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Vänd!

Nya Pretrim:

Rotationerna hotade – igen

Som vi skrev i förra Kvasten hade företaget ett antal obe-
hagliga planer för nya Pretrim, planer de tänker sprida i 
hela fabriken. Två av de viktigaste var högre beläggning 
på balanserna och mindre rotationer.

På den korta tiden sedan semestern har redan ett antal 
arbetsskador registrerats på Pretrim. En viktig orsak är att 
ledningen ensidigt har beslutat att byten mellan balanser-
na på Pretrim bara ska ske varannan timma, vid rasterna. 
(Fast bara ”tillfälligt, tills kvalitet och leverans stabilise-
rats”... Någon som hört den förut?)  Inte nog med att be-
läggningen ska öka och rotationerna minska, montörerna 
ska alltså dessutom stå på samma jobb två timmar i sträck. 
Att det lett till problem är inte så  konstigt. En montör på 
Pretrim som hört av sig till Kvasten skriver såhär:

”Det är kaos. Brister hela tiden på alla skift. Logis-
tik hittar inte material så vi stannar banan. Dom har 
infört att vi på söndagar byter passvis och vardagar kör 
vi en och en halv timmes rotationer. Helt hjärndött! Det 

kommer att bli många arbetsskador där om dessa ro-
tationstider ska fortsätta. Det lag som drar bälten har 
till exempel många tunga dragningar som är hemska 
att stå på bara en halvtimme.” 

Detta har skett utan att företaget har förhandlat med facket 
och någon riskbedömning har heller inte genomförts. Båda 
sakerna är direkta brott mot de lagar och regler som gäller.

Pretrim är det första området i TC som byggs om enligt 
linjerna i projektet Vision och tanken är att resten av TC 
ska formas efter samma mall. Än så länge roterar resten av 
fabriken som vanligt men om inte alla andra ska drabbas 
av samma sak som Pretrim är det oerhört viktigt att redan 
nu sätta stopp för försämringarna. Det kommer inte att ske 
av sig självt utan bara om vi och vår fackförening använder 
all kraft och alla medel vi har för att få ledningen att backa. 
Det är vi som jobbar på banorna som bäst kan besluta hur 
rotationerna ska se ut, inte några chefer högt uppe.

Starten för det nya Pretrimområdet i TC har inte direkt varit smärtfri – inte för företaget och definitivt inte för dem 
som arbetar där. Som vanligt när det är problem sparkar ledningen neråt. Och som vanligt har de en beprövad metod i 
beredskap: minskade rotationer. Att det redan lett till missnöje och arbetsskador kan bara förvåna en ledning som saknar 
förankring i vår verklighet.

De flesta av oss vill helst ha så mycket variation i våra 
jobb som möjligt. Inte för att den ena skruven eller clip-
set är så mycket roligare än den andra men det sliter i alla 
fall en aning mer jämnt på kroppen att använda muskler 
och leder på lite olika sätt under dagen. Även om våra 
jobb är detaljstyrda ner till minsta handgrepp är det ändå 
en liten omväxling att då och då ha en förändring att se 
fram emot. I företagets värld klarar vi som jobbar i pro-
duktionen inte av att lära oss mer än ett fåtal balanser 
som vi helst ska utföra så länge som möjligt. Samtidigt 
som de kräver att vi är ”flexibla” och ”engagerade” vill 
de helst att vi är mänskliga maskiner som upprepar sam-
ma rörelser på exakt samma sätt timme efter timme, dag 
efter dag, år efter år.

