
Valberedningens förslag till  
förbundsrevisorer 2019-2023



Att vara förtroendevald förbundsrevisor i Unionen 
är ett uppdrag som fler och fler börjar uppmärk-
samma. Vi får nomineringar från olika håll i landet, 
vilket vi tycker är mycket glädjande.

I vårt förslag är sammansättningen balanserad, ut-
ifrån kön och geografi. Två av revisorerna har haft 
uppdraget tidigare och fyra nya föreslås och de här 
sex personerna kommer att utgöra en bra grupp.

I och med det nya arbetssätt som nuvarande revi-
sorsgrupp arbetat fram, så har de förtroendevalda 

Förord – val av revisorer
revisorerna arbetat som en grupp under kongress- 
perioden, då både ordinarie och suppleanter har 
deltagit i samma omfattning. 

En enig valberedning föreslår följande personer till 
förbundsrevisorer för kommande kongressperiod.



Det här gör jag på mitt arbete 
Jag arbetar heltid fackligt. Är ordförande för  
Unionen Volvo och leder samarbetet mellan klubb- 
arna inom AB Volvokoncernen.

Viktiga erfarenheter som förtroende-
vald och i mitt arbetsliv
Det är viktigt med kommunikation och att vara 
tillgänglig för medlemmarna. Att bygga ett för-
troende så att de som har en fråga eller behöver 
hjälp tar kontakt. Att skilja på sak och person och 
gärna skapa en god stämning i början och slutet av 
en förhandling. Det ger respekt – även om vi som 
parter är djupt oense.

Detta vill/kan jag bidra med  
Jag vill vara med och bevaka att det går juste till i 
det stora fackförbundet Unionen. Att stadgar och 
beslut efterlevs – men också att besluten i sig svarar 
upp mot våra grundvärderingar kring demokrati, 
jämställdhet och mångfald. Att vi bygger på arbets-

platsgemenskapen och att Unionen är partipolitiskt 
obundet. Jag vill bidra med min långa fackliga er-
farenhet - också inom revision. Jag har varit revisor 
i region Göteborg under flera år och dessutom revi-
sor i Unionen Volvo där jag numera är ordförande. 
Har en journalistutbildning och är rätt bra på att 
hitta det väsentliga i en större textmassa. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Jag ser att Unionen kommer att fortsätta utvecklas 
och få fler medlemmar. Vår organisationsidé, som 
bygger på arbetsplatsgemenskapen, kommer att stå 
sig stark även när arbetslivet förändras.

Det här är jag
Naturvetare som blev ekonom. Läste på journalist-
högskolan, återvände till Volvo där mitt fackliga 
engagemang tog alltmer tid. Ogillar tvära kast, men 
uppskattar det oväntade och är alltid nyfiken på 
vad som finns bakom nästa krök.

Även nominerad till: Förbundsrevisorssuppleant

Hans Hansson
Ordinarie förbundsrevisor, nyval

ARBETSPLATS:  AB Volvo

REGION: Göteborg

ÅLDER: 55 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Teknikav-
talet, §2, löneprinciperna. Löneskillnader ska vara 
väl motiverade, objektiva och inte diskriminerande. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Då åker till 
mitt fritidshus, reser, umgås med familj & vänner 
eller ser en bra film/Tv-serie.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Arbetskamrater!



Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är försäljare på Systembolaget men arbetar till 
största delen av min arbetstid med centrala fackliga 
frågor.

Viktiga erfarenheter som förtroende-
vald och i mitt arbetsliv
Jag började mitt fackliga arbete på lokal nivå redan 
1991. Sedan 2003 är jag invald på central nivå inom 
Systembolagets personalförening. Har stort intresse 
för arbetsmiljöfrågor och på Systembolaget har 
jag ingått i arbetsmiljökommittén under många år. 
Är sedan 2011 samordnande arbetsmiljöombud. 
Arbetar också i bolagsstyrelsen och i pensionsstif-
telsen på Systembolaget.  

