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Förord

det är med värme och stor glädje vi tackar alla dem som har gjort den-
na bok om industrisamhället Finspång möjlig. Först och främst vänder vi
oss till författarna, som kommer från olika forskningsmiljöer och som har
skildrat utvecklingen i Finspång utifrån sina specifika ämneskompetenser
och forskningsmässiga ansatser. Ett särskilt tack riktar vi också till alla inter-
vjupersoner i och utanför Finspång som deltagit i projektet. Utan Era erfa-
renheter och Er stora generositet hade boken inte funnits idag. Ett hjärtligt
tack till Er alla! 

Så vänder vi oss till Metall 97:an i Finspång. Vilket roligt och givande
samarbete vi har haft! Tack för all hjälp som Ni har givit oss, både när det
gäller att samla in material, att hitta intervjupersoner och att ”vara bollplank”
under hela forskningsprocessen. Detta samarbete har varit unikt för de fles-
ta av oss forskare och det har givit oss erfarenheter som vi vill bygga vida-
re på. 

Projektet initierades genom ett samarbete mellan Metall 97:an, Arbets-
livsinstitutet och Linköpings universitet. Vi vill tacka alla vid dessa institu-
tioner som har bistått oss vid arbetet med boken. Projektet har finansierats
med anslag från Arbetslivsinstitutet.

Birgitta Kronkvist, som under en period var anställd vid Metall 97, har varit
oss till stor hjälp med att söka och kopiera arkivmaterial. Gunilla Rapp vid
Arbetslivsinstitutets avdelning i Norrköping har på ett mycket förtjänstfullt
sätt hjälpt till med språkgranskning av manuset. Bilder har ställts till vårt för-
fogande från flera håll, bl.a. från Siemens, SAPA Industriservice och från Risinge
Hembygdsförening. Sist men inte minst vill vi tacka Kent-Inge Fredriksson
för att vi har fått ta del av och välja ur den fantastiska lokala bildskatt från
industrisamhället Finspång som han samlat och systematiserat. 

Lars Lagergren & Annette Thörnquist

Förord | 5





LARS LAGERGREN & ANNETTE THÖRNQUIST

Inledning

hur ofta har vi inte hört någon säga: ”vi inte får glömma att Sverige
för drygt hundra år sedan var ett fattigt och industriellt underutvecklat land”?
Påminnelsen var, och är, ofta tänkt att förstärka bilden av vårt land som en
av världens rikaste, tryggaste och mest jämlika industrinationer. Under 1900-
talet genomgick Sverige en genomgripande ekonomisk och social omvand-
ling. Syftet med denna antologi är att genom ett antal avgränsade nedslag
i en och samma lokala miljö belysa några drag i denna omvandling. Miljön
är Finspång, ett av många samhällen i landet som är uppbyggda kring stor-
industrier. Tidsmässigt ligger tonvikten på tiden från 1930-talet och fram till
1980-talet med utblickar både längre bakåt och framåt i tiden. 

Det handlar med andra ord främst om den storskaliga industrins, masspro-
duktionens era, dvs. den tid som också karaktäriserades av starka och akti-
va folkrörelser och arbetsmarknadsorganisationer samt en stabil socialdemo-
kratisk regering, som i samverkan med arbetsmarknadens parter byggde det
svenska folkhemmet. De respektive bidragen avspeglar på olika sätt folkhem-
mets och den s.k. svenska modellens utveckling och blomstringstid med ett
organiserat partssamarbete för arbetsfred, ekonomisk tillväxt, solidarisk
lönepolitik och sociala reformer. Reformerna innebar också att statliga och
kommunala myndigheter kom att gripa in alltmer i människors liv från vag-
gan till graven rörande barnuppfostran, utbildning, bostäder, hälsa, arbete
och fritid. Det handlar om en tid av ökad efterfrågan på arbetskraft och ökad
rörlighet på arbetsmarknaden, viket bl.a. innebar att arbetskraften började
sökas även utanför landet gränser. Det var också en tid av snabb rationali-
sering och genomgripande strukturomvandling, vilket även innebar stora
omställningar i arbetslivet, nya arbetsmiljörisker och nya arbetsskador.
Efterhand bidrog detta till en växande kritik från vänstergrupper, men även
från arbetarrörelsens egna led, mot den tillväxtorienterade samarbetspoliti-
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ken. Hur utvecklades människors vardagsliv och arbete på det lokala pla-
net i denna samhällsomvandling? Hur avspeglas den generella utveckling-
en i den lokala, och hur kan det specifika och unika förklaras i ett större
historiskt sammanhang? Vilka möjligheter och begränsningar fanns för
lokala förändringar? Vilka var de drivande krafterna? 

Arbetet med antologin har från början styrts av idén att bygga upp ett
nära samarbete mellan den akademiska miljön och dess närområde. Själva
projektet tog sin början när Arbetslivsinstitutet i slutet av 1990-talet etable-
rade den regionala forskningsstationen Arbete & Kultur i Norrköping. En
viktig målsättning med denna satsning var att samarbeta med organisatio-
ner, utbildningsinstitutioner och myndigheter i regionen. Det innebar ock-
så att forskningsuppgifterna vid institutet delvis skulle formuleras utifrån
det regionala samhällets kunskapsbehov. 

Antologin tillkom inom ramen för ett större projekt, som hade sitt ur-
sprung i kontakten mellan Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdel-
ning 97 (Metall 97:an) i Finspång och Arbetslivsinstitutet avdelning, Arbe-
te & Kultur. Med på vagnen fanns också Linköpings universitet. Samarbe-
tet inleddes med ett antal möten mellan forskare och företrädare för
fackföreningar, folkrörelser och näringsliv på lokal nivå. Forskningsbehoven
inventerades och strategin för hur samarbetet skulle ske i praktiken tog form.
Metall 97:an närmade sig sitt hundraårsjubileum och ville uppmärksamma
detta med en skrift, gärna med vetenskaplig dignitet, medan man från Arbe-
te & Kulturs sida ville etablera ett nära samarbete med sitt närområde. Samar-
betet skulle i detta fall resultera i tre sammanlänkade projekt, en jubileums-
skrift finansierad av Metall 97, en antologi som främst Arbetslivsinstitutet
stod för, samt ett dokumentationsprojekt med intervjuer, som skulle tjäna
de två nämnda projekten, men som också skulle stå öppet för framtida fors-
kare och praktiker att använda. Det senare projektet utgjorde ett direkt
samarbete mellan parterna och har bl.a. resulterat i en databas som omfat-
tar över ett hundra intervjuer med äldre Finspångsbor. Denna bas finns vid
Arbetslivsinstitutets avdelning på Laxholmen i Norrköping. 

I maj år 2003 presenterades jubileumsskriften För rättvisa, trygghet och
utveckling skriven av Lars Lagergren, som då sedan ett par år flyttat från
Arbetslivsinstitutet till Linköpings universitet, Campus Norrköping och det
nyetablerade Tema kultur och samhälle (Tema Q). Parallellt med detta pro-
jekt påbörjades antologiarbetet.

Föreliggande antologi har inte en sammanhållen problemställning utan
presenterar ett antal nedslag i ett industrisamhälles 1900-talshistoria utifrån
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olika teman och ansatser. Fokus finns i valet att studera en enda ort, dvs.
industriorten Finspång i norra Östergötland, i ett större historiskt samman-
hang, medan bredden finns i författarnas respektive intresseområden och
specialkompetens. Valet av ämnesområde för de olika kapitlen har också sin
grund i de diskussioner som parterna förde under det initiala skedet av samar-
betet. Boken har således sitt ursprung i konkreta fackliga kunskapsbehov.
Ett viktigt syfte med projektet var att antologin skulle vända sig till både en
akademisk publik och till en bredare läsekrets. Vår förhoppning är därför
att den ska kunna användas av t.ex. gymnasieskolan och bildningsförbun-
den. Syftet var också att skapa en tänkbar utvecklingsväg för ”gräv-där-du-
står-rörelsen” mot mer problemstyrda lokala studier. En grundtanke med
projektet har varit att dessa lokalhistoriska texter skall kunna bli en intro-
duktion till den historiska forskningsprocessen och en inspiration för gym-
nasieelever och andra att göra egna undersökningar som grundar sig på veten-
skapliga metoder.1 Förhoppningen är således att skapa nyfikenhet på histo-
riska sammanhang och att sporra, inte minst ungdomar, att själva formulera
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forskningsbara frågor och systematiskt söka svaren. Dessa frågor kan exem-
pelvis kretsa kring varför orten eller kommunen ser ut som den gör idag
eller kanske varför just Finspång är hemorten. Det handlar helt enkelt om
frågor kring det som vanligen tas för givet. 