En av de stora försämringarna ägde rum 2006 när fö-
retaget tvingade igenom en kraftig minskning av lagen 
och rotationerna under namnet ”kvalitetssäkrade rota-
tioner”. Det var det största angreppet på vår rätt att själva 
bestämma hur vi vill rotera som skett i fabriken och kom 
samtidigt som en rad andra försämringar. Missnöjet med 
detta var en av de saker som gjorde att Kvasten startade 

Rotationer – en evighetsfråga
Frågan om rotationer är nästan lika gammal som fabriken och Kvasten har skrivit om det många gånger. Tyvärr är detta 

nog inte den sista...

den hösten. Det senaste har varit projektet Model Line, där 
företaget testade olika metoder att få oss att utföra monte-
ringarna på kortare tid. Ett av målen var där att göra rota-
tionerna ännu mindre, helst max 4-5 balanser. Som om 
inte detta räckte ville de även öka tiden mellan bytena och 
tvinga oss att stå två timmar i sträck på samma balans. Det-
ta stoppades av montörer och skyddsombud på de banor 
där företaget ville köra in det men nu är ledningen alltså 
igång igen.

Vi behöver dock inte bara tacka och ta emot när företaget 
kommer med sina idéer. Även om våra chefer inte känner 
till det finns det lagar och regler som de måste rätta sig 
efter när det gäller vår arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har 
utfärdat om ”arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bun-
det” det vill säga sådana jobb som våra. Om de inte kan 
avskaffas helt ska arbetsgivaren se till att det blir ”ökad va-
riation i arbetet till exempel genom arbetsväxling, arbets-
utvidgning eller pauser.” Det företaget nu gör med början 
på Pretrim är raka motsatsen till detta. Om de nu struntar i 
lagen kan de inte i det långa loppet strunta i oss. Det är bara 
i de högsta chefernas standardiserade fantasivärld som allt 
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Forts. ”Rotationer – en evighetsfråga” 

– Den högre inflationen är tillfällig. 
Löneförhandlingar kan inte kompen-
sera anställda för att deras köpkraft 
sjunker i år. Så sa LO-ekonomen Hå-
kan Hellstrand i våras. Idag är det få 
som tror på detta. Priserna kommer 
att fortsätta öka även nästa år enligt 
de flesta prognoser, i Sverige och in-
ternationellt.  De höjda priserna har 
gjort att våra reallöner, i genomsnitt 
har sjunkit med 5,5% under 2022. 

Efter sommarens torkkatastrofer i 
Europa kan vi räkna med att maten 
kommer att fortsätta öka i pris fram-
över. Framför allt passar företagen nu 
på att höja priserna, oavsett om deras 
kostnader ökat eller ej. De enda som 
inte kan göra detta är vi som arbetar, 
alltså den stora majoritet som lever på 
våra löner.  Priset på det vi säljer, vårt 
arbete, är inget vi kan besluta ensidigt 
om. Det kan bara ske om de som köper 
arbetet går med på att betala ett högre 
pris i förhandlingarna om löneavtalen.

Vårt centrala avtal går ut siste mars 
nästa år. Innan dess kommer det att 
ske förhandlingar mellan IF Metall 
och företagens representanter där kra-
ven från vår sida ska slås fast de kom-
mande månaderna.

Våra motståndare i Svenskt Närings-
liv har redan börjat sin propagan-
da. Deras chefsekonom Sven-Olov 
Daunfeldt kommenterade nyligen 

fungerar exakt enligt planerna hela tiden. I verkligheten krävs det att vi som 
gör jobbet kan improvisera och hjälpa till för att få fabriken att fungera. Om de 
behandlar oss som robotar måste de räkna med att vårt engagemang hamnar på 
samma nivå som robotarnas: vi gör vad vi blir tillsagda att göra och inget mer.

Dessutom måste de räkna med att tappa kontrollen över vad som händer i 
verkligheten på golvet. Det finns redan idag exempel på avdelningar och lag 
som fungerar bra där folk samarbetar och organiserar sina egna rotationer över 
gränserna mellan lagen, med eller utan chefernas godkännande. På så sätt får 
montörerna mer omväxling, bättre överblick över avdelningen och samman-
hållningen blir bättre. Sådant kommer med all säkerhet att öka om företaget 
envisas med att minska rotationerna.

de höga prishöjningarna med orden: 
– Detta går inte att kompensera med 
högre löner, då stiger bara inflatio-
nen än mer.

