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jobb i framtiden
Sidorna 

2–3

TEMA: 

Framtid



Flexibel arbetstid 
en förutsättning 

 
Sommaren är här och det är inte allt 
för lång tid kvar till semestern, förhopp-
ningsvis med successivt minskade  
restriktioner, så att vi får en möjlighet 
att fira en någorlunda normal ledighet. 
Vad det gångna året har lärt oss är att 
inte ta något för givet och att vad som 
är det nya normala är ingen som vet. 

 
Ett är dock säkert och det är att vi har 
haft mer än fullt upp att göra. I grunden 
är det väldigt positivt, men när vi har 
problem med leveranser ifrån våra un-
derleverantörer är det alltid våra med-
lemmar i produktionen som drabbas, i 
form av mycket övertid i kombination 
med att vi står still under ordinarie  
arbetstid. 

Vi har sedan drygt tjugo år använt oss 
av vårt system med flexibel arbetstid 
för att kunna möta svängningar i pro-
duktionen. Problemet vi upplever idag 
är att vi trots ett väldigt högt orderläge 
måste lägga ut ledig tid. I det korta per-
spektivet blir det inte några stora kon-
sekvenser, men på längre sikt innebär 
det att vi inte har samma beredskap att 
möta en volymnedgång när den kom-
mer. Vi har alltså mindre möjligheter att 
lägga ut lediga skift för att undvika 
taktsänkningar.  

Ett flexibelt arbetstidssystem skall 
också kunna tillgodose våra medlem-
mars behov av återhämtning, vilket blir 
ännu viktigare när mertid inte räcker 
till utan att man också måste ta till 
övertid för att klara situationen. Det är 
en av anledningarna till att vi i klubben 
måste föra en dialog med ledningen om 
det här, både ur perspektivet att vi skall 
ha så mycket produktion som det är 
möjligt till Tuve, men också förutsätt-
ningar att klara av det med en balans av 
arbete och fritid. 

Slutligen vill jag passa på att önska 
alla våra medlemmar en riktig skön se-

mester och en förhoppning 
om en höst där vi kan 

återuppta vår verksam-
het under mer norma-
la förhållanden. 
Mikael Sällström 

Ordförande 
Volvo Verkstadsklubb
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Inledare

Mer intressanta och  
 
”Hur ska det bli med din fram-
tid då?” Så sjöng Ebba Grön på 
80-talet. Framtiden för våra in-
dustrijobb då, hur ska det bli 
med dem? 

 
Det är en fråga vi i fackföreningen stän-
digt brottas med. Blir det som en del 
tror att robotar kommer att ta över våra 
arbeten eller är det bara en onödig oro? 
Kommer logistik att skötas av självgåen-
de truckar som fattar egna beslut och le-
vererar materialet till själlösa monte-
ringsandroider? Eller kommer ny teknik 
att medföra att våra arbeten blir intres-
santare och mer komplexa? 

Ventilen träffar Erik Svensson från 
Verkstadsklubben för ett samtal om 
framtidens fabrik. 

 
Digitaliseringen driver på 
Vad tror du om vår framtid, Erik? 

– Det är svårt att sia, åtminstone om 
man tittar i ett väldigt långt perspektiv. 
Tittar man närmare i tiden tror jag att 
våra arbeten kommer att bli mer intres-
santa och mer komplexa. Digitalisering-
en driver på utvecklingen fort nu och 
kunder kommer förmodligen att inte 
bara köpa bilar utan hela koncept. Det 
kanske blir så att du som kund köper en 
lösning av oss. 

– Låt säga att du behöver ett åkeri, 
fortsätter Erik, istället för att köpa bilar 

■ Thomas Årzen med-
lem i framtidsgrup-
pen, vad ser du i den 
närmaste framtiden? 
   – Det går fort nu, 
eldriften kommer med 
stormsteg. Och det 
som blir en viktig uppgift 
för oss i framtidsgruppen blir att 
titta på utbildningsbehovet för våra 
medlemmar. Framtidens industri kom-
mer att ställa helt nya krav på oss. Det 
tycker jag är A och O egentligen, alla ska 
få chansen till att utbilda sig.