Givetvis vill vi också inspirera andra miljöer runt om i landet att ge sig
i kast med liknande lokala samarbetsprojekt. Valet av Finspång berodde inte
i första hand på den omedelbara geografiska närheten mellan forskarmiljön
och studieobjektet, eller på ett initialt ensidigt val från forskningsmiljön. Det
berodde som nämnts på ett upplevt behov hos båda parter, ett behov som
kan uppstå var som helst i landet. En poäng med hela det samlade projek-
tet är att visa värdet av lokala studier i samarbete mellan forskare och prak-
tiker. Det kunde med andra ord ha varit vilken ort som helst. Samtidigt går
det inte komma ifrån att just Finspång utgör ett utmärkt studieobjekt för
den som vill undersöka det svenska industrisamhället och den socialdemo-
kratiska eran både som lokalt och nationellt fenomen. Orten har många ”sys-
kon” och ”kusiner” runt om i landet som kan uppvisa liknande utvecklings-
mönster. Samtidigt som varje ort är unik, finns det många generella drag
som är viktiga att tydliggöra. Möjligheterna och problemen i samhällen som
är byggda kring en eller ett par storindustrier är ofta likartade, men hur möj-
ligheterna utnyttjas och problemen löses kan vara mycket lokala. Tron på
det storskaliga industrisamhällets framtid och den under decennier så för
givet tagna tillväxten präglade under lång tid hur landets kommuner styr-
des. År 1968 publicerades en fotobok om Finspång av de kända fotografer-
na K.W. och Peter Gullers. Bokens titel kunde lika gärna gälla denna anto-
logi – A bit of Sweden.2

När antologiprojektet så kom igång anlitades ett antal av Arbete & Kul-
turs egna forskare samt några som på ett eller annat sätt befunnit sig runt
miljön. Uppdraget de fick var att i en studie inom det egna specialområdet
placera in industriorten Finspång i ett nationellt historiskt sammanhang –
en industriorts utveckling under 1900-talet. Det gällde att lyfta fram det
moderna Sveriges uppbyggnad och utveckling ur ett lokalt perspektiv, eller
vice versa, att placera lokala fenomen i ett nationellt sammanhang. Uppsat-
serna skulle också ha ett fackligt eller folkrörelseanknutet underifrånperspek-
tiv. Det var vardagslivet och arbetet som skulle lyftas fram i ljuset. Även för-
hållandet mellan fack, storföretag, kommun och andra myndigheter skulle
analyseras. En fråga av särskilt intresse att problematisera och diskutera var
samarbetet mellan dessa parter. Redan från början var vi som redaktörer med-
vetna om att konceptet skulle innebära luckor och att det samlade intryck-
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et kunde bli disparat, men samtidigt låg ju en del av själva idén i att inspi-
rera läsare att ta vid och börja fylla ut dessa luckor. 

Innan forskarna satte igång med sina arbeten startade intervjuprojektet.
Fyra Finspångsbor projektanställdes som intervjuare. Efter en kortare utbild-
ning var de igång med att intervjua slumpvis utvalda informanter, främst
f.d. metallarbetare. De drygt hundra intervjuerna genomfördes och skrevs
ut under ett års tid. Metall 97 tillhandahöll både den tekniska utrustning-
en och arbetslokal, medan redaktörerna verkade som mentorer och hand-
ledare. Samtidigt genomfördes en kartläggning av vilka studier som fanns
att tillgå samt var material av olika slag kunde återfinnas. Finspångs för-
eningsarkiv och kommunen ställde välvilligt sina samlingar till förfogande.
Metall 97:an lade också ner stort arbete på att ta fram de handlingar ur fack-
ets eget arkiv som forskarna efterfrågade, vara behjälplig med kopiering och
inte minst förmedla den så viktiga kontakten mellan forskarna och infor-
manterna. 

Under själva forskningsarbetet har en kontinuerlig dialog upprätthållits
mellan forskare och fack. Förutsättningen för det framgångsrika samarbete
som vi idag kan se tillbaka på har varit ett ömsesidigt förtroende och en
ömsesidig respekt för varandra och för våra respektive professioner. Åtskilli-
ga diskussioner har förts per e-post, brev och telefon mellan författarna och
metallarna, inte endast om källmaterial och intervjupersoner, utan också
rörande resultat och tolkningar. Metall 97:an har aldrig förväntat sig att anto-
login skulle resultera i en facklig ”success story”, utan förstått att ambitio-
nen bakom forskningen har varit att försöka förklara och förstå sammanhang.
Fackets folk har också själva varit viktiga informanter. På samma sätt har en
fortlöpande dialog förts under hela forskningsprocessen mellan forskarna och
de andra informanterna som varit så viktiga för detta projekt. Antalet
Finspångsbor eller Finspångsbor i förskingringen som under de senaste fem
åren på ett eller annat sätt bidragit till projektet har inte sammanställts, men
att det rör sig om något hundratal förefaller så här i backspegeln rimligt. 

Finspång hade redan vid 1900-talets början en lång brukshistoria bakom
sig. Ibland talas det om orten som ”den svenska industrins vagga” och man
syftar då främst på att Finspång var ett av Louis De Geers huvudbruk. I
århundraden var Finspongs Styckebruk med sin kanontillverkning det
dominerande bruket i regionen och ett av landets största. Vid sekelskiftet
1900 var kanontillverkningen och brukseran på upphällningen. Bolaget
splittrades i tre delar, en behöll den traditionella järnhanteringen, en eta-
blerade en modern verkstadsindustri, medan den tredje kom att handha
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de enorma jord- och skogstillgångarna. Ungefär samtidigt, i övergången från
bruks- till industrinäring, etablerade sig folkrörelsernas fackliga, politiska
och kooperativa verksamheter på orten. 

Det tidiga 1900-talet var en omvälvande tid där brytningen mellan det
gamla och det nya präglade tillvaron. När den siste brukspatronen flyttade
ut ur det centralt belägna slottet år 1911 markerade det slutet på den gamla
brukseran. Förvisso dog bruksrörelsen, men istället kom den moderna indust-
rin till orten. Två nya industrier etablerade sig under åren 1913–1915 i Fin-
spång. Den ena var en avancerad verkstadsindustri, Svenska Turbin AB
Ljungström (STAL) och den andra en ny metallindustri, Finspongs Metall-
verk, som bearbetade koppar och aluminium. Båda hade starka finansiärer
bakom sig och var väl införstådda med hur modern industriell produktion
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skulle bedrivas. Med denna omfattande industrisatsning blev ägandet mer
modernt och anonymt och den traditionellt patriarkala ordningen ersattes
efterhand av mer affärsmässiga och opersonliga relationer mellan arbetsgiva-
re och anställd.

Båda företagen fick flygande starter och samhället växte snabbt. Nya stads-
delar kom till för att kunna ta emot den ökande befolkningen. Den östra
sidan om Finspångsån för STAL och den västra för Metallverken. Den kraft-
fulla expansionsfasen avbröts av den internationella depressionen som följ-
de på första världskriget. Båda företagen drabbades hårt, i synnerhet STAL,
som år 1916 köpts upp av ASEA-koncernen. År 1942 köptes Finspongs Metall-
verk av Västeråsbaserade Svenska Metallverken. För den lokala fackförening-
en innebar denna anonymisering av ägandet flera problem. Det är problem
som alltjämt inte bara är giltiga, utan också har förstärkts under de senaste
decennierna med koncernledningar och ägare som befinner sig allt längre bort
från Finspång. Denna problematik och hur fackföreningen hanterat den lyfts
fram i Anders Kjellbergs bidrag om koncernfackligt arbete.

Att folkrörelserna hade stor del i samhällets moderniseringsprocess står
utom allt tvivel. En sådan folkrörelse är idrotten som kom att etablera sig
på allvar under det tidiga 1920-talet i Finspång. Torbjörn Andersson följer
i sitt kapitel denna etablering genom fotbollen och förutsättningarna för dess
bedrivande.

Varken folkrörelserna och dess företrädare – kommunen – eller de sto-
ra industrierna kunde emellertid agera ensamma, utan det måste till ett
samarbete mellan parterna. Den aspekt som lyfts fram i Mia Thorells kapi-
tel är den tidiga barnomsorgsverksamheten i Finspång. I Lars Lagergrens
studie behandlas de lokala, inbyggda yrkesskolornas historia. Ett annat
exempel från den tidiga samarbetseran finns i Sten O Karlssons kapitel, där
en sociologisk undersökning av Metallverkens arbetare från senare halvan
av 1930-talet presenteras och analyseras. Kapitlet ger en slags lokal avstäm-
ning inför det språng mot det Folkhemssverige som socialdemokratisk poli-
tik stod inför.

Den kraftiga industriella tillväxten och urbaniseringen efter andra världs-
kriget avspeglades tydligt i Finspång. Orten växte så det knakade i takt med
att dess två storindustrier expanderade. Efterfrågan på arbetskraft var ett pro-
blem både nationellt och lokalt. När satsningarna på att locka arbetare från
andra länder till den svenska industrin började, var det bl.a. till Finspångs-
industrierna som de rekryterades. Zoran Slavnic belyser i sitt kapitel den-
na arbetskraftsinvandring ur gästarbetarnas perspektiv.
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För Finspångs del innebar tiden från 1913 och fram till mitten av 1970-
talet en enda expansiv period, som endast temporärt stoppades upp av de
två internationella depressionerna under mellankrigstiden. Socialdemokra-
terna satt vid makten lokalt sedan 1919 och nationellt sedan 1932. Fackför-
eningsrörelsen växte sig allt starkare och Metall 97 intog en dominerade ställ-
ning även inom politiken. Samtidigt fanns det områden inom den fackliga
verksamheten som länge inte rönte samma framgång. Ett av dessa var arbe-
tarskyddet. Denna problematik lyfter Annette Thörnquist fram i sitt bidrag
om hur asbestproblemet hanterades mellan parterna vid STAL under fram-
för allt 1960- och 70-talen.

År 1975 tog den långa expansionsperioden slut för Finspångs del. Allt-
sedan dess har ortens befolkning stadigt minskat, liksom andelen arbetare
inom de två stora industrierna. Fortfarande är dock en ovanligt hög andel
av arbetskraften sysselsatt inom industrin och många pendlar från de om-
kringliggande städerna in till industrierna i Finspång. De två stora industri-
erna har flera gånger bytt ägare och splittrats upp, men produktionen har
hela tiden rullat vidare. Om vi lyfter blicken mot den omgivande regionen
framstår industrin i Finspång – eller snarare dess produktion – som excep-
tionellt livskraftig. Kanske går det att beskriva Finspång som ett seglivat
svenskt industrisamhälle i en senmodern global värld. Mycket har föränd-
rats under de senaste 25–30 åren, men mycket är likväl kvar vid det gamla.
Tack vare blandningen av det lokalt unika och det nationellt generella har
Finspång alltid varit ett givande studieobjekt. Det gäller inte minst studier
av hur det moderna Folkhemmet byggdes och förverkligades i det lokala sam-
hället. Denna möjlighet har författarna till denna antologi tagit fasta på.
Genom sina riktade studier har de avslutat den första delsträckan och läm-
nar stafettpinnen vidare till andra forskare att ta vid.

