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Förord  

IF Metall finns till för medlemmarna. Eller uttryckt på ett annat sätt:  
IF Metall är medlemmarna. Tillsammans kämpar vi för att stärka våra  
villkor och vår ställning, inte bara på arbetsplatsen, utan också i samhället 
och i omvärlden. 

Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma. Men vår styrka påverkas också 
i stor utsträckning av politiska beslut. Politiken påverkar vårt arbetsliv och 
vårt privatliv. Politik handlar om allt från nivåerna i a-kassan och hur ofta 
bussen går där vi bor, till hur mycket vi behöver betala för tandvården eller 
om vi har möjlighet att få tillgång till nattöppen förskola till våra barn.  
Genom att samarbeta med Socialdemokraterna har vi mycket större möj-
ligheter att påverka de politiska besluten i en – för oss – positiv riktning. 
Men vi måste också engagera oss politiskt. 

Ett samhällsengagerat IF Metall är en stark politisk kraft. Genom över 
hundra år av facklig-politisk samverkan har vi vunnit många politiska stri-
der och drivit igenom reformer som gjort livet bättre för människor i  
Sverige. Vi har även hindrat genomförandet av politiska förslag som skulle 
ha skadat oss och våra rättigheter om de genomförts. Vi har dock aldrig 
vunnit, och kommer aldrig att vinna, en slutgiltig seger som tryggar arbeta-
res rättigheter för alla kommande generationer framöver.  

Om vi inte är beredda att ständigt ta fajten för våra rättigheter kommer vi 
på sikt att förlora dem. Det är en ständigt pågående kamp, inte bara i varje 
avtalsrörelse utan också i varje valrörelse. Det bästa sättet att förbättra den 
värld vi lever i, och vår framtid, är genom att organisera oss och ta makt 
över den politiska dagordningen. Det är genom att ha ett djupt och kon-
tinuerligt samarbete med ett likasinnat parti som vi blir hörda och sedda i 
politiken.
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1. Vision

Kanske känns Socialdemokraternas och IF Metalls övergripande idé självklar. 
Men det är viktigt att reflektera över den, och att göra det tillsammans. Det 
gäller ju att vi är överens om färdriktningen om vi ska nå våra mål. 

En gemensam vision som hägrar i fjärran skapar engagemang och stakar 
ut färdriktningen. År 20xx beskriver vi vårt samhälle/kommun/arbetsplats 
med dessa ord – detta är vår vision. 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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2. Spana & analysera 

Utan spaning ingen aning är en gammal sanning. När vi spanar och följer 
vad som händer runt om oss bygger vi upp en beredskap, vi förstår varför 
saker sker, vi blir trygga i vår omvärldsbild. 

Vilka är våra styrkor? Vilka är våra svagheter? Analysera morgondagens 
möjligheter och hot. Hur vi ska nyttja våra styrkor och för att ta tillvara 
möjligheterna, samtidigt som vi funderar över hur vi kan hantera och åtgär-
da våra svagheter för att bemöta hoten. 

SWOT–analys 
SWOT står för strength, weakness, opportunity, threat. Metoden innebär 
att vi analyserar våra styrkor respektive svagheter, samt bedömer vilka 
möjligheter och vilka hot vi ser framför oss. 

Styrkor och svagheter är faktorer vi själva kan påverka i vår region/kom-
mun, medan möjligheter och hot är faktorer vi inte kan påverka utan måste 
förhålla oss till. 
 

Positiva 
faktorer

Interna faktorer Externa faktorer

Negativa 
faktorer

Styrkor 
Vilka är regionens
fördelar?
Vad är man bra på?

Svagheter 
Vilka är regionens 
nackdelar?
Vad fungerar dåligt?

Hot 
Vilka hinder finns i
omgivningen?
Sker förändringar som 
påverkar negativt?

Möjligheter 
Vad kan man dra nytta 
av i omgivningen?
Vilka är de intressanta 
trenderna?
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SWOT-analys
Styrkor – Svagheter – Möjligheter – Hot

Hot

Styrkor Möjligheter

Svagheter
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3. Värdera, prioritera och analysera

Värdera styrkor och svagheter:
Poängsätt styrkor respektive svagheter utifrån en femgradig skala där fem 
(5) är mycket stark/svag och ett (1) är mindre stark/svag. 

Värdera möjligheter och hot:
Gör en riskanalys (se nedan), det vill säga värdera på en femgradig skala först 
konsekvensen av en faktor och sedan sannolikheten för att den inträffar. 
Multiplicera därefter de båda värdena med varandra.

Modell för riskanalys: 

Analysera
Målet med Swot-analysen är att man ska kunna: 

- Använda styrkor för att utveckla möjligheter.
- Använda styrkor för att undvika eller desarmera hot.
- Åtgärda svagheter för att dra nytta av möjligheter. 
- Åtgärda svagheter för att kunna undvika hot.

Konsekvens

Sannolikhet
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 4. Vilka ska vara våra politiska profilfrågor? 

Titta på det ni har gjort hittills, det vill säga visionen och Swotanalysen.  
Ta fram 3-5 politiska profilfrågor. Skriv en profilfråga på var sin post-it. 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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5. Hur ska vi arbeta med våra politiska  
     profilfrågor? 