Detta vill/kan jag bidra med  
Jag fick förtroendet att bli vald till förbundsrevisor 
på kongressen 2015. Uppdraget har gett mig många 
nya lärdomar. Under kongressperioden har jag 
tillsammans med revisorsgruppen utvecklat bättre 
systematik i uppföljningen av motioner och beslut 
som kongress, förbundsråd och förbundsstyrelse 

fattat. Jag kommer att fortsätta med att utveckla 
det systematiska arbetet inom revisorområdet. Jag 
bidrar med mitt analytiska tänkande, mitt ord-
ningsamma sätt att arbeta och mina erfarenheter 
och kunskaper som jag samlat på mig under mina 
många år som facklig företrädare. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Att vi är ett samlat Unionen som går mot samma 
mål. Att Unionen är det ledande tjänstemannafack-
et som utvecklar och driver medlemmarnas villkor 
på absolut bästa sätt. Unionen ska vara det förbund 
som följer med i tiden för att kunna ge medlem-
marna det stöd som de behöver i de nya arbeten/
arbetssätt som kommer att utvecklas i framtiden. 

Det här är jag
Jag är en lugn, seriös, positiv och social person med 
mycket ordning och reda i mig. Jag är eftertänk-
sam, omtänksam och produktiv. Blir sällan arg 
men tänder till om det är någon som blir orättvist 
behandlad. 

Även nominerad till: Förbundsrevisorssuppleant

Karin Larsson
Ordinarie förbundsrevisor, omval

ARBETSPLATS: Systembolaget

REGION: Småland

ÅLDER: 60 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Bilaga 
5 i vårt (Unionen - Svensk Handel (Systembola-
gets)) avtal står inskrivet om den anställdes rätt till 
kompetensutveckling. Detta är så viktigt för våra 
medlemmar! 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Umgås med 
min familj. Tittar gärna på en film eller en serie.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Solidaritet!



Det här gör jag på mitt arbete 
Jag jobbar på Metsä Board i Husum som tillverkar 
karting. Jag är assistent och jobbar mest med faktu-
rering och är ansvarig för Vendor Master Data. Där 
sker alla ändringar och nya upplägg av leverantörer, 
med allt vad det innebär. Jag har nästan daglig kon-
takt med Polen där vi har vår reskontra numera.

Viktiga erfarenheter som förtroende-
vald och i mitt arbetsliv
Att kommunicera på jobbet, t ex på fikapauserna 
om facket, men även sortera ut saker av vikt och 
åtgärda problemen. Att dokumentera och se till att 
det är ordning och reda, är ett måste. I regionsty-
relsen i Mellannorrland och klubben i Husum har 
jag varit aktiv i många år.

Detta vill/kan jag bidra med 
Jag har jobbat med ekonomi nästan hela mitt liv 
och tycker det är intressant. Jag är rätt snabb på att 
skriva skrivmaskin och även på att skriva protokoll. 
Glatt humör och samarbetsvillig kännetecknar mig 
som person.

Min vision av Unionen om 10 år 
Jag tror att det kommer att bli mycket digitaliserat. 
Medlemskontakter kommer att bli mycket lättare, 
via appar, datorer, mm och jag tror också att det 
kommer att bli annorlunda möteskontakter fram- 
över. Unionen kommer att vara det överlägset 
största fackförbundet även om 10 år.

Det här är jag
Kerstin har nu lyckats med att fylla 60 år, livet 
springer fram i 100 knyck och det är bara att glida 
med och njuta. Älskar kontakt med alla olika slags 
människor. Vet ni att jag måste vara den enda i hela 
Ö-vik som fått en chokladask av en tiggerska utan-
för Willys. Trädgården, Webergrillen, båten och att 
fiska gör mitt liv otroligt njutbart. Gillar nästan all 
musik och sjunger gärna med... fullkomligt älskar 
tävlingar, både på TV och i verkliga livet. Sällskaps-
spel är ännu en last jag har. 

Även nominerad till: Förbundsrevisorssuppleant

Kerstin Lindberg
Ordinarie förbundsrevisor, omval

ARBETSPLATS: Metsä Board Sverige AB

REGION: Mellannorrland

ÅLDER: 60 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Kompe-
tensutveckling, det är både viktigt och nödvändigt, 
för en ännu tryggare arbetssituation. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: En spän-
nande deckare, lite kattmys och trädgårdsarbete 
får blodtrycket att bli stabilt. Lite Netflix är inte 
dumt ibland heller.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Tillsammans är 
vi starka! 



Det här gör jag på mitt arbete 
Ingenjörsarbete med inriktning mot säkerhet.