Noter
1 Oron för ett ökande glapp mellan gymnasieskolan och universiteten samt för ett fortsatt

svagt söktryck från ungdomar boende i mindre och medelstora kommuner runt univer-
sitets- och högskoleorterna har uppmärksammats både lokalt och nationellt. Som svar på
detta har ett samarbete etablerats mellan Bergska Gymnasieskolan i Finspång och Linkö-
pings universitet, där elever skall kunna välja en specialdesignad profil där ett kontinuer-
ligt utbyte med universitet kommer att ske under hela gymnasietiden. 

2 Gullers, P (1968), A bit of Sweden: En bildberättelse om Finspång; Gullersproduktion (Alm-
qvist & Wiksell), Stockholm.
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STEN O KARLSSON

Som det rika landet Gosen
1938 års Finspångs-undersökning i backspegeln

1938 fyllde finspongs metallverk 25 år. Jubileet skulle firas med
en monografi om företagets och ortens moderna utveckling. Men publice-
ringen kom att skjutas på framtiden för att till slut begravas i Svenska Metall-
verkens arkiv där den blev liggande under mer än 60 år. Syftet med detta
kapitel är att borsta bort arkivdammet från dessa tidsdokument som enligt
min mening i lika hög grad speglar epokens utopiska idéer som metallarbetar-
familjernas liv för sextiofem år sedan. Denna dubbelexponering gör dem inte
mindre intressanta. 1938 hade socialdemokratin framgångsrikt regerat Sveri-
ge i fem år. Trettiotalskrisen föreföll övervunnen och byggandet av Per Albins
folkhem verkade kunna påbörjas. När SAF och LO samma år på Grand Hotell
i Saltsjöbaden tecknade ett historiskt avtal om arbetsfred lades en viktig grund.
Ett nytt, rationellare, samhälle där klasserna samverkade för den gemensam-
ma välfärden tycktes vara möjligt. En ljus framtidssyn kom också att anslå
grundtonen för arbetet med 1938 års undersökning av Finspång. Men över
Europa och världen hade samtidigt mörka moln tornat upp sig.

Samma år som Metallverken jubilerade segrade Franco-fascismen i Spa-
nien och under våren tvångsanslöts Österrike till Tredje riket. I september
jublade britterna när Chamberlain kom hem från München med budska-
pet om ”fred i vår tid”. Men jublet tystnade snart. ”Kristallnatten” i novem-
ber blev en kuslig varning om att Hitler hade andra planer. Även i Finspång
skulle man de närmaste åren få annat att tänka på än lokala hyllningsskrif-
ter över industrisamhällets framsteg. 

Jubileumsundersökningens syfte och uppläggning
Jubileumsundersökningens huvudsyfte var att belysa den ekonomiska och
sociala standard som Metallverkens anställda uppnått genom sina egna och
företagets insatser under epoken. Det grundtema som slogs an kan beskri-
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vas med Internationalens berömda strof: ”från mörkret stiga vi mot ljuset”
– och inget konstigt med det, en hyllande tendens är naturlig när det gäl-
ler en genre som jubileumskrönikor.

Samtidigt skulle den tänkta monografin medvetet avvika från konventio-
nella jubileumsskrifter. I stället för att som brukligt betona företagsledning-
ens insatser i äldre tider, eller detaljbeskriva bostadsmiljöer eller förenings-
liv, ville man åstadkomma ett brett ”tvärsnitt” över de anställdas samtida lev-
nadsförhållanden.1 Undersökningen skulle primärt omfatta de cirka 1 100
arbetarna, och i andra hand de 150 ingenjörerna och tjänstemännen, vid
Metallverken. De anställda på ortens andra storföretag, STAL, föll således
helt utanför studiens ramar. Metallverkens chefstjänstemän ingick inte hel-
ler i undersökningen som totalt skulle beröra 780 hushåll (många av de yng-
re arbetarna saknade eget hushåll).

Planeringsuppdraget tillföll kamrer John Ekström somden  25 januari 1936
kunde avlämna en första plan för undersökningens uppläggning. Ekström
föreslog att undersökningen skulle delas in i tre huvuddelar. För varje under-
sökningsdel formulerades särskilda intervjuformulär.

A-undersökningen skulle inriktas på de anställdas sociala härkomst samt
nuvarande arbets-, inkomst-, familje- och bostadsförhållanden. Vad gällde
arbetsförhållandena skulle särskilt intresse ägnas åt rationaliseringens effek-
ter på industri- och kontorsarbetet. I sammanhanget borde också belysas ”for-
merna för förhandling och samarbete mellan arbetsledning och personal
särskilt när det gäller att övervinna det dagliga arbetets friktionsanledning-
ar”.2 Jämförelser av villkoren vid andra företag i och utanför Finspång kun-
de berika studien.

B-delen skulle ha levnadsstandarden och konsumtionen i fokus. För det-
ta syfte skulle ett antal husmödrar anmodas att föra dagliga och detaljera-
de dagböcker över sina inköp under ett år. För besväret skulle de belönas
med 30 kr, de bästa dagböckerna skulle dessutom erhålla en premie. Pro-
blemet med dagböckerna var att en viss skevhet uppstod eftersom de som
åtog sig uppgiften ”torde representera en elit som ifråga om ordningssam-
het och förtänksamhet höjer sig åtskilligt över genomsnittet”. Hushållsböck-
erna kunde därför förväntas visa hur man idealt kunde leva på en viss
inkomst, snarare än hur flertalet faktiskt levde. Förutom hushållsdagböck-
erna skulle hemintervjuer genomföras i ett urval av familjer – vart femte hus-
håll – enligt ett uppställt formulär som också innehöll frågor av ”ingående
och intim natur”. Av detta skäl kunde intervjuare från orten inte användas.
Kanske kunde man be Socialpolitiska institutet i Stockholm om hjälp?

16 | Sten O Karlsson



När man senare (1941) diskuterade monografins innehåll, beslutades att
B-undersökningen i sin helhet skulle utgå. Några närmare motiveringar till
detta har jag inte kunnat finna.

Vad gällde C-undersökningen skulle den helt inriktas på bostadsförhål-
landena. Här kunde man använde de frågeformulär som Socialstyrelsen utar-
betat för Bostadssociala utredningen.3 För ett riktigt ifyllande av formulä-
ret krävdes dock sakkunnig experthjälp vilken man hoppades få från
bostadsinspektionen i Norrköping.

Med diffusare relation till A-, B- och C-studierna angavs också andra ange-
lägna undersökningsobjekt. Till exempel pendlingen med buss, bil och cykel
mellan Finspång och Lotorp, varudistributionens, hälso- och sjukvårdens
organisering, barnens uppfostran och utbildning, folkrörelserna och fritids-
livet.

Ingen av dessa ansatser förverkligades.
Med hänsyn till Finspongs förnämliga industrihistoria kunde inte heller

en kortare ”historisk inledning” undvaras. Man förlitade sig här på möjlig-
heten av att kunna rekonstruera vissa ekonomiska och sociala förhållanden
(till exempel löner) med hjälp av äldre personers hågkomster. Särskilt intres-
sant vore att rekonstruera släkttavlorna för vissa bruksarbetarfamiljer med
vallonsk härstamning, ”illustrerade medelst goda bilder av olika folktyper”.4

Även bebyggelsens och bostadstypernas historiska utveckling var av stort
intresse.

Undersökningens aktörer
Inför undersökningen bildades en lokal kommitté bestående av ett dussin-
tal personer. Vid ett kommittémöte den 18 maj 1937 var följande ledamö-
ter närvarande.5

• Redaktör Elmgren. Arbetade med det lokala föreningslivet och i synner-
het fackföreningarna. Elmgren skulle också, på direktör Olssons förslag,
undersöka utbildningen.

• Paul Gustafsson, ordförande i avdelning 97 1931–37, fungerade tillsammans
med sin hustru som instruktör för hushållsböckerna.

• Ivar Skeppstedt, verkmästare och före detta facklig förtroendeman. Hans
funktion i undersökningen är oklar. 

• Fritz Skeppstedt, vice ordförande i avdelning 97. Även hans roll är diffus. 
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• Byråchef Nyström. Skriver ett manuskript som G Hedin 1941 (se nedan)
inte vill ha med i monografin. Det framgår inte vilken byrå Nyström är
chef för, eller vad manuskriptet skulle ha handlat om. Gissningsvis bor-
de den ha rört B-undersökningen.

• Fru Sigrid Eklund, förste assistent vid Stockholms barnavårdsnämnd.
Hade efter samtal med Metallverkens direktör Olsson tagit på sig att ut-
föra hushållsundersökningens empiriska del.

• Fröken Anna-Greta Nordström från Stockholms barnavårdsnämnd. Assi-
stent till Sigrid Eklund inom hushållsundersökningen.

• Fru Gustafsson. Uppgiftslämnare för densamma. Hustru till Paul Gustafs-
son och instruktör för hushållsböckerna. Starkt misstänkt för delaktighet
i ”arbetarhustruns” berättelse (se nedan).

• Ingenjör Arvid Lönnegren. Hans roll i undersökningen anges inte. 

• Fröken Brita Mårtensson. Intervjuare i A-undersökningen. Dotter till en
verkmästare (eller arbetare) vid FM. Troligen delaktig som informatör i
”arbetarhustruns” berättelse.

• Kamrer John Ekström, undersökningskommitténs sekreterare. Projektera-
re och ansvarig för A-undersökningen som beräknades vara färdig till den
1 augusti 1937.

Utanför kommittén skulle också följande personer involveras i undersök-
ningen:
• Fru Ingeborg Hanström. Före detta bostadsinspektris i Norrköping. Genom-

förde ensam C-undersökningen. Inspekterade och mätte upp sammanlagt
867 bostäder i och utanför Finspång, Undersökningen var klar den 17 mars
1937.6

• Hr Freij, kommunalkassör. Hade av Metallverken ombetts att kartlägga
den frireligiösa rörelsen

• Dr G Hedin, John Ericsongatan 1, Stockholm. Statistiker. Erhöll i novem-
ber 1938 uppdraget att organisera den statistiska bearbetningen av de insam-
lade uppgifterna och att redigera monografin.

