
verka globalt. Att möta ungdomar 
i uppdraget som skolinformatör 

har blivit ännu viktigare för mig 
efter att ha lyssnat till röster från 
olika länder.

text: annette.lack@ifmetall.se
foto: Privat Hanna Petersson

Tips
Tips från Hanna:
– Blir du nyfiken på kursen?  
 Prata med din avdelning.

– Våga sök – det globala tillför 
 bra kunskaper till ditt lokala 
 arbete.

Fakta: Genèveskolan
Nordiska Folkhögskolan i Genève är ett nordiskt samarbete som 
startade 1931. Syftet är att öka kunskapen om globalisering och in
ternationalisering inom fackföreningsrörelsen och om ILO. Varje år 
ges en fyra veckor lång kurs med deltagare från de nordiska länderna 
inklusive Grönland. Skolan är öppen för alla, men vänder sig främst till 
yngre, aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa 
folkrörelserna. Läs mer på geneveskolan.org där du också hittar infor
mation om hur du anmäler dig.
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Ett riktigt superår där våra 
medlemmar och förtroende
valda påverkar och beslutar 

om IF Metalls kärnverksamhet: 
innehåll i våra 37 avtal och för
bundets verksamhet för komman
de kongressperiod, säger avtals
sekreterare VeliPekka Säikkälä.

Aktuella och nya avtal
Under april och maj i år tas 
tempen runt om i landet när för
bundsledningen reser runt och 
håller avtalskonferenser. Klubb
ordförande och avdelningsstyr
elser möts på olika platser runt 
om i landet för att diskutera avtal, 
både hur de aktuella fungerar och 
vilka frågor som är prio för de nya 
avtalen.
 – Samtalen under dessa möten 
är otroligt viktiga för att kolla av 
läget ute på arbetsplatserna. Alla 

diskussioner med förtroendevalda 
är den grund som behövs för att 
forma fram kraven, säger Veli 
Pekka Säikkälä.

Inget stoppar oss
Att träffas och prata öga mot öga 
är alltid viktigt – men kanske än 
viktigare efter och under dessa 
coronaår. Riktigt hur det blir i 
april/maj när konferenserna pla
neras är svårt att säga när detta 
nummer av tidningen Info görs.
 – Vi håller så klart tummarna 
för att det blir möten där vi träffas 
fysiskt. Samtidigt har alla blivit 
otroligt bra på att ses digitalt. 
Detta virus har inte stoppat vår 
verksamhet och kommer inte göra 
det nu heller, menar VeliPekka 
Säikkälä.

text: annette.lack@ifmetall.se

Även om nuvarande kollektivavtal gäller ytterligare 
mer än ett år så förbereds resan mot nya avtal.  
Målet är att de första nya avtalen ska finnas på 
plats den 1 april 2023. Samtidigt är det valår och 
kongress den 28 november till 2 december. 

2022 – ett superår för  
att vara med och påverka

Stämmer dina 
kontaktuppgifter?
Vad som händer framöver i  
avtalsrörelsen kommer att  
informeras och kommuniceras 
flitigt, bland annat på ifmetall.
se/avtal2023. Men för att nå dig 
som förtroendevald och dina 
medlemmar är det viktigt att 
kontaktuppgifterna stämmer. 
Har du flyttat, bytt mobilnummer 
eller epost? Logga in på med
lemssidorna och kontrollera att 
just dina uppgifter stämmer och 
tipsa dina medlemmar att göra 
detsamma.

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtals-
sekreterare. Foto: Daniel Roos
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2022 2023

April/maj  
– avtalskon

ferenser

16–17 maj  
och 14–15  
november  

– avtalsråd Förhandlings
delegationerna 

möts

Efter jul 
och nyår – 

delegation   erna 
möts regelbun

det och förhand
lingarna tar  

fart 

Strax före  
jul – avtals kraven 

växlas mellan 
fack och arbets

givare

31 mars – de 
första avtalen 

löper ut
1 april – mål: 

första nya 
avtalen börjar 

gälla



07

Det var först i samband med sin 40-årsdag som Janne 
vågade komma ut som Jonna på riktigt.  
 – Utan mina chefers och jobbarkompisars enorma 
stöd hade det säkert tagit ännu längre tid, säger Jonna 
Jumisko, processoperatör på Nouryon i Bohus.

