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Trycket
Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

25 år av
information!

Trycket har under hösten fyllt 25 år. Metallklubben vill med detta
Trycket fira 25-årjubileét med en lite tjockare version av Trycket. En
tillbakablick om varför vi startade Trycket samt lite grann om vilken
effekt som Trycket har haft.
25 år sedan
Trycket startades av Metallklubben som ett försök att ge alla
medlemmar en bättre information om vad Metallklubben sysslar
med.

….som blivit bättre
Numera är det inte tekniken som
sätter hinder för att göra Trycket.
Dagens datorer och programvaror har förenklat processen att
producera Trycket.

Genom åren har vi publicerat flera
hundra Trycket från klubbens
sida, för att så snabbt som möjligt
informera om förhandlingar och
aktiviteter som sker på klubbnivå.

Innehållet viktigast
Det är innehållet i artiklarna som
är det viktigaste. Alla nyheter i
Trycket är skrivna av förtroendevalda i Metallklubben.
Ambitionen är också att artiklarna ska
spegla Metallklubbens verksamhet och informera om de avtal
som klubben tecknar. Men även
vara ett verktyg för medlemmarna
att kunna ställa krav och frågor till
företagets representanter.

Dålig teknik…
I slutet av 80-talet fanns inte den
tekniska utrustning som finns
idag. Vanliga skrivmaskiner var
verktyget från början, tryckningen
genomfördes på ett primitivt sätt
och det tog tid att producera ett
Trycket.

Medlemsnytta
Det har under åren visat sig att
Trycket är viktig i kommunikationen med medlemmarna. När

Tryckets första nummer!
ett färdigt Trycket är på väg ut, så
”slits” det nästan ur händerna på
utdelarna. Informationsbehovet
bland medlemmarna är nästan
obegränsat.
Läses på olika sätt
Det är alldeles tydligt att Trycket
läses på olika sätt. En del ögnar
igenom innehållet, andra ägnar
fikarasterna åt att läsa och diskutera innehållet. Några tar med
sig Trycket hem för att i lugn och
ro noggrant gå igenom innehållet.
Läsvärda sidor
Genom åren har många läsvärda
sidor publicerats i Trycket. Nyheterna har varit positiva, med
investeringar,
löneförhöjningar,
anställningar och villkorsförbättringar. Det har också varit många
nyheter som skapat ilska; varsel,
uppsagda avtal, felaktiga löner,
och bemanningsföretag.
Vi hoppas att dessa 8 sidor också
ska vara läsvärda och ge en bra
bild av de 25 år som Trycket funnits.
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Därför startade vi Trycket!
Vi träffar förste redaktören!

Hur gick tongångarna i
facket på den tiden.
– Första gången vi tog upp frågan
på ett klubbmöte så var många
misstänksamma och tveksamma.
För metallarna är Trycket idag en
självklarhet, det var det sannerligen inte när vi startade. Frågan
stöttes och blöttes i flera år. Det
var en lång resa innan vi hade
övertygat alla fackligt förtroende
i klubben.
Vem kom på namnet ”Trycket”
och vad är innebörden med
namnet?
– Namnförslaget var mitt från
början, men det var nästan så att
utgivningen höll på att stupa på
namnfrågan. Namnet är en liten
ordlek där det både är en tryck-

Lars-Gunnar frisk med de två första Trycket som gavs ut!

Lars-Gunnar Frisk var den förste redaktören för Trycket.
Lars-Gunnar jobbade på Volvo i 22 år mellan 1974 till 1996.
Dessutom var han sekreterare i Metallklubben under flera
år på 80- och 90-talet.

Det tycker jag
om Trycket!

Ett samtal om varför Metallklubben startade Trycket och
hur arbetet med Trycket utvecklats.
När Trycket startade utgivningen så var det ett handarbete,
nu är det datorerna som gör det mesta av jobbet.
Varför startade klubben
Trycket?
– Vi ville att den fackliga verksamheten skulle backas upp av
intresserade och engagerade
medlemmar. Och det kan man
arbeta med på många olika sätt.
Information på möten är ett sätt,
prata med medlemmar ett annat.
För att alla skulle få del av samma information så växte det fram
en diskussion om att vi skulle ta

fram en samlad och gemensam
diskussion om en information
som gick ut alla. Möten är viktiga
och avgörande, men många vill i
lugn och ro ta till sig den information som klubben har.
Det var ett sätt att engagera
medlemmarna samtidigt som
en facklig organisation har skyldighet att informera om det man
håller på med.