Hallå där!

så kanske du köper ett helt åkeri av 
Volvo. Vi erbjuder kanske ett helt paket, 
det kommer i så fall att ställa helt andra 
krav på oss och medföra intressanta och 
utvecklande arbetsuppgifter. 

 
Utbildningsbehovet ökar 
Montörerna då, och logistik i fabri-

ken, vad tror du om det? 

– Jag tror att variantfloran kommer att 
växa, vi ser ju redan hur elbilar kommer 
samsas med gas- och dieseldrift. 

– Som montör kommer man vara 
tvungen att kunna bygga på flera olika 
sätt. Det kommer att ställas högre krav, 
men får vi bara möjligheter till bra ut-
bildning så kommer vi att lösa det. Just 
utbildning är mycket viktigt, säger Erik, 
det går inte att slarva med det i framti-
den. Allt blir mer invecklat. 

– Logistik tror jag också kommer att 
utvecklas, truckförare kommer nog att 
ha kontakt med underleverantörer på 
ett helt annat sätt än nu. Truckföraren 
kanske inte bara fraktar pallar som förr, 
den utvecklingen är ju egentligen redan 
här, många truckar är ju utrustade med 
dataskärm. Istället för att ett behov rap-
porteras till någon organisation hos oss 
kanske det kommer att gå direkt till le-
verantör. 

– Även det scenariot kräver utbildning 
av våra truckförare. I takt med att ut-
bildningsbehovet ökar kommer också vi 
som arbetare att öka vårt värde för före-
taget, fortsätter Erik. Det är positivt. 
Men det kommer samtidigt att kräva ett 
ledarskap som stöttar och ger support. 
Det är mycket viktigt. 

Att robotar tar över våra jobb i 

framtiden är ju en mörk vision. Vad 

tror du om det? 

– Jag är skeptisk till robotar med 
tanke på att vi kommer att bygga så 
olika fordon. Däremot tror jag att olika 
hjälpmedel kommer att utvecklas. Jag 
tror att det kommer att bli enklare för 
kroppen att jobba med montering. Och 
det är ju bara positivt. Självgående 
truckar tror jag också är långsökt i vår 
verksamhet som kommer att bli tvungen 
att vara väldigt flexibel. 
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Framtidens fabrik Notiser

mer komplexa jobb 

 
Volvo ligger långt fram 
Men för att vara beredd på framti-

den behöver man ju kunskap. Kan 

du berätta lite om Framtidsgruppen 

som du leder? 

– Framtidsgruppen är inte stor, förkla-
rar Erik. Det är jag, Mats Berius, grupp-
ordförande på Lundby, Anders Jansson, 
Gruppstyrelse 34, och Thomas Årzen, 
som sitter i Grupp 36 KD. Vi har ett ge-
nuint intresse för framtidsfrågor. Tho-
mas Årzen till exempel brukar måla upp 
framtidsbilder utifrån sin kunskap om 
logistik, förutsägelser som visat sig 
stämma förbluffande bra. Mats Berius är 
med sitt uppdrag nära knuten till experi-
ment och utveckling på både Buss och 
Lundby. Han drivs också av ett stort in-
tresse för ny teknik. Anders Jansson har 
stor erfarenhet av att sitta med i projekt, 
där mycket av framtid drivs. 

– En bra grupp med precis de erfaren-
heter som behövs, menar Erik. Vår upp-
gift är att ta reda på fakta och trender 
och sätta ihop dessa för att kunna ge en 
bra bild av kommande utveckling. 

■ Erik Svensson kommer från Värmland men bor i 
Majorna. Han har arbetat på Justeringen innan han 
började i Verkstadsklubben. På klubben är han, för -
utom framtidsansvarig, även kassör och förhandlare. 
Erik är utbildad i kommunikation och arbetsrätt, vil-
ket passar bra för uppdraget. På fritiden läser han 
gärna och lyssnar helst på Bruce Springsteen.