Vågade vara  
Jonna tack vare  
stödet på jobbet

Tidning för förtroendevalda i IF Metall



Hon bor i villa, jobbar inom 
industrin och är fackligt 
aktiv, och hon tävlar i mo

torsport och är scoutledare på 
fritiden. Fast hon föddes som man 
och är gift med Jenny. 
 Vägen till att våga vara Jonna  
har varit lång och ganska så käm
pig, men i dag är hon rätt nöjd 
med det liv hon lever. Fast nu 
backar vi bandet lite, till skolan 
och mellanstadiet.
 – Jag kände mig annorlunda 
redan när jag var liten. Jag var 
inte riktigt som de andra killar
na och det märkte såklart mina 
klasskamrater. Jag blev mobbad, 
men lyckades på något sätt ändå 
stå ut, klara skolan och få hyfsade 
betyg, berättar hon. 

Påfrestande med 
dubbelliv
– Ibland skolkade jag från skolan 
för att få vara hemma i lugn och 
ro. Då kunde jag låna mammas 
kläder och sminka mig, och ut
forska vem jag egentligen var. 
 – Men jag förstod ändå inte 
riktigt, inte till en början. Det 
var först på högstadiet som jag 
började förstå att jag är någon 

slags transperson, eftersom jag 
gillar kvinnliga uttryck och trivs i 
tjejkläder. 
 Under hela skoltiden levde 
Jonna som kille i det offentliga, 
men som tjej hemma, i smyg, på 
sitt rum. Till slut blev det för på
frestande att spela olika roller, så 
hon flyttade hemifrån för att få en 
frizon. Men i samma veva träffade 
hon Jenny, så dubbellivet fortsatte 
– till dess de köpte villan.
 – Det var i samband med flytten 
dit som hon hittade mina lådor 
med tjejkläder. Hon fattade ingen
ting och det blev sjukt jobbigt. Jag 
fick en rejäl kris, skulle jag berät
ta allt eller dra ännu en lögn?

Kö till könsutredning
Jonna valde att berätta allt för 
Jenny, utan omsvep.
 – Sedan bytte jag om och smin
kade mig, och då fick hon se mig 
som tjej för första gången. Hon 
tyckte det var helt okej, även om 
hon var besviken för att jag inte 
sagt något tidigare. Hon kände 
sig sviken, men jag hade ju bara 
varit rädd för att förstöra det fina 
vi hade. 
 Nu var Jenny involverad i Jon
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– Jag blir så glad när människor kallar 
mig Jonna, för det ger mig bekräftelse  
på att jag får vara precis den jag är.

Tips

Se filmen på ifmetall.
se/info där Jonna be
rättar mer om stödet  
hon fått.

Tips

Läs mer om hbtqi
I IF Metalls skrift  
Hbtqi – en facklig fråga,  
som finns i webb
shopen, hittar du 
mer fakta och 
tips för att göra 
arbetsplatsen 
mer inklude
rande.
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nas ofrivilliga dubbelliv, men trots 
det fortsatte hemlighetsmakeriet 
ytterligare några år. Under tiden 
ställde Jonna sig i kö för en köns
utredning och fick träffa en psy
kolog på sjukhusets könsdysfori
avdelning. 
 – Jag gick dit helt förutsätt
ningslöst. Det var så jobbigt att 
inte veta vem eller vad jag var, 
och att försöka förtränga kvinnan 
i mig. 
 – Psykologen peppade och ut
manade mig. Med tiden växte tan
ken på att jag någon gång kanske, 
kanske skulle våga testa att leva 
som Jonna på heltid. Det var en 
sjukt jobbig tanke att ha i huvudet 
för jag visste inte var jag skulle 
börja eller hur jag skulle göra.

