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ZORAN SLAVNIC

Finska och jugoslaviska 
gästarbetare i Finspång

en viktig del av Finspångs utveckling som industrisamhälle under 1900-
talet är historien om arbetskraftsinvandringen under sextio- och sjutiotalen,
då ett stort antal utländska arbetare bidrog till det lokala samhällets ekono-
miska utveckling. De två största gästarbetargrupperna på den tiden var fin-
ländare och jugoslaver. Föreliggande kapitel är ett försök att dels presentera
deras egna berättelser om livet i Finspång, dels att placera in dessa berättel-
ser i ett bredare historiskt sammanhang. Källmaterialet består huvudsakligen
av egna intervjuer gjorda under 2001–2002. Dessutom har jag använt inter-
vjuer från Finspångsprojektets intervjudatabas, som finns på Arbetslivsinsti-
tutet i Norrköping.

Bakgrund – gästarbetarsystemets politiska ekonomi 
Efterkrigstidens arbetskraftsmigration till västeuropeiska länder är ett i hög
grad komplicerat fenomen, som har sina ekonomiska, sociala, politiska och
demografiska aspekter. Syftet med föreliggande kapitel är inte att i detalj dis-
kutera detta fenomen, men som inledning till vårt huvudtema kan, enligt
min uppfattning, en kortfattad och förenklad beskrivning av detta systems
uppkomst och framväxt vara till stor nytta.1

Den tillväxt som världsekonomin hade under perioden mellan 1945 och bör-
jan av 1970-talet var utan motstycke under 1900 -talet. De grundläggande orsa-
kerna till en så kraftig och så långvarig ekonomisk boom var följande. Det ame-
rikanska kapital, som ackumulerats under andra världskriget, fick under efter-
krigstiden en dominant position och det utgjorde en viktig förutsättning för
den snabba rekonstruktionen av såväl industri, finansiella marknader som varu-
marknader i Europa och Japan. Samtidigt hade det allt större inflytande som
utövades av amerikanska storföretag i tredje världen en avgörande betydelse för
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tillgången på billiga rå- och jordbruksvaror. Vidare, i takt med ett stigande antal
transnationella företag ökade även deras strävan att integrera produktion, han-
del och finanser på en global nivå. Dessutom hade arbetarrörelserna undergått
en betydande försvagning i många krigsdrabbade länder, men speciellt i de län-
der som förlorade kriget, dvs. Tyskland, Italien och Japan. Detta fick som kon-
sekvens att arbetarnas löner bibehölls på ganska låga nivåer under de första efter-
krigsåren, vilket i sin tur ledde till investeringar på relativt hög nivå under sam-
ma period. Slutligen medförde själva efterkrigsrekonstruktionen stora behov
av alla möjliga sorters varor under en lång tidsperiod. 

Ett viktigt resultat av en så dynamisk ekonomisk utveckling var inte bara
hög sysselsättningsnivå, utan även allt större behov av ny arbetskraft. Till-
gång på arbetskraft är nämligen en av de nödvändiga förutsättningarna för
kapitalackumulation. Om man inte har tillgång till ny arbetskraft, då mås-
te man vidta sådana åtgärder (oftast högre lön) som lockar arbetskraft från
konkurrenterna. Detta innebär en allmän löneökning, vilket i sin tur får infla-
tion som konsekvens, vilket slutänden resulterar i att den ekonomiska
tillväxten i stort sett börjar bromsas. Och det var just denna fara, nämligen
bristen på ny arbetskraft, som hotade efterkrigstidens ekonomiska boom i
början av 60-talet. En viktig orsak till detta var själva kriget, som medför-
de kraftigt ändrade demografiska strukturer i många västeuropeiska länder2

(lägre födelsetal och högre dödlighetsprocent). Problemet började uppen-
baras i sin fulla skala just i början av 60-talet. Den lösning som låg närmast
till hands i de flesta västeuropeiska länder var att ”importera arbetskraft”. 

Ett annat historiskt sammanträffande gjorde att denna lösning kunde fun-
gera. Det handlar om politisk och ekonomisk utveckling, som i ett antal
sydeuropeiska länder – i rak motsättning till situationen i Västeuropa – präg-
lades av hög arbetslöshet med ökad risk för interna politiska och sociala spän-
ningar. Efterkrigstidsutvecklingen i dessa länder kännetecknades av en kraf-
tig befolkningsmigration från landsbygd till städer. Migrationsvågen var så
stor att städerna, trots deras snabba ekonomiska utveckling under samma
period, inte kunde åstadkomma alla nödvändiga förutsättningar (anställ-
ningsmöjligheter, bostäder, osv.) för att ta emot det stora antalet ankom-
mande migranter. Politiker i dessa länder insåg ganska snabbt att ett effek-
tivt sätt att undvika möjliga sociala och politiska komplikationer till följd
av en sådan utveckling var att ”tillfälligt exportera” en del av arbetskrafts-
överskottet till västeuropeiska länder. 

Relationerna mellan länder som är arbetskraftsexportörer och de som är
arbetskraftsimportörer kan sammanfattas3 som relationer mellan aktörer där
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”var och en har sina intressen”. I detta sammanhang kan man säga att det
huvudsakliga intresset för arbetskraftsimportörer var en flexibel, tidsbegrän-
sad arbetskraftsimport (flexible short-term migration). Med andra ord, gäst-
arbetarna skulle helt enkelt kunna anlända och vistas i landet så länge de
behövdes, samtidigt som de lika lätt skulle kunna åka hem när de inte läng-
re behövdes. Länder som är arbetskraftsexportörer har emellertid ett något
annorlunda intresse än vad som är fallet för deras motpart. För arbetskraft-
exportörer passar det inte att deras arbetskraft vistas en allt för kort tid (1–5
år) utomlands. Den perioden räcker varken till för att lösa de interna poli-
tiska och ekonomiska problem som var orsaken till arbetskraftsexporten, eller
för att fullständigt utnyttja dess finansiella effekter. Samtidigt passade det
inte heller att delar av den arbetsföra befolkningen utvandrade definitivt.
Det skulle kunna jämställas med ett slöseri av eget ”humankapital”. Ett opti-
malt intresse för länder som exporterade arbetskraft var därför att deras med-
borgare skulle stanna utomlands i en ”tidsbegränsad men långvarig” vistel-
se (temporary long-term absence). 

I verkligheten visade det sig dock ganska snabbt, redan under 60-talet,
att utländska arbetares så kallade ”tidsbegränsade” vistelse i de västeurope-
iska länderna blir allt mindre tidsbegränsad.4 Å ena sidan medförde deras
antal och deras arbetspositioner inom dessa länders nationella ekonomier
att de även under perioder med lågkonjunktur var omöjliga att undvara. Å
andra sidan började allt större antal migrantfamiljer att återförenas med sina
föräldrar i de länder där de arbetade. Detta gjorde att myndigheterna inte
längre kunde inta en ”neutral” och ”obestämd” relation gentemot de här
personerna och deras familjer. Redan i slutet av 60-talet började således den
flexibla, tidsbegränsade strategin i de västerländska samhällena att ersättas
med mer långsiktiga integrationsstrategier för invandrare och speciellt för
andra generationens invandrare. Detta påverkade i sin tur arbetskraftsexpor-
törernas intresse negativt, därför att en ”tidsbegränsad” vistelse utomlands
alltmer började bli en permanent utvandring. 

I allt detta finns naturligtvis även en tredje part, och det är gästarbetar-
na, som också har sina individuella och kollektiva intressen. Deras strategi-
er och möjligheter att tillfredsställa sina intressen bestäms alltid av de stra-
tegier som utvecklas av makroaktörerna, dvs. deras ”gamla” och ”nya” hem-
länder. Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva och delvis förklara
de individuella och kollektiva strategier som gästarbetarna från Finland och
forna Jugoslavien utvecklade inom den svenska nationella kontexten respek-
tive i den lokala kontexten – i Finspång. 
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Sverige som arbetskraftsimportör
Ovan presenterade berättelse om uppkomst och utveckling av västeurope-
iskt gästarbetaresystem gäller i stort sett även för Sverige. Invandringen står
exempelvis för 45 procent av den totala befolkningstillväxten mellan 1944
och 1978.5 I slutet av den här perioden var omkring en miljon av totalt åtta
miljoner svenska medborgare antingen personer födda utomlands eller
deras barn. Nettoinvandringen under 50-talet var 106 000 personer, varav
majoriteten invandrare kom från Finland. Under 60-talet invandrade 
235 000 personer. Här fanns förutom finländare allt fler gästarbetare som
hade rekryterats från bl.a. Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Arbetskrafts-
importen kulminerade 1969/1970. Därefter minskade invandringen som en
följd av regeringens alltmer restriktiva åtgärder. I mitten av 70-talet begrän-
sades arbetskraftsinvandringen återigen, nu till enbart de nordiska länder-
na, samtidigt som invandring från övriga länder blev möjlig bara i enstaka
fall då det handlade om högkvalificerade arbetare. 

Att förklara dessa processer med utgångspunkt från tidigare presenterat
intressekoncept är i det svenska fallet något mer komplicerat. För det första
hade invandrare till Sverige under denna tid en klart bättre social och juri-
disk status än vad som var fallet för invandrare i de flesta andra västeurope-
iska länder.6 Under deras första år i Sverige brukade gästarbetarna få arbetstill-
stånd som bara gällde för ett specifikt jobb. Därefter hade de rätt både till
arbetstillstånd för vilket jobb som helst och till permanent uppehållstillstånd,
vilket även innefattade rätt att hämta övriga familjemedlemmar till Sverige.
För det andra hade Sverige i princip aldrig haft någon formell policy som
riktats mot arbetskraftsinvandring7. Arbetskraftsrekrytering och import var
nästan uteslutande planerad, organiserad och genomförd av företagen själ-
va, dvs. de som var i behov av arbetskraft. Regeringen brukade inte blanda
sig i dessa affärer. Samtidigt fanns det inte heller någon som helst avsikt från
regeringens sida att försöka bli av med den utländska arbetskraften under peri-
oder när den inte längre behövdes. Så det är svårt att i det svenska fallet tala
om något statligt intresse i det tidigare beskrivna sammanhanget. Det är där-
emot möjligt att urskilja två klart annorlunda perioder, när det gäller myn-
digheternas officiella behandling av gästarbetarna. Den första är perioden före
år 1972. Då handlade det, enligt Tomas Hammar,8 om ett s.k. marknadssystem
för arbetskraftsimport som kontrollerades av facket och där staten formellt
intog en neutral hållning gentemot invandringen. Den andra är perioden efter
år 1972. Den karakteriserades både av en alltmer restriktiv invandringspoli-

100 | Zoran Slavnic



tik och av en alltmer intensiv integrationspolitik riktad mot invandrare som
redan fanns i landet.9 Skiljelinjen mellan de här två perioderna kan hänföras
till februari 1972, då all aktiv rekrytering av utländsk arbetskraft plötslig upp-
hörde efter en kortvarig lågkonjunktur. Konstig nog så grundades en så kraf-
tig policyförändring varken på regeringens eller på riksdagens beslut, utan
på LO:s veto mot fortsatt arbetskraftsimport.10

Återigen, invandringen under den första perioden var huvudsakligen moti-
verad av ekonomiska argument samt arbetsmarknadsbehov.11 Under hela den
här perioden, och speciellt under 60-talet, ifrågasattes dock dessa argument
upprepade gånger. Det fanns de som ansåg att istället för att importera
arbetskraft borde man dels öka sysselsättningsgraden bland kvinnor och dels
förbättra kvalifikationsstrukturen hos de arbetslösa för att på så vis få dem
tillbaka till arbetsmarknaden. Samtidigt var den bild av invandrare som på
den tiden förmedlades via tidningar ofta negativ (som en del av underlig-
gande empiriskt material för min analys har jag systematiskt läst Folkbladet
Östgöten mellan åren 1965 och 1975). Dessa människor gick nästan aldrig
under beteckningen ”invandrare”. I tidningsartiklar talar man istället om
främlingar eller i bästa fall om utlänningar. Deras viktigaste utmärkande drag
var (delvis med undantag av den finska gruppen) just att de var främling-
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ar. Typiska tidningsrubriker från den tiden var: ”Utlänning lurade till sig
kläder”; ”Tio procent utlänningar på Fabriks arbetsplatser”; ”Unga främling-
ar längtar hem till fiket där ingen blir störd”; ”Paragraferna meningslösa”;
”Utlänningar inte kan svenska”; ”Utlänningar hot mot lönestandard”; ”Var-
för blir utlänningar utkörda från våra kaféer”; ”Utlänning försökte förgäves
fly från ungdomsgäng i Norrköping”.

Först i början på 70-talet, i och med att man började prata om integra-
tion, blev beteckningen invandrare allt vanligare både i tidningsartiklar och
i vardagsspråkbruk. Bilden av invandrare som förmedlades i tidningar blev
också mer nyanserad och balanserad. Dittills dominerande artiklar, som bara
förknippade ”utlänningar” med problem av olika slag, började gradvis ersät-
tas med artiklar om ”nästan” normala människor. De som har sitt förenings-
liv och sin matkultur och som strävar efter att deras barn ska bli duktiga i
skolan osv. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sverige hade ett mer liberalt för-
hållningssätt gentemot sina invandrade gästarbetare, inklusive deras bättre
sociala och juridiska status liksom även statens i sammanhanget neutrala håll-
ning. Men trots det så överensstämmer ändå den generella samhällskontext
i vilken invandrarna levde i hög grad med Schmitter Heisels modell.

Rikets ekonomiska intressen var uppenbarligen motivet för såväl utländs-
ka arbetares rekrytering och ankomst till Sverige liksom senare för rekryter-
ingens upphörande. Det faktum att gästarbetarnas status i samhället till en
början var ganska oklar och att samhällets förhållningssätt gentemot dem
var ganska ambivalent, tyder av allt att döma på en implicit förmodan att
deras vistelse i Sverige var tillfällig. Först långt senare, i början på 70-talet,
då det blev klart att de kommit för att stanna, började staten aktivt satsa på
olika integrationsprogram. 

Finland som arbetskraftsexportör 
Precis som Sverige inte var någon typisk arbetskraftsimportör, om än i många
relevanta aspekter passade bra in i konceptet, var Finland inte heller någon
typisk arbetskraftsexportör, trots att det även här förekommer många aspek-
ter som för tankarna till gästarbetarsystemet som koncept. Den politiska och
ekonomiska situation som Finland befann sig i efter kriget utmärktes av någ-
ra viktiga drag. Ett av dem var att Finland hade besegrats i kriget och där-
för under en längre tid tvingades betala stora skadeståndersättningar till Sov-
jetunionen, vilket hindrade en snabb återuppbyggnad av landet. Ytterliga-
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re en olägenhet som hindrade ekonomisk utveckling var den ständigt osta-
bila politiska situation som på den tiden rådde i landet. Politiska motsätt-
ningar, som hade sina rötter i inbördeskriget 1918 höll både politiker och
befolkning splittrade i två ungefär lika starka block och hade som följd att
enbart mellan 1950 och 1959 inte mindre än 13 regeringar ersatte varandra.12

Det är helt klart att det i en sådan situation inte var möjligt att föra en håll-
bar ekonomisk politik, samtidigt som problemen med arbetslöshet, brist på
bostäder, befintliga bostäder i dåligt skick och med dåligt underhåll, osv.
blev allt större. Det var dock inte allt. En historisk omständighet som ytter-
ligare komplicerade landets ekonomiska utveckling var den dåvarande snab-
ba urbaniseringsprocessen. Efter andra världskriget bodde fortfarande hälf-
ten av den finska befolkningen på landsbygden13, men redan år 1970 var
bara 20 procent av den totala befolkningen kvar där. Allt detta, tillsammans
med det faktum att Sverige under hela den här perioden hade en stabil eko-
nomisk och politisk utveckling, utgör de viktigaste historiska förutsättning-
arna för arbetskraftsmigrationen mellan Finland och Sverige under efter-
krigstiden. 