Kort om Erik

Nytt Quiz lagom  
till semestern 

 
■ JåMå-gruppen och Kultur 
& Fritid slår ihop sina påsar 
och kör ett gemensam Se-
mester-Quiz. Den startar 
midsommarveckan och av-
slutas den 2 juli. 

Vi använder en QR-kod 
även denna gång så att du 
kommer direkt till tävlingen. 
Kika in på klubbens hemsida 
www.volvoverkstadsklubb.se 
och var med, så har du chan-
sen att vinna fina presentkort 
lagom till semestern! 
� 1:a pris: 1 500 kronor 
� 2:a pris: 2 vinnare  

á 1 000 kronor 
� 3:e pris: 2 vinnare  

á 750 kronor 
� 4:e pris: 2 vinnare  

á 500 kronor. 
Klicka på QR-koden för att 

komma till Quizet. Lycka till! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Företaget betalar  
självrisken  
hos AFA 

 
■ AFA:s försäkring TFA 
(Trygghetsförsäkring vid ar-
betsskada) har infört en 
självrisk på 500 kronor från 1 
januari 2021, för kostnadser-
sättningar vid arbetsskada. 
Koncernfacket på Volvo har 
förhandlat med AB Volvo om 
att kompensera självrisken 
med en utbetalning på max 
500 kronor. För att få tillbaka 
självrisken behöver du skicka 
in en kopia på brevet från 
AFA där självrisken samt er-
sättningarna framgår. Det gör 
du via din chef.

– Bilder som vi sedan ska kunna redo-
visa för koncernfackets utredningsut-
skott. Det kommer förhoppningsvis ge 
oss en bra blick över kommande utveck-
ling och utbildningsbehov. 

Har du några avslutningsord om 

framtiden? 

– Jag tror det kommer bli mycket in-
tressantare och mer givande att arbeta 
på Volvo i framtiden. Volvo ligger långt 
fram i utvecklingen av sina produkter. I 
många fall känns det som vi leder ut-
vecklingen. Vi säljer ju faktiskt ellastbi-
lar redan, om än i liten skala. Och ut-
ifrån det känns framtiden för vår verk-
samhet trygg och samtidigt spännande, 
avslutar Erik Svensson. 
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Startar ungdoms-
kommitté 

 
 Ungdomarna blir fler och fler  

på Volvo i Göteborg. Verkstads-
klubben har därför startat en 
ungdomskommitté. Tanken är 
att unga medlemmar ska få upp 
ögonen för hur viktig den fack-
liga verksamheten är för att vi 
ska ha det bra på arbetsplat-
sen. 

 
Gustaf Engbusk, ansvarig för den 

nystartade ungdomsdelen, varför 

behövs en ungdomskommitté? 

– Det jobbar många unga människor 
här nu och det är för att nå dem vi star-
tat detta, svarar Gustaf. 

– Jag tror dock inte att det finns speci-
ella ungdomsfrågor, de är nog samma 
för alla som är arbetare. Vi vill arbeta på 
en trygg fabrik med rimliga villkor och 
det är fackföreningens uppgift att se till 
att det är så. Vi ska skapa intresse och 
förklara medlemskapets värde. Att om 
vi är många tillsammans så kan vi påver-
ka saker till det bättre. Sedan måste vi 
trygga den fackliga kunskapen och ut-
veckla den. Ungdomar ska förstå vilka 

Facket ska vara med  
och utforma framtidens  
arbetsmarknadspolitik 

 
Hur ska framtidens arbetsliv se ut? 
Detta är en fråga både för fackför-
eningsrörelsen och för politiken. 