Berättade för chefen
En dag, när Jonna jobbat på No
uryon i ungefär ett år och precis 
blivit ledamot i klubbstyrelsen, 
bestämde hon sig: hon skulle be
rätta för sin närmaste chef på det 
kommande medarbetarsamtalet. 
 Ju närmare dagen för samtalet 
kom, desto sämre mådde hon.
 – Jag var sjukt nervös innan 
och när jag väl satt där på mötet 
och vi hade klarat av standard

pratet så mådde jag ännu sämre, 
jag ville bara dö. Men chefen, som 
för övrigt är en väldigt bra chef, 
märkte ju att det var något som 
tyngde mig. 
 – Det var först när han berät
tade om möjligheten till samtals
stöd via jobbet som jag förstod att 
det var dags. Då slängde jag ur 
mig: ”Jag är transperson och vill 
bli kallad Jonna”. 
 Reaktionen från chefen blev 
precis så bra som den kunde bli.
 – Han sade att han var glad och 
rörd över att jag berättade för just 
honom, och sedan satt vi och pra
tade i två timmar. Det var så himla 
fint och jag blev så lättad.

Många små steg
Nästa steg blev att prata med 
den närmaste jobbarkompisen, 
på kommande nattskift. Även hon 
reagerade positivt och utan fördö
manden. Då bestämde Jonna sig 
för att beta av resten av jobbar
kompisarna. 
 Sagt och gjort. Vid varje skift
byte pratade Jonna med nästa 
skiftlag och med skiftcheferna. 
Därefter med dagtidarna, och till 
slut med fabrikschefen och che
fen ovanför honom.

Fakta
Transperson – att bryta 
mot normer kring köns
 identitet/könsuttryck och samti
digt identifiera sig med begrepp et 
trans. Gemensamt för transperso
ner är att ens könsidentitet och/
eller könsuttryck inte stämmer 
överens med det juridiska kön 
man blev tilldelad när man föd
des. Trans har ingenting med ens 
sexualitet att göra.

Hbtqi – ett samlingsnamn för 
homosexuella, bisexuella, trans
personer, queera och intersex
personer.

Diskutera på jobbet!
1. Vad betyder ett öppet och 
 inkluderande arbetsliv för dig?

2. Utgår ni från heteronormen på 
 din arbetsplats? Om ja, på 
 vilket/vilka sätt och vid vilka 
 tillfällen?

3. De flesta personer tillbringar 
 mer tid på sin arbetsplats än 
 med sin familj. När en arbets
 plats inte har en tillåtande och 
 öppen attityd kring könsidenti
 tet och sexuell läggning – vilka 
 konsekvenser kan det då få för 
 individen och arbetsmiljön?

 

Tips

Det här är jag! Många vet och många vet inte. Korta 
versionen: Jag är trans/transkvinna. Har känt att 
jag inte är kille sen jag var liten (lågstadiet typ) men 
inte vetat exakt vad jag var och inte vågat säga något 
förrän nu. Typ så... jag föredrar hon och använder 
namnet Jonna. Men är inte lättkränkt och om ni råkar 
säga fel namn eller pronomen så spelar de ingen 
större roll i början... 

Utklipp från Jonnas Facebook:

153
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Jonna med hela världen
Någon dag senare sökte produk
tionschefen upp Jonna för att få 
veta vad hon ville bli kallad.
 – Jag, som inte tycker om att 
ställa krav på folk, sade att det får 
du välja själv, men jag blir glad 
om du kallar mig Jonna. Och på 
nästa morgonmöte sade han ”Hur 
mår du i dag, Jonna?” så alla hör
de och tog efter. 
 – Det var produktionschefen 
som satte ribban, det var då jag 
på riktigt förstod att jag nog skulle 

bli accepterad som Jonna. Det var 
helt… wow liksom.
 Till sist kom stunden då det 
var dags att bli Jonna med hela 
världen. 
 – Det var natten innan min 
40årsdag som jag skrev ett långt 
Facebookinlägg och lade ut ett 
nytaget foto på mig som Jonna, 
och sedan gick jag och lade mig. 
När jag vaknade dagen efter vis
ste jag inte vad jag skulle möta. 
 – I min fantasi hade jag tänkt 
att kanske tjugo, trettio personer 
skulle gilla och kommentera, men 

när jag vaknade var det över 150 
kommentarer och bara kärlek. Det 
var så sjukt fint. Några dagar se
nare bytte jag namn, och skaffade 
nytt pass och körkort.
 I dag lever Jonna precis som 
hon är – utan att behöva låtsas 
vara någon annan och utan att bry 
sig om vad andra tycker. Men det 
tog sin tid, och utan stödet från 
arbetskamrater och chefer hade 
det nog dröjt ännu längre.