Viktiga erfarenheter som förtroende-
vald och i mitt arbetsliv
Har varit klubbordförande i 9 år, suttit i regionsty-
relsen i 6 år och är revisorssuppleant a-kassan och 
regionen sedan 2 år. Fleråriga uppdrag i brf-styrel-
ser/samfälligheter/föreningar, kvalitetsrevisor ISO 
9001. 

Detta vill/kan jag bidra med  
Har erfarenhet från verksamhetsgranskning som 
revisor i vår a-kassa och tycker mig fungera bra 
ihop med Karin Larsson, som är förbundsrevisor. 
Att konkret säga att detta kan jag bidra med är 
svårt då jag inte är insatt i de processer som ska 
granskas. Inom a-kassan har jag fått växa in i rollen 
som suppleant under 2 år och trivdes med det, är 
nu invald som ordinarie revisor. Jag är intresserad 
av personerna som jobbar i processerna och av 

de rutiner som de omfattas av för att leva upp till 
lagar, riktlinjer mm som styr verksamheten. Jag 
vill bidra med att jag inte har en klar förutfattad 
mening om hur något fungerar, är eftertänksam av 
mig och vill ha torrt på fötterna innan jag uttalar 
mig. 

Min vision av Unionen om 10 år 
I dagens globala samhälle måste Unionen fortsätta 
att hänga med i utvecklingen. Med ett ständigt för-
ändringsbenäget arbetssätt blir utmaningarna för 
”det nya” inte så stort, stannar vi upp nu för att vi är 
så stora och bra, då tappar vi mark i samma minut. 

Det här är jag
Positiv 57-åring som gärna tar sig an nya uppgifter. 
Går försiktigt fram och har inget behov av att stå i 
framkant, känner att andras förtroende för mig inte 
på något sätt ifrågasätts utifrån detta utan snarare 
tvärtom.

Även nominerad till: Förbundsrevisor

Per Anders Karlsson
1:e förbundsrevisorssuppleant, nyval

ARBETSPLATS: Konsultia AB

REGION: Västerbotten

ÅLDER: 57 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: § 11 Upp-
sägning och det stöd som ges i MBL. Otroligt tråkigt 
att en bra lag kan bli utsatt för inskränkningar. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Motion 
(längdskidor/kajak/rullskidor) kreativt pyssel som 
skogsarbete och fix i fritidshus, matlagning och 
livsnjutning.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Rättvisa!



Det här gör jag på mitt arbete 
Jag är ordförande för Unionen-klubben på Tetra 
Pak på heltid just nu. Min ordinarie tjänst är som 
administratör åt ett gäng serviceingenjörer där jag 
supportar deras resor i form av fakturering, tids-
rapportering och diverse ansökningar. 

Viktiga erfarenheter som förtroende-
vald och i mitt arbetsliv
Då jag jobbar på ett globalt företag har jag stor er-
farenhet av det fackliga arbetet både inom Sverige 
men även en del inom EWC. Jag har varit förtroen-
devald i drygt 15 år inom olika uppdrag och tycker 
det är väldigt inspirerande och givande. 

Detta vill/kan jag bidra med  
Jag har stor erfarenhet inom det fackliga på min 
arbetsplats men även som styrelserepresentant i fle-
ra idrottsföreningar. Jag har jobbat en hel del med 
förändringsarbete men även som webbansvarig för 
vårt interna nätverk. Jag är van att ha många bollar 

i luften och tycker om att jobba med människor. 
Jag tycker själv att jag har lätt för att få kontakt med 
andra och lätt för att förstå sammanhang. Det ska 
bli väldigt roligt att lära mer om hur förbundet 
jobbar genom att sätta mig in i det som revisor. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Min vision om Unionen är att vi är större än ett 
fackförbund, något som våra medlemmar kan 
förlita sig på, där man kan få råd och stöd när man 
behöver. En ”samlingsplats” för alla, oavsett var 
man kommer ifrån och vad man jobbar med. Att 
lära av andra är en fantastisk möjlighet. Tillsam-
mans är vi starka! 

Det här är jag
Jag är en glad, positiv tjej med ett stort hjärta, som 
älskar mitt jobb och min familj. Jag är nyfiken på 
livet och vill ständigt lära mig nya saker. För mig är 
ingenting omöjligt.