• Ahlberg, författare till den ”sociologiska delen” av monografin. Beröms av
Hedin (som verkar ha rekryterat honom). Ahlberg hade bett direktör Ols-
son att få redigera sitt manus själv
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• ”Arbetarhustrun”. Mystisk pseudonym som enligt Hedin skriver en ”ena-
stående” rapport. Men ”författarinnan” bör få veta att hon skriver lite väl
journalistiskt, att dispositionen är oklar och att åtskilligt bör strykas.

• Direktör (Ivar) Olsson.7 Metallverkens chef i Finspång. Tar initiativ till
undersökningar och kontaktar lämpliga undersökare. Verkar ha haft det
avgörande inflytandet över projektet. Har eventuellt talat med professor
Wahlund om maskinell databearbetning? Denna kontakt kan också ha
tagits av Olssons efterträdare.

• Professor Sten Wahlund, Stockholms Stads Statistiska kontor. Rådgivare
angående databearbetning med hålkort vilken också utförs under Hedins
ledning.

Vad jag har kunnat finna av materialet finns det alltså inga belägg för att någon
jubileumsmonografi verkligen publicerades. I alla fall förelåg den ännu inte
1941. Undersökningen resulterade i stället i ett antal otryckta delrapporter. 

För det första finns tidiga sammanställningar av de olika delundersök-
ningarna från 1937–38; bl.a. en socialstatistisk undersökning av Metallverkens
anställda, inklusive tjänstemännen. För det andra föreligger mer utarbeta-
de versioner som Hedin sattes att redigera 1941. För det tredje finns den märk-
liga rapporten Finspong. Några synpunkter på samhället och dess invånare förr
och nu av en arbetarhustru.

Av någon anledning lyftes alltså 1941 hela B-undersökningen bort från den
tänkta slutpublikationen. Samtidigt snävades syftet in till att enbart omfat-
ta Metallverkens ”arbetarstam”. Ingen av åtgärderna fick någon närmare moti-
vering. Jag skall i det följande försöka sammanfatta bilden av den typiske arbe-
taren vid Finspongs Metallverk och hans samhällsmiljö så som den framträ-
der i 1938 års undersökning. Däremot kommer inte de historiska avsnitten
att närmare beaktas. Jag kommer att dela upp sammanfattningen i fem teman:
1) Bilden av metallarbetaren och metallarbetet, 2) Familjeliv och vardagskul-
tur, 3) Det lokala föreningslivet, 4) Metallarbetarnas bostadsförhållanden, samt
5) Finspång 1938 ur en arbetarhustrus perspektiv. 

Bilden av metallarbetaren och metallarbetet
Av Metallverkens arbetare detta år kom drygt hälften från orten eller från
Risinge församling. Ytterligare 17 procent var från övriga Finsponga läns
härad, främst Hällestad, och nästan 86 procent var födda i länet. Av de övri-
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ga kom de flesta från bruks- och metallarbetarregioner i Örebro och Väst-
manlands län. Som jämförelse kan nämnas att av tjänstemännen hade 3/5
sitt ursprung utanför Östergötland. 2/3 av företagets arbetare kom från arbe-
tarklassen och i 55 procent av fallen hade fadern varit industriarbetare. 30
procent var söner till bönder, lant- eller skogsarbetare. Trots den stora ande-
len landsbygdsfödda och med tanke på hur liten industriarbetarstammen
varit före 1913 hade hela 28 procent av Metallverksarbetarnas fäder varit
anställda på företaget eller dess föregångare. Mer än hälften hade en far, son
eller bror på Metallverken. Sönerna hade börjat som lärlingar vid 14–15 års
ålder för att bli hjälparbetare vid 17–18. Utredarna förutspår att rekrytering-
en från landsbygden kommer att avta eftersom arbetarstammen i Finspång
nu nått en sådan storlek att den till stor del kunde reproducera sig själv.

Finspångs unga arbetare gifte sig anmärkningsvärt tidigt vilket utredar-
na förklarade med att de tämligen snabbt uppnådde maximilön inom sitt
yrke. Andra orsaker kunde vara de låga levnadskostnaderna på orten och
bristen på nöjesliv, vilket gjorde familjelivet relativt attraktivare.8

Arbetsstyrkan på Metallverken var överhuvudtaget ungdomlig. Av tusen
arbetare var bara 160 äldre än 36 år medan hela 631 var yngre än 26. Bara
under de två åren 1934–35 hade 260 nya arbetare anställts. De största
arbetsplatserna på Metallverken var valsverket, tubverket, tråddrageriet,
gjuteriet och mekaniska avdelningen i nu nämnd ordning. Rörligheten mel-
lan avdelningarna var inte stor, 80 procent blev kvar på den avdelning där
de börjat.

Arbetsstyrkan delades in i tre lönekategorier: yrkesarbetare, arbetare med
viss yrkesskicklighet samt grovarbetare. Till yrkesarbetarna räknades mekani-
ker, smeder, modellsnickare, elektriker, plåtslagare, metalltryckare, svetsare,
murare och stenarbetare.

”Viss yrkesskicklighet” ägde gjutare, tråddragare, metallpressare, tubdra-
gare, glödgare, valsare, träarbetare, maskinister, kabelspinnare, förtunnare och
förrådsarbetare. Dessa ”rutinarbetare”, ”tempoarbetare” (tysk term) eller ”semi-
skilled workers” utgjorde den dominerande huvudgruppen.

Som grovarbetare räknades bland andra hantlangare, gjutgodsrensare
och ugnsskötare. Som en fjärde och femte grupp räknades arbetare under
21 respektive 18 år. Bland dessa fanns 19 respektive 3 kvinnor. Dessutom ägde
och drev Metallverken ett jordbruk som sysselsatte ett 20-tal arbetare. Fem
procent av företagets hela arbetskraft bestod av äldre arbetare med nedsatt
arbetskapacitet.

Yrkesarbetarna som utgjorde 10 procent var de som tjänade bäst, följda av
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grovarbetarna (30 procent). Sämst tjänade den dominanta mellangrupp som
utgjorde 45 procent av arbetsstyrkan.9 I de stora åldersgrupperna var dock skill-
naderna mellan yrkeskategorierna marginella. Att klyftorna mellan yrkesgrup-
perna minskat kunde enligt utredarna bli ett framtida problem då incitamen-
tet till yrkesutbildning riskerade att minska. Den typiska årsinkomsten för
Metallverkens arbetare låg kring 2 800–3 000. De yngre låg dock lägre. Som
jämförelse låg tjänstemännens årslöner i intervallet 2 500–3 500 medan en
ingenjör kunde komma upp i 6 000–7 000. Huvuddelen av arbetet utfördes
på ackord som fastställdes i kontinuerliga lokala förhandlingar mellan fack-
föreningen och arbetsgivaren. Minimilönen var därför av underordnad bety-
delse. På grund av att levnadskostnaderna stadigt sjunkit sedan 1924 hade
lönernas fluktuationer uppåt och nedåt inte kunnat hindra en höjd reallön.

Den vanligaste arbetstidsformen vid Metallverken var treskift (43,5 pro-
cent) medan drygt 10 procent arbetade tvåskift; resten gick på dagtid. Skift-
arbete förekom dock bara på sex avdelningar: mekaniska verkstaden, vals-
verket, gjuteriet, tubverket, tråddrageriet och pressverket. 2/3 av arbetarna
hade någon gång arbetat övertid.

Var sjunde arbetare hade någon gång varit utsatt för arbetsskador. De van-
ligaste var krossår (45 procent), mest på gjuteriet och valsverket, samt skär-
sår (32 procent) huvudsakligen vid valsverket. Brännskador (3,7 procent) före-
kom främst på gjuteriet. Olycksfallsfrekvensen på Metallverken var avsevärt
högre än i annan industri, och även något högre än vid andra metallmanu-
fakturverk. Olycksfallen visade dock en sjunkande tendens med åldern och
särskilt utsatta, på grund av ovana, var 15-åringarna. Under högkonjunkturår
med många nyanställda, t.ex. 1929, ökade också olyckorna markant. Bety-
delsen av individens egen del i olyckorna var omöjlig att fastställa.

Vid sjukdom kunde arbetarna få hjälp av den s.k. Medicinfonden till vil-
ken alla var anslutna. 3/4 tillhörde också någon sjukkassa, de äldre i större
utsträckning än de yngre. Drygt 2/3 av arbetarna var livförsäkrade men här
var förhållandet mellan generationerna det omvända. Bolaget betalade dess-
utom ut 240 kr per år till varje pensionerad arbetare. Eftersom de flesta sjuk-
domsfallen var av kortvarig art, och tre dagars karens gällde, utgick oftast
ingen sjukkasseersättning. Detta kan ha bidragit till att endast 1,6 procent
av hela anställningstiden var sjuktid. De vanligaste sjukdomarna var influ-
ensa, magsår och blindtarmsinflammation. Ischias, nervsjukdom och reu-
matism var också vanliga åkommor. Däremot var lungsjukdomar ovanliga,
trots de oundvikliga luftföroreningarna i arbetslokalerna.

Under 30-talets lopp hade nästan var tredje arbetare någon gång gått
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arbetslös. 128 stycken hade varit utan arbete i mer än ett år. Värst hade arbets-
lösheten varit 1933 då 10 procent av arbetsstyrkan gick utan arbete. Arbetar-
na hade vid arbetslöshet i liten utsträckning anlitat samhällshjälp utan hade
istället lyckats få försörjning inom jord- eller skogsbruket. Övervägande var
det yngre arbetare som blev arbetslösa medan detta i obetydlig grad drab-
bade de över 50 år. Grovarbetare, som ofta var unga, blev betydligt oftare
arbetslösa än yrkes- och rutinarbetare.