text: anneli.lundberg@ifmetall.se
foto: Marie Ullnert

Som förtroendevald är det vik
tigt att du bidrar till en öppen 
och inkluderande arbetsplats. 
Tänk på detta: 

– Kom ihåg att alla inte är 
 heterosexuella, och att alla 
 inte heller följer de rådande 
 normerna kring könsuttryck 
 och könsidentitet. 

– Respektera när någon byter 
 namn eller pronomen (han, 
 hon, hen). Be om ursäkt om 
 du råkar säga fel – det är 
 inställningen och respekten 
 som är det viktigaste.

– Markera att skämt om 
 hbtqipersoner inte är okej. 
 När skämtande sker på 
 bekostnad av en person eller 
 en viss grupp, då är det alltid 
 skadligt för arbetsmiljön.

– Tänk på språket. Använd 
 könsneutrala ord, såväl i 
 fikarummet som under 
 arbetets gång. 

 Säg till exempel ”alla oavsett 
 kön” i stället för kvinnor och 
 män, eller ”partner” och 
 ”sambo” i stället för fru 
 eller make.

– Visa att du inte accepterar 
 kränkningar och trakasserier. 
 Lyssna, skriv ner händelser och 
 informera arbetsgivaren om det 
 händer något.

– Gå igenom rutiner, policyer och 
 informationsmaterial. Kan alla 
 känna igen sig oavsett sexuell 
 läggning och könsidentitet/
 uttryck?

– Se gärna över lokalerna. Köns
 neutrala toalettskyltar uppskatt
 as av många, inte bara trans
 personer.

Jonna tipsar:
Fråga: Hur kan jag som förtroende-
vald underlätta för en arbetskamrat 
som vill komma ut som hbtqi- 
person på vår arbetsplats?

Jonna svarar: Först och främst, 
var glad att din jobbarkompis 
har så stort förtroende för dig att 
hen vågar berätta något så per
sonligt! Börja med att stämma 
av med personen i fråga hur hen 
vill ha det. Kanske vill personen 
berätta själv, i sin egen takt? Eller 
så vill hen ha hjälp, av dig eller 
av en chef, att berätta för arbets
kamraterna? När personen väl 
kommit ut – uppmana då gärna 
arbetskamraterna att ta reda på 
mer information på egen hand, 
så att den som berörs inte kän
ner sig tvungen att utbilda sina 
jobbarkompisar (om hen inte vill). 
Påminn också arbetskamraterna 
om att vara respektfulla i sina 
frågor och att inte ställa intima 
frågor som de själva inte skulle 
vilja svara på. Till sist: Var tydlig 
med att det är individen själv 
som bestämmer vilket namn el
ler pronomen hen vill bli kallad. 
Med ett respektfullt bemötande 
kommer ni långt!

Gör dig själv och arbetsplatsen mer inkluderande



11

Tidning för förtroendevalda i IF Metall

Emma vill 
övertyga 
ungdomarna
Emma Martinsson, 28 år, bygger lastbilar på 

Volvo i Göteborg och har varit fackligt aktiv un
der de senaste tre åren. Just nu är hon kontakt

ombud, men efter nyår blir hon ungdomsansvarig i 
verkstadsklubben. Emma brinner för de facklig 
politiska frågorna och samarbetet vilket gjorde att 
hon i november gick förbundets agitationsutbildning.
 – Det var ordföranden i vår gruppstyrelse och några 
andra som tjatade lite på mig att jag skulle söka till 
den. Det fackligtpolitiska samarbetet är viktigt och 
jag vill gärna vara med och bidra, säger Emma.
 Den fyra dagar långa utbildningen, som har rykte 
om sig att inte vara något för fegisar, går ut på att 
verkligen vässa sina fackligtpolitiska argument och 
framföra dem på ett sätt som övertygar. Deltagarnas 
framföranden filmas och diskuteras i resten av grup
pen för att sporra till förbättring. 