Sara Alakangas, arbetar på
monteringen segment 6 och i
projekt.
Jag tycker att Trycket är bra! Det
är kortfattad och bra information.
Trycket är ju mycket information
från facket om vad som händer
på företaget.

sak och att vi skulle skapa ett
ökat ”tryck” med medvetna och
kunniga medlemmar.
Hur var det att tillverka
Trycket på den tiden?
– Här finns det lite nostalgi. När
jag tittar på första numret så ser
man att det är en kombination
av en elektrisk skrivmaskin, som
skrev ut spalter som sedan klistrades upp på ett original, bilder
som vi ritade, rubriker som var
handskrivna, handritade ramar
och rutor.
Det var handarbete med att klippa och klistra. Varje nummer tog
därför ganska lång tid.
Efter två år tog jag med mig en
MAC-plus (ett gammalt datornamn) hemifrån för att kunna
använda en dator för att bättre
kunna redigera Trycket.
Metall hade också tagit fram klisterark med ”gnuggisar” som vi använde flitigt i Trycket. Vi försökte
att lätta upp informationen med
bilder.
Hur mottogs Trycket av
medlemmarna?
– Vi gjorde nog aldrig någon undersökning bland medlemmarna,
men mitt minne är att den mottogs positivt. Det var kanske ingen som kom till klubbexpeditionen och sa ”Oj vilken bra tidning
ni gör”, men däremot så märkte
vi tydligt att behovet av tidningen fanns, medlemmarna läste
och kommenterade Trycket. Den
fyllde alltså den funktion som vi
tänkt oss.
Efter några år så kunde vi se att
det var ett sug efter Trycket, där
folk stod och väntade på att vi
skulle komma ut med Trycket. Så
vi i klubbstyrelsen var nöjda med
mottagandet.
Vad tyckte företaget?
Trycket har alltid varit frispråkig.
Vi drog oss inte för att kritisera

företaget om de kom med förslag
som vi tyckte var dåliga. Det gillade inte cheferna, man jag har
inget minne att de försökte stoppa
tidningen, däremot ville cheferna
alltid ha tag i Trycket så fort som
möjligt för att veta vad vi skrev.
Har du haft nytta av kunskaperna senare i yrkeslivet?
Jag har hela mitt liv sysslat med
att göra tidningar och information. Så Trycket var en i raden av
dessa.
Jag jobbar numera som informatör och Trycket var den aktivitet där jag fick vara med om den
nyttiga övergången från skrivmaskin och handarbete till datortillverkade alster. Det var mycket
nyttigt.

Någon sammanfattande kommentar?
Det var spännande att vara med
om de första åtta åren av Trycket.
Ambitionen och traditionen att ge
bra information till medlemmarna
verkar också finnas kvar. Trycket fyller också den funktionen
fortfarande - att vara en informationskanal till medlemmarna.
Vad jag kan se så är det också en
utveckling från de första åren. Då
kom vi ut med 6-8 nummer per
år.
Numera kommer den ut med
många fler nummer. Det är en
tätare och snabbare information,
men kanske inte lika mycket tid
att arbeta med layout. Jag tror att
Trycket är både nyttig och viktig
för medlemmarna.

Det tycker jag
om Trycket!

Det tycker jag
om Trycket!

Madelen Larsson knegar på logistik, UE.

Torbjörn Eriksson och jobbar
på logistik UE.

Jag tycker det är jättebra att få information och så, för då behöver
man inte kolla på internet hela
tiden och det är roligare och bättre i pappersform.

Det är ju den information som vi
behöver.
Så den är ganska viktig, den är
väldigt viktig.

Den kommer också ut snabbt,
ibland nästan för snabbt som när
Lernia anställda som fick gå och
fick reda på det via Trycket inte
via Lernia

Särskilt då det är något viktigt
här. Då väntar man ju bara på
den där, det är som att vänta på
ny-bake- bullar!

Viktig för
demokratin!

Metallklubbens medlemsmöte har sedan många år slagit
fast ett antal ”ledstjärnor” för vår verksamhet. Två av ledstjärnorna för verksamheten är att metall-klubben ska vara
demokratisk och informativ. Vi har pratat med Gunnar Pettersson, en av redaktörerna, för att höra vilken betydelse
Trycket har.
– Trycket är ett av de viktigaste verktygen vi använder för
att göra det bästa vi kan för att leva upp till klubbens ledstjärnor säger Gunnar. Genom åren är det en mängd Trycket som vi publicerat för att hålla medlemmarna informerade.
medlemmarna ska kunna vara
delaktiga i Metallklubbens verksamhet, kommenterar Gunnar.
Lite fakta
Gunnar har rotat lite i den statistik
som finns för utgivningen av Trycket. Under de senaste tio åren
har Trycket utkommit 208 gånger.
Det blir ett snitt på 21 Trycket per
år. Det blir nästan 2 Trycket per
månad eller 10,9 arbetsdagar
mellan varje Trycket.