Formella villkor för denna process uppfylldes år 1949 då visumtvånget mel-
lan länderna avskaffades och år 1954 då den fria nordiska arbetsmarknaden
grundades. Detta gjorde att omkring en halv miljon finländare flyttade till
Sverige för att söka jobb14 under perioden 1945–1990. Under samma peri-
od återvandrade 275 000 personer till Finland, vilket betyder att netto-
invandringen från Finland till Sverige var ca 234 000 personer.15 Rekord-
höga siffror i detta sammanhang noterades åren 1969 och 1970. Bara under
de två åren invandrade totalt omkring 80 000 finländare till Sverige. Sedan
dess, med undantag för perioden 1974–1979, har återvandringsprocessen till
Finland ständigt varit starkare än den i motsatt riktning. 

Jugoslavien som arbetskraftsexportör
De första två efterkrigsdecennierna i Jugoslavien kan beskrivas som en peri-
od av relativ politisk stabilitet, dynamisk ekonomisk utveckling, samt som
en allomfattande social och kulturell transformering från ett övervägande
traditionellt jordbrukssamhälle till ett allt mer modernt industrisamhälle.
Den ekonomiska tillväxten med sina ca 6 procent i snitt per år hörde länge
till den högsta i världen.16 Stora investeringar i utbildnings-, sjukvårds- samt
kommunikationssystemen ändrade snabbt miljoner människors levnadssätt
och världsbild. En så snabb utveckling var emellertid inte problemfri. Ett
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av de viktigaste problemen var att utflyttningsströmmen från landsbygden
under hela denna period var så kraftig (bara mellan 1953 och 1971 dubblera-
des befolkningen som bodde i städerna) att städerna inte hade kapacitet att
”absorbera” så många människor på så kort tid. Där saknades både jobb och
boende för alla nykomlingar. Samtidigt fanns inte heller någon långsiktig
landsbygdspolitik för att förbättra levnadsvillkoren på landet och förmå fler
att bli kvar för att på så sätt minska inflyttningstrycket på städerna. I slutet
av 50-talet började även den ekonomiska tillväxten att upphöra. Den cent-
raliserade ekonomin började visa sin rigiditet och i början av 60-talet stod
det klart att det ekonomiska systemet måste reformeras. I och med den eko-
nomiska reformen år 1965 blev ekonomin decentraliserad, vilket innebar att
numera självständiga företag fick klara sig på marknaden på egen hand. Det-
ta fick som konsekvens att en del företag gick i konkurs, medan de resteran-
de för att öka effektiviteten tvingades minska antalet anställda. Resultatet blev
en kraftig ökning av arbetslösheten, samt en lika kraftig sänkning av levnads-
standarden. Ett sätt att minska de politiska och sociala spänningar som upp-
stått i samband med detta, var att ”öppna gränserna” och att tillåta folk att
söka jobb i de västeuropeiska länder som på den tiden skrek efter arbetskraft. 

Även om utvandringen från början officiellt definierades som ett ”tillfäl-
ligt arbete utomlands” och trots det faktum att arbetskraftsexporten i varje
enskilt fall var förberedd och reglerad med adekvata mellanstatliga kontrakt,
skedde utvandringen ändå i de flesta fall och i nästan alla avseenden till gagn
för de länder till vilka arbetskraften exporterades.17 Den officiella hållning-
en hos jugoslaviska myndigheter var t.ex. att framför allt folk från mindre
utvecklade områden i landet samt de som saknade yrkesutbildning skulle
uppmuntras att utvandra. I verkligheten var dock majoriteten av utvand-
rarna kvalificerade yrkesarbetare. Först år 1973 kom en mer restriktiv poli-
tik med avsikt att återuppta kontrollen över utvandringsprocesserna. Sam-
tidigt började man via ambassader och konsulat att satsa stort på att orga-
nisera jugoslaviska medborgare i Västeuropa. Ett stort antal jugoslaviska
föreningar startades under denna period, jugoslavisk massmedia (tv-sänd-
ningar, tidningar osv.) gjordes tillgänglig för medborgare med vistelse utom-
lands. 

Problemet var emellertid att Jugoslavien på den tiden, till skillnad från Fin-
land, inte hade uppnått någon egen ekonomisk utveckling som kunde ska-
pa förutsättningar för en hållbar återinvandring med en social och ekono-
misk återintegration för dem som ville tillbaka till hemlandet. Till följd av
detta hamnade en stor del av de jugoslaviska medborgarna i Västeuropa i en
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ganska ambivalent situation. Deras politiska, kulturella och ekonomiska loja-
litet gentemot hemlandet liksom deras faktiska vilja att återvandra var tro-
ligtvis större än hos de flesta andra invandrargrupper i Västeuropa. De spa-
rade t.ex. sina pengar i jugoslaviska banker, byggde sina hus i hemlandet, de
hade inget större intresse av att söka medborgarskap i de länder där de bod-
de och arbetade, eller att politiskt engagera sig där. Men i realiteten var jugo-
slaver den invandrargrupp där lägst andel återvandrade till hemlandet.18

Även om bara 3–4 procent av alla jugoslaviska utvandrare flyttade till Sve-
rige, så uppgick ändå deras totala antal till 55 000.19 Majoriteten kom under
perioden mitten av 60-talet till slutet av 70-talet. Mest intensiva invand-
ringsperioder var åren 1965–1967, då ca 15 000 jugoslaver invandrade till Sve-
rige, samt 1969–1970 då ca 16 000 jugoslaviska gästarbetare anlände. De fles-
ta av mina informanter från Finspång rekryterades och kom till Finspång
inom den sistnämnda stora invandringsvågen. 

Utländska gästarbetare i Finspång
De två största invandrargrupperna i Finspång var på den tiden finländare
och jugoslaver. Jag har bestämt mig för att följa deras berättelser parallellt
och behandla dem lika, även om det kan kännas något orättvist gentemot
den finska gruppen. Det är nämligen inte bara så att finländarna kom tidi-
gare till Finspång, utan också så att denna grupp troligen har satt djupare
spår i Finspångs historia. I första hand beror detta på deras antal (finlän-
darna var som flest kring 3 000, jämfört med bara 300 jugoslaver) både på
den tiden och idag. Det som har motiverat mitt förhållningssätt är det fak-
tum att varken en individs eller en grupps levnadssätt bestäms enbart av de
lokala sociala villkoren. I invandrarnas fall har de övergripande politiska, eko-
nomiska och sociala processer som utspelar sig både i deras gamla och nya
hemländer en minst lika viktigt roll. Mot denna bakgrund försökte jag att
iaktta, beskriva och förklara finländares och jugoslavers individuella och kol-
lektiva strategier i Finspång genom att se på dem just inom dessa bredare
samhällskontexter. 

Så kommer jag först att följa deras rekryteringsprocess, ankomst till Finspång,
samt deras individuella motiv till utvandring. Sedan kommer jag att beskriva
deras uppfattning om arbetsvillkoren på den nya arbetsplatsen, samt deras fack-
liga engagemang. Därefter kommer jag att skriva om invandrarnas vardags- och
föreningsliv. Slutligen diskuterar jag vissa trender till transnationella strategier
som jag har uppmärksammat hos mina informanter i Finspång.
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Finspång20

Finspång har en lång industritradition. Redan under Gustav Vasas tid fanns
här ett litet järnbruk. I slutet av 1500-talet kom vallonerna, som moderni-
serade bruket och började tillverka järnkanoner och kanonkulor. Från Louis
De Geers tid och ända fram till slutet av 1800-talet var Finspång en av de
ledande bruksorterna i Sverige när det gällde kvalitetsjärn- och kanontill-
verkning. Bofors bruk började så småningom ta över ledarpositionen ifrå-
ga om vapentillverkningen. Kanontillverkningen i Finspång upphörde år 1911
och därmed sattes punkt för ett viktigt kapitel i Finspångs historia. Bruks-
epokens slut sammanträffade dock med en ny industrieras början. Finspångs
Metallverk AB som grundades 1913 och som tog över brukets järnverksam-
het resulterade i utvecklingen av ett modernt metallverk, som bearbetade
koppar, mässing, brons och senare även aluminium. Aluminium och annan
lättmetalltillverkning gjorde Metallverken till ett av Europas ledande före-
tag i den här nischen. Tillverkningsexpansionen blev speciellt påtaglig under
60- och 70-talen, då fabriken för att tillfredsställa sitt behov av arbetskraft
tvingades anställa många arbetare från utlandet. Den andra historien hand-
lar om Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, STAL. Birger Ljungström gjor-
de nämligen i början av 1900-talet en nykonstruktion av ångturbinen och
valde att börja sin turbintillverkning i Finspångs verkstadslokaler. STAL star-
tade sin verksamhet den 4 mars 1913. En ny epok i Finspångs historia hade
inletts. Turbintillverkningen finns i Finspång även idag. Företaget har under
tidens gång bytt både namn och ägare vid flera tillfällen. Under 60–70-talen
hette det STAL-LAVAL efter sammanslagning med de Lavals Ångturbin i
Nacka. Det var en framgångsrik period för företaget, både för marinturbi-
ner – speciellt sedan en s.k. AP (Advanced Propulsion) maskintyp för far-
tyg hade introducerats – och för kraftverksturbiner. Tillverkningen av sist-
nämnda turbiner fick ett uppsving speciellt efter riksdagens beslut att satsa
på kärnkraften. En konsekvens av en så kraftig utveckling var ett ökande
behov av arbetskraft. Och här har vi kommit till den punkt där vår berät-
telse om gästarbetarna i Finspång kan börja. 

Rekrytering och ankomst
De flesta finländska arbetare i Sverige grundade sina beslut att flytta till Sve-
rige på information som de fick av släktingar eller vänner, som själva redan
hade arbetat här.21 Risto Laakkonen beskriver hur svenska arbetsgivare aktivt
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brukade uppmuntra sina finska arbetare att i samband med semestern i Fin-
land hämta sina släktingar och vänner till Sverige.22 En av mina finska infor-
manter från Finspång berättar så här om sin ankomst: 

I: Vad fick dig att komma hit?

IP: Joo, vi kom bara och hälsade på svärmodern. … Och min man pratade
att om vi skulle gå till Gränges för att de tar in folk och vi gick dit sedan
och där sa man att det går bra, du kan börja. Samma dag gick vi till bostads-
förmedlingen och jag hyrde en lägenhet på Risings väg och tog även nyck-
larna. Och sen åkte vi tillbaka till Finland där jag sa upp mig, fast där job-
bade jag två veckor till. … den 6/9 1971 började jag där på Gränges, på mån-
dag, vi kom på söndag. Jag började jobba direkt. Vi kom på söndagen och
på måndagen var jag redan på jobbet.

Under sina berättelser om ankomsten till Finspång ville flera av mina infor-
manter understryka kontrasten mellan tidigare regler och de mottagnings-
regler för invandrare som gäller idag, dvs. med alla introduktionskurser, krav
på språkkunskaper samt kompletteringskrav för kvalifikationer från hem-
landet osv. Till skillnad från allt detta fick arbetsinvandrarna för fyrtio år
sedan börja jobba redan dagen efter ankomsten:

Han som anställer folk, han fixade så att vi fick våra grejer från Stockholm.
Det var dagen efter att vi hade börjat jobba. Och inte ett ord svenska kun-
de vi, inte ett ord. De frågade: Kan ni svenska? Nej. Kan ni svarva? Jo. Och
det var bara att börja 

I övrigt, som redan beskrivits så tycks indirekt arbetskraftsrekrytering ha haft
större effekt än aktiv rekrytering i Finland. Orsaken till detta var troligen ett
ständigt latent motstånd mot en sådan arbetskraftsrekrytering. Motståndet
fanns hela tiden i Finland och på alla nivåer, även under den tid när myndig-
heterna i Finland officiellt intog en positiv hållning till arbetskraftsutflyttning.
Dåvarande personalchefen hos STAL-LAVAL i Finspång berättade om en
komisk händelse i samband med rekryteringen av arbetare till Finspång:

Men mera detaljerat kommer jag ihåg det som hände i Jakobstad och i Kok-
kola, det blev rena skandalen. För att vi bodde där på ett hotell som hette
Grand Hotell och där, jaa, det blev fiasko utav alltihopa. Alla kom, det var
50 personer, och innan jag åkte talade jag med någon och det visade sig att
han ägde nästan halva stan. Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Jag
sa till honom att om han kunde skicka folk till Finspång då skulle han få
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500 mark för varje person. Och en vacker dag dök det upp en – bakfull,
skäggig och utan pengar. Han hade inte ett enda öre, vet du. Han hade supit
bort allt. Så jag fixade i alla fall så att han kunde gå och lägga sig i en av
dessa baracker … Jag hade inte hjärta att skicka tillbaks honom, utan han
fick komma till Wennerström, han var filare. Det visade sig att han var yrkes-
man, men han var alkoholist. … Sen ringde den här Grand Hotell-ägaren
och frågade om han hade kommit fram. Joo-o, sa jag. Jaha, då får jag mina
500 mark. Ja du vet, du får tala med dina sociala myndigheter i Gamla Kar-
leby (Kokkola) och tala om att nu har ni blivit av med en alkoholist. Det
är du som får ge mig 500 mark för att jag har tagit hand om en alkoholist.