Häftig känsla
Och visst tycker Emma också att utbildningen var tuff, 
riktigt tuff.
 – Det var sena kvällar och jobb under press hela 
tiden. Helt klart den tuffaste utbildningen jag någon
sin har gått. Men oj, vad häftigt det kändes när vi var 
färdiga. Det var verkligen värt det!
 Nu känner hon sig ordentligt rustad att prata politik 
på jobbet. Och som nybliven agitator har hon redan 
fått i uppdrag att köra den så kallade Verktygslådan, 
som handlar om hur fackligt och politiskt arbete 
hänger ihop, på utbildningar som ska hållas i vår.
 – Sedan ser jag verkligen fram emot att hjälpa till 
i valrörelsen. Speciellt vill jag få ungdomar att förstå 
att politiken påverkar vår vardag och att vi därför 
måste vara med och påverka.

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

UPPDRAGET
- agitator

Emma Martinsson  
har slipat sina  

fackligt-politiska 
argument och sätt 

att framföra dem 
på förbundets 

agitationsutbildning.



Som så många andra fö
retag drabbades Modine 
under hösten av brist på 

material som i sin tur ledde till 
att ordrar sköts upp. Fem tjänst
er låg i riskzonen. Företagets 
vd sökte upp Sanel Catic, klubb
ordförande, för att diskutera 
situationen.
 – Vi har jobbat mycket med 
samverkan och har en sund och 
bra dialog med vd och övriga 
chefer. Det här var ingen formell 
förhandling, utan för att prata 
om hur vi skulle kunna lösa 
svackan utan att säga upp, för
klarar Sanel Catic.
 Efter samtalet ringde Sanel 
Catic till Håkan Bergenhav, om
budsman på avdelningen IF Metall 
Östergötland, för att få stöd.
 – En lösning var permittering 
med statligt stöd och minska 
arbetstiden för samtliga. Men vi 
hade också en annan idé, näm
ligen att medlemmarna skulle 
kunna få facklig utbildning på 
plats på företaget. Organisa
tionsgraden är hög, så det var 
en framkomlig väg, säger Håkan 
Bergenhav.

Positivt för alla
Eftersom medlemmarna skulle 
vara studielediga och få stipendi
um från IF Metall i stället för lön 
under utbildningsdagarna skulle 
företaget klara ekonomin i vän
tan på material. Samtidigt skulle 
medlemmarna få ökad kunskap. 
 Både klubben och företaget var 
positiva. Men nu blev det bråttom, 
för att lyckas behövde allt sys 
ihop på bara två veckor.
 – Det var en utmaning att på så 
kort tid samla ihop handledare 
och material, lösa informationen 
till medlemmarna, lägga sche
ma. Både företaget och klubben 
gjorde ett hästjobb, säger Håkan 
Bergenhav.
 Utbildningarna genomfördes 
sedan under tre veckor på rull
ande schema. De som inte var 
medlemmar fick i stället ta ut 
ledighet. Företaget stod för lokal 
och lunch. Varje dag utbildades 
15–20 medlemmar, totalt var det 
cirka 100 kursdeltagare. 
 – Handledarna var jättebra, det 
hade inte gått utan dem. Många 
ställde upp med kort varsel. Till 

Materialbrist ledde till en tillfällig övertalighet på Modine AB i 
Söderköping och uppsägningar eller permittering hotade. Genom 
samverkan löstes svackan på ett lite annorlunda sätt, med facklig 
utbildning för alla.
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Facklig utbildning  
  räddade jobben  

och med vår avdelningsordföran
de höll i utbildningspass, berättar 
Sanel Catic.