Drygt 6 procent av arbetarna, främst de äldre, tillhörde frireligiösa för-
samlingar. Ännu färre, 4 procent, var organiserade nykterister, främst de yng-
re. Däremot deltog nästan 12 procent i någon studiecirkel, bland de yngre
nästan 16 procent. Ännu mer dominerande var de unga arbetarna som med-
lemmar i idrottsföreningar. Av de knappt 20 procent som var medlemmar
utgjorde äldre arbetare bara drygt 3 procent.

83 procent av Metallverkens arbetare hade enbart folkskola/fortsätt-
ningsskola. Bara 7 procent hade genomgått lärlingsutbildning medan 8 pro-
cent hade påbyggnad med praktisk skola eller korrespondensinstitut. Trots
att yrkesbetonad fortsättningsskola först 1933 införts i Finspång, hade hälf-
ten av de yngre arbetarna genomgått sådan. De yngres folkskoleutbildning
var också mer gedigen än såväl de äldre finspångarnas som riket i sin hel-
het. I Finspång gick man till skillnad från landsbygden i A- eller B-skola.

Familjeliv och vardagskultur
I den så kallade B-undersökningen hade 25 ”särskilt hushållssamma och ord-
ningssamma” arbetarfamiljer fått föra dagböcker över sina utgifter. Dessutom
hade 104 arbetare och tjänstemannahushåll fått besvara en enkät om hur de
använde sina inkomster. Vad gällde välfärdsnivån, mätt som konsumtion per
familjemedlem, visade denna en tendens att sjunka med antalet barn. En
tämligen trivial slutsats.

Undersökningen visade att de sex mest utgiftskrävande behoven i en arbe-
tarfamilj var: animaliska matvaror (särskilt mjölk och grädde), följt av klä-
der och skor, vegetabiliska matvaror (särskilt mjöl), hyra (av en lön på 3 200
kr gick bara 267 till bostad), förenings och försäkringsavgifter samt skatter
(209 kr). Av 606 arbetarhustrur var 311 livförsäkrade. De uppgivna summor-
na för tobak, öl, vin och sprit var mycket blygsamma. Den vanligaste dryck-
en förutom mjölk verkar ha varit svagdricka och läskedrycker.

Vilka säregenheter kunde då Finspång uppvisa jämfört med övriga lan-
det? Det mest påfallande var de mycket låga hyrorna, bara hälften mot riks-
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snittet. Finspångarna åt också mindre kött och köpebröd, drack mindre kaf-
fe och sprit än landet i övrigt. Istället konsumerade man mer mjölk, mjöl,
grönsaker och frukt; ”i huvudsak en förskjutning mot sundare konsumtions-
varor” som rapportören belåtet kunde notera. Andra lokala säregenheter var
låga utgifter för barnens skolgång, vilka berodde på det långt utvecklade kost-
nadsfria skolväsendet. Även sjukvårdskostnaderna, var av likartade skäl, ovan-
ligt låga.

Undersökarna noterar att Finspångsborna, ”oaktat de lantliga omgivning-
arna”, levde på ”stadsmaner”. De flesta av förnödenheterna inhandlades i
minut hos samhällets butiker. Av dessa intog Konsumtionsföreningen och
Handelsföreningen (grundad 1897) framskjutna platser. En viss självhushåll-
ning på den egna täppan förekom vad gällde grönsaker och potatis. Av bön-
derna köptes understundom ägg och till jul en halv gris. Man noterade ock-
så att lottsedlar var en regelmässig utgift i Finspång och särskilt ”den nya
form av lotteri som benämnes tippning” kunde uppgå till den smått ofatt-
bara summan av både 1 och 2 kronor i veckan.

25 av de 104 undersökta familjerna hade haft egnahem. Till skillnad från
den sällsynta telefonen hade radiomottagare förekommit i 85 fall och gram-
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mofon i 13. Fyra hushåll hade ägt ett piano. Nästan alla hade ägt en symaskin
men bara 20 hade haft dammsugare. Medan endast 73 familjer ägt böcker
hade nästan alla hållit en daglig tidning (socialdemokratiska Folkbladet domi-
nerade stort) plus någon veckotidning (vanligast var Allers Familjejournal ).
I 11 hushåll hade funnits motorbåt och i 20 roddbåt. Bland dem som bod-
de långt från arbetsplatsen användes för resorna trampcykel av 91, motor-
cykel av 7 och bil av 3.

Av metallarbetarnas hustrur visade sig drygt 40 procent födda i Risinge
mot 46 för männen. 88 procent hade sina rötter på landsbygden. En vanlig
kombination var att mannen kom från industriarbetarhem medan kvinnan
var bonddotter. I 113 av fallen var båda makarna från Risinge eller från grann-
socknen Hällestad. Dock visade det sig att bara 9 procent av kvinnorna kom
från metallarbetarfamiljer mot 22 för männen. Makarna var oftast jämngam-
la och hade vanligen ingått äktenskap innan mannen fyllt 28 år. Det vanli-
gaste barnantalet var två barn per familj.

Refererande till den aktuella debatten i befolkningsfrågan kunde under-
sökarna konstatera att även i Finspång var fruktsamheten i tydligt avtagan-
de. Den låg på samma nivå som i städerna och betydligt under landsbyg-
den. Helt barnlösa äktenskap av storstadstyp var dock ovanliga i Finspång.
Enligt ”Arbetarhustruns” rapport tillämpades frivillig barnbegränsning på
orten. Men det var svårt att se något entydigt samband mellan inkomstni-
vå och antal barn, möjligen fanns ett visst positivt samband. 

Nämnas kan i detta sammanhang att en metallarbetarfru från just Finspång
hade figurerat först i Morgonbris spalter för att sedan dyka upp även i Alva
och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan 1935. Hon hade här fått repre-
sentera den unga intelligenta människan, fostrad och upplyst genom folkrö-
relsearbete, som av hänsyn till familjens levnadsstandard bedrev frivillig bar-
nbegränsning. Myrdals såg ingen anledning att klandra henne för detta, av
ett till tidens krav illa anpassat samhälle, påtvingade beteende.10

Det lokala föreningslivet
Finspångaren visade sig var en föreningsmänniska av atletiska mått. Mellan
15 och 60 års ålder var han/hon i genomsnitt med i sex olika föreningar. De
82 föreningarna hade tillsammans 22 728 medlemmar; en anmärkningsvärd
siffra med hänsyn till att Finspångs invånartal bara uppgick till 5 727 perso-
ner. Rapportör Elmgren såg i detta mycket glädjande psykologiskt faktum:
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[…] föreningslivets gemensamma egenskap: att vända medlemmens blick
bort från det egna lilla jagets intresse till något vidare, föreningens väl och
ve. Denna kollektivistiska tendens leder i sitt högsta uttryck till samhälls-
intresse.11

Fackföreningarna
Vad gällde den fackliga rörelsen var metallarbetarnas avdelning 97, som bil-
dats 1903, helt dominerande. Vid årsskiftet 1937–38 hade den 1 688 medlem-
mar. Hos övriga LO-fackföreningar var de 267 medlemmar som bodde på
orten fördelade på följande yrkesgrupper:

Järnvägsarbetarna (63); Handelsanställda (43); Målarna (32); Grovarbe-
tarna (29) Lokförarna (26); Livsmedelsarbetarna (19); Fastighetsarbetarna (16):
Byggnadssnickarna (15); Lantarbetarna (12) och Elektrikerna 12 medlemmar.

LO-facken var sedan 1928 samordnade i Risinge fackliga centralorgani-
sation vilken bildats på Metall-97:ans initiativ.

I Finspång var även syndikalismen representerad genom ett LS som bil-
dats under ett anläggningsprojekt 1916. Ortens LS hade vid Elmgrens under-
sökning haft 82 medlemmar.

De politiska partierna
Vad gällde de politiska organisationerna hade en SAP-kommun bildats 1907.
SAP hade sedan 1934 hela 23 ledamöter i kommunfullmäktige mot 7 för övri-
ga partier. En socialdemokrat, Ivan Larsson, var också kommunfullmäktiges
ordförande. Genom att Metall-97:an 1934, för andra gången, kollektivanslu-
tit sina medlemmar kunde SAP-kommunen räkna 1 351 medlemmar 1938. Vad
gällde ungdomsrörelsen hade en föregångare till SSU bildats 1907. Sedan 1920
hette klubben Frihet och hade 200 medlemmar. I Finspång hade även en Soci-
aldemokratisk Kvinnoklubb bildats 1923 som dock 1928–33 varit tillfälligt ned-
lagd på grund av partiets linje att inga särskilda kvinnoorganisationer behöv-
des. 1938 hade medlemstalet ändå uppgått till 92. Sedan 1935 fanns vidare en
kristen socialdemokratisk grupp på orten med 65 medlemmar. Folkets
Hus/Folkets Park-rörelsen, med anor sedan 1906, hade 1937 kunnat inviga
ett nytt Folkets Hus vid Bergslagsvägen. Det gamla, uppfört 1923, hade där-
vid sålts till Norra Östergötlands Konsumentförening. I det nya Folkets Hus
fanns festsal för 506 personer och tre mindre möteslokaler. Huset inrymde
också bibliotek, konditori, kafé, bageri samt förnämliga brottningslokaler.
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Socialdemokratin hade inte alltid haft politiskt monopol i Finspång. Vid
partiklyvningen 1917 hade en vänsterkommun (senare SKP-kommun) bil-
dats som även fått med sig ungdomsklubben Revolt. Vänsterkommunen som
varit stark i början hade efter Zeth Höglunds återgång till SAP 1925 förlo-
rat de flesta av sina medlemmar.12 Även Socialistiska Partiet (bildat av den
ur SAP uteslutne Albin Ström och den ur SKP uteslutne Karl Kilbom) hade
sedan 1934 en kommun med 14 medlemmar. SP-kommunen var dock bara
aktiv vid valen.