Citaten visar inte bara hur själva rekryteringsprocessen såg ut, kaotisk, infor-
mell och ofta på gränsen till det tillåtna, utan också på vilket sätt en sådan
rekrytering kunde vara direkt eller indirekt, officiellt eller inofficiellt obstru-
erat. Samtidigt blev den finska regeringen allt tydligare i sin strävan att stop-
pa sådan kaosartad arbetskraftrekrytering och ersätta den med en mer orga-
niserad och reglerad verksamhet. Dessa strävanden resulterade slutligen i s.k.
kanaliseringsavtal mellan Sverige och Finland. Från och med den 1 juli 1973
tilläts enbart den arbetskraftsmigration som skedde via officiella arbetsför-
medlingar. Mest betydelsefullt i det hela var emellertid att de grundläggan-
de förutsättningarna, som gjorde Sverige till arbetskraftsimportör och Fin-
land till arbetskraftsexportör, förändrades vartefter tiden gick. Mot slutet av
60-talet började nämligen den finska ekonomiska utvecklingen ta fart, med
bland annat kraftigt ökande sysselsättningsnivåer. En följd av detta var att
den finska regeringen började utveckla strategier för att locka tillbaka
arbetskraft från Sverige. Inledningsvis väckte dessa åtgärder nästan ingen upp-
märksamhet i svenska medier.23 Först efter en stor återflyttningskampanj,
som startades av en populär finsk tidning i december 1970, kom de första
reaktionerna och de var mycket häftiga. Återflyttningskampanjen uppfat-
tades som ett direkt hot mot svenska ekonomiska intressen. Den politiska
och diplomatiska turbulens som uppstod mellan länderna i samband med
detta ledde senare till nyssnämnda kanaliseringsavtal. En annan effekt var
att många ditintills dominerande myter om arbetskraftsinvandring radikalt
ifrågasattes. En sådan myt var att Sverige i själva verket hjälpte Finland genom
att ta emot deras arbetskraft.24 Så det var Finland som i första hand drog
nytta av det hela och det var Finland som också skulle vara tacksam för hjäl-
pen. Men med ovan beskrivna händelser öppnades emellertid möjligheter
för att frågan om vem som drog störst nytta av arbetskraftsmigrationen skul-
le få ett helt nytt och oväntat svar. Ytterligare en aspekt på arbetskraft-
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migration aktualiserades vid denna tidpunkt och det var det faktum att Sve-
rige importerade redan färdigutbildad arbetskraft utan att behöva satsa någ-
ra pengar på deras utbildning. Det är svårt att spekulera om och i vilken
mån denna debatt hjälpte till att förbättra invandrarnas situation i Sverige,
men det sammanfaller väl med den allmänna förändringen av synen på in-
vandrare som skedde i början av 70-talet. 

Det stod klart att Sverige inte längre kunde räkna med tillgång på arbets-
kraft från Finland i samma omfattning som tidigare. Redan i mitten av 60-
talet blev det märkbart att man måste söka sig allt längre söderut i Europa
om man ville rekrytera ny arbetskraft. Folkbladet Östgöten skriver den 21 janu-
ari 1965 under titeln Vi måste snart gå söder om alperna efter arbetare bland
annat följande:

Man kan generellt säga att det råder brist på yrkesarbetare norr om Alper-
na och man vet aldrig, kanske vi så småningom får söka oss till Sydeuropa
och då framförallt till Grekland. Italienare blir det svårt att få, framför allt
Tyskland har plockat till sig många italienska yrkesarbetare. Spanjorer blir
det väl däremot, på grund av regimen där nere, svårt att få till Sverige. 

När det gäller rekrytering av arbetare från forna Jugoslavien beskriver en per-
sonalchef som själv deltog i rekryteringsprocessen stämningen kring detta
så här: 

I.P.: Men sen släppte Jugoslavien folk, Tito erbjöd folk. Och sen, om jag
ska gå närmare in det här med jugoslaverna, då hade vi stort intresse av dem.
I: Du har sagt … att det till exempel inte gick att åka till Zagreb i Kroati-
en eller till Slovenien för att de hade sitt yrkesfolk där. Utan ni var tvung-
na att hålla er i Serbien och i Bosnien … men ni åkte till Zagreb i alla fall.
I.P.: Vi åkte till Zagreb … men sen började yrkesarbetarna att ta slut i Zagreb,
eller i Jugoslavien, för att det var massa företag som var där nere och letade
folk … det var halva Sverige som var där nere … Och till sist sa jag att nu
finns det … inte någon anledning att åka till Bosnien och Kosovo och så
där, det var ju meningslöst, det fanns inga yrkesmän kvar där. 

Det som är mest utmärkande i citaten är att man behandlar arbetskraft ute-
slutande som en del av produktionsprocessen, en produktionsresurs i lik-
het med alla andra resurser, som det vid denna konkreta tidpunkt råder brist
på. Olika företag tävlar med varandra dels för att locka till sig den befint-
liga arbetskraften, och dels för att hitta nya källor av denna för produktio-
nen så viktiga resurs. De humana, sociala och kulturella aspekterna i den-
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na process är uppenbarligen av mindre betydelse. Själva rekryteringsproces-
sen präglas också av en kall rationalitet. Flera av mina informanter beskrev
sin rekrytering ungefär med samma ordalag: Ur en större grupp som testades,
valde man ett antal grabbar som alla var unga, starka, friska och yrkesskickli-
ga. Dessa ord blandades alltid med någon sorts lätt bitterhetskänsla, eller
snarare skuldkänsla, som om de ville säga: Det är klart att de valde oss – inte
därför att gillade oss utan just på grund av våra unga år, vår styrka, hälsa och
arbetsskicklighet. Av allt att döma var det egentligen på det viset. Men för
att bilden av den utländska arbetskraftsrekryteringen inte skulle framstå som
alltför negativ och ensidig, måste man erkänna att det svala intresset och
den rationella planeringen av denna process också hade sina positiva sidor.
Majoriteten av mina informanter var t.ex. verkligen imponerade av sättet
på vilket deras liv in i minsta detalj organiserades under de första månader-
na i Finspång. Tänk på att även nya tandborstar och tandkräm väntade på
oss i våra rum när vi kom. Så noggranna var de i planering av vår ankomst,
berättade en av dem. 

Motiv till utvandring
I föregående avsnitt behandlades de generella socialekonomiska och politis-
ka förutsättningarna för utflyttning av arbetskraft från Finland och före det-
ta Jugoslavien till Sverige, närmare bestämt till Finspång. Enbart beskriv-
ningen av dessa förutsättningar räcker dock inte om man vill svara på frå-
gan varför folk fattar beslut att lämna sitt land och tar sig till ett annat land
för att jobba där. Dessa beslut är, enligt Bily Ehn25, alltid individuella och
beror både på hur individer uppfattar och upplever den socialekonomiska
och politiska kontext de lever i, och på deras individuella möjligheter att
fatta självständiga beslut inom dessa kontexter. Följande citat visar vilka fak-
torer, eller kombination av faktorer, som kunde inverka på en individs beslut
att flytta från Finland till Finspång: 

I: Hur var det med de här hygieniska omständigheterna när du började, hur
kunde du tvätta dig till exempel?
IP: Det fanns duschar och varmt vatten när jag kom, … och eget skåp.
I: Tyckte du att det var tillfredsställande?
IP: Nåja, men jag var van där på Nokia, där fanns det mycket fina duschar,
och bastu, fabriken var alldeles ny, en ny skofabrik. Där på Nokia hade vi
mycket fina omklädningsrum och allt.
I: Så det här var någon slags försämring i det avseendet.
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IP: Jo, det var det. Men vår bostad på Risings väg, där i Finland bodde vi i
en sådan där träkåk och där fanns det inga bekvämligheter mer än kallvat-
ten, så att den här bostaden ersatte nog allt det här.

Här ser vi att redan på den tiden låg arbets- och hygieniska villkor i en del
finska industrianläggningar på högre nivå än det svenska genomsnittet. Där-
emot finns ytterligare en aspekt på livskvalitet, och det är boendet. Det var
fortfarande sämre i Finland än i Sverige, och det var just det som gjorde att
vår informant fattade beslut att flytta till Finspång. Men även i Sverige var
boendesituationen långtifrån det ideala. Nya lägenheter byggdes exempel-
vis enligt i förväg bestämda kvoter för varje kommun. Problemet var att det
var svårt för vissa kommuner, och Finspång var säkert en sådan, att hålla
balans mellan lägenhetsbyggande och arbetskraftsinflyttning. Ibland var det
svårt för nyanlända arbetare och deras familjer att hitta boende, vilket i sin
tur hindrade ytterligare arbetskraftsrekrytering. De stora företagen i Finspång
bemödade sig dock om att skaffa lämpligt boende till alla nyanlända arbe-
tare. För övrigt fanns det två slags lägenheter på den tiden. Moderna lägen-
heter som hade centralvärme och badrum med varmt vatten, och omoder-
na som visserligen hade toaletter och rinnande vatten men varken centralvär-
me eller duschmöjligheter. Det var oftast yngre ensamstående män som
bodde i de omoderna lägenheterna, medan barnfamiljer valde att bo i de
moderna lägenheterna. Flera av mina informanter berättade för mig om en
vanlig syn på den tiden. Dels omoderna hus och framför dem splitter nya
bilar parkerade, och dels moderna hus och framför dem äldre, begagnade
bilar. Att bo i en omodern lägenhet var nämligen så mycket billigare att de
som valde att bo där (yngre ensamstående män) utan vidare kunde äga en
ny bil. De flesta barnfamiljer föredrog dock en bättre kvalitet på sitt boen-
de, även om det innebar att de fick köra begagnade bilar. 

När det gäller motiven som drev jugoslaviska arbetare att komma till
Finspång, har följande citat tilldragit sig min uppmärksamhet som speciellt
illustrativt: 

Jag kom bara för att tjäna pengar till en Fiat 1300, den kallades för ’Tristac’
… En granne till mig, hur skall jag säga, han hade ingen utbildning, flytta-
de till Frankrike och efter två månader kom han tillbaka i en Citroën. Alla
vi trodde då att i västvärlden regnade det pengar, om du förstår vad jag menar.
Han sa att det var hans bil, att han hade köpt den för egna pengar och så
vidare. Tanken slog mig då ’vad gör jag här?’ [i f.d. Jugoslavien – min anm.]
Jag hade inte råd med en ny cykel och han kom med en ny Citroën efter tre
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månader. På den tiden var jag sjutton år gammal och gick i yrkesskolan. Jag
var så ung och snart klar med utbildningen. Jag började fundera på att åka
till utlandet direkt efter skolan och börja jobba där. Så jag gick till Arbets-
förmedlingen och träffade en handläggare som hette Milan. Eftersom flera
från min hemort redan hade fått jobb i utlandet via Arbetsförmedlingen berät-
tade jag för Milan att jag också var villig att jobba utomlands. Han frågade
mig om jag redan hade gjort militärtjänsten och när jag svarade negativt sa
han att jag först skulle göra militärtjänsten färdig och sedan återkomma till
honom. Jag gjorde som han sa. Efter militärtjänsten gick jag till honom igen
och fick erbjudande för jobb i Tyskland och i Sverige. Med anledning av Tysk-
lands roll i andra världskriget, du vet man är patriot, valde jag Sverige. Dess-
utom har man läst i skolan att Sverige hade den högsta levnadsstandarden i
hela världen. Jag hade chans att välja, men hade jag inte haft den chansen
skulle jag ha tackat ja till jobbet i Tyskland. För mig var det viktigt att tjäna
pengar till en Fiat 1300 och efter det åka tillbaka hem. Men det blev så att
jag är fortfarande kvar här och något köp av Fiat 1300 blev det aldrig.

I första ögonblicket synes detta citat kanske något trivialt, med tanke på att
de flesta gästarbetarna trots allt inte kom enbart för att tjäna pengar till en
bil. Citatet är ändå enligt min uppfattning relevant därför att det avslöjar
en del av samhällsstämningen i en tidsperiod när individer skulle fatta sina
viktiga beslut. För det första hade vår informant höga förväntningar när det
gällde levnadsstandard, vilket också kan beskrivas som ett resultat av Jugo-
slaviens efterkrigstidsutveckling. Framsteg, rättvisa och ekonomisk jämställd-
het hade blivit en viktig del av folkets värdesystem. I slutet av 60-talet, i en
situation av ekonomisk stagnation, insåg vår informant att han inte kunde
erhålla ”sin rätt till välfärd” i hemlandet. För övrigt hade jugoslaviska gäst-
arbetare vid den tiden tre viktiga referensgrupper som de ville jämföras med.26

Först västeuropeiska arbetare, sedan jugoslaviska arbetare som blev ”fram-
gångsrika” utomlands, och slutligen medelklassen (byråkratisk/politisk, samt
teknokratisk elit) i Jugoslavien. Vår informant passar in bra i modellen. Han
var mycket imponerad när hans ”framgångsrika” landsman redan efter någ-
ra månaders vistelse utomlands kunde visa sig i sin hemtrakt i ”egen”
Citroën. För honom var det en mycket talande beskrivning av det goda livet
i Västeuropa. Han själv ville köpa en ”Fiat 1300 – Tristac”.27 Det som mås-
te förklaras här är att bilmodellen, som vår informant till varje pris ville ha,
på den tiden var en symbol för social status, individuellt välstånd och fram-
gång, och den kunde ägas enbart av medlemmar i samhällets elit. Vanligt
folk körde Fiat 750, som kallades för Fico.28
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Ytterligare två korta slutsatser kan dras från det sista citatet. Det första
är att han inte ser sin vistelse utomlands som ett mål i sig, utan bara som
ett medel för att kunna uppnå sitt mål senare, efter det att han återvandrat
till sitt hemland. Det andra är att även om hans utvandringsplaner delvis
har att göra med den jugoslaviska ekonomiska och politiska krisen, så rub-
bas hans lojalitet mot hemlandet inte på något sätt i och med detta. Han
accepterade till exempel utan några protester den stipulerade regeln ”först
lumpen och sedan resan utomlands”. Han valde också hellre Sverige än Tysk-
land (Tysklands roll i andra världskriget), även om han erkänner att i brist
på alternativ skulle han också ha accepterat Tyskland. 

Arbetsförhållandena
När det gäller själva arbetet samt arbetsorganisationen på de nya arbets-
platserna, så jämför en av mina finska informanter sin nya arbetssituation
med tidigare erfarenheter: 

Arbetstakten var mycket hårdare. Det upplevde jag. Och sen det är klart att
det var lite svårt i början. Ritningarna, de var samma. Fast texten förstod vi
inte. Sen hade vi folk som kunde tolka om det var svårigheter. Men ritning-
ar och maskiner var desamma. Det var inga problem med detta. Kunde man
sitt yrke, så var det inga problem. Arbetsorganisationen var lite annorlun-
da, än den var i Finland. Men det var inte så stora skillnader. Det var bara
att jobba och jobba. 

En annan informant beskriver den tekniska utvecklingen i produktionen
samt egen yrkesverksamhet på STAL under de senaste trettio åren: 

Jag har redan jobbat på samma ställe, på samma företag och på samma avdel-
ning i 32 år. Nu för tiden heter det Alstom [f.d. STAL-LAVAL]. Där börja-
de jag som pistolsvarvare och hade den arbetsuppgiften fram till 1978–79.
Sedan fick jag jobba med en automatmaskin. Man behövde bara stoppa ett
band i maskinen, trycka på en knapp och allt annat jobb fixade maskinen
själv. Där jobbade jag till 1983–84. Sedan fick vi ännu modernare maskiner
som styrdes av datorer. Jag jobbar fortfarande med en sådan maskin men
har också fått andra uppgifter. Det var nämligen så att för ca 10 år sedan
fick vi som jobbar med de här maskinerna i uppgift att också lära oss en del
andra jobb, bland annat administration. På så sätt har jag sedan ca 7–8 år
tillbaka också jobbat med jobberedning. Jag har jobbat en hel del med bered-
ningen, ca 2–3 månader varje år. Statusen var ungefär densamma men lönen
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var något högre p.g.a. att man var mera kvalificerad och användbar för oli-
ka sorters jobb.