Uppskattning från 
medlemmarna
Som alltid vid medlemsutbild
ningar är det många som fått 
ahaupplevelser.
 – Medlemmarna uppskattade 
det enormt. Det var roligt att läsa 
utvärderingarna efteråt, säger 
Håkan Bergenhav.
 – Tidigare har vi haft problem att 
locka medlemmar till utbildning
arna. En del har varit med i över 
20 år utan att ha gått en facklig 
utbildning. De har inte varit sugna 
på att åka i väg och vissa har ock
så känt sig blyga och osäkra inför 
diskussioner och grupparbeten. 
Det blev lättare när de fick gå ut
bildningen med arbetskamraterna. 
Flera har kommit till mig efteråt 
och pratat och vill gå fler kurser, 
säger Sanel Catic.

text: anna.sjogren@ifmetall.se
foto: Stefan Jerrevång
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– Utbildningarna har varit bra för alla. 
Klubben fick mycket beröm och våra 
medlemmar är inte de som slösar med 
beröm. Vi fick också fyra nya medlemmar, 
berättar Sanel Catic.

Sanel Catic, klubbordförande, och Håkan Bergenhav, 
ombudsman på IF Metall Östergötland, satte ihop en 

medlemsutbildning för de över hundra medlemmarna 
på Modine AB när företaget drabbats av materialbrist.

 – Jag tycker vi ska titta på om det här är  
möjligt att göra på fler ställen i stället för  

permittering, säger Håkan Bergenhav.

– 2008–2009 jobbade jag i Hudiksvall och 
gjorde ett liknande utbildningsupplägg 
vid ett par tillfällen. Men då gällde det 
15–20 anställda – nu över 100, säger 
Håkan Bergenhav, ombudsman på IF Metall 
Östergötland.



BLICK
FÅNGET
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Politisk spetsutbildning för unga
Arenaakademin är en politisk spetsutbildning för 
framtida opinionsbildare med inriktning på eko
nomisk politik, arbetsmarknad och välfärdsfrågor. 
Programmet riktar sig till personer i 20–30 
årsåldern från hela landet. De flesta som söker  
till Arenaakademin är aktiva inom ett fack eller 
studentförbund, inom politiken eller i civilsam
hället. Till skillnad från andra utbildningsprogram 
med fokus på opinionsbildning fokuserar Arena
akademin på politiska sakfrågor snarare än  
praktiska verktyg för opinionsbildning. 
 Tre helgträffar i Stockholm och avslutning med 
en utlandsresa då man möter olika aktörer. Delta
garna förväntas göra ett projektarbete. Upplägget 
för träffarna är interaktivt och en blandning av 
föreläsningar, diskussioner och samtal. De som 
föreläser för Arenaakademin är några av Sveriges 
främsta experter och inspiratörer inom forskning, 
politik, kultur och näringsliv. Det kan röra sig om 
allt från ministrar och forskare till artister, grans k
ande journalister och fackligt förtroendevalda.
 Arenaakademin är helt kostnadsfri för alla del
tagare. Mer information och hur man anmäler sig 
finns på arenaakademin.se/ansokan.

Livets bergochdalabana är oförutsägbar, så se 
till att du är väl fastspänd. Familjens jurist har 
lång erfarenhet av familjerätt och under februari 
erbjuder de dig som medlem: 

• 50 procents rabatt på juridiska digitala 
 dokument.

• Paketpris testamente + framtidsfullmakt 
 med jurist: 6 000 kr (värde 7 898 kr).

Månadens erbjudande februari – Familjens jurist
• Förvaring av testamente:  
 995 kr (värde 1 995 kr).

På LOmervärde.se 
hittar du mer 
information  
om erbjud
andet.

Ta över vårt konto 
på Instagram
Du som följer IF Metall på 
Instagram vet att vi tidigare 
har haft veckor när någon 
tagit över vårt konto och lå
tit följarna få hänga med en 
vecka ute i den fackliga vardagen. Nu var det ett tag 
sedan, så det är hög tid igen! Vill du berätta i bild och 
dela med dig av din och dina arbetskamraters var
dag? Välkommen att höra av dig till info@ifmetall.se.

       Följ förbundsordföranden 
       i sociala medier
Om du inte redan hittat till Marie Nilssons kanaler på 
Facebook och Twitter är det ett hett tips. Här delar 
hon alltid med sig av det senaste och bjuder även på 
insyn i sitt personliga arbetsliv. 
 Facebook: @ifmetallmarie 
 Twitter: @marienilsson64

Du delar väl med dig av tidningen 
Info? Sprid den vidare på jobbet till 
dina medlemmar. Info nr 2 kommer den 1 mars.