Frikyrkorna
Av Metallverkens arbetare tillhörde 6,5 procent någon av Finspångs sex fri-
religiösa församlingar. Dessa var Finspongs Missionsförsamling med sin Mis-
sionskyrka byggd 1908; Baptistförsamlingen med eget kapell byggt 1915;
Metodistförsamlingen med egen kyrka sedan 1932 och 82 medlemmar; Beta-
niaförsamlingen bildad 1927 med eget kapell från och med 1932 och 145 med-
lemmar; Frälsningsarmén med egen lokal sedan 1905 och 57 aktiva, varav 34
soldater; samt slutligen KFUM som etablerat sig i Finspång 1922. 1938 hade
man 30 medlemmar och ett antal syföreningar med 50 aktiva.

Idrottsrörelsen
Idrottsföreningarna hade lockat 19,4 procent av Metallverksarbetarna att bli
medlemmar. Med kappspringning – i långbyxor och kavaj – i Auroraparken
hade idrottsrörelsen 1907 fått en första – om än inte flygande start. Samma
år bildades, på initiativ av friherrinnan Fleming, ortens första idrottsförening:
Finspongs IF. Sju år senare bildades Finspongs IK som fick en storhetstid inom
friidrotten 1923–29 då ett par av medlemmarna tävlade mot namn som Edvin
Wide och Paavo Nurmi. Finspongs SK hade bildats av fotbolls- och bandy-
intresserade FIK:are som där inte fått tillräckligt utlopp för sina intressen. FSK
ombildades 1923 till Finspongs AIF på kommunistiskt initiativ, men lämna-
de AlF-rörelsen 1928. Ortens klart största idrottsförening Finspångs AIK hade
bildats 1937 genom en sammanslagning av FAIF och FIK.

Finspångs Simsällskap, som bildats 1921, bedrev en omfattande simskole-
undervisning med stöd från Metallverken, STAL och kommunen. De senas-
te åren hade dessutom två skolidrottsföreningar kommit igång. En för folk-
skolans och en för mellanskolans elever.
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Nykterhetsrörelsen
Nykterhetsrörelsen appellerade 1938 bara till 4 procent av metallverkens arbe-
tare. Redan 1883 hade IOGT-rörelsen nått Finspång. I brukspatron Ekman,
som inte gillade de lyckta dörrarna, fick man en hätsk motståndare. IOGT-
logen hade emellertid genomgått en renässans efter 1927 och kunde nume-
ra räkna 123 medlemmar. Man hade också byggt upp ett eget bibliotek med
500 band som dock sedan 1937 ingick i det kommunala Folkbiblioteket. 1907
hade den socialistiska Verdandi-logen Ljusbringaren bildats. Även den motar-
betades av bruksledningen. Den erkändes dock 1911 och fick tillåtelse att
använda möteslokalen ”Kulan”. Fram till 1926 hade Verdandilogen styrts av
vänsterkommunens medlemmar. Genom bilismens tillväxt fanns sedan
1929 även en MHF:avdelning med 80 medlemmar. Att nykterhetstanken ändå
varit stark i Finspång visades av att 2 198 Risingebor röstat för spritförbud
och bara 755 emot i 1922 års förbudsomröstning. 1909–10 hade siffrorna varit
ännu tydligare: 3 334 mot 3.

Hushållningsundersökningen skulle visa att alkoholkonsumtionen även
1937 var minst sagt måttlig.

Bildningsrörelsen
I bildningsrörelsernas studiecirklar deltog 17,6 procent av metallverkens arbe-
tare. Siffran skulle förmodligen varit ännu högre om inte skiftarbetet lagt
hinder i vägen. Redan 1905 hade en Föreläsningsförening bildats på brukspas-
torns och bruksdisponentens initiativ. Den hade fått bidrag från kommu-
nen, Nordiska Artilleriverkstäderna och Stens Bruk. Även här byggdes ett
eget bibliotek upp med 800 band. Föreningens ledande krafter hade varit
präster och lärare. En ABF-avdelning hade bildats 1921. Dess bibliotek
inrymde 1937 ett imponerande bokbestånd på 3 603 band. Året därpå hade
man 27 cirklar med 420 medlemmar igång vilka delvis finansierades med
kommunala anslag. Totalt hade ABF samma år 4 140 medlemmar. Denna
häpnadsväckande siffra på en ort med 5 500 invånare förklarade Elmgren
med att vissa medlemmar betalade avgift flera gånger!13

Konsumentkooperationen
En Finspongs Konsumtionsförening, som dock genomgick en ekonomisk kris
på grund av det dramatiska prisfallet efter 1919, hade bildats 1915. Tio år sena-
re hade FKF slagit sig ihop med konsumtionsföreningarna i Doverstorp,
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Sonstorp, Ljusfallshammar och Prästköp till Norra Östergötlands Konsum-
tionsförening. 1937 hade man, som redan nämnts, övertagit Folkets Hus loka-
ler och där inrättat ortens första varuhus. 1938 hade NÖK 1 170 medlemmar
i Finspång och 2 575 totalt i regionen.

Finspång som boende- och livsmiljö
Risinge församling hade 1936 haft 10 307 invånare. Av dessa bodde 64,2 pro-
cent i Finspång. Året innan hade andelen varit 51,6. På bara ett år hade tätor-
ten alltså ökat sin andel av befolkningen med 12,6 procent. Risinge genom-
gick detta enda år alltså en kraftig urbanisering och en flykt från jordbru-
ket till industrin. Samma år hade de båda storföretagen Metallverken och
STAL tillsammans 2 000 anställda, varav 400 tjänstemän. Båda företagen
hade alltsedan starten 1913 kunnat visa en kraftig ökning av såväl produk-
tionen, arbetsstyrkan som lönenivån. Uppgången hade dock tillfälligt bru-
tits under de djupa depressionerna 1921–2214 och 1931–33.15 Men 1938 råd-
de sedan några år högkonjunktur och industriföretagen sökte ivrigt efter nytt
folk.

Finspongs Metallverk ägde 21 fastigheter i tätorten. Fastigheterna inrym-
de sammanlagt 371 lägenheter. Utanför tätorten ägde Metallverken dessutom
7 bostäder i Grosstorp, Nyhem, Sonstorp och Rämninge. Samtliga under-
söktes av fru Hanström mellan oktober 1936 och februari 1937. Hon hann
därutöver också med att inspektera ytterligare 253 privata lägenheter och egna-
hem i Finspong och 236 utanför orten. Sammanlagt ”hemsöktes” 863 famil-
jer (3 031 personer) av den idoga bostadsinspektrisen. 43 procent av de under-
sökta lägenheterna hade tillhört Metallverken. Återstoden var självägda, för-
utom 8 som tillhörde HSB.

Fru Hanströms febrila forskarnit avslöjade bland annat att bostadsbe-
ståndet i Finspång tiodubblats på 50 år. Sedan 1913 hade det fyrdubblats.
Åren 1915–16 hade STAL byggt bostäder på Östermalm och Södermalm vil-
ket fördubblat lägenhetsbeståndet. Även 1929–30 och 1934–37 hade orten
upplevt ”byggboomer”. Från och med 1920 hade två rum och kök börjat
konkurrera med den dominerande bostadstypen, ett rum och kök; som dock
fortfarande svarade för 52,2 av bostadsbeståndet. Bakom denna förändring
låg en övergång från bolagshus till egnahem.

En stor del, 3/4, av Metallverkens bostäder härstammade från tiden före
1913. Närmare hälften var till och med äldre än 55 år, till exempel de gam-
la smedshusen vid Bruksgatan. Istället för att bygga i egen regi stödde nume-
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ra bolagen arbetarens och tjänstemannens eget byggande med billig tomt-
mark, byggnadslån eller borgen genom AB Finspongs Egnahem. De egna
hemmen byggdes oftast med två lägenheter, den andra var avsedd för uthyr-
ning, oftast till släktingar eller vänner. Vissa arbetare hade, likt moderna bruks-
torpare, valt att bosätta sig på den omgivande landsbygden varvid några mås-
te ägna upp till två timmar varje dag till resor. Av de egna hemmen hade
69 procent tillkommit efter 1926. 2/3 av alla bostäder hade trädgårdstäppa
eller planteringsland vilket enligt rapportskrivaren gjorde det befogat att tala
om Finspång som en trädgårdsstad. Men bara 1/3 hade vatten och avlopp
indraget. Ännu färre, 1/4 hade centralvärme. Lika ovanligt var det med WC.
Rent bristfälliga bostäder var dock ovanliga, bara 1/5 kunde klassas som såda-
na, vanligen låg de utanför tätorten. Här fanns också en stor del av de barn-
rika familjerna, vilka i övrigt bodde i Metallverkens bolagshus.

Trångboddheten visade sig i Finspång vara väsentligt högre än både i riket
som helhet och i grannstaden Norrköping. Det var också vanligare i Fin-
spång att ogifta vuxna personer av olika kön bodde ihop. En annan egen-
het var att köken var jämnstora med rummen. Genomsnittsstorleken på en
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bostad var 40–50 kvm. Av rummen användes 6 av 10 som sovrum och res-
ten som oanvända ”finrum”. Sju av tio kök användes som sovplats. Hyran
i Metallverkens bostäder var låg medan boendekostnaden för egnahemsäga-
ren kunde vara dubbelt så hög. Å andra sidan var boendekvaliteten i det sena-
re fallet väsentligt högre.

Finspång 1938 ur en ”arbetarhustrus” perspektiv
Finspong. Några synpunkter på samhället och dess invånare förr och nu är ett
märkligt aktstycke. Redan i inledningen väcks misstanken att det knappast
är någon ordinär arbetarhustru som hållit i pennan. Här talas om de krav
som ställs på den moderna husmodern genom ”industrins utveckling”. Den
moderna husmodern ställs till exempel inför komplicerade inköpsval där hon
helst bör vara en driven näringsfysiolog. Som mor och barnuppfostrare bör
hon dessutom vara skolad barnpsykolog om inte den snabba kulturutveck-
lingen skall göra hennes barn till missanpassade ”så kallade problembarn”.

Kultur är något levande. Det är att människorna söka bättre bemästra sina
livsvillkor. Detta sker på grundval av höjd produktivitet, med högre form
av socialt liv som följd.