Mina jugoslaviska informanter beskriver arbetsförhållandena från den tiden
ungefär på samma sätt som deras finska kollegor. Ritningar var i huvudsak
desamma, maskiner liknande, fast nyare och av bättre kvalitet så att det var
lättare att jobba med dem. Dessutom hade flera av mina jugoslaviska infor-
manter ett behov av att särskilt markera hur yrkeskickliga de var redan när
de anlände till Finspång, vilket framgår av följande citat:

Jag jobbade inom mitt yrke. Jag var fräsare och fick jobba som fräsare. Först
fick jag under en vecka gå i en skola som fanns inom företaget för att visa
vad jag kunde. Där jobbade både vi och skolelever och vi fick några arbets-
uppgifter som eleverna också hade fått. Jag fick t.ex. göra ett klot. Alla ele-
verna samlade sig kring mig och mätte klotet med mikrometer. Toleransen
var plus minus 2/10 delar. Sedan fick jag veta att mitt klot var gjort med en
precision på 2/100 delar. Och som sagt, vi var i den skolan under en vecka,
men vårt goda rykte hjälpte sedan de nya arbetsinvandrarna som inte alls
behövde gå den skolan. Sedan dess började alltså svenskarna direkt att god-
känna skolintyg från vårt land. De började tro på våra kunskaper.
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Denna benägenhet att påminna inte bara om egen utan också om hela grup-
pens yrkeskicklighet kan tolkas som en försvarsstrategi mot alla stereotypa
uppfattningar om de invandrade arbetarnas ”industriella kultur”. Tidigare
i det här kapitlet har vi redan talat om den dominerande uppfattningen från
den tiden – att Sverige egentligen gjorde alla de invandrade arbetarna en
tjänst i och med att de gavs en möjlighet att göra rätt för sig och att de fick
arbeta under mycket bättre arbetsförhållanden än vad de var vana vid från
sina hemländer. Enligt samma uppfattning var det också självklart att de inte
kunde prestera yrkesmässigt på samma nivå som svenska arbetare. En annan
åsikt om det hela hade gästarbetarna själva. Deras resonemang var nämli-
gen att den yrkesutbildning som de tog med sig från sina hemländer i prin-
cip inte var sämre än den deras svenska kollegor fick i svenska skolor (”yrket
var detsamma”, ”ritningar var desamma”). Det som i Sverige verkligen var
bättre var maskinerna. Men om man blev duktig med betydligt sämre maski-
ner, då måste man, enligt detta resonemang, bli ännu duktigare när man
går över till de svenska maskinerna. I verkligheten, åtminstone när det gäl-
ler jugoslaver i Finspång, kan man dock konstatera att gruppen var ganska
heterogen. Såväl deras kvalifikationer som yrkeserfarenhet från hemlandet
var ganska varierad, vilket kan åskådliggöras med följande citat: 

Personligen var jag inte rädd för någonting, för jag hade fått en bra utbild-
ning. Men det fanns också sådana som inte visste hur man använder skjut-
mått. Jag har själv varit vittne till det. Det fanns alla sorters människor.

Tendensen till underbetalning av invandrad arbetskraft, ofta förklarad av en
allmän uppfattning att de hade lägre kvalifikationer, blev ett oundvikligt sam-
talstema under mitt fältarbete i Finspång. Det gäller speciellt mina samtal
med jugoslaverna, som av allt att döma drabbades hårdare av denna ten-
dens. En av dem minns hur det gick för honom i en löneförhandling. 

Redan innan vi kom fick vi information om att vi skulle tjäna 8,50 kronor i
timmen. Men på plats däremot fick jag besked om att det istället var 7,50
kronor. Jag förstod direkt att någonting var på tok. Men om man hade vetat
det som man vet idag! Jag hade kunnat förhandla eller jag kanske inte alls
hade behövt tacka ja till just det jobbet. Egentligen, när vi kom till Hallsta-
hammar, fanns det redan tre erbjudanden till mig. Men de hade kommit först
och mitt mål var att börja jobba direkt så att min familj kunde komma hit.
Jag fick alltså 7,50 kr per timme. När det hände att jag hade gjort något bätt-
re jobb då fick jag lönepålägg motsvarande ca 10–15 öre. Jag jobbade så under
tre månader och en dag frågade jag min chef via tolk om han var nöjd med
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mig. Han svarade att han var det. OK, sa jag, nu går vi till högsta chefen för
att se om han är nöjd med mig. Det visade sig att han också var nöjd med
mig. Jag frågade ytterligare en gång samma fråga och de blev förvånade och
undrade varför jag hade frågat samma fråga igen. Då sa jag: Ni är nöjda men
jag är inte nöjd. Genomsnittet i Metall är 8,50 och jag får 7,50. Om ni är
nöjda som ni säger vill jag ha betalt som genomsnittet! ’Men …’, satte han
i gång den ingenjören, ’du kan inte språket!’ Hör ni, sa jag, jag jobbar med
händerna och inte med språket! Då sa han att han skulle titta närmare på
den frågan. Efter ungefär tre månader höjde de min lön med ca 0,50 kro-
nor per timme. En sak lärde jag mig av den händelsen och det är att man
måste kämpa för pengar. Man måste kämpa för sina rättigheter.

För att få en mer komplett och balanserad bild av detta fenomen, måste jag
säga att även om mina jugoslaviska informanter i regel var bittra när de tala-
de om sina löner från den tiden, så sade flera av dem också någonting som
kan sammanfattas i följande citat:

På 1970-talet började vi tillverka turbiner enligt licens från en schweizisk fir-
ma. Jag åkte då till Schweiz för att på tre månader lära mig fräsarjobbet som
behövdes för det. Jag måste säga detta då jag tycker att det är viktigt. Hur
det är i dag vet jag inte men på 60–70-talet var det så att om man började
på ett företag och folk lärde känna en och fick en positiv bild om en, fanns
det inga begränsningar i förtroendet som man kunde få från dem. Man kun-
de få jobb med obegränsat stort ansvar. Titta här, jag fick jobba med en
maskin som var värd 2 miljoner kronor och de föremål som jag hanterade
kostade 1/2 miljon per styck. Det kom aldrig på frågan att jag var utlänning.
[…] Om arbetsledaren såg att man kunde sitt jobb fanns det inga gränser
för förtroendet som man kunde få. Men när det gäller belöningen var det
betydligt svårare. Man fick då vara solidarisk med dem som var lägre avlö-
nade.

Ackord
I slutet av 60-talet hade 60 procent av alla LO-anslutna arbetare ackords-
lön.29 Betalningssättet påverkade inte bara arbetsmiljön på ett avgörande sätt,
utan också sociala relationer inom arbetarkollektivet. Av detta skäl hade
ackord en central plats även i mina intervjuer med arbetarna från Finspång.
I början, ända fram till 1977–78 var det så kallat rakt ackord, berättade en
av mina informanter. Därefter har systemet successivt transformerats. Först
till hälften/hälften där hälften var ackord och hälften bestod av en garante-
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rad lönedel. Så småningom blev det 80 procent garanterad (månads)lön och
20 procent ackord, sedan 90 respektive 10 procent och slutligen kom så kal-
lad månadslön, som gäller idag. Om de raka ackorden säger han så här: 

Ackord hade vi på den tiden. Man blev tvungen att jobba som fan. … Det
är klart att fast lön är det bästa. Men å andra sidan, det fanns många av mina
arbetskamrater på 60-talet som ville ha ackordet kvar. Det var ändå mycket
roligare på jobbet med ackord. […] Det kanske har att göra med att man var
ung och jag tycker att sammanhållningen ändå var bättre. … Jag vet inte. Jag
har alltid varit emot ackord på det viset att det gynnar vissa som kan få bätt-
re jobb än andra. Men jobbet det var helt enkelt roligare på den tiden. Men
det är klart när man fick månadslön då var det mycket lugnare och tryggare.

En viss ambivalens i citaten kan förklaras med det faktum att ackord i sig
är en sorts tävling, samtidigt som det även kan innefatta ett starkt inslag av
solidaritet. Jobbar man exempelvis ”… som fan…”, så kan man naturligt-
vis tjäna mycket pengar. Men alldeles för hög arbetstakt kan även resultera
i att ackordnivån så småningom höjs, så att man slutligen måste jobba hår-
dare än tidigare för att få ut lika mycket pengar. Då blir inte bara den per-
son som jobbar snabbare än alla andra drabbad, utan även hans/hennes
arbetskamrater. Konsten i det hela var alltså att hitta en bra balansgång mel-
lan intresset att jobba mera för att tjäna mera och intresset att inte få ackor-
det förhöjt. I verkligheten var det emellertid inte så lätt att hitta denna balans-
gång, vilket ofta gav upphov till konflikter. Allt som oftast brukade dessa
konflikter förekomma mellan svenska och invandrade arbetare. Folkbladet
Östgöten från den tiden citerar en svensk arbetare som beskriver finska arbe-
tare på följande sätt: 

Man blev ju minst sagt ilsken när finländarna började arbeta som sjutton
på frukostrasterna […] De gick upp till företagsledningen och bad att få arbe-
ta på lördagarna också, eftersom de ändå inte hade någonting att göra. Här
har vi kämpat och kämpat för att få en ordnad arbetstid och mänskliga arbets-
förhållanden och så kommer finländarna och vill förstöra alltihop. Nu har
de förstås fått finna sig i att lära om på den punkten åtminstone, men visst
har det varit trassel. (Folkbladet Östgöten, måndag, 18 januari 1965)

I betydligt lugnare ton, och med nutidsperspektiv, beskriver en av mina fins-
ka informanter samma konfliktsituation så här:

De finländare som kom, och de var mest på fräsning, och där vet jag att det
var konflikter. De hade sina ackord. De finländare som kom sa: Vi är så duk-

Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång | 117



tiga så vi klarar mycket mer. Men det var inte frågan om att svenskarna inte
kunde klara det. De ville ha den nivån kvar. Om man säger att man tillver-
kade, svenskar gjorde 50 stycken, medan finländarna gjorde 120. Med det
var inte fråga om det att de var snabbare eller duktigare, utan de som hade
arbetat där i många år ville ha en acceptabel nivå. Och sen var det konflikt.
[…] Men det var också de ackordsättare som gillade när de kom, som kun-
de göra 120 stycken, och då blir det konflikt. 

För att kunna göra dessa konflikters natur begriplig, som en specifik infor-
mell organiseringsform bland industriarbetare hos kapitalistiska företag30,
kommer jag i det som följer att kortfattat visa upp hur Schierup & Ålund
beskriver ett arbetarkollektiv. Begreppet arbetarkollektiv kan, enligt förfat-
tarna, definieras som en form av arbetarnas kollektiva försvar mot de obe-
gränsade krav på högre arbetseffektivitet och arbetsbelastning, som utgår från
både företagsledning och själva produktionsprocessen. Detta försvar funge-
rar på det viset att arbetarkollektivet definierar och antar ett antal regler och
koder, som har till syfte att upprätthålla gruppens interna solidaritet och loja-
litet. Därmed får varje medlem i kollektivet ett ”kollektivt” skydd i ovan-
beskrivna bemärkelse, samtidigt som varje medlem är skyldig fullständig loja-
litet mot sitt kollektiv. Den här lojaliteten innebär till och med någon sorts
(själv)limitation när det gäller friheten att yttra egna ambitioner och indi-
viduella kvaliteter på jobbet, om det skulle resultera i en arbetsprestation
som går utöver de normer som definierats av arbetskollektivet. I annat fall
skulle företagsledningen omedelbart öka pressen på de övriga i arbetarkol-
lektivet att höja arbetseffektiviteten – eller med andra ord utsätt dem för en
högre exploateringsgrad. 

Nu åter till de sista två citaten. Det är klart att de utländska arbetarna
inte hade samma objektiva förutsättningar att solidarisera sig med sitt nya
arbetarkollektiv på samma sätt som de svenska arbetskamraterna. I motsats
till de svenska kollegorna så uppfattade inte finska gästarbetare (det gäller
kanske i ännu högre grad för jugoslaver) sitt arbete i Sverige som ett mål i
sig, utan snarare enbart som ett medel för att uppnå ett mål som fanns någon
annanstans. Det medförde bland annat att de förhöll sig ganska ambivalen-
ta gentemot det nya arbetarkollektivets regler och lojalitetskrav. Samtidigt
så var det inte deras fel att det var på det viset. De försökte bara klara sig
och ge sina liv mening under omständigheter som de varken skapade eller
kunde påverka på något sätt. Ytterligare faktorer som komplicerade förhål-
landet mellan gästarbetare och arbetarkollektiv var, enligt Schierup och
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Ålund, gästarbetarnas oklara politiska och legala status i landet. Att stän-
digt utsättas för olika former av ideologisk pression (xenofobi, rasism), samt
erfara brist på förståelse och solidaritet från deras närmaste svenska kolle-
gor inom själva arbetarkollektivet, reproducerade och fördjupade ofta kon-
flikterna ifråga. Här är det lämpligt att hänvisa igen till Castles analys av
den europeiska arbetskraftsmigrationen31. Han hävdar att arbetskraftimpor-
ten, förutom funktionen som ”industriell reservarmé”, hade ytterligare en
viktig funktion för västerländsk kapitalism – nämligen att försvaga arbe-
tarklassens politiska och ideologiska enighet. Våra exempel har visat hur
utländska arbetare av sina svenska kollegor allt mindre upplevdes som kam-
rater ur samma klass utan alltmer som inkräktare som representerade ett eko-
nomiskt och socialt hot

Ett annat problem med ackord var att det i praktiken ofta blev ganska
svårt att sätta en realistisk och rättvis ackordsnivå. En av mina informanter
hade följande åsikt om ackordsättarna, som utförde detta otacksamma arbe-
te, hade: 

I: Vad tyckte du om raka ackord?
IP: Var de bara rätt satta så då var det OK, men det kunde ju vara lite av gungor
och karuseller. Vissa av de här jobben gick jättebra men sen fanns såna som
[…] aldrig gick ihop sig, det fanns det. Kunde man sen bara få de så kallade
skitjobben, då märktes det direkt alltså. […] Det klart, hade man bra jobb då
var det roligare att jobba naturligtvis. Det kändes så. Man ville tjäna lite peng-
ar, som till jul och semestrarna, då ville man ha lite mera i påsen. […] Och
sen hade vi ju de här ackordsättarna som gick omkring och som man hade
lite diskussioner med, och inte så lite heller. Med en del fick man hålla på så
länge, så att det här priset for åt skogen under tiden när man höll på.
I: Tiden gick hela tiden?
IP: Jo, och så fick man inte pengar ändå. Sen hände det väl att man blev
lite oförskämd mot någon som man blev lite uppretad på, för de var så dum-
ma så det går inte att beskriva. Andra gick det att prata med som vanligt
folk. Jag vet inte riktigt hur de var skapta, de var rent av omöjliga, då var
det inte roligt.

När det gäller den diskriminering på arbetsplatsen som var relaterad till
ackordsystemet, visar en annan informant aningen mer sympati för ackord-
sättarna: 

[…] Exempelvis, ackordsättaren är oftast också en vanlig människa. Han sät-
ter ackord enligt tabeller. Men han är också en jägare på fritid. Och varje
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höst går de ut för att jaga älg och andra hjortdjur. I hans jaktlag finns för-
utom han själv två tre fräsare från företaget han är anställd på. Och då är
det normalt att han även på jobbet kommer att förhålla sig annorlunda gent-
emot dem än mot dem som är inte hans närmaste vänner. Resultatet blir
att jag till exempel måste argumentera hårt för att få ut ett högre pris på
delar som jag tillverkar, medan hans jaktkamrater får önskat pris direkt. Men
jag tycker att man måste förstå detta. Det är ändå ett mänskligt förhållnings-
sätt och jag skulle inte vilja använda så stora ord i samband med detta, eller
förknippa det med samhället i stort. För mig är det normalt att man upp-
lever sådan slags diskriminering när man byter sin sociala omgivning.