Att företagens företrädare talar mot 
höjda löner är väl inte så mycket att 
säga om, det är liksom det de får be-
talt för. Värre är det när våra fackliga 
företrädare säger samma sak.

IF Metalls huvudperson i förhand-
lingarna, avtalssekreteraren Veli-Pek-
ka Säikkälä, har flera gånger slagit 
fast att vi inte ska ”jaga inflationen, 
alltså inte kräva högre löner när pri-
serna går upp. Han har en annan ”lös-
ning”: I en arbetsgivartidning säger 
han att ”handlare inte behöver höja 
priserna i butik fullt ut, utan själva ta 
en del av de ökade kostnaderna.” 

Idén med en fackförening är att vi 
genom att organisera oss kan tvinga 
fram bättre löner och arbetsvillkor.  
Istället drömmer nu alltså våra hög-
sta företrädare om att de som höjer 
priserna ska vara snälla mot oss och 
sluta med det. Stor chans...

Företagens representanter är alltid 
lojala mot sina herrar, de glömmer 
aldrig vem som betalar deras löner.  
Kan det vara så att en del fackliga 
höjdare  glömt bort vem som betalar 
deras? I så fall behöver vi påminna 
dem om vems organisation det är och 
vem de ska representera.

Kvasten brukar sällan hålla med om 
vad olika höjdare säger när det gäller 
löner men just detta citat tycker vi är 
värt att tänka på inför avtalsrörelsen:

Du kan utan problem öka chefs-
lönerna med 15-20 procent varje 
år och samtidigt säga att du inte 
har råd med mer än någon ynka 
procent för det stora kollektivet. 
Det är en helt fantastisk debatt 
som kunnat drivas från närings-
livshåll. 

Om jag vore lite mer radikal 
skulle jag ge mig in i den och 
säga: ”Ni ger er själva mycket 
stora lönehöjningar och bonuser-
sättningar samtidigt som vi ska 
hålla tillgodo med ett par procent, 
Vi behöver inte ha millimeterrätt-
visa. Men om ni inte har råd med 
oss, hur har ni då råd att ge er 
själva så mycket?” 

Pehr G Gyllenhammar, 2014

När PG 21 år tidigare var chef för 
Volvo brukade det inte låta på det vi-
set men ibland kan gamla chefer kosta 
på sig att vara frispråkiga.

PG och lönenRekordhöga prishöjningar – 
Nu börjar avtalsrörelsen
Under 2022 har våra reallöner, det vi verkligen kan få för pengarna, fallit med 

i genomsnitt 5,5%. Var tjugonde krona vi tjänade vid nyår har alltså försvunnit 
genom prishöjningarna. Och nu är det dags att förhandla fram nya löneavtal. Hur 
ska vår fackförening hantera läget?

Knappt var semestern slut innan sex-
dagarsveckorna började. Som vanligt 
är det vi som arbetar i fabriken som 
får sopa upp missarna i planeringen. 
Nu går snacket om att de redan plane-
rat in en rad helger fram till jul. Om 
ett företag planerar att produktionen 
ska ske utanför ordinarie arbetstid är 
det något grundläggande fel. Ett av 
felen är att de kan tvinga oss att jobba 
övertid. I de avtalsförhandlingar som 
snart börjar är detta en viktig fråga 
att ta upp. Ända sedan IF Metall gick 
med på motståndarnas tolkning av 
övertidsreglerna – att företagen har 
rätt att beordra övertid – har det kom-
mit kritik mot detta. I flera avtal har 
det skrivits in olika formuleringar om 
att företagen ska ta hänsyn till våra 
behov av fritid och återhämtning. 
Men det har bara varit allmänt prat 
som företagen har struntat i. Nu krävs 
det tydliga regler som ger oss rätten 
till vår egen fritid. Annars kommer 
företagen att fortsätta använda oss i 
fabriken som buffert.

Övertid igen


