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Onsdag 21 december, årets mörkas-
te dag, lämnar vår fackförening över 
kraven inför nästa års avtal till arbets-
givarna och får arbetsgivarnas  krav 
på oss tillbaka.

Som alla märkt har priser och hyror 
fortsatt uppåt under lång tid. Sam-
tidigt har företagens vinster legat 
konstant högt. Det finns en enda sak 
vi kan göra för att skydda oss själva 
mot prishöjningarna: kräva och slåss 
för högre löner. Men det är inte vad 
ledningen för vår fackförening tänker 
sig. Det svar vi får när vi ställer så-
dana krav är att det bara ökar infla-
tionen. Men inflationen har nu ökat 
kraftigt medan  våra löner knappt har 
ökat alls!

 I hela Europa slåss nu fackförening-
ar för medlemmarnas löner – men inte 
i Sverige. Här har våra representanter 
krävt mindre än hälften av prishöj-
ningarna i lönehöjning och det accep-
teras av de allra flesta lokala fackliga 

I förra Kvasten kunde vi berätta hur dåliga monteringar på nya bilar hamnar 
hos oss i fabriken, trots att de borde stoppats långt innan. Monteringar blir bra 
på pappret genom att  Beredningen använder en bedömningsmodell, KUB, 
som alldeles för lätt gör oergonomiska monteringar gröna.

Efter förra numret har vi fått ny information som visar att det även finns an-
dra metoder att fuska med ergonomin. Enligt denna källa är det inte ovanligt 
att röda monteringar blir gröna när de lämnar Beredningen för att sedan bli 
röda när de ska genomföras i verkligheten i fabriken. Tricket är att på pappret 
sprida ut dem på olika balanser på ett sätt som det av praktiska skäl är svårt att 
åstadkomma i fabriken. Säg till exempel att en viss konstruktion har 10 clips 
som kräver för höga monteringskrafter. Istället för att skicka tillbaka en sådan 
konstruktion till ritbordet, vilket kostar tid och pengar, kan Beredningen ”lösa” 
problemet genom att säga att clipsen ska monteras på olika balanser. Vips så är 
det ergonomiska problemet borta! På pappret alltså, i verkligheten – när jobbet 
ska göras i fabriken – kommer clipsen däremot troligen att hamna på samma 
balans eller åtminstone i samma rotation och förorsaka arbetsskador. Och när 
något redan är i produktion är det ofta mycket besvärligt och dyrt att göra om 
konstruktionen. 

ledningar. Även våra representanter 
här på Volvo för lydigt ut detta bud-
skap. I senaste Fördelaren skriver de 
t.ex. att det krävs en inflation på två 
procent för att avtalsrörelsen ska gå 
bra men att ”De förutsättningarna 
finns inte idag, men det innebär inte 
att vi kan bortse från den svenska 
modellen för att kompensera folk på 
arbetsmarknaden för höga räntor och 
inflationen” eftersom det ”skulle leda 
tillbaka till kaoset på 80-talet.”

Den 31 oktober lade Facken inom 
industrin – IF Metall, Unionen, Sve-
riges Ingenjörer, GS-facket och Livs 
– fram sitt krav  inför löneförhand-
lingarna. Kravet var 4,4 procent och 
var, sade de, ”grundat på noggran-
na överväganden av de ekonomis-
ka förutsättningarna.” Några dagar 
innan detta publicerade det statliga 
Konjunkturinstitutet sin rapport om 
lönebildningen 2022. Bland snåriga 
formler och  långa resonemang om 

inflationen, finns ändå något som 
borde ha påverkat lönekraven. I sam-
manfattningen står att ”Vinstande-
len i näringslivet som helhet ökade 
successivt under 2021 och det första 
halvåret 2022. Det andra kvartalet i 
år hamnade vinstandelen i näringsli-
vet på en nivå som ligger högt över 
det historiska genomsnittet.”

Företagen får alltså allt större del av 
värdet av det som tillverkas och vi 
som arbetar allt mindre.

De senaste årtiondet har vinstan-
delen, den del av överskottet i före-
tagen som tillfaller ägarna, legat på 
30,6 procent. Andra kvartalet 2022 
steg den till 40,4 procent, den högsta 
siffran under 2000-talet. Möjligheten 
för företagen att höja lönerna utan att 
behöva höja priserna är alltså stora. 
Detta är naturligtvis inget de pratar 
högt om. Desto mer sorgligt att våra 
fackliga ledningar tiger still och jam-
sar med.

avtal 2023

Priser och vinster slår rekord –
Facken ligger lågt 

Efter nyår börjar de centrala löneförhandlingarna. Trots höga vinster och prisökningar ställer våra representanter inte 
ens krav som skulle hindra att våra löner minskar i värde. 

Mer ergonomifusk Kvasten 
tackar för allt stöd 

och hjälp genom åren 
och önskar
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Hej då, Kvasten!