Gör en planering på hur ni ska profilera IF Metalls synpunkter i de profil-
frågor ni valt – varför, vem, när, var, hur och i vilket syfte. (För att för-
söka driva igenom frågan under mandatperioden eller för att ”bädda” 
inför kommande valrörelse.) 

• Motioner till SAP eller LO lokalt/regionalt? 
• Samarbeten med andra fackföreningar lokalt/regionalt?
• Debattartiklar? 
• Politikerbesök i verksamheten? 
• Temamöten för att sprida kunskap?
• Kampanj på sociala medier?
• Annonsering i radio och/eller tidningar?
• Utbildningar 
• Material och affischer
• Aktiviteter
• Annat 

På de kommande sidorna kan ni planera profilfråga för profilfråga.  
Tänk på att ”redskapen” varierar utifrån vilken målgrupp ni har.  

- Hur når vi dem vi vill nå? 
- Vilka arenor kan vi möta dem på?
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Prioriterad fråga 1: ______________________ 
 
Vem/vilka ska vara vår/-a talesperson och ansvariga i denna fråga? 
 
 
 
 

Hur ska vi profilera oss i den här frågan? 
 
 
 

 
När ska vi lyfta fram denna fråga? Är den ”säsongsanpassad”, kan den 
kopplas till någon aktivitet lokalt? Är det en fråga vi behöver arbeta med 
under en längre tid? 
 
 
 
 

Finns det aktörer utanför IF Metall som vi behöver engagera och prata oss 
samman med för att förstärka vårt budskap? Till exempel SAP, LO, andra 
fackliga organisationer, kringliggande kommuner/regioner/avdelningar 
etcetera? 
 
 
 
 
 
När ska aktiviteterna runt denna fråga vara avslutade och rapporteras av? 

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Prioriterad fråga 2:______________________ 

Vem/vilka ska vara vår/-a talesperson och ansvariga i denna fråga? 
 
 
 
 

Hur ska vi profilera oss i den här frågan? 
 
 
 
 

När ska vi lyfta fram denna fråga? Är den ”säsongsanpassad”, kan den 
kopplas till någon aktivitet lokalt? Är det en fråga vi behöver arbeta med 
under en längre tid? 
 
 
 
 

Finns det aktörer utanför IF Metall som vi behöver engagera och prata oss 
samman med för att förstärka vårt budskap? Till exempel SAP, LO, andra 
fackliga organisationer, kringliggande kommuner/regioner/avdelningar 
etcetera. 
 
 
 
 
 
När ska aktiviteterna runt denna fråga vara avslutade och rapporteras av? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Prioriterad fråga 3: ______________________
 
Vem/vilka ska vara vår/-a talesperson och ansvariga i denna fråga? 
  
 
 
 

Hur ska vi profilera oss i den här frågan? 
 
 
 
 
 
När ska vi lyfta fram denna fråga? Är den ”säsongsanpassad”, kan den 
kopplas till någon aktivitet lokalt? Är det en fråga vi behöver arbeta med 
under en längre tid? 
 
 
 
 

Finns det aktörer utanför IF Metall som vi behöver engagera och prata oss 
samman med för att förstärka vårt budskap? Till exempel SAP, LO, andra 
fackliga organisationer, kringliggande kommuner/regioner/avdelningar 
etcetera. 
 
 
 
 
 
När ska aktiviteterna runt denna fråga vara avslutade och rapporteras av? 
 __________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Prioriterad fråga 4: ______________________ 

Vem/vilka ska vara vår/-a talesperson och ansvariga i denna fråga? 
 
 
 
 

Hur ska vi profilera oss i den här frågan? 
 
 
 
 

När ska vi lyfta fram denna fråga? Är den ”säsongsanpassad”, kan den 
kopplas till någon aktivitet lokalt? Är det en fråga vi behöver arbeta med 
under en längre tid? 
 
 
 
 

Finns det aktörer utanför IF Metall som vi behöver engagera och prata oss 
samman med för att förstärka vårt budskap? Till exempel SAP, LO, andra 
fackliga organisationer, kringliggande kommuner/regioner/avdelningar 
etcetera. 
 
 
 
 
 
När ska aktiviteterna runt denna fråga vara avslutade och rapporteras av? 
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Prioriterad fråga 5: ______________________ 

Vem/vilka ska vara vår/-a talesperson och ansvariga i denna fråga? 
 
 
 
 

Hur ska vi profilera oss i den här frågan? 
 
 
 
 
 
När ska vi lyfta fram denna fråga? Är den ”säsongsanpassad”, kan den 
kopplas till någon aktivitet lokalt? Är det en fråga vi behöver arbeta med 
under en längre tid? 
 
 
 
 
 
Finns det aktörer utanför IF Metall som vi behöver engagera och prata oss 
samman med för att förstärka vårt budskap? Till exempel SAP, LO, andra 
fackliga organisationer, kringliggande kommuner/regioner/avdelningar 
etcetera. 
 
 
 
 
 
När ska aktiviteterna runt denna fråga vara avslutade och rapporteras av?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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