Tidning för förtroendevalda i IF Metall1/2022

Vågade vara Jonna tackvare stödet på jobbet

02 Högt engagemang  i klimatfrågan 

05 Yngst i klassen

12 Facklig utbildning räddade jobben

11 Emma vill övertyga  ungdomarna

Klimatet
– en facklig

fråga

06 2022 – ett superår för att  vara med och påverka
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Sök stipendium för studier
Är du medlem i IF Metall och arbetar på ett fö
retag anslutet till Teknikarbetsgivarna? Har du 
planer på att studera något ämne inom ramen 
för utvecklingsavtalet? Då kan du söka stipen
dium från IF Metalls och Teknikarbetsgivarnas 
stipendiefond. Fonden bekostar, helt eller delvis, 
studielitteratur och studiematerial.
 Sista ansökningsdag är den 24 april 2022. 
Mer information om stipendiet och ansöknings

blankett finns på ifmetall.se/stipendium.

Tillsammans 
bryr vi oss  
– Stoppa  
mäns våld  
mot kvinnor
2020 mördades 13 kvin
nor av män de haft en 
relation med och 39 200 
misshandelsbrott och  
8 690 våldtäkter mot 
kvinnor eller flickor anmäldes. Det är mer än en 
våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om. Mörkerta
let är dock stort. 
 Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelä
genhet. Det är en förlust för hela samhället som 
dessutom innebär stora samhällskostnader för 
socialtjänst, rättsväsende, sjukvård med flera. 
 Hur ska man då ta upp frågan på en arbetsplats 
– som arbetskamrat och fackligt förtroendevald? 
Hur kan man på bästa sätt ge stöd?
 IF Metalls tema på internationella kvinnodagen 
den 8 mars fokuserar i år på att höja kunskapen 
om våldet och motverka en tystnadskultur kring 
mäns våld mot kvinnor. Ge konkreta verktyg till 
förtroendevalda i hur man kan vara till stöd och 
hjälp. Ett stöd som riktas mot den som är våldsut
satt, men också våldsutövare. 
 Tryckt material skickas till avdelningar och klubbar 
närmare 8 mars. Det kommer även att finnas på  
ifmetall.se/8mars för att ladda ned.
 Men redan nu kan du beställa  
tshirten på bilden i webbshopen! 

Studiekatalog 2022
Dags att anmäla dig till fackliga utbildningar! I 
Studiekatalogen hittar du centrala fackliga utbild
ningar som hålls av IF Metall och tvärfackliga via 
LO. Behöver du tips om vilka kurser du kan behö
va? Prata med din studieorganisatör på arbets
platsen eller avdelningen.
 Ladda ned studiekatalogen från IF Metalls 
webbshop, artikelnummer SV11122 eller från 
ifmetall.se/utbildning.



Försäkringsinformation på 
annat språk än svenska?

Serbiska: 0771-58 59 10
Spanska: 0771-58 59 12
Turkiska: 0771-58 59 14
Tyska: 0771-58 59 15
Lätt svenska: 0771-58 59 13

Folksams flerspråkiga kundservice kan ge försäkringsinformation 
på 18 olika språk och har öppet vardagar klockan 08.00–17.00.

Telefonnummer för olika språk:

Arabiska: 0771-58 59 00
Bosniska: 0771-58 59 01
Engelska: 0771-58 59 02
Finska: 0771-58 59 03
Italienska: 0771-58 59 04
Kroatiska: 0771-58 59 05
Kurdiska, nord: 0771-58 59 58
Kurdiska, syd: 0771-58 59 58
Pashto/Dari (Afghanistan): 0771-58 59 06
Persiska (Iran): 0771-58 59 07
Polska: 0771-58 59 08
Ryska: 0771-58 59 09

Finns som affisch 
i webbshopen
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Telefon 08-786 80 00 (växel)
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Tryck Sib-Tryck 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