Formuleringarna skulle kunna vara hämtade ur Myrdals Kris i befolknings-
frågan. Här fanns samma budskap om den moderna människans plikt att
acceptera och anpassa sig till en utveckling som i sista hand bestämdes av
teknikens framsteg. Det är också lätt att i arbetarhustruns berättelse hitta
samma patos för den nya rationella livsstil och nya människoideal som
genomsyrat funktionalisternas Stockholmsutställning 1930 och deras mani-
fest acceptera från 1931. Reportaget, med sin blandning av medelklassmora-
lism, socialistisk progressivism och ohämmad framstegsoptimism, är i hög
grad ett barn av sin tid. Som sådant är det ett idéhistoriskt intressant doku-
ment. Som en sanningsenlig skildring av det ”verkliga” tillståndet i Finspång
1938 är det av naturliga skäl inte lika tillförlitligt. I skildringen finns en starkt
idealiserande tendens som ger Finspång ett utopiskt drag av svenskt mönster-
samhälle; en lokal prototyp till det Folkhem som socialdemokratin just bör-
jat lägga den socialpolitiska grunden till. I arbetarhustruns berättelse om
Finspång verkar ibland den lokala arbetarrörelsen och företagen i samver-
kan hunnit åtskilliga steg före Per Albin, Wigforss och Möller. Denna bild
måste nog anses färgad av en hel del önsketänkande. Jag återkommer till
detta.
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För att få läsaren att riktigt inse vilket språng människan i Finspång gjort
förflyttas vi, med hjälp av arbetarhustruns egenhändigt konstruerade tids-
maskin, till en svunnen tid. Exotiska bilder frammanas av forna tiders ”mat-
mödrar” kämpande med den ojämna värmen från en öppen låga som hela
tiden krävt mer ved av en redan tyngd man, som fått offra det mesta av sin
fritid för detta värv. Inte heller efter maten bjöds någon vila, då hade det
varit dags att ta itu med den ”myckenhet av slöjd” som hemmet tarvade;
slakten, syltningen, baket, julstöket inte att förglömma. Med bestörtning
som förväntad läsareffekt, frammanades sedan bilden av de stackars barnen
liggande på golvet å sina halmmadrasser; för att inte tala om ”lillminsten”
i ett såll upphängt i taket.

Lyckligtvis hade brukspatronerna dragit försorg om de sina ”från vaggan
till graven”; exempelvis salig patron Ekman som i behjärtansvärt nit om de
ungas undervisning uppfört den ståtliga skola som bar hans namn. Tiden
hade i vissa avseenden varit tolerant, man hade till exempel inte alls tagit
illa upp om någon finspångare uppträtt berusad. Samme finspångare hade
haft möjlighet till botgöring i slottskyrkan där han ångerfull kunde lyssna
på brukskaplanens uppbyggliga helvetespredikningar om de straff som vän-
tade den syndige. Sålunda hållna i herrans tukt och förmaning och i ”blind
lydnad” var det inte lätt för den nya tidens idéer att göra sig gällande bland
bruksfolket.

[…] den gamla brukskulturen hade fått ett otroligt fast grepp om folket.
Det fordrades mycket för att kunna bryta de sekelgamla disciplinerna och
lösa upp de nedärvda vanorna.

Gud ske lov kunde man dock, men först efter sekelskiftet, även i Finspång
så småningom välkomna den nya tidsanda som anlände med arbetarrörel-
sen. Med Metallverkens och STAL:s ankomst ändrades försörjningsmönst-
ret och ”den gamla med vallonblod uppblandade arbetarstammen” fick nu
tillskott av ett annat, mindre traditionsbundet, temperament importerat från
orter som Västerås, Surahammar och Skultuna.16 1920-talet känneteckna-
des av arbetslöshet men också av att klassmotsättningarna jämnades ut. På
30-talet utvidgade industrin verksamheten och ”nya skaror av arbetsfolk”
hade strömmat till Finspång, lockade av bestämda arbetstider och höga löner.
Den första entusiasmen över att ha blivit industriarbetare kyldes dock snart
ned av den hetsiga takt och stränga disciplin som rådde inom industrin. Men
även om ”människomaterialet” inte var homogent i Finspång besjälades alla
av en gemensam ”social impuls” att kollektivt förbättra sina levnadsvillkor.
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”Arbetarhustrun” blir sedan för ett ögonblick reflexiv och markerar en
viss distans till sin egen historieskrivning, som hon dessvärre tvingats byg-
ga på andras subjektiva uppfattning och ”källmaterial ur gamla gömmor”.
Det är med viss lättnad hon tar sig an uppgiften att mer objektivt studera
en del av de problem som vidlåder samhället ”den dag som är” – ”sådana
en arbetarhustru kan se dem”. Vi är nu övertygade om att arbetarhustrun
inte existerar i sinnevärlden. Hon representerar snarare ett kvinnoperspektiv
på industrisamhället Finspång. Följdenligt bygger hennes nutidsskildring på
intervjuer med just hustrur till metallarbetare [vid Finspongs Metallverk].
Bakom arbetarhustruns reportage anar vi ett samarbete mellan de lokala
informatörerna: metallarbetarhustrun fru Gustafsson och möjligen fröken
Mårtensson, och de professionella socialarbetarna från huvudstaden: fru
Eklund och fröken Nordström. Var reportaget möjligen deras stillsamma
”hämnd” för att B-undersökningen underkänts av statistikfanatikerna Hedin
och Wahlund? 

I den idealtypiska arbetarhustruns kunniga sällskap tas läsaren med på
en sightseeing genom Finspång anno 1938. Vi startar vid Bruksgatan, den
gamla tidens centrala led, som nu blivit en del av den asfalterade Bergslags-
vägen vilken löper från Mellangrind till Auroraparken. Genom denna
bebyggelses förskjutning har ”pulsen i samhällskroppen” blivit en helt
annan. I korsningen Bergslagsvägen–Vallonvägen passerar vi först Östergöt-
lands Enskilda Bank – representerande det bankväsendets ”kalla opersonli-
ga instrument” som behärskade nutidssamhället. Mitt emot ligger ett mer
gammalmodigt varuhus som saluför allt från ”dynamit till läppstift”.

På vår väg västerut passerar vi sedan en av Finspångs få privata speceri-
handlare och ännu en privatbank. Mitt emot den folkligare Sparbanken, just
där Kalkugnsvägen korsar, kan vi beskåda NÖK:s långa komplex omgivet
av ett ”Centrum” med möbel-, blomster-, garn-, sko- och modebutiker; ett
konditori med skuggande röda markiser inte att förglömma. I dessa kvar-
ter lyser också Elimkapellets vita väggar och provinsialläkarvillans höga syren-
häck emot oss. Vi kan också konstatera att kommunen här har påbörjat arbe-
tena med sin nya administrationsbyggnad.

Vi vandrar vidare och når strax fram till ”det ståtliga nybyggda Folkets
Hus” vars tomt välvilligt upplåtits av Metallverkens ledning. Här löper alla
arbetarrörelsens vittgrenade trådar samman. På vår väg längs den ”fortkör-
ningsfrestande asfaltbanan” har vi passerat inte mindre än sex bensinmack-
ar. Efter att ha passerat idrottsparkens röda plank och vita flaggstänger anlän-
der vi till Snippen, det gamla sadelmakarbostället från Ekmanepoken. Snip-
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pen är numera på ömse sidor omgivet av vackra och stilrena 30-talshus som
fortsätter att breda ut sig i vägens sträckning, ”en enda lång demonstration
på hur utvecklingen gått framåt”.

Förblindade av den moderna utvecklingens framfart har vi så när missat
de gamla arbetarkvarteren vid Bruksgatan och i det gamla Högby som nume-
ra av hälsoskäl ”berövats” sina ladugårdar och svinstior. Som en gränszon
mellan det gamla och det nya ligger Svälthagen, Brunnshuset och Norra gatan
med sina enkla, röda trähus, från sekelskiftet. Med sina uthuslängor och gårds-
pumpar får det arbetarhustrun att ”osökt” tänka på ”spring i trappor och
förstugor”. Man anar att det är med en viss lättnad vår guide leder oss vida-
re till kvarteret Tråddragarens, om en ny tidsanda vittnande, ljusrappade hus
från omkring 1917. I dessa lägenheter med två rum och kokvrå, och egen
ingång, har bostadsvanorna givits möjlighet till – eller om man så vill tving-
ats in i – ett mönster som gjort avskildheten mellan grannarna större.17

Det har nu blivit dags att styra kosan mot arbetarnas självbyggda egna-
hemsområden som nästan helt har uppförts efter kriget, med början i det
egenartade och karga området vid Lillsjön. De usla sluttningslägena hade
här resulterat i en märkbar planlöshet som skarpt kontrasterade mot den
”planmässighet och förnuft i planeringen” som präglade 30-talsområdena,
med sina ljusa och stilrena ”hälsobostäder” av funkistyp. Man får nästan
intrycket av att delar av Stockholmsutställningen flyttat till norra Östergöt-
land.18 1930-talets egnahemsboom hade möjliggjorts genom Metallverkens
”kreditförsträckning” och hade under den svåra bostadsbristens år 1929 kun-
nat inledas med de monteringsfärdiga s.k. ”Borohusen” vid Pirvägen. Under
detta år hade invasionen av arbetskraft tvingat människor att bo i lekstu-
gor, på uthusvindar eller till och med i hönshus. Sedan dess hade egnahem-
men med sina trädgårdstäppor brett ut sig först i Svälthagsskogen och sena-
re till nya områden. Självägandet förde också det goda med sig att ansvarskäns-
lan och aktsamheten utvecklades.

För dem som inte själva ägde sin bostad var läget fortfarande bekymmer-
samt och många, särskilt de barnrika familjerna, klagade över trångbodd-
het. Få egnahemsägare var beredda att hyra ut till stora familjer. Äldre arbe-
tare hade oftast vuxit in i sina bostäder och ville inte flytta, de var också
mer vana vid kargare förhållanden. De yngre egnahemmarna fick av sina
föräldrar ibland höra att en ”arbetare behöver väl inte bo så storslaget”. Andra,
som inför den annalkande ålderdomen kände sig otrygga i sina hyreslägen-
heter, stödde dock barnen i deras självbyggande.