Den tredje och kanske viktigaste negativa aspekten av ackordsystemet var
förslitningsskador, något som nästan alla mina informanter hade drabbats
av på ett eller annat sätt. Tempoarbete tillsammans med arbetssätt som inne-
bär att vissa rörelser ständigt upprepas medförde att ett stort antal arbeta-
re, som jobbade under sådana förhållanden, fick bestående kroppsskador som
upptäcktes först många år senare. 

På den tiden tänkte man inte på slitskador. Men det är klart, som till exem-
pel jag som i många år jobbade med karusellsvarv, revolversvarv – man hade
olika sättningar på den – och där gjorde jag alltid dessa rörelser med höger
hand. Och det är därför jag har ont här varje natt. Men på den tiden det
var inte fråga om att komma ifrån jobbet på grund av det. Det räknades
mera som normala förslitningar. 

Den här berättelsen om ackorden är en bra inledning till nästa avsnitt, som
kommer att handla om facket och utländska arbetares fackliga engagemang
i Finspång.

Facket
Västerländska fackliga organisationer hade, enligt Stephen Castles,32 en gans-
ka problematisk roll i samband med arbetskraftsimporten. I regel var fack-
liga organisationer, åtminstone till en början, emot arbetskraftsimport.
Senare när utländska arbetares närvaro med eller utan deras samtycke blev
ett faktum, lyckades de fackliga organisationerna varken hindra främlings-
fientliga tendenser bland inhemska arbetare eller integrera utländska arbe-
tare in i de nationella arbetarrörelserna. En följd av detta blev ett ganska
svagt fackligt engagemang hos utländska arbetare. Denna beskrivning gäl-
ler emellertid bara till en viss grad situationen i Sverige vid den tiden, men
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faktum är att svensk fackföreningsrörelse till en början motsatte sig impor-
ten av utländsk arbetskraft. Tidigare i det här kapitlet sade vi att LO var den
aktör som i början av 70-talet i praktiken satte stopp för ytterligare
arbetskraftsimport. Men vi sade också att gästarbetare som kom till Sverige
generellt sett hade det bättre än de som hamnade i något annat västeuro-
peiskt land, bland annat tack vare fackliga krav att jämställdhet skulle råda
mellan svenska och utländska arbetare när det gällde låne- och anställnings-
villkor. Svenska fackliga organisationer och i synnerhet Metallindustriför-
bundet (Metall) vidtog också en rad konkreta åtgärder i syfte att förbättra
invandrarnas arbets- och sociala villkor i Sverige. När det gäller finska gäst-
arbetare så började det i slutet av 60-talet, efter ett initiativ av Metall, att
anställas så kallade arbetsplatstolkar,33 som hade till uppgift att hjälpa fins-
ka arbetare att kommunicera med de svenska arbetskamraterna. Samtidigt
infördes en finskspråkig spalt i förbundets tidning. Vidare grundades under
år 1968 en samarbetsgrupp mellan FFC (Finlands Fackförbunds Central-
organisation) och LO med syfte att behandla frågor rörande finländsk
arbetskraft i Sverige. LO initierade även språkundervisning för invandrare,
vilket resulterade i ett officiellt regeringsbeslut att gästarbetarna skulle erhål-
la avgiftsfri språkundervisning. 

När det gäller mina finska informanters fackliga engagemang i Finspång
kan man konstatera att de flesta var medlemmar i Metall 97. Insikten om
varför det är så viktigt att vara medlem i en fackförening var däremot inte
lika stark hos alla. Följande citat illustrerar denna osäkerhet hos en del av
mina informanter:

I: Vad betydde Metall 97 för er?
IP: Vad det betyder, vad ska vi säga? Vi fick ju vara med i facket och, det
kändes ju tryggare i alla fall när man jobbar. Det kanske var grejer som man
inte klarade av utan fackets hjälp och då är det bra att vara med i facket. 
I: Har du varit i en sådan situation när du behövde fackets hjälp?
IP: Nej, det har jag faktiskt inte varit, men jag ansåg i alla fall att om jag
skulle hamna i en sån situation, då är det bra att ha facket i ryggen.

Han är med i facket (han ”fick ju” vara med), han tycker att det är viktigt
att vara med, men han är inte helt övertygad om och varför det är så vik-
tigt att vara med. För att förstå denna osäkerhet, måste vi börja med det
faktum att LO från början uppmanade utländska arbetare att organisera sig
i sina fackföreningar,34 vilket resulterade i en hög formell organiseringsgrad
bland utländska arbetare. Det finns inga svårigheter att organisera den invand-
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rade arbetskraften. Det går nästan automatiskt, så beskrevs situationen på den
tiden av en representant från den fackliga centralorganisationen Metall.35

Utländska arbetares fackliga aktivitet var dock i verkligheten mycket lägre
än svenskarnas. Detta mönster gäller i stort sett även finska gästarbetare.
Enligt Aila Aune,36 vars rapport från år 1970 är den enda större undersök-
ningen kring dessa frågor från den tiden, var finländarnas fackliga engage-
mang påverkad av några viktiga faktorer. Dessa faktorer var språkfärdig-
heterna, avsikten att återvända till hemlandet, politiskt intresse samt arbe-
tarnas fackliga bakgrund. När det gäller finländarnas fackliga bakgrund visar
undersökningen att de i mycket mindre utsträckning var fackligt engagera-
de innan de flyttade till Sverige. Dessutom saknade de kunskap om hur de
svenska fackliga organisationerna fungerade, de ansågs vara lika militanta
och splittrade som de finska. Och slutligen ansåg en del finska arbetare att
svenska fackliga organisationer var för svaga därför att de inte använde strids-
åtgärder lika ofta som det finska facket. Liknande åsikter hade även några
av mina finska informanter i Finspång, som även idag ställer sig ganska skep-
tiska till fackets förmåga att förbättra arbetarnas situation. En sådan åsikt
återspeglas i följande citat:

Jag är bara medlem, inget annat. […] Nej jag tycker inte att facket kan påver-
ka mycket. Det är arbetsgivarna som styr. Jag har ett exempel. Nu i början
av hösten var det diskussion om skiftarbete. Och det fanns flera förslag. Och
facket kom med sitt förslag, som var identiskt med det som företaget hade
givit. De lyssnade inte på oss, vet du, om vi hade egna förslag och så. Vi vil-
le ha röstning och omröstning. De sa nej. […] Det är ju så att vi inte är
överens sinsemellan heller. […] Tag t.ex. avtalsförhandlingarna som var. Vi
ville få ut något mer genom lokala förhandlingar. Nej, sa de. De nöjde sig
med det centrala avtalet. Men man skulle försöka åtminstone att förhand-
la, men de säger nej. Facket är nöjt med det här. De lyssnar inte på arbe-
tarna, helt enkelt.” 

Det är svårt att med utgångspunkt från mitt empiriska material ge ett be-
stämt svar på frågan vad som mer påverkade finska arbetares fackliga (icke)-
aktivitet i Finspång under 60- och 70-talen. Var det svenska fackförenings-
rörelsens politiska hållning i samband med arbetskraftsimporten, som under-
stryks av Castles, eller var det strukturella och kulturella faktorer, som
understryks av Knocke och Aune. Inte heller är det möjlig att dra några all-
mängiltiga slutsatser om hur deras hållning gentemot fackligt engagemang
förändrades under de gångna 40 åren. Mitt intryck var ändå att idag hand-
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lar finländarnas inställning till fackliga engagemang mindre om deras invand-
rarbakgrund utan mer om de generella trender som kännetecknar dagens arbe-
tarrörelse och dess klassassociationer. 

När det gäller jugoslaviska arbetare var skillnaden mellan deras formella
fackliga organisering och deras verkliga fackliga aktivitet ännu större än i
finländarnas fall. Det förhållande att de var medlemmar i facket i än hög-
re grad än svenska arbetare37 berodde inte bara på en samordnad uppmuntran
från fack och arbetsgivare. I jugoslavernas fall berodde det också på upp-
muntran från Jugoslaviska Riksförbundet. Facket var nämligen den enda
svenska organisation, som man öppet rekommenderade medlemskap i.38 Tit-
tar man däremot på jugoslavernas verkliga aktivitetsgrad, då ser man att de
var bara hälften så aktiva som sina svenska kolleger.39 Orsakerna till detta
är delvis desamma som i finländarnas fall. Avsikten att återvandra till hem-
landet medförde t.ex. att deras kortsiktiga och långsiktiga intresse samt var-
dagliga levnadssituation var väsentligt annorlunda än svenskarnas.40 De upp-
fattade helt enkelt sin vistelse i Sverige som tillfällig, och deras viktigaste mål
var att tjäna så mycket pengar som möjligt under så kort tid som möjligt,
och att återvända hem. En konsekvens av detta var att de inte bara hade
lägre motivation att engagera sig fackligt i syfte att kämpa för den svenska
arbetarklassens långsiktiga intressen, utan också att deras egna långsiktiga
intressen ofta kolliderade med svenskarnas. Ett exempel på detta nämnde
vi i avsnittet om ackordsarbete. Samtidigt var, enligt Aleksandra Ålund,41

jugoslavernas motivation att organisera sig fackligt påverkat av deras fack-
liga erfarenhet och sociala bakgrund från hemlandet. Enbart 34 procent av
alla jugoslaviska gästarbetare tillhörde arbetarklassen innan de utvandrade.
59 procent var första generationens migranter från landsbygd till städer som
sedan flyttade vidare utomlands, där majoriteten visserligen hade någon form
av yrkesutbildning, men saknade ett djupare klassmedvetande.42 Följande
citat bekräftar en sådan förklaring och gäller till viss del även jugoslaviska
arbetare i Finspång:

IP: ’Är du medlem […]?’ frågade de. Jag visste inte då vad det betydde. Nej,
sa jag, vad är det? ’Jo, du måste vara medlem för att kunna få betalt även
om du inte jobbar ifall att du blir arbetslös.’ Så blev jag medlem i Metall.
Sedan, när jag började på fabriken blev jag förd till ’röda huset’ den första
dagen. De skrev in mig på listan och så blev jag registrerad som medlem. 
ZS: Gick du på sammanträden? 
IP: Nej, jag var ingen ordförande eller liknande. 
ZS: Hade du någon nytta av det? 
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IP: Ja, det hade vi när vi behövde låna pengar. Vi brukade låna vartannat
eller tredje år när vi åkte dit ned. Vi behövde pengar till huset som var under
byggnation i hemlandet, för fickpengar på resan osv. Vi brukade ta med-
lemslån p.g.a. att det hade lägsta räntan. 

Uppenbarligen har min informant ganska suddig uppfattning om vad som
kunde vara nyttigt med fackligt engagemang för hans situation i Sverige. Den
enda omedelbara och konkreta nytta som han drog från sitt fackliga engage-
mang var däremot kopplat till hans långsiktiga planer i hemlandet. Förutom
denna ytliga och förenklade uppfattning om fackets roll som förekom bland
en del utländska arbetare i Finspång, visar citaten även hur den ”automatis-
ka” fackliga organiseringen av utländska arbetare fungerade. De sa, Jo du mås-
te vara medlem … så blev jag medlem … Citat som följer nedan visar dock att
inte alla de jugoslaver jag kontaktade i Finspång hade en sådan inställning:

IP: Jag blev medlem i facket nästan omedelbart. Det var i januari 1970 och
efter tre år aktiverades jag i facket. 
ZS: Vad betydde Metall för dig, tycker du att de kunde påverka? 
IP: Hör du, på den tiden och även idag har Metall varit den enda instans
som kunde skydda arbetarna. Facket gav också sitt bidrag till skapandet av
arbetslagar. 
ZS: En del säger att facken ändå dansar till arbetsgivarens musik. 
IP: Det beror på hur mycket man förstår sig på samhället och facket. I ett
demokratiskt samhälle som Sverige har man både rättigheter och skyldig-
heter. Man kan inte bara ha det ena utan att ha det andra. Som fackmed-
lem har man skyldighet att komma på sammanträden när löner diskuteras
om man vill att facket skall skydda ens intresse. Man måste diskutera, fram-
föra sin uppfattning i de olika frågorna. Om man är passiv och inte kom-
mer på sammanträden kan man inte kräva sina rättigheter. Betalar man bara
medlemsavgift då är man bara formellt sett medlem. Det är klart att det inte
är så lätt för en utlänning att räcka upp sin hand och säga sin uppfattning
inför 40–50 svenskar men man har rätt till det och ingen kommer att ta illa
upp oavsett vad det är för en uppfattning man har. Det är, enligt min upp-
fattning, en brist att många arbetare inte utnyttjade sina rättigheter.

Det här handlar med all tydlighet om en ”gästarbetare trettio år senare”. Han
uppfattar inte längre sitt liv i Sverige som tillfälligt, sitt arbete som kortva-
rigt och sitt fackliga engagemang som betydelselöst. I och med detta blir
den intressanta frågan: Hur har det gått under de trettio åren? I nästa av-
snitt kommer jag att försöka besvara denna fråga. 
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Vardagslivet och återvandringsdrömmar
Själva rubriken på detta avsnitt innehåller en intressant semantisk spänning
som på sitt sätt talar om en betydelsefull aspekt på gästarbetares liv. Å ena
sidan relateras nämligen begreppet vardagsliv till vardagliga rutiner som ger
livet struktur och som tillförsäkrar individen själv en inre känsla av trygg-
het och lugn. Å andra sidan, drömmar om livet någon annanstans, i vårt
fall i hemlandet, skadar denna strukturs stabilitet och influerar vardagslivet
i en känsla av oro och osäkerhet. Erik Allardts43 nu redan klassiska diskus-
sion om innebörden av begreppet välfärd, kan enligt min uppfattning hjäl-
pa oss att förstå fenomenet ifråga. Han påstår att för att uppnå en känsla
av allmänt välbefinnande måste man tillfredsställa tre väsentliga behov. Det
första är ”att ha”, det vill säga att ha behov av materiellt välstånd. Den andra
är ”att älska”, vilket är ett behov av att ha betydelsefulla interpersonella rela-
tioner med andra individer. Och det tredje är ”att vara” vilket innebär att
ha relationer med andra människor men i en något bredare mening – käns-
la av tillhörighet, känsla av inflytande inte bara på den egna situationen i
samhället utan också på samhällsutvecklingen i stort. För att verkligen ha
välfärd så måste man tillfredsställa samtliga behov. I gästarbetarnas fall kan
man säga att de i princip finner tillfredsställelse i det första behovet, ”att
ha” – åtminstone till en vis grad – beroende på i hur hög grad man sparar
till olika ändamål i framtiden och i hemlandet. De övriga två behoven för-
blir däremot problematiska för majoriteten av gästarbetarna och det gäller
även mina informanter i Finspång.