Demokratisk
–En av de viktigare ledstjärnorna i vår verksamhet är att vi ska
vara demokratisk. Exempelvis
så har vi ju val ”på golvet” till alla
fackliga poster. Även våra större
lokala avtal som vi förhandlar om
får medlemmar rösta om innan vi
skriver under avtalen. –Vi gör det
för att leva upp till de ledstjärnor
som vi har.
Informativ
Metallklubben har också en
ambition att vi ska informera
medlemmarna om alla de frågor
som vi i fackföreningen arbetar
med. –Även här har Trycket
en avgörande betydelse för att

För höga krav?
Är det inte så att ni ställer för höga
krav både på medlemmarna och
på er förtroendevalda? Alltså att
medlemmarna tvingas ta ställning i en mängd frågor och att de
förtroendevalda ständigt måste
komma ut med information istället för att göra upp med företaget
i lugn och ro? Så jobbar ju många fackliga organisationer idag.
– Våra medlemsmöten har slagit
fast att vi ska arbeta på det här
sättet. Jag tycker att demokratin i
vår organisation ska hållas högt.
När medlemmarna har kunskap
så kan de ta ställning. Allas röst
måste få höras, vi kan inte överlåta demokratin på några få förtroendevalda.
– På senaste medlemsmötet var
det över 1000 medlemmar sammanlagt, det är en oerhörd styrka
för oss förtroendevalda att känna
att vi har medlemmarna i ryggen,
avslutar Gunnar.

Det tycker jag
om Trycket!

–Rekordet i antal Trycket var 2009
då vi producerade 34 Trycket på
48 arbetsveckor. Under 2012 har
28 Trycket utkommit, vilket blir 8
arbetsdagar mellan varje Trycket,
kommenterar Gunnar.
Behovet av
information stort
På frågan om Trycket har någon
betydelse i den fackliga verksamheten så säger Gunnar: –Vi
får många kommentarer från
medlemmarna att Trycket är ett
bra informationsblad som alla vill
läsa. Det är också uppenbart att
informationsbehovet är stort, alla
vill ha kunskap för att själva kunna värdera läget och ta ställning
i de olika frågorna som berör vår
arbetsplats.

Ann Bergkvist arbetar på unload, UC
Det är ju bra att man får veta vad
som händer och att man har det
på skrift så att man inte bara “har
hört saker”.
Ja, om man vill så kan man läsa
det igen och det är ju bra.

Starka
tillsammmans!

Vad ska vi ha facket till? Det kostar bara en massa pengar!
Känns tongången igen? Det har säkert uttalats i alla fikarutor på fabriken någon gång. Kanske i besvikelse eller kanske på grund av bristande information.
Två andra “ledstjärnor” för klubben är att vara aktiv och
drivande för att stärka medlemmarnas vardag. Trycket
ger argumenten för att facket gör varje enskild medlem
starkare!

Hårdare klimat
Arbetsgivarsverige är på hugget. Över de senaste 10-15 åren
har det skett en enorm maktförskjutning över till arbetsgivarnas
fördel. Lagstiftning har minskat
tryggheten i anställningen och
lönerna andel av vinsterna har
minskat. I sådana tider behövs
fackföreningen mer än någonsin.
Den lokala fackliga kampen
En fackförening testas och prövas i det dagliga arbetet. Det är
på den egna arbetsplatsen som
man bäst känner värdet av en
facklig organisation.
Om det centrala kollektivavtalet
är ryggraden i fackföreningen, så
är det lokala fackliga arbetet hjärtat. Klubbens absolut viktigaste
ledstjärna är lojaliteten med
medlemmarna, att vara synlig
och inte huka sig för makten.
Kritisk blick
Klubben är mycket kritisk till
försämringar i arbetet, mot orättvisor på arbetsplatsen och i samhället. Men klubben har också en
kritisk blick mot det egna förbundet. Vi menar att IF Metall måste
bli mer självständigt och våga ta
kamp för medlemmarnas villkor

Boxning och dans
Det lokala fackliga arbetet handlar om att kämpa om bättre villkor
och samarbeta för att finnas kvar.
Man ska både kunna boxas och
dansa. Det går inte om klubben
bara kan boxas. Men det räcker
inte heller med att vara en hejare
i pardans..
Avtal
Som en av få fackklubbar lägger vi
ut våra lokala avtal på hemsidan.
Vi vill att det ska vara känt om
vilka villkor vi har. Företaget har
sagt upp ett antal lokala avtal för
att ”harmonisera” sig med övriga
koncernen. Men fortfarande finns
det avtal och överenskommelser
som är bättre än ”blå boken” och
som är bevis för att facklig kamp
lönar sig.
Avtal ger rättigheter och styrka
som inte hade funnits om var och
en själv drev kraven.
Försäkringar
En fackförening ska vara en
organisation som kämpar för
medlemmarnas löner och villkor.
Men det utesluter inte att vi också ser oss som ett kollektiv som
kan göra bättre och billigare
försäkringslösningar än vad man
får som enskild.