Vid semestern 2006 lades bana 1:21/1:30 i TC ner och vi 
som hade jobbat där spreds ut i fabriken. (Banan byggdes 
upp igen efter några månader, men det är en annan his-
toria...) Samtidigt drev ledningen igenom en rad försäm-
ringar. Vi som jobbat ihop höll kontakten och upptäckte att 
detta var sådant det pratades om i hela fabriken samtidigt 
som det inte fanns något samlat motstånd. Så föddes idén 
till Kvasten och i november samma år kom det första num-
ret ut. Ingen av oss hade en tanke på att den skulle fortsätta 
komma ut år efter år. Många har bidragit till Kvasten på 
olika sätt under kortare eller längre perioder, folk har kom-
mit och gått, ett fåtal av oss som var med från början är 
kvar. Under hela tiden har det varit jag som hållit samman 
arbetet och sett till att tidningen kommit ut varje månad.

Nu vid årsskiftet går jag i pension och det ser idag ut 
som om detta blir Kvastens sista nummer. I förra numret 
efterlyste vi folk som ville hjälpa till att driva Kvasten vi-
dare. En del har hört av sig och är beredda att hjälpa till 
men det som saknas är några personer som jobbar mitt i 
produktionen, som dagligen ser vad som händer där, vad 
det finns för problem och hur snacket går, gärna lite yngre 
med fackligt engagemang.

Jag tror att det hade varit bra om Kvasten kunnat leva vi-
dare. De  problem som Kvasten tagit upp har inte plötsligt 
upphört. Tvärtom, mycket tyder på att  tuffa tider väntar. 
Företagets Visionprojekt med mindre rotationer och hårda-
re balanser, försöken att få avtal som ger ännu friare hän-
der att rationalisera, en lågkonjunktur på gång, försämrat 
anställningsskydd, prishöjningar som inte motsvaras av 
lönehöjningar och så vidare.

I allt detta skulle en tidning som Kvasten kunna göra nyt-
ta. För det finns ingen naturlag som säger att det företaget 
önskar sig blir verklighet. Allt går att påverka. Däremot 
finns det en grundläggande facklig regel: om vi inte är be-
redda att slåss för något kommer vi inte att få det. Det är 
det vi har fackföreningen till.

Under de nästan 45 år jag arbetat här har jag med någ-
ra korta avbrott varit fackligt förtroendevald. Kvasten har 
för mig varit en del i arbetet med att försvara och flytta 
fram positionerna för oss som jobbar. Det fackliga arbete 
som är viktigast är det som sker i vardagen, på golvet, när 
vi ställer krav och försvarar oss tillsammans. Då behöver 
vi också veta vad som händer och kunna ena oss om vad 
vi ska göra åt det. Det behövs information, argument men 
även en gemensam känsla av att vi har rätt att ställa krav 
och bli behandlade med respekt.

Det är sådant Kvasten har försökt bidra till. Styrkan i 

Kvasten har varit att den skapat ett utrymme för folk 
som arbetar på golvet att göra sina röster hörda och 
hålla ett vakande öga på ledningen. Sådant är egent-
ligen fackföreningens uppgift och att Kvasten starta-
des och fått ett sådant genomslag är också en kritik 
av hur mycket i facket fungerar. Den har därför va-
rit något av en blåslampa på fackliga representanter 
som inte gör vad de ska.

 Att det har varit möjligt att ge ut Kvasten i 16 
år beror på att det har funnits ett behov av  en så-
dan tidning. Men framför allt på stödet från många 
människor. Alla som skrivit egna texter eller berättat 
om saker som vi kunnat skriva om. Alla som delat ut 
den och skänkt pengar så att vi kunnat trycka den. 
Alla som läst den och kommit med synpunkter och 
uppmuntran.

 Men nu är det alltså slut. För mig och av allt att 
döma också för Kvasten. Det är inte så konstigt, ing-
et varar för evigt. Det konstiga är snarare att en så-
dan här tidning, helt byggd på ideellt arbete och stöd 
från arbetskamraterna, kunnat finnas i så många år.

För mig känns det dubbelt att lämna den arbetsplats 
där jag tillbringat hela mitt vuxna liv och fabriken 
kommer alltid att finnas kvar i mig. En del kom-
mer jag absolut inte att sakna: väckarklockan som 
ringer alldeles för tidigt, det hårt bundna arbetet på 
enformiga och slitsamma balanser, ständigt tjafs om 
rationaliseringar, chefer som pratar stort om att vi 
ska tänka på företaget men som bara bryr sig om sin 
egen karriär eller fackliga representanter som glömt 
bort vem de är valda att representera. Däremot kom-
mer jag att sakna det som är  fabrikens hjärta: alla 
de roliga, knasiga, galna, glada, kloka, besvärliga, 
olyckliga och fina människor som håller igång den.

Jag hoppas att alla ni som jobbar kvar står på er 
mot alla dumheter, håller ihop med varandra och ser 
till att fackföreningen börjar fungera på det sätt ni 
behöver och förtjänar.

Lars Henriksson
Redaktör för Kvasten 2006-2022

P.S. Skulle saknaden efter Kvasten bli svår är det 
bara att sätta igång den igen. Mejladress, hemsida 
och annat finns kvar tills vidare. Jag hjälper gärna till 
med det praktiska och sätter er i kontakt med andra 
som visat intresse, även om jag inte längre finns kvar 
på fabriken. D.S.

Troligen är detta det sista numret av Kvasten. Jag som varit redaktör och ansvarig utgivare under de 16 år tidningen fun-
nits går i pension nu vid årsskiftet och skriver här ett slutord om den tid som varit och några tankar om det som kommer.

– Ett avskedsbrev till mina arbetskamrater –