När det gäller finländarnas vardagsliv i Finspång kan man säga att de fles-
ta hade en ganska tuff början. Deras rekrytering och mottagande var inte
lika välorganiserat som för t.ex. den jugoslaviska gruppen. I vilket fall som
helst väntade inga tandborstar på dem i deras rum. Dessutom flyttade en
stor del av de finska gästarbetarna till Finspång tillsammans med sina famil-
jer, vilket inledningsvis ytterligare komplicerade deras liv. Man måste hyra
större och därmed dyrare lägenheter samtidigt som det brukade ta tid innan
båda makarna lyckades hitta var sin anställning. Om sin början i Finspång
berättar ett äkta par följande:

IP: Om man ska leva på en lön, då ska man vara väldigt snål och ekono-
misk. Det är klart att då har man inte råd med bil och sånt. Det räcker för
mat och hyra och …
I: Fick ni något bidrag på den tiden?
IP: Nej, inte ett öre i bidrag har vi haft … inte heller några lediga dagar,
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mammaledigt, pappaledigt och så. Det var i och för sig barnbidrag även på
den tiden, men det var inte så mycket. Men vi har klarat oss. 
I: Hur gick det med dagis?
IP: Joo, det fanns nog dagis. Men det var bara på förmiddagen eller på efter-
middagen. Det var bara några timmar, och det kostade ju också. Men det
är klart trots att vi inte hade så hög inkomst, det var inte så hemskt dyrt,
så att vi försökte i all fall att ha barnen på dagis. För det är viktigt att de
har lite andra kontakter också. … Sedan med åren blev det ju bättre
inkomst också, när vi började jobba båda. Men man vet hur det är när det
är knappt. Det kan ju även vara nyttigt, man värdesätter mera saker och ting,
när man så att säga får kämpa för dem.”

Med tiden blev alltså levnadsstandarden bättre och bättre. Invandrarna hade
börjat vänja sig vid sina nya liv. Förbindelserna med Finland blev trots det
kvar. De flesta brukade åka till hemlandet på semestern, finlandssvenskar-
na visserligen något mer sällan än de övriga. En del, i första hand yngre äkta
par med barn som skulle börja i skolan, började återvandra till Finland44.
Jag hade inte möjlighet att samtala med några av dem, men jag undrade
varför de som stannade kvar gjorde det. Ett svar illustrerar, enligt min upp-
fattning, den ambivalens som kännetecknar hela gruppen i samband med
dilemmat att ”återvandra eller stanna kvar”: 

Jo, jag vet inte… vi trivdes, vi hade det rätt så bra, ja bra och bra men …
det var egentligen ett beslut som vi aldrig riktigt tog …

Denna ambivalens gjorde förmodligen att somliga fattade beslut att åter-
vandra efter att i nästan hela sitt liv ha bott i Sverige. Många av dem hade
dock inte märkt att även Finland hade förändrats vartefter tiden gick. Det
var inte samma samhälle som de hade lämnat för 40 år sedan. 

Det finns också många som flyttar tillbaks och de kanske kan minnas hur
det var i Finland för 40 år sedan. De kanske upplever att Finland fortfaran-
de var detsamma som det var när de flyttade därifrån. Och kanske att kom-
pisarna är kvar och så. Men de är inte kvar. De har fått nya vänner och allt
har ändrats så mycket. Och de som har bott här i många år och flyttar till-
baka de säger att när de var här längtade de till Finland, men sedan när de
var i Finland längtade de tillbaks till Sverige. … I Finspång var det många
som flyttade tillbaks, men det finns också många som flyttade tillbaks igen.
Jag känner en familj som var åtta år i Finland och sedan kom tillbaks till
Sverige igen. De förklarar det som så att först när de fattade beslut att åter-
vandra till Finland, då hade de barnen kvar i Sverige. De sa nej, men de
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skulle klara sig, de var självständiga och så. Men sen när de varit åtta år i
Finland, flyttade de tillbaks till Sverige. Då sa de att de hade sina barn här
i Sverige. Han var över 50 år när de flyttade tillbaka …

Att de inte kan bestämma sig för var de ska leva någonstans beror natur-
ligtvis inte bara på dem själva, på deras nostalgi. Det beror också på föränd-
ringar i den sociala strukturen, som gjorde att det som tidigare kändes som
hemma plötsligt började se ut som någonting obekant och främmande. En
annan informant beskriver denna situation så här: 

Man säger att man blir behandlad som främmande där också. Och det är sant.
För att nu är det inte samma Finland som det var på 50-talet eller 60-talet när
de flyttade därifrån. T.ex. språket har förändrats. Nu finns det en massa ord
som man inte vet vad de betyder. Alla de nya ord som kom med datorer och
så. Det kommer hela tiden nya ord. Man behöver tolk nu när man kommer
till Finland. … Jag har också hört att de som återvandrar blir retade ibland:
Varför har ni kommit tillbaka? Var det inte bra i Sverige? Och det gjorde att
många flyttade tillbaka igen till Sverige. Men jag tror att det också handlar
om en ekonomisk fråga. Det är dyrt att bo i Finland nu för tiden. 

Dilemmat att ”återvandra eller stanna kvar” var av allt att döma speciellt
tydligt i början av 70-talet. Å ena sidan var det just då Finland började åter-
värva sina medborgare från Sverige. Detta ledde till någon sorts intressetvist
mellan de två länderna, vilket avspeglades inte bara på politisk, diploma-
tisk och medial nivå utan också på individernas vardagslivsnivå. Å andra sidan
var det en tid då Sverige intensivt började satsa på att integrera invandrar-
na och deras familjer i det svenska samhället. Bland annat fick gästarbetar-
na år 1973 laglig rätt att under betald arbetstid få 240 timmar språkunder-
visning. En stor del av finländarna har dock aldrig utnyttjat sitt rätt i det
här sammanhanget,45 dels därför att de flesta företag inte hade något intres-
se av att satsa på ett sådant projekt, och dels därför att intresset bland arbe-
tarna själva också var ganska svagt. Detta svaga intresse kan enligt Risto Laak-
konen förklaras med det förhållande att de flesta finska arbetare inte hade
någon studieerfarenhet från tidigare. En av mina informanter gav mig
ytterligare en förklaring till det faktum att en del finländare aldrig lärde sig
svenska tillräckligt bra:

Finländare är också ganska blyga om man jämför dem med folk från forna
Jugoslavien, som inte bryr sig om de säger fel. Men finländare, de vet när
de inte kan riktigt. 
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Blygheten ifråga är egentligen ett resultat av de djupare historiska relatio-
nerna mellan Finland och Sverige, som inte minst på det språkliga och kul-
turella planet alltid har varit ganska asymmetriska till svensk fördel, såväl i
Finland som i Sverige. Finska språkets låga prestige, liksom generellt sett den
lägre sociala status som finländarna hade på den tiden i Sverige, resultera-
de i att en stor del av första generationens invandrare från Finland förblev
isolerade i sin egen kulturella och språkliga värld. Flertalet av deras barn sat-
sade däremot så hårt på att assimileras att somliga utvecklade en sorts nega-
tiv hållning gentemot det egna språket och kulturen. Bland dessa ungdo-
mar uppfattades färdigheter i finska språket inte som ett tecken på språklig
och kulturell rikedom utan snarare som en indikation på något slags han-
dikapp, skriver Jarmo Lainio.46 Denna underlägsenhetskänsla bland en del
finska ungdomar stimulerades dessutom systematiskt av de svenska institu-
tionernas inställning i förhållande till det finska språket. Detta påstående
kan även bekräftas av en detalj från mitt fältarbete. Folkbladet Östgöten från
den tiden skriver vid flera tillfällen om språkkurser som utvecklades i
Finspång med syfte att förbättra språkkunskaperna i svenska bland invand-
rarnas barn (i första hand finländarnas). Projektet kallades för ”språkklinik”.
Jag hade läst flera artiklar om projektet utan att hitta förklaringen till var-
för det hette just ”språkklinik”. Den enda association som jag kunde kom-
ma på var att bristande kunskap i svenska språket måste ha uppfattats som
någon slags sjukdom. Och att ”språkkliniken” hade som funktion att bota
barnen från denna sjukdom. 

Skolan var hur som helst inte den enda plats där självkänslan hos finska
invandrare och deras barn sårades. Dagstidningar brukade på den tiden fli-
tigt använda beteckningen ”finnjävel” när de skrev om finländarna i Sveri-
ge. Situationen förbättrades något först när finska ambassaden i Stockholm
reagerade på så sätt att chefredaktörerna för de största svenska dagstidning-
arna kontaktades och kritiserades för det kränkande sätt varpå de behand-
lade människor.47

Allt detta måste naturligtvis ses i kontexten av de tidigare beskrivna för-
ändringarna i ”maktförhållandet” mellan Sverige och Finland som skedde
på den tiden. Finlands allt snabbare ekonomiska utveckling, samt eget ökan-
de behov av arbetskraft, resulterade i ett växande självförtroende hos de fin-
ländare som bodde och jobbade i Sverige. Detta tillsammans med det fak-
tum att de nu hade möjlighet att välja mellan att stanna kvar eller att åter-
vandra och lika lätt få jobb i hemlandet gjorde att de även började ställa
högre krav på det svenska samhället när det gällde deras status. Så under
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dessa omständigheter skulle man också kunna tolka benämningen ”finnjä-
vel” i den tidens svenska tidningar som ett svaghetstecken hos förtryckar-
krafterna, och därmed som ett första tecken på kommande bättre tider för
finländarnas status i Sverige. 

Generellt sett kan man emellertid säga att finländarnas situation förbätt-
rades först under 80-talet då svenska myndigheter, efter att ha insett hem-
språkets betydelse,48 började uppmuntra tvåspråkighet bland invandrarbar-
nen. En följd av denna mer positiva attityd i förhållande till finska språket
och kulturen var, enligt Jarmo Lainio,49 ett ”etniskt återupplivande” för fin-
ländarna i Sverige. Det finns förmodligen ytterligare ett skäl till varför fin-
ländarna fick bättre social status än tidigare, som en av mina informanter
beskriver så här:

[…] Finspång här, det är ett bruksamhälle. De första åren, tio åren, kan man
säga, så vi fick inga vänner. Vi hörde också mycket ’finnjävlar’ – varje dag.
Och sen tog det slut. Finländarna kom i skuggan sedan andra flyktingar kom-
mit hit, då har finländarna blivit bortglömda […] Nu har svenskarna så att
säga accepterat finländarna men inte de andra. Lustigt!?

Nästa citat belyser samma situation fast ur en annan vinkel. Uppriktigt irri-
terad över att ett sådant beteende kan förekomma bland finska ungdomar,
berättar min informant om hur en del finska ungdomar även idag har pro-
blem med sin identitet. Utvägen för somliga blir då att utveckla negativa
attityder mot ”invandrare”. 

Men jag har sagt till flera unga, finländare, som har ägnat sig åt rasism. Och
jag sa: om inte de nya invandrarna skulle ha kommit så skulle vi vara i sam-
ma sits nu. Alla svenskar skulle hacka på er. Så håll käften helt enkelt!.

Berättelsen om jugoslavernas liv i Finspång är egentligen historien om en
återvandringsdröm som inte förverkligades. En av mina jugoslaviska infor-
manters livshistoria är representativ i den bemärkelsen. Innan han fattade
beslut om att utvandra till Sverige var han missnöjd enbart med de mate-
riella förutsättningarna i sitt liv (”att ha”). De övriga två välfärdsaspekterna
(”att älska” och ”att vara”) uppfattade han inte på något sätt som proble-
matiska. Han var nöjd med sin familj och med sitt sociala liv, kände sig all-
mänt accepterad och delaktig i samhället i stort. Det enda som saknades för
en fullständig välfärd var att uppnå önskad materiell standard (att skaffa sig
bil, att bygga hus, osv.) En sådan uppfattning om den egna situationen styr-
de både hans vardagsliv och framtidsplaner – även under hans vistelse i
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Finspång. Det var inte bara så att han inte förväntade sig någon välfärd i
Sverige, han och hans fru offrade avsiktligt alla tre aspekterna på välfärd när
det gällde deras liv i Sverige. De jobbade dubbla skift på två olika jobb, de
hade det mer trångbott än sina svenska kollegor, hade ingen fritid, skaffa-
de inga vänner och hade inga ambitioner att integrera sig i det svenska sam-
hället. Den enda ambition de hade var att spara så mycket pengar som möj-
ligt inom en så kort tidsrymd som möjligt, för att sedan kunna starta ”det
verkliga livet” i hemlandet. Om detta vitnar följande citat:

Kring 75–76 började jag planera för framtiden. Jag började extraknäcka
genom att köra buss och min fru genom att köra spårvagn [i Norrköping
– anm. ZS]. Vi ville spara ihop mycket pengar för att kunna bygga hus i
hemlandet och återvända. Och jag återvände 1982. Byggde huset nästan klart
och återvände. Det var en miss jag gjorde liksom alla andra. Huset började
byggas i Jugoslavien 1979 på just den orten där jag var född – ett stort hus
på 220 kvadrater. Härifrån fraktades alla köksmöblerna dit, och alla vitva-
rorna. Tio gånger åkte jag bil med tillkopplad släpvagn till Jugoslavien och
tillbaka. Allt var klart, bara några små detaljer var kvar att göra. Det är fort-
farande så. Huset står där fullt med svensk utrustning. Mina föräldrar använ-
der det. Jag gjorde t.o.m. två kök. Föräldrarnas kök är där uppe, mitt är där
nere. Deras kök är tillverkat i Jugoslavien, mitt i Sverige. Allt mitt står tomt
nu. Bortkastade pengar! Det var en stor miss, kompis!

Det var helt enkelt bara den materiella aspekten på svenska välfärden han
var intresserad av. Parentesen om svenska köksmöbler och vitvaror som frak-
tades till hans nya hus symboliserar egentligen hans behov att på något sätt
förena de materiella aspekterna av den svenska välfärden med de känslomäs-
siga och social-politiska aspekterna av Jugo-välfärden. Det visade sig gans-
ka snart att det var omöjligt. Med tiden började han upptäcka att även i
hemlandet var hans känsla av trygghet och samhörighet inte lika stark som
tidigare. Och detta var speciellt deprimerande för honom. 

ZS: Vad gjorde att du bestämde dig för att åka tillbaka?
IP: Mycket! Det är svårt att förklara. Det som irriterade mig mest var orätt-
visan. Sådant förekommer inte i Sverige. Aldrig fick jag betala böter i Sve-
rige för att jag var utlänning utan för att jag t.ex. körde för fort. I hemlan-
det däremot fick jag betala böter bara för att jag hade en utländsk bil. Var-
je gång jag var på semester där fick jag betala böter. En gång t.ex. körde jag
i en lång kö bland bilar med lokala registreringsskyltar. Alla kör med sam-
ma tempo (om det är för fort spelar ingen roll i detta sammanhang). En
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polisman stoppar alla men tar betalt bara av mig som har en bil med svensk
registreringsskylt och släpper iväg de andra utan böter. När jag frågade var-
för bara jag fick betala sa han att det inte är mitt problem att fundera över.
Det gjorde så ont. I mitt eget land var jag utlänning och ändå var jag infödd.
De ville betrakta mig som utlänning och jag var inte det. Alla ville bara skin-
na mig inpå bara kroppen. 