Metallklubben har stor kunskap
och god service i försäkringsfrågor. Det handlar om att värden
i mångmiljonklassen som vi bevakar och hjälper till att få ut.
Personligt stöd
Det finns många andra områden
där facket kan göra skillnad.
Medlemsutbildning och studier är
ett sådant exempel.
Det tydligaste exemplet är ändå
det personliga stöd som varje
medlem ska kunna räkna med om
man drabbas av något på arbetet
som man själv inte kan reda ut.
Det kan vara fel på lön, otrivsel,
rehabilitering, rättvis behandling
och mycket, mycket annat.
Även om det inte alltid går att lösa
ett problem på ett enkelt sätt, ska
klubben finnas som stöd för att
hjälpa till att lösa det på ett så bra
sätt som möjligt för den enskilde
medlemmen.

Bra information
är ambitionen!
Trycket har alltså utkommit i 25 år. En mängd artiklar är
skrivna med information om allt som händer på vår arbetsplats.
Har då Trycket haft någon betydelse under de 25 åren? Vi
ställer några frågor till nuvarande klubbordförande JanOlov Carlsson som var med och gjorde det första numret
och sedan dess medverkat i redaktionen.
– Jag tror att Trycket har haft en
stor betydelse för klubben och
medlemmarna. Vi är en stor arbetsplats och att få ut samma
information till alla medlemmar
är viktigt både för sammanhållningen inom klubben och för en
förståelse för det fackliga arbetet.
Det är ett sätt att minska ”glappet” mellan medlemmarna och
de förtroendevalda.
Har det blivit som ni tänkte?
– För 25 år sedan var nog ambitionen mer långtgående. Tankarna var att få till en tidning som
skulle vara bredare och innehålla
reportage och vad som händer
ute på fabriken. Så har det inte
blivit. Trycket innehåller mest information från förhandlingar, om
löner, övertids-avtal, arbetstider,
osv.

Det är viktigt, till och med det allra viktigaste, men det är kanske
inte vad vi tänkte en gång för 25
år sedan.
– Fördelen är att det går snabbt
att få ut Trycket, att informationen är aktuell och att den skrivs
av dem som faktiskt varit med att
förhandla.
Något speciellt betydelsefullt
som skrivits under åren?
– Ett tusental artiklar har skrivits. Det mesta är information
om löner, arbetstider och övertidsavtal.
Men det har också varit stora och
avgörande frågor: hotet mot monteringen, införande av löpande
bandet och den fackliga kritiken,
varsel och uppsägningar. Sådana
gånger är det viktigt att Metallklubben har något att säga.
Finns det något extra minnesvärt?
En rubrik från 2001 ”Struntprat
från Volvochefen” fick den förre
Volvochefen Leif Johansson att
se rött. Bakgrunden till artikeln
var att Leif Johansson hade talat i teve om att han inte kunde
utesluta varsel i Umeå.
Han gillade inte att vi kallade det
han sa för ”struntprat”, så jag blev

uppkallad till dåvarande platschefen som hade order att ge mig en
personlig reprimand från Leif Johansson.
– Trycket var nog lite mer uppkäftig tidigare. För att inte göra
allting så torrt och sakligt hade
vi en spalt som med humor och
ironi kritiserade olika företeelser
på företaget. Det var kanske inte
alltid helt rumsrent. Det retade
ibland gallfeber på företagsrepresentanter.
– Ibland har det blivit liv för ingenting. I en artikel skrev vi en gång
att ”ledningen stod med byxorna
nere”. Ett bildspråk som vi trodde
att alla förstod. Men ojoj, vilket liv
det blev. Ledningen tyckte att det
var oförskämt! De tycktes läsa
det bokstavligt…
Finns det något sätt att utveckla Trycket?
– För en utveckling med annat innehåll så behövs större resurser.
Då måste det finnas en redaktion
av personer som inte sysslar med
annat än tidningen.
Risken med det är att informationen inte blir lika aktuell och att
det tar längre tid att framställa Trycket. Det är en avvägning. Men vi
skulle gärna se att fler deltar i att
göra Trycket bättre och mer läsvärd. Den ska spegla medlemmarnas frågor och vardag.

