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Fackets slagläge är visserligen inte på
topp, det erkänner han. 

– Det är inte alldeles lätt att gå in och
kräva 10 procents löneförhöjning, om jag
säger så.

Nu handlar det först och främst om att
hjälpa företaget att överleva. Men någon
död för bilindustrin räds han inte.

– Tror du att folk kommer att sluta åka
bil? Därtill är vi för lata som människor.
Bilen kommer att finnas kvar, frågan är
bara hur den drivs. 

Likväl är detta den svåraste sitsen före-
taget har befunnit sig i under Paul Åker-
lunds 30 år på företaget. Tänker han
någonsin på hur ett Trollhättan utan Saab
skulle te sig? Det blir en liten paus.

– Skulle alltihopa mot förmodan braka
samman, då är inte kris det rätta ordet.

Paul Åkerlund reser sig upp från en
intervju som han uppskattar till nummer
hundra i ordningen de två senaste veck-
orna.

VARSLET AV 750 PERSONER är dramatiskt, men
långt ifrån de enda neddragningar som
Saab har gjort under senare tid. Det senas-
te året har flera hundra personer slutat
genom frivilliga uppgörelser. En av dem är
Henrik Wüst, som denna torsdag vandrar
Storegårdsvägen fram i Vargön, sju kilome-
ter nordost om Saabfabriken, på den dagli-
ga rundan till förskola och skola för att
hämta sina tre barn.

Det var i juli förra året som han gick
hem från Saab. Ena armen protesterade.
Tennisarmbåge, fastslog läkaren. Plötsligt
var det omöjligt att ligga under bilar och
montera bränsleledningar och tankar eller
att sätta fast inredning och bagageluckor.

– Hade jag haft vilket annat jobb som
helst hade det nog inte varit något bekym-
mer. Kan man bara ändra grepp är det inga
problem. Men på Saab är tempot så upp-
skruvat nu att du inte hinner fundera över
hur du ska kunna göra jobbet annorlunda.
Inte en chans, säger han och stannar upp
för att se till att förskolans grind går
ordentligt i lås. 

För att träna in nya sätt att jobba behövs
hjälp, förklarar han, men till det fanns
ingen personal. Lösningen blev sjukskriv-
ning.

Under en tid med tillfälligt hög arbets-
belastning blev Henrik Wüst förflyttad till
materiallabbet för att kontrollera hållbar-
heten på metaller som Saab köper in från
leverantörer.

– Det var fantastiskt roligt, suveränt
skoj. Vi gjorde dragprov, tryckprov och
kollade hårdheten på olika material.

Men så kom besparingarna. Henrik
Wüst fick erbjudande om att sluta med 16
månaders lön och jobbcoachning betald av
Saab. Då, förra sommaren, lät det som en
bra idé.

Saabs runt 3 700 anställda i Trollhättan håller upp till 20 000 andra sysselsatta i underleverantörsledet.

Metallklubbens ordförande Paul Åkerlund ser det som fackets främsta uppgift just nu att hjälpa Saab att överleva.
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