Här måste vi säga någonting om de strukturella processer i dåtida Jugosla-
vien, som egentligen var det största hindret för vår informant att återvand-
ra samt att förverkliga sina drömmar om det goda livet. Det är redan sagt
att en av de viktigaste konsekvenserna av reformen från år 1965 var ökad
arbetslöshet, vilket i sin tur ledde till massutvandring av arbetskraft till Väst-
europa. Så småningom visade det sig att man inte orkade driva reformar-
betet hela vägen. I slutet av 60-talet och i början av 70-talet lades gradvis
hela projektet kring ekonomiska reformer ned. Resten av 70-talet kan
beskrivas som en period av ekonomisk stagnation. De talrika politiska
reformer som genomfördes under samma period, var i själva verket bara till
för att dölja systemets rigiditet och oförmåga att åstadkomma en stabil eko-
nomisk utveckling i landet. Ironiskt nog, de som gjorde största offret för
det rådande ekonomiska och politiska systemet – de som med förskönan-
de omskrivning kallades för ”medborgare med tillfällig vistelse utomlands”
– finansierade faktiskt med sina remitteringar systemets överlevnad och repro-
duktion. År 1980 utgjorde dessa remitteringar över 50 procent av landets
betalningsbalans och var mer än fyra gånger större än landets inkomst av
turism50. Dessa pengar hade, på grund av en dålig ekonomisk politik, ald-
rig investerats i landet för att åstadkomma snabbare ekonomisk utveckling.
Istället spenderades pengarna på privat konsumtion, på inköp av varor som
utgjorde viktiga men ändå bara ytliga tecken på en hög levnadsstandard. Folk
som jobbade utomlands satsade oftast på att bygga egna hus, utrusta dem
med moderna elektriska och elektroniska apparater samt på köp av bilar.
Forskare brukade kalla detta fenomen för ”modernisering utan utveckling”51.

Återkommer vi till vår informant igen, så kan vi konstatera att han hade
åstadkommit sina mål på det materiella planet, men samtidigt förlorat på
de två övriga välfärdsplanen. Där började han få en känsla av att ”alla vill
bara skinna honom inpå bara kroppen”. Parallellt började han, utan att vara
medveten om detta, beskåda situationen i hemlandet med sina ”svenska
ögon”. Hans berättelse om motiven till återvandring till Sverige vittnar om
detta:
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ZS: Hade du börjat jobba där nere?
IP: Ja, det hade jag. Vänta nu en stund! Huset hade varit färdigt och jag hade
börjat skaffa nödvändiga papper för att kunna köra buss för det var det jag
ville. Chaufförer var bäst betalda där nere, och jag hade körkort för alla kate-
gorier. Men för att få körtillstånd där nere, fick jag skaffa en miljon papper
[olika tillstånd – min anm.] Gå till markkontoret hos kommunen, gå till
tingsrätten för att få intyg om att jag inte ägde mark, eller si eller så. De
krävde så mycket som om jag skulle åka till månen. Det var precis så, den
där byråkratin! Jag kommer aldrig att glömma det. Det tog mig tre och en
halv vecka att få alla de papperna. Jag minns som om det var igår hur jag
gick till rum nr 18 och rum nr 24 i Rådhuset. Och hade man tur så hitta-
de man någon av de tjejer som jobbade där och då brukade man få lite hjälp
av dem, men oftast var de borta någonstans och det stod en lapp på dörren
’kommer snart tillbaka’. Och så satt jag där och väntade och samtidigt vän-
tade en massa jobb på mig hemma. Och till slut sa jag till min fru: Vet du
vad, jag vill åka tillbaka till Sverige! Nej, sa hon! Hur klarar sig de andra,
hur klarar sig den här och den där grannen? Alla har flyttat tillbaka hit och
alla har det bra, ingen klagar på något, det är bara du som gnäller. Det är
inte så att det inte är bra men det var bättre i Sverige. Till slut lyckades jag
samla alla nödvändiga papper och Gud vet hur mycket avgifter jag hade beta-
lat för dem. Avgift för vart och ett papper. Och här [i Sverige] fick jag kör-
kort utan några krångligheter – körde upp, klarade det och fick körkortet
direkt. Och där nere … ’Och Gud, ser ni inte att jag har klarat yrkesprov!
Det betyder att jag har körkort för A, B, C och D’, försökte jag förklara för
dem. Mera behövde man inte! Alla kan förstå det när man läser vad som
står där. Men nej, det räckte inte! Jag skulle åka till Belgrad till en rättstolk
som skulle översätta det. Då fick jag nog. Jag kom hem och började riva
alla dessa papper. Min fru frågade vad som flög i mig, om jag hade blivit
galen. Min pappa hoppade upp. ’Vad gör du’, frågade han. ’Jag åker tillba-
ka till Sverige och ni andra får göra som ni vill’, sa jag. 

När han lämnade sitt hemland första gången var motiven av materiellt slag.
Nu var de av helt annat slag. Även om han inte hade planerat detta, under
sin vistelse i Sverige, utvecklade han ett antal nya behov, som han under sitt
försök med återvandring uppenbarligen inte kunde tillfredsställa i sitt hem-
land. Och han återvänder till Sverige igen. Denna historia är på sätt och vis
representativ för hela den jugoslaviska grupp som idag bor i Finspång. De
flesta har dock inte helt och hållet förkastat sina drömmar om återvandring
till hemlandet. Återvandringsplanerna hade bara skjutits fram tills de går i
pension. Det förklarar troligen det förhållande att majoriteten av mina jugo-
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slaviska informanter trots allt inte har sålt sina hus i hemlandet. Senare visa-
de det sig att även dessa reviderade drömmar var orealistiska. Motivationen
att återvandra hade blivit allt svagare i takt med att å ena sidan deras för-
äldrar i hemlandet gick bort, och å andra sidan av att deras barn, ofta föd-
da i Sverige, nästan inte visade något intresse för en återflytt till Jugoslavien.
Kriget i före detta Jugoslavien har naturligtvis sin inverkan i sammanhang-
et, vilket vi kommer att beröra i nästa avsnitt om föreningslivet. 

Föreningslivet
Föreningslivet var en viktig del av invandrarnas vardagsliv i Finspång. Fins-
ka Föreningen i Finspång grundades den 13 september 1960.52 Umgänge fin-
nar emellan fanns däremot redan i början av 50-talet. Oftast handlade det
om gemensamma bastubad, där planerades de första trivselkvällarna de så
kallade ”finska fester” som organiserades i dåvarande Östermalmsklubben
eller i Hotel De Geer. Senare, efter att föreningen officiellt hade börjat med
sin verksamhet organiserades förutom regelbundna danskvällar även en rad
andra aktiviteter, som snart blev mycket populära inte bara bland finlän-
darna utan också bland andra invandrargrupper. Bland annat startades en
idrottssektion (fotboll, handboll, volleyboll, motionsverksamhet, schack
osv.), en damsektion och ungdomsverksamhet m.m. Om denna period be-
rättar en av mina informanter så här:

De bildade Finska Föreningen år 1960. Precis när vi kom. Jag började 61 i
Finspång. Vi hade små lokaler. Vi fick inget stöd av någon till vår verksam-
het. Det kom först i början av 70-talet. … Jag kommer inte ihåg hur många
medlemmar det fanns i början, men som mest fanns det minst 500 i alla
fall. Och finländarna i Finspång var på den tiden 1 500 i alla fall, tillsam-
mans med familjemedlemmar och så. 

ZS: Vad betydde Finska Föreningen för Dig?
IP: Den betydde mycket. Det kan jag säga. 

I början av 70-talet nådde verksamheten sin höjdpunkt, då hade förening-
en nästan 1 000 medlemmar. I likhet med andra större finska föreningar i
Sverige53 började föreningen att utveckla även sådana aktiviteter som inte
bara hade med nöje att göra. Föreningen företrädde exempelvis sina med-
lemmars intressen i skol- och språkfrågor, i social-politiska och pensionärsfrå-
gor. Under 80-talet blev både föreningens verksamhet och medlemmarnas
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motivation att engagera sig i föreningen allt mindre. Denna period liksom
dagens situation beskriver en av föreningens medlemmar så här:

T.ex. så hade vi en mycket stark idrottssektion under 60- och 70-talen. Och
i övrigt var vår verksamhet mycket stark på den tiden. Men sen har det gått
nedåt hela tiden. Till slut hade vi nästan ingenting. Vi höll på att dö, så att
säga, som förening. […] Nu har vi en del av de yngre som ville stanna kvar.
Vi finansierar oss genom att sälja Bingolotto och så. Kommunala bidrag som
vi hade tidigare har vi inte längre. […] Nu har vi ca 140 medlemmar men
jag är inte alldeles säker på det. […] Tidigare hade vi lokalen i det gamla
kommunalhuset. Men där blev vi uppsagda för två år sedan. Och förra som-
maren fick vi ett hus. Nu har vi ett eget hus och det är på samma gata i alla
fall. Vi köpte huset. Det var kommunen som tog den så kallade garantin på
100 000 och vi tog resten. Men om vi inte klarar det här med avbetalning
så tar kommunen över huset. Jag hoppas att vi klarar av det. […] 

Utan att gå in och djupare diskutera varför det är så få som vill engagera sig
i Finska Föreningen idag, så kan vi ändå konstatera att den under 60–70-
talen betydde mycket för finländarna och inte bara för finländare i Finspång.
Jugoslaver som på den tiden bodde i Finspång berättar med samma entu-
siasm om danskvällar hos Finska Föreningen som finländarna själva. Med
stor uppskattning säger de att just Finska Föreningen var den enda ställe i
Finspång där man kunde träffas på fritid och ha roligt. Och om finländar-
na som arbetare berättar en av dem:

Det är svårt att säga för finländarna har en annan mentalitet än vi. De kom-
mer från samma världsdel som svenskarna och vi kommer från en annan.
Huvudsakligen är finländare ett flitigt folk – de flesta alltså. Självklart finns
det undantag också. Vi hade bra relation med dem. Det förekom inga stör-
re konflikter förutom i början när vi delade på lägenheter och kylskåp, du
vet vad jag menar. Men det är helt normalt. Om det t.ex. finns saker i ett
kylskåp som tillhör fem personer, vet man oftast inte vad som tillhör vem.
Och så kommer man en kväll, trött eller lite onykter och ser inte så klart,
och så tar man någon annans grej från kylskåpet. På morgonen därpå blir
det inte riktigt konflikt, men gräl. Men det var i och för sig inte så farligt.

Även dessa små konflikter försvann i takt med att allt fler fick möjlighet att
hämta sina familjer från hemlandet och hyra sina egna lägenheter. Så små-
ningom grundar jugoslaverna också sin förening. Den fick namnet ”Rade
Koncar” efter en metallfabrik i Zagreb, varifrån ett större antal arbetare kom
till Finspång. På öppningsfesten var till och med jugoslaviska ambassadö-
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ren närvarande. Ambassaden bistod även med böcker och utrusning. Avgö-
rande roll, såväl för föreningens etablering som i dess senare finansiering,
spelade dock STAL-LAVAL och i synnerhet personalchefen Hugo Anders-
son, som egentligen var den som rekryterade majoriteten av jugoslaver till
Finspång. 

För att kunna beskriva föreningens verksamhet så är det lämpligt att refe-
rera till en studie om jugoslavernas föreningsliv i Sverige av Henrik Bäck.54

Han utgår från antagandet att en förening är meningsfull bara om den till-
fredsställer sina medlemmars behov. Sättet att göra det på är två. Att direkt
tillfredsställa medlemmarnas behov där önskade värden skapas och levere-
ras till medlemmarna med egna resurser, och/eller indirekt där dessa värden
skapas och levereras av externa aktörer. Själva behoven är relaterade till
invandrarens olika roller. Man kan exempelvis ha vissa behov som just jugo-
slav, som invandrare, som arbetarklassmedlem, som medborgare, som
Finspångsbo osv. De flesta jugoslaviska föreningar i Sverige engagerade sig
enligt Bäck i första hand för att tillfredsställa de behov som deras medlem-
mar hade som jugoslaver och som invandrare i Sverige, samtidigt som näs-
tan inget engagemang ägnades åt att tillfredsställa deras behov i rollen som
medborgare i Sverige eller som invånare i en kommun. Detta påstående gäl-
ler i stort sett även för föreningen i Finspång. Syftet med de flesta verksam-
heterna, förutom att umgås, var att bevara språk och kultur, att förmedla
information och nyheter från hemlandet, samt att organisera firande av oli-
ka nationella högtider. Händelser som ingen av mina jugoslaviska informan-
ter missade att berätta om var gemensamma Första Maj-fester samt verk-
samheter i bordtennis- och schacksektionerna. 

Så fortgick det ända fram till början av 90-talet, då började både den all-
männa stämningen i föreningen och de personliga relationerna medlemmar
emellan att förändras. Allt detta hade naturligtvis ett direkt samband med
den hastiga försämringen av den politiska situationen i hemlandet. En av
medlemmarna beskriver den tiden så här:

IP: Klubben har upplösts. Och människorelationer hade hamnat i kris. Samt-
liga har blivit påverkade av kriget på något sätt. Den naturliga följden var
att alla tog ställning. Vem är skyldig, vem är icke skyldig, du vet. Och på
arbetsplatsen brukade man också diskutera. Tyvärr vågade man oftast inte
se sig själv i spegeln. Man skulle först se sig själv i spegeln och sedan kriti-
sera de andra. Det var väldigt svårt och situationen utvecklades i en sådan
riktning att till slut kunde inte någon resonera och tänka klart. Gud vet vad
det var för en situation! Jag kan inte heller själv förstå hur det hade blivit
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så. Förr i tiden kunde man organisera en danskväll och bjuda dit alla natio-
naliteterna, vilket är omöjligt idag.
ZS: Men på de individuella planen? 
IP: Du vet väl hur det är. Som om man råkar skära sig, först så blöder det,
sedan bildas en skorpa. Till slut läker själva såret och det gör inte ont läng-
re men ärret finns kvar. Det är samma sak fast det handlar om själen i det
här fallet […] Allas själar har blivit sårade därför att alla har upplevt kriget
om inte direkt så genom att titta på tv. Ännu värre om man hade sin familj,
släkt på den ena, andra eller tredje sidan! Det har lämnat spår, misstänk-
samhet, misstroende, försiktighet […] Trots allt så har det inte hänt några
grova incidenter här i Finspång och inte heller i övriga Sverige överhuvud-
taget. Det har varit motsättningar på demonstrationerna men inga samman-
drabbningar.

Trots allt registrerades alltså aldrig en enda öppen konflikt jugoslaver emel-
lan i Finspång. Alla hade visserligen egna ”krigssår att läka”, men var ändå
mycket försiktiga med att inte strö salt i såren hos sina före detta vänner.
Personliga relationer mellan före detta vänner svalnade på det viset och blev
mer reserverade, men förvandlades aldrig till öppna konflikter. Föreningen
upphörde hur som helst med sin verksamhet. Jag var intresserad av att veta
hur det ser ut idag när det gäller relationerna mellan olika etniska grupper
från före detta Jugoslavien i Finspång. Alla tillfrågade svarade att situationen
nog hade normaliserat sig med tiden. Folk hälsar igen när de träffas på stan,
småpratar med varandra, men alla är medvetna om att de gamla tiderna ald-
rig återkommer. 