Tryggare som
medlem!

Det tycker jag
om Trycket!

IF Metall Volvoklubben Umeå administrerar alla medlemsförsäkringar och arbetsmarknadsförsäkringar för metallmedlemmar på Volvo i Umeå.
Fritidsolycksfall
Som medlem i IF Metall har du
en heltäckande fritidsolycksfallsförsäkring i Folksam som gäller
om du skadar dig på fritiden.
Den ger möjlighet till ekonomisk
kompensation för direkta kostnader i samband med olycksfallet. Den ger även möjlighet till en
akutersättning beroende på hur
lång tid skadan bedöms ta att
läcka.
Man har också möjlighet att få en
så kallad kroppsskadeersättning
beroende på vilket typ av skada
man har ådragit sig. Vidare har
man möjlighet att få ersättning
för sjukhusvistelse, tandskador,
rehabilitering, övriga kostnader,
krisbehandling och medicinsk invaliditet.
Livförsäkring
IF Metall Volvoklubben Umeå har
också tecknat en kompletterande
olycksfallsförsäkring som gäller
heltid (både fritid och arbetstid)
för medlemmar i klubben. Och en
livförsäkring för medlemmar som
är på 133 500 år 2013. Beloppet kan förändras beroende på
prisutvecklingen i Sverige.

Avtalsförsäkringar
AFA försäkring är det bolag
som har hand om våra kollektivavtalade försäkringar där finns
fem olika försäkrningar. AGS
(avtalsgruppsjukförsäkring) vid
sjukdom längre än 15 dagar
upp till dag 360. TFA (trygghetsförsäkring för arbetsskada)
ersätter inkomstförluster, kostnader, sveda och värk och
eventuell medicins invaliditet vid
arbetsskador och till viss del vid
färdolycksfall.
AGB (avgångsbidrag) vid upp
sägning p.g.a. arbetsbrist om
har uppfyllt vissa villkor t.ex.
ska man ha fyllt 40 år. TGL
(tjänstegrupplivförsäkring) är en
livförsäkring som alla omfattas
av upp t.o.m. 65 år, det sker en
viss avtrappning efter fyllda 55
år.

Linda Strand, jobbar på dörrbanan, UB.
Jag tycker att det är bra, man får
ut information ganska snabbt faktisk och ofta brukar informationen
stämma.
Det står inte bara ”så här är det”
utan det är mer innehåll, varför
och förklaringar och det är faktiskt
bra. Här får man veta lite mer, det
är inte bara en kort mening.

Premiebefrielseförsäkringen
betalar avtalspensionspremierna vid sjukdom längre än 14 dagar vid graviditetspenning och
föräldraledighet.
Medlkemshjälp
Som medlem i IF Metall får du
också hjälp och stöd vid rehabiliteringsärenden. Kostnadsfri
hjälp om du t.ex. behöver ansöka om arbetsskadelivränta
hos försäkringskassan, hjälp
och stöd med överklagan av
försäkringsbeslut m.m.

Mattias Maid, jobbar på monteringen UE.
Trycket är en bra informationskälla.
Tyvärr så det chockbeskeden
som man minns mest. Till exempel uppsägningen 2009.

Utveckla
Trycket!
25 år är en lång tid. Så lång att hjulspåren hunnit bli djupa och det är lätt att fastna.
Trycket är långt ifrån fulländat. Det är ni läsare som bäst ser bristerna, vad som saknas och vad som
skulle kunna ändras och förbättras i utformningen. Så nu är det dags att komma med förslag till hur
Trycket kan förbättras.
Vi vill gärna att just du ´bidrar med dina förslag till hur vi kan förbättra Trycket.
Bland de förslag som kommer in kommer vi att lotta ut fem presentkort på 200 kr. Det förslag som är
så pass bra att vi kan använda det kommer att belönas med ett presentkort på 1 000 kr.
DU lämnar in ditt förslag på något av följande sätt.
• skicka ett mail till gunnar.pettersson@volvo.se
• skicka ett kuvert med internposten med adress ”IF Metall”
• ring in ditt förslag till telefon 71 90

Ett ljus i
mörkret!

I samband med 25-årsjubiléet av Trycket så har klubben tagit
fram en reflex till alla medlemmar. Utdelning sker till samtliga
medlemmar och genomförs av gruppstyrelserna.
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Tr ör medlemmarna!

till nytta f

Snap-On reflex till alla medlemmar!

