
 Några samlade åsikter från oss i produktionen: 

 

Personligen anser jag att vi här på Skoghalls bruk har en mycket kunnig personal. Jag 

och mina kollegor har under åren varit väldigt engagerade i vårt arbete. Vi har känt oss 

delaktiga och värdefulla för såväl den dagliga driften som utvecklingen av bruket. Min 

åsikt är att det beror på att man har känt arbetsledningens stöd och att man har lyssnat 

på oss och respekterat vår kompetens och erfarenhet. Detta, alltså personalens 

kompetens, erfarenhet och delaktighet dristar jag mig till att tro att de har bidragit till att 

det gått så bra för oss produktionsmässigt. 

 

Nu känns det som om läget är helt annat och att vi är på väg åt helt fel håll! 

Vi tror att vi nu har börjat se effekterna av förändringen av underhåll som gjordes 

senast, och det är inte någon positiv förändring. Vi ser med oro på hur vi får allt fler 

oplanerade stopp som beror på eftersatt underhåll. Många av reparationsbehoven vi 

anmäler blir inte åtgärdade. Antingen blir de nedprioriterade eller inte utförda 

överhuvud taget. När väl driftstoppet är ett faktum, blir det ofta väldigt långdraget på 

grund av att vi inte har tillräckligt med uh-personal. De blir ofta hemskickade innan ens 

reparationen är färdig pga att tiden de är tillåtna att arbeta, enligt våra arbetstidsregler, 

är slut. Det är frustrerande för oss att se att tiden bara går och under tiden förlorar vi så 

mycket produktion. Denna frustration upplevde jag själv på fiberlinjen, under ett par av 

mina senaste arbetshelger, då vi stod still med kokaren många timmar. 

 

Nu när vi är på väg att göra ytterligare en stor nerdragning känner jag och mina 

arbetskamrater att vi fortsätter på samma väg som går åt helt fel håll! Jag har aldrig 

tidigare hört ett sånt missmod på bruket. "Den är fabriken finns inte kvar om tio år", 

"Jag som är någorlunda ung hoppas på ett avgångsvederlag, så att jag kan söka någon 

utbildning", "Jag har tur som är såpass gammal så att jag hinner få pension innan man 

slår igen här", "Det är ändå ingen som bryr sig om vad vi gör och tycker, så jag tänker 

inte anstränga mig. Jag gör bara vad jag blir beordrad, så får det bli som det blir", är 

exempel på tankar man hör dagligen. 

Den inställningen hos medarbetarna visar att man har man tappat engagemanget jag 

visade på inledningsvis. Vi riskerar att snabbt hamna i en nedåtgående spiral och vår 

fina fabrik är snart ett minne blott! 
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