Slutsatser
Innan vi drar ihop trådarna i våra historier om finländarna och jugoslaver-
na i Finspång, ska vi först säga något om olika sätt att göra detta. Under de
gångna trettio åren har det nämligen skett en dramatisk förändring i sättet
på vilket man uppfattar, beskriver och förklarar de komplexa sociala feno-
menen migration, integration samt identitet. Enligt traditionella migra-
tionsteorier är en migrant en person som, efter att han/hon har lämnat sitt
hemland och blivit ”rotlös” (uprooted), nu genomgår en traumatisk pro-
cess av anpassning i den nya sociala, kulturella och politiska omgivningen.
Migrantsituationen beskrivs här som en ”antingen här eller där”-situation,
och ”migrantdilemmat” relateras till beslut om att stanna kvar eller att åter-
vandra till hemlandet. Detta koncept, till sin natur statiskt och rigid, har
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med tiden blivit allt svårare att använda för att beskriva och förklara verk-
ligheten. Istället började forskarsamfundet leta efter lämpligare teorier. För
att kunna säga någonting om migrationsfenomenet måste vi uppfatta det
som kan kallas för ”migrationens totala sociala fält”, skriver i slutet av 80-
talet Schierup och Ålund.55 Som sociala aktörer deltar nämligen migranter
i sociala processer i både sina nya och gamla hemländer. De är som aktörer
permanent utsatta för inflytande av såväl normer som värderingar i två oli-
ka sociala system. Detta resulterar i uppkomsten av nya social-psykologis-
ka profiler, nya och annorlunda strategier som individer utvecklar i sina var-
dagsliv, samt nya specifika kulturella kompromisser.56

I början av 90-talet etablerades begreppet ”transnationalism”. Det defi-
nierades som en process inom vilken migranter bygger sociala fält, som bin-
der ihop deras hemländer med länderna där de är bosatta57. Det finns två
viktiga kontexter, som närmare bestämmer fenomenet transnationalism. 

Global kontext, som omfattar trender i den globala kapitalismens utveck-
ling, är den första av dem. Det som kännetecknar denna utveckling är att
vissa aspekter av kapitalistisk ekonomisk verksamhet såsom investeringar,
kommunikation, koordination, produktion och distribution i allt större
omfattning integreras på global nivå, medan profiter, som i och för sig ock-
så ackumuleras globalt, slutligen hamnar i så kallade ”centra för världs-
kapitalackumulation”. En viktig konsekvens av detta blir att så kallade ”världs-
ekonomiska periferier” förblir förlorare i fördelningsspelet, samtidigt som
migrationstrycket från världsperiferi till världskapitalcentra ökar dramatiskt. 

Den andra relevanta kontexten inom begreppet transnationalism är rela-
terad till sociala, politiska, ekonomiska och kulturella processer i både
migranternas gamla och nya hemländer. De flesta migranter ger sig i väg i
en strävan att hitta trygghet för sig och sina familjer någon annanstans. Snart
upptäcker de att det även i deras nya hemländer är omöjligt att hitta ett till-
räckligt tryggt ställe för att bo och leva. I vardagsliv och dagliga interaktio-
ner stärks denna känsla av osäkerhet genom att de ständigt upplever diskri-
minering, isolering och krav på extra lojalitet som förutsättning att bli accep-
terad, osv. Trycket från de gamla hemländerna är inte heller mindre i detta
samanhang. Även därifrån kommer starka krav på extra lojalitet för att de
ska kunna räkna sig som fullvärdiga samhällsmedlemmar. Det handlar allt-
så om två påtvingade förväntningar som inte tillåter kompromisser. I en sådan
situation reagerar somliga migranter så att de satsar allt på att ”integreras”
i det nya samhället genom att svara upp mot verkliga eller inbillade krav på
extra lojalitet. Exempel på sådana strategier i denna uppsats var att en del
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av andra generationens finländare och jugoslaver i Finspång avsiktligt för-
summade sitt hemspråk, eller som det också talades om i den här texten –
rasism förekom bland en del finländska ungdomar. I motsats till detta rea-
gerar en annan del av migranterna på så vis att de riktar all sin lojalitet mot
sina gamla hemländer. Majoriteten av de jugoslaver som presenteras i den-
na artikel utgör att bra exempel på detta. Och slutligen reagerar en del
invandrare så att de blir förvirrade i en känsla av att deras hemhörighet finns
”varken här eller där”. En bosnisk flykting beskrev i mitten av 90-talet den
känslan med följande uttryck som sedan ofta har citerats i media: Här är
jag inte hemma, men inte heller där. 

Allt fler migranter, och det är min poäng här, motsätter sig emellertid
dessa hegemoniska diskurser istället för att underordna sig. Istället för valet
mellan ”antingen här eller där” och ”varken där eller här”-alternativen,
bestämmer sig allt fler migranter en för strategi ”både här och där”. Strate-
gin består av att hålla alla alternativ öppna, samt att ständigt växla det soci-
ala, kulturella och inte minst ekonomiska kapital de skaffat sig i ett sam-
hälle till motsvarande kapital i ett annat samhälle, och vice versa. Den består
också av att manipulera den egna identiteten genom att i alla konkreta soci-
ala situationer om inte dra nyttan ur, så åtminstone inte själv bli utnyttjad
eller underordnad. 

Det här var en kortfattad beskrivning av hur vetenskaplig syn på migra-
tion har förändrats under de senaste två decennierna. Förändringen ifråga
beror naturligtvis på förändringar i själva verkligheten. Den moderna kapi-
talismens utvecklingstrender, både på den globala och nationella nivån, ska-
par å ena sidan förutsättningar som ytterligare exkluderar invandrare i väst-
världen och gör deras situation ännu svårare. Å andra sidan skapar dessa
utvecklingstrender också förutsättningar för enskilda individer eller grup-
per att göra motstånd, eller åtminstone att undvika de dominans- och exklu-
deringspraktiker som tillämpas av andra samhällsaktörer. Nu ska vi se på
vilket sätt och i vilken utsträckning denna verklighet återspeglas när det gäl-
ler finländare och jugoslaver i Finspång. 

Dessa två grupper skiljer sig på flera viktiga punkter. För det första, Fin-
land står både geografiskt och kulturellt mycket närmare Sverige än före det-
ta Jugoslavien. För det andra, arbetskraftsinvandringen från Finland var
mycket större och började betydligt tidigare än motsvarande invandring från
Jugoslavien. Som mest bodde i Finspång omkring 3 000 finländare, mot ca
300 jugoslaver. För det tredje, det faktum att Finland och Sverige delar den
gemensamma nordiska arbetsmarknaden skapade olika förutsättningar både
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vid ankomst och vistelse i Sverige, samt för finländares och jugoslavers inställ-
ning till återvandring. Och sist men inte minst, den sociala, politiska och
ekonomiska utvecklingen i Finland och i Jugoslavien gick under hela efter-
krigstiden åt rakt motsatta håll. Detta påverkade så klart de reella villkoren
för dessa två grupper i Sverige liksom subjektiva uppfattningar om dessa vill-
kor bland enskilda personer inom grupperna. 

Allt detta medförde att finländarna i större omfattning strävade efter att
bygga sitt liv där de bodde för tillfället. Till skillnad från jugoslaverna bygg-
de ingen av mina finländska informanter hus i Finland samtidigt som de
vistades i Sverige. Kanske betydde det att de på mycket närmare håll fick
uppleva alla integrationstrauman. Jugoslaverna däremot hade i början myck-
et större ”distans” till sitt verkliga liv i Sverige. Majoriteten av mina jugo-
slaviska informanter i Finspång uppfattade sin vistelse i Sverige bara som
ett medel att förverkliga ett bättre framtida liv i hemlandet. Så var det under
60-talet och i början av 70-talet. Så småningom, parallellt med allt starka-
re ekonomisk utveckling i Finland, började såväl arbetsvillkoren som lev-
nadsstandarden att utjämnas med de svenska. Detta tillsammans med rele-
vanta mellanstatliga politiska och diplomatiska överenskommelser förbätt-
rade objektivt sett villkoren för den finska minoriteten i Sverige. Även på
det subjektiva planet handlade det om att folk började känna sig tryggare
och ha mer självförtroende. 

Samtidigt utvecklades den politiska och ekonomiska situationen i Jugo-
slavien på så vis att återvandringsdrömmar bland jugoslaviska gästarbetare
utomlands blev allt mindre realistiska. Deras trygghet och självsäkerhet som
var så stark i slutet av 60- och i början av 70-talet58 och som i stort sett bygg-
des på lojalitetskänslor gentemot hemlandet försvagades rejält. Slutligen, i
början av 90-talet, upphörde det att existera – landet som de hade drömt
om att återvandra till. En klar vilja att återvandra förvandlades därmed
antingen till en stark känsla av osäkerhet (”antingen här eller där”-känsla),
eller till en frenetisk kamp för att ”integreras” i det svenska samhället. För-
summelse av eget språk, namnbyte, förakt mot det gamla hemlandets kul-
tur, allt detta som karakteriserade finländarnas ”integrationstrauma” under
60- och 70-talen, började allt oftare att förekomma bland jugoslaver under
80- och 90-talen. Alla dessa tendenser har jag märkt under mina samtal med
Finspångs jugoslaver också. 

Parallellt med detta, och trots alla ovan beskrivna skillnader mellan fin-
ländarna och jugoslaverna, har jag märkt klara tendenser mot transnatio-
nella strategier (”både här och där”-strategier) hos både grupperna. Det
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handlar om en massa små detaljer, som i början var något förvillande för
mig. I jugoslavernas fall är det till exempel välkänt att det ända fram till
90-talet bara var ett fåtal av dem som sökte svenskt medborgarskap och
svenskt pass. Dessförinnan gällde jugoslaviskt pass, som av de flesta jugo-
slaver inte blott uppfattades som ett resedokument utan som en viktig sym-
bol för tillhörighet och lojalitet mot hemlandet. Under 90-talet ersatte i
alla fall majoriteten av mina informanter i Finspång sina gamla pass med
svenska pass, som var mycket enklare att resa med. Så var jag intresserad
att få veta hur det gick. Det som framkom som svar på mina frågor var
dock lite överraskande för mig. Det handlade inte om ett symboliskt
avståndstagande från den gamla identiteten. Istället handlade det snarare
om utbyte av en pappersbit, som hade förlorat sitt praktiska värde i och
med att det blev för komplicerat att resa med det, mot ett annat papper i
den meningen att det var mer praktiskt. Det gamla passet hade inte läng-
re något högre symboliskt värde för dessa personer. Men inte heller det nya
passet. 

Ett annat exempel handlar om namnbyte. Flera av mina jugoslaviska infor-
manter har med tiden bytt sitt namn och/eller efternamn så att det bättre
passar in i den sociala och kulturella omgivningen. Denna akt har traditio-
nellt ansetts som föraktlig, värderats lika negativt som ett avståndstagande
från den egna familjen, kulturen, religionen eller nationella tillhörigheten
– nästan som ett förräderi. Folk brukade säja: ”prodao vjeru za veceru”
(han/hon har sålt sin religion för en middag). Det vill säga han/hon har off-
rat någonting viktigt och heligt för att få i ersättning någon liten, profan
nytta. Mot den bakgrunden var det ganska överraskande för mig att höra
hur ”lätt” mina informanter talar om det, utan att tillskriva det någon stör-
re betydelse, vare sig det handlade om personer som själva hade bytt namn
eller om personer som berättade om någon annan som gjort det. Förkla-
ringen var oftast enkel: Det är enklare att leva på det viset. För dessa män-
niskor hade namnbyte uppenbarligen ingenting att göra med hur de upp-
fattade sig själva och sin identitet. 

Mest kända exempel på en transnationell strävan bland finländarna i Sve-
rige – dvs. att bygga ett socialt fält som symboliskt och/eller rumsligt bin-
der ihop deras gamla och nya hemländer – är kanske historien om finlän-
darna som efter att ha gått i pension bosätter sig i Haparanda. På det viset
åstadkommer de uppenbarligen, både när det gäller ekonomiska, sociala, kul-
turella men kanske speciellt ifråga om livets känslomässiga aspekter, den
lämpligaste varianten av ”både här och där”-livet. Det var inte möjligt för
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mig att ta reda på hur många av Finspångs finländare som hade flyttat till
Haparandatrakten. Däremot fick jag veta att även de som blev kvar i
Finspång gavs möjlighet att skapa ett ”både här och där”-liv. Nyligen star-
tades ett äldreboende där både boende och personal är finländare. 

En annan berättelse är också ganska relevant i sammanhanget. Ett finskt
äkta par från Finspång som snart kommer att pensioneras berättade om sina
framtidsplaner. De var varken speciellt förtjusta i idén att tillbringa sina pen-
sionärsdagar i sommarstugan utanför Finspång, eller att flytta tillbaka till
Finland. Istället köpte de en stor och komfortabel husbil som enligt deras
uppfattning kan tjäna dem så länge de lever. Det som var lockande med den
här lösningen var just möjligheten att vistas lite ”här” (dvs. i Sverige), lite
”där” (dvs. i Finland) men också lite på andra ställen, förklarade de. 

Denna historia om invandrad arbetskraft i Finspång kommer jag att avslu-
ta med en vinjett som åskådliggör inte bara den situation som dessa perso-
ner lever i utan också deras strategier för att skapa sig trygghet i en värld
där inget ställe tycks vara tillräckligt tryggt längre. Det handlar om att en
av mina jugoslaviska informanter först var så säker i sin åsikt att han aldrig
skulle återvandra till sitt gamla hemland. Det finns ingenting för mig att göra
där, var hans förklaring. Senare, efter att vi hade gjort själva intervjun, vil-
le han visa mig sitt hus och sin gård. I en utkant av gården fanns rester av
byggnadsmaterial som hade använts för att bygga om verandan. Det hand-
lade bland annat om s.k. geotextil som lagts ner under grusunderlaget till
en stenveranda. Geotextilens funktion är bl.a. att hindra ogräs från att växa
mellan stenplattor. Materialet är relativt nytt på marknaden och när min
informant upptäckte materialets egenskaper, fick han en idé om att det skul-
le kunna skydda föräldrarnas gravsten från ogräs. För att kunna förstå bety-
delsen av hans ”påhitt”, så måste metaforens betydelse ”att låta föräldrarnas
gravsten bli ogräsbevuxen” förklaras närmare. Traditionellt brukar man
tillämpa denna metafor i vissa delar av före detta Jugoslavien när man vill
säga att en vis person inte är värd respekt därför att han själv inte visar respekt
mot de egna bortgångna föräldrarna, vilket indirekt betyder brist på respekt
även för samhället och samhällsnormer i övrigt. Dilemmat som min infor-
mant såg framför sig var att antingen respektera sitt gamla lokala samfunds
spelregler eller att bli utesluten ur detta samfund. En förutsättning för att
kunna respektera dessa regler var att vistas oftare i hembyn, att oftare besö-
ka föräldrarnas gravar för att regelbundet kunna rensa dem från ogräset. Tack
vare den svenska byggnadsteknologin, så hade han hittat en ny kompromiss-
lösning på sitt problem. Han kunde förbli ”någon att räkna med” inför sitt
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gamla lokala samfund utan att behöva underordna sig dess rigida regler, som
i och för sig begränsade hans frihet att själv bestämma hur han skulle pla-
nera och på vilket sätt han skulle använda sin tid. 
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