Även nominerad till: Förbundsrevisor

Lisbeth Larsson
2:e förbundsrevisorssuppleant, nyval

ARBETSPLATS: Tetra Pak Packaging Solutions AB

REGION: Sydväst

ÅLDER: 48 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Jag har 
egentligen ingen favoritparagraf men anställnings-
tryggheten ligger mig varmt om hjärtat och här tror 
jag vi måste kämpa för att få behålla vår trygghet. 

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Jag samlar 
energi genom mitt ideella arbete som ordförande i 
vår handbollsförening. Att umgås med tjejerna ger 
mig glädje och energi.
ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD: Lagen om anställ-
ningsskydd!



Hans Fryklund
3:e förbundsrevisorssuppleant, nyval

Det här gör jag på mitt arbete 
Numera är jag webbmaster, säljare, montör, eko-
nom, dekoratör och VD. Alltså egenföretagare.

Viktiga erfarenheter som förtroende-
vald och i mitt arbetsliv
Man kan göra skillnad. Många gånger tänker 
arbetsgivaren till en gång extra när vi förtroende-
valda framför något som vi anser är viktigt. Man 
kan beskriva det som ett ”gupp” på vägen till bättre 
arbetsliv. Arbetsgivaren får möjlighet tänka till vid 
”guppet”. Många gånger blir det till det bättre för 
båda parter.

Detta vill/kan jag bidra med  
Jag har arbetat som projektledare och med processer 
och följt upp dessa i många år. Det ser jag som en 
fördel i detta förtroendeuppdrag. Jag har också 
varit klubbordförande och regionordförande i mer 
än 10 år och därifrån har jag stor erfarenhet av 
fackligt arbete. 

Min vision av Unionen om 10 år 
Om man jämför 10 år bakåt, så har Unionen blivit 
en stor påverkansfaktor och attraherat många nya 
medlemmar. Håller vi samma takt så kommer 
förbundet se till att våga möta nya trender i arbets-
livet. De som inte har och inte kan ha företagsklub-
bar är en naturlig del i förbundet och att de uppnått 
proportionell representation i förbundets organi-
sation. Egenföretagare medlemskapet har vuxit i 
förbundet samt andra medlemsformer som vi idag 
inte vet vilka det är. Men det vi vet är att de kom-
mer. Då är Unionen drivande med och påverkar till 
ett bättre arbetsliv.  

Det här är jag
Har jobbat på storföretag i nästa hela mitt liv, 
sedan 5 år har jag varit egenföretagare. Är med i 
samverkans gruppen för egenföretagare. Annars 
snickrar jag på vårt sommarhus. Våra barn är  
vuxna och titulerar mig numera också som farfar.   

Även nominerad till: Förbundsrevisor

ARBETSPLATS: Egenföretagare

REGION: Stockholm

ÅLDER: 63 år

FAVORITPARAGRAF I KOLLEKTIVAVTALET: Bra 
fråga, men som nu är har jag inget kollektivavtal 
som egenföretagare. Det finns möjlighet skaffa ett 
hängavtal från Unionen om man har ett aktiebolag.  

SÅ STRESSAR JAG AV EFTER ARBETET: Gör något 
helt annat.

ARBETSLIVETS VACKRASTE ORD:  
Medbestämmande! 



Tackat nej till nominering
Peter Gjuraj, 65 år, SAS, Stockholm

Ställer inte upp för omval
Lena Bäckström, 64 år, Luleå Hockey Förening, 
Norrbotten 

Valberedningens förslag
Övriga nominerade till posten
Hans Fryklund

Per Anders Karlsson

Lisbeth Larsson

Peter Gjuraj (tackat nej)

Auktoriserad revisor med ersättare
THOMAS LÖNNSTRÖM, ERNST & YOUNG – ordinarie

JENS KARLSSON, ERNST & YOUNG – ersättare

Tre förbundsrevisorer
HANS HANSSON

KARIN LARSSON

KERSTIN LINDBERG

Tre förbundsrevisorssuppleanter
PER ANDERS KARLSSON (1:e)

LISBETH LARSSON (2:e)

HANS FRYKLUND (3:e)

Övriga nominerade till posten
Hans Hansson

Karin Larsson

Kerstin Lindberg

Peter Gjuraj (tackat nej)