Nu pratar alla politiker om lätta jobb, 
instegsjobb via bemanning och gig-ar-
beten som något positivt som ungdomar 
vill ha men forskning visar att trygga an-
ställningar är en 
viktig fråga även 
för ungdomar. 
Ända sedan den moderatledda regering-
en 1993 började att tillåta bemannings-
anställningar har antalet som arbetar för 
ett sådant företag ökat från 0 till 75 000 
personer. 

2016 var det hur många Adeccoan-
ställda som helst här inne i fabriken men 
IF Metalls arbete att förbättra de be-
manningsanställdas villkor, som pågått 
sedan år 2000, har givit resultat. Arbetet 
började med att ett rikstäckande avtal 
för bemanningsanställda tecknades av 
LO med arbetsgivarna och det resultera-
de i att de fick en GFL, en genomsnitts-
lön. Detta gjorde att de gick från att vara 
billigare än de andra på företaget till att 
bli dyrare. 

Eftersom kostnaden att ha inne be-
manning nu är högre än att fastanställa 
så har flera stora företag likt Volvo PV, 
Scania och Volvo Lastvagnar nu börjat 
anställa istället för att som tidigare ha 
inne folk på bemanning i flera år. Det 
fackliga arbetet har gjort skillnad och 
många har fått en tryggare anställning 
men detta arbete hade inte behövts om 
politiken inte hade tillåtit det från bör-
jan, därför arbetar vi facklig-politiskt. 

Vi måste vara med och utforma fram-
tidens politik så att anställningarna blir 
tryggare istället för enklare! 

Gustaf Engbusk 

Debatt

■ Gustaf Engbusk arbe-
tar på Del 4 i monte-
ringen och sitter i 
gruppstyrelse 32. Han 
bor i de gamla arbe-
tarkvarteren på Lind-
holmen. På fritiden 
sysslar han med politik för 
Socialdemokraterna och läser gärna, just 
nu böcker av Ernest Hemingway.

Kort om Gustaf

fina utbildningar vi har inom IF Metall. 
Vi måste trygga återväxten. 

Den nystartade gruppen har haft 

sitt första möte. Vad är de närmaste 

planerna? 

– Vi har tittat på utbildningsvägar och 
hur vi kan anordna roliga fritidsaktivite-
ter. Man behöver ju inte bara träffas på 
jobbet. Och det ingår ju också i medlem-
skapets värde att erbjuda roliga fritids-
grejer. Dessutom kommer vi i gruppen 
att lära oss av arbetet runt att organise-
ra. Jag tror också att detta kommer att 
skapa gemenskap bland våra yngre med-
lemmar. Fackföreningen är bra och vik-
tig. De flesta unga förstår det, vi vill att 
alla ska inse det, avslutar Gustaf.

17 konstvinnare i 
vårutlottning 
 
■ Konstföreningen har haft vårens kon-
stutlottning i samband med årsmötet. Vi 
fick även denna gång hjälp av Martin Ols-

son, föreståndare på 
Stenebygården, med 
att dra vinnarna. 
Vill du också ha chans 
att vinna ett fint 
konstverk? Kontakta 
klubben på Steneby-
gården eller din 
gruppstyrelse så hjäl-
per de dig. Medlems-
avgiften är låga 40 
kronor i månaden som 
dras på lönen. 

 

Vinst nr    Medl.nr. Namn 
1. 172 Vlado Poposki 
2. 235 Jari Marttinen 
3. 7 Oskar Osberg 
4. 147 Peter Sundell 
5. 170 Göran Adolfsson 
6. 53 Patrik Johansson 
7. 152 Tero Sipponen 
8. 52 Gustaf Engbusk 
9. 56 Marianne Werner 
10. 123 Maria Wikström 
11. 93 Christer Doverhag 
12. 239 Tomas Carlsson 
13. 74 Dan Abrahamsson 

 
Konstbok vanns av  
1. 200 Kent Blomqvist 
2. 57 Peter Hedlund 
3. 39 Christer Andersson 
4. 70 Dan Berntsson 

 

Verkstadsklubben  
önskar alla medlemmar en 

fin semester! 
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