När vi stiger över tröskeln till ett av dessa moderna arbetarhem slås vi av
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hur framgångsrik den ”stigande upplysningen” tycks ha varit i Finspång. För
den moderna arbetarfamiljen spelar exteriören en underordnad roll. Det vik-
tiga är bostadens inre; att den var trivsam och fri från fönsterdrag, låg åt
solsidan, hade en tillfredsställande inredning, fräscha tapeter och målning.
Två rum och kök, rostfri diskbänk, WC, bad och varmvatten är på väg att
bli normalstandard för unga Finspångsfamiljer. De är beredda att betala lite
mer av lönen för denna standard. Centralvärme har dock ännu inte slagit
igenom varför vedkaminer fortfarande dominerar. ”Arbetarhustrun” slås av
hur förståndigt och ändamålsenligt hennes unga medsystrar gått till väga
vid inredningen av hemmet. Funktionalismen har fört det goda med sig att
folket alltmer såg till den praktiska sidan av hemarbetet. Man har lärt sig
att uppskatta rationaliseringen av hemmets skötsel. Kontrasten när vi stiger
på i bolagshusen med sina renskurade trasmattor men mörkbruna färgto-
ner i bohaget är stor. Pelargonierna är i och för sig pittoreska liksom de blank-
skurade – men ack så tjocka, tunga och svårarbetade – kopparkastrullerna;
för att inte tala om de opraktiska pendylerna med sina ohygieniska krusi-
duller.

I ett typiskt hem för en ung och modernt sinnad metallarbetarfamilj i
Finspång fann man 1938 ändamålsenliga mattor, gardiner och husgeråd; lju-
sa tapeter och ”sakliga” möbler i ljus björk utan krusiduller och dammgöm-
mor. Ofta var dessutom bokhyllorna välfyllda, med författare som London,
Strindberg, Gorkij, Rydberg, Dan Andersson, Freud, Adler, MacDougall,
de Man, Thomas More, Bucharin m.fl. (Man anar här studiecirklarnas och
ABF:s betydelse.) Finspångaren är också en flitig boklånare. Mest läser
han/hon romaner av Agnes von Krustenstjerna, Sally Salminen, Gösta Gus-
taf-Jansson, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnsson, Martin Koch, Pearl Buck,
Jaroslav Hasek och Michail Scholokov. Av facklitteraturen var böcker om
psykologi och om sexualfrågan mest utlånade.19 Sin radio, den store folk-
bildaren, ville Finspångshustrun inte undvara, om det så måste ske på bekost-
nad av en ny kappa. Att det vanligen fanns ett skrivbord som föreföll ”verk-
ligen vara använt” är inget att förvånas över. Med diskret gillande notera-
des hur ett brev från Hermods dunsar ner i brevlådan och att ”Inga onödiga
prydnadssaker belamra utrymmena”.

Efter denna något impressionistiska bostadsinspektion får vi tränga in i
familjelivets intimare sfärer; ett projekt som artar sig till en regelrätt kultur-
sociologisk undersökning långt innan termen var uppfunnen. Det visar sig
till exempel att ungdomen i Finspång väljer sin livspartner utan någon stör-
re hänsyn till föräldrarnas eller äldre borgerlig konvenansuppfattning. Seden
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att hos brudens föräldrar, som oftast bor i trakten, anhålla om hennes hand
är en passerad företeelse. Regelrätta bröllop hör också till sällsyntheten men
de flesta föredrar fortfarande kyrklig vigsel om än ”i den vanliga helgdags-
habiten”. Det riktigt profana alternativet, att vigas av landsfiskalen, är dock
lite väl oromantiskt för de flesta. Efter att sålunda av pur kärlek, men under
”sakliga” former, ha tvinnat samman sina öden står de unga tu beredda att,
mer sexuellt frigjorda och upplysta än föräldrarna, anträda äktenskapets stig.
Och de gör de som jämställda parter, ty ”kvinnan är icke längre någon under-
ordnad varelse”.

Kvinnans nya fördomsfrihet och självständighet yttrar sig bl.a. i synen på
barnantalet. Hon har lärt sig att ”en någorlunda sorgfri försörjning” av bar-
nen kräver familjeplanering medelst frivillig barnbegränsning. När ett 30-
tal unga hustrur tillfrågas om sin syn på befolkningsproblemet svarar de att
de helt enkelt inte har råd att ha fler barn. Uppfattningen att medveten barn-
begränsning, genom användande av preventivmedel, skulle vara synd tycks
ha mist sin betydelse. ”Sexualhygieniska artiklar” salufördes utan smussel
sedan 1933 i Finspång genom RFSU-expeditionen i Folkets Hus. Även sex-
ualupplysningslitteratur var vanligen förekommande i arbetarhemmen. En
religiös arbetarfamilj som tillfrågades ansåg inte att modern familjeplane-
ring var ”rätt” men tillämpade det ändå för egen del, eftersom så många andra
gjorde det. Framför allt det i tiden närliggande arbetslöshetshotet hade hos
många lett till den förståndiga insikten att det var ett vågspel att skaffa barn.
Att den nya och intelligenta arbetargenerationens realism är värd all upp-
muntran råder det inget tvivel om.

Synen på barnens uppfostran hade också genomgått en remarkabel och
positiv utveckling. Vikten av sol och frisk luft, närande föda och sunda
bostäder hade blivit allmängods för varje ung förälder. Här återkommer
exemplet med den gamla tidens telning hängande i sitt såll över en osande
spis. Prioriteringen av barnens matsedel framför de vuxnas hade nu ”bland
arbetarhustrur – blivit en formlig religion”. Inköpen och beredningen av
födan har överhuvudtaget blivit den moderna husmoderns huvudsyssla. För
henne gäller det inte längre att bara stilla familjens hunger utan att servera
mat med fullgott näringshygieniskt värde. Genom livsmedelsindustrins
framsteg behöver hon nu inte längre öda sin tid på långkok. Färdigkokta
gula ärter och rödbetor finns nu att köpa i butiken och genom KF:s Kvick-
man-propaganda lockas hon ibland att värma upp lite burkmat. Av sina möd-
rar har dock de unga husmödrarna ärvt seden att baka sitt eget bröd och
att konservera frukt och grönsaker. Däremot kommer fattigmansmat som
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saltsill och fett fläsk numera ytterst sällan på bordet.”I Finspång går det icke
att sälja fett fläsk. Köttrandigt måste det vara” som en tillfrågad charkute-
rist uttrycker det. Bara en bit från Finspång tar folk gärna den ”feta biten”,
men i tätorten är det den slanka linjen som gäller. Fast egentligen handlar
det inte om fåfänga utan om att ”hålla sin kropp i god vigör”.

Med starkt gillande betraktas barnens friska sommarliv ”vid stränderna
av sjöarna i Finspång dit folket söker sig”. Lika positivt är att kroppsaga nu
fått lämna plats för en mer psykologisk syn på barnens fostran; inte minst
radiopropagandan har här gjort sitt till. Numera är det också sällan man ser
”någon som med kniven för födan till munnen”. Ett annat tecken på soci-
al utjämning är klädedräkten. Det är numera svårt att ”på klädseln avgöra
vilken grupp inom samhället en människa tillhör”. Genom billig konfek-
tionstillverkning och avbetalningsköp har även arbetarungdomar fått råd att
följa med i modeväxlingarna. Enligt främlingar är finspångaren till och med
lite av kläddsnobb vilket märks redan på skolgårdarna.

Som ytterligare ett progressivt tecken i tiden borde man betrakta den
barnträdgårdsverksamhet, med tillhörande parklek, som sedan 1937 bedrivs
med Metallverkens ekonomiska stöd. Ett 50-tal barn får här, under sakkun-
nig ledning, inte bara leka och roa sig utan också lära sig självverksamhe-
tens konst under 15 timmar per vecka. Den gamla ingrodda skepsisen mot
allt vad Metallverkens ledning företagit sig hade numera bland arbetarna
”fullständigt försvunnit”. Vi kan slutligen konstatera att simkunnigheten
bland Finspångs yngsta är utbredd, särskilt bland flickorna. Däremot kun-
de inte de unga representanterna för ”skapelsens herrar” med samma rätt
”briljera över sin simkonst”.

Det har nu blivit dags att besöka Finspångs skolväsende, med dess sedan
gammalt välförtjänta anseende. På Ekmanska skolan (och Högbyskolan?)
slås vi av skolsalarnas ljusa luftighet och trevliga gardinfärg, för att inte tala
om de efter elevernas kroppsstorlek ställbara bänkarna. Folkskolan är ännu
sexårig men lästiden har 1938 utökats från 34,5 till 39 veckor per år. Till inne-
hållet skiljer den sig inte mycket från sekelskiftets men metodiken, med plan-
scher, film eller naturtrogna modeller över kroppens anatomi och balopti-
konbilder, är väsentligt annorlunda. Med tillfredsställelse noterar vi den fria
tand- och läkarvården, de fria skolbaden och att gymnastiken, ”i vår idrotts-
betonade tid”, är väl tillgodosedd. Att såväl barnens sparandeinstinkt som
läslust aktivt uppmuntras är lika uppmuntrande.

Jämfört med 1880-talets oerhörda sociala skrankor har ”skillnaden i intel-
lekthänseende” mellan arbetar- och tjänstemannabarn numera blivit ”knappt
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märkbar.” Med lättnad konstateras att den gamla tidens ohälsosamma kaf-
fefrukost fått lämna plats för en sundare choklad-med-smörgås-diet, ibland
till och med gröt eller välling.20 Numera var det svårt att hålla även sjuka
barn borta från skolan. Detta hindrade inte att de med ”oblandad glädje”
hälsade måndagarna och lördagarna då de slapp ha läxorna hängande ”som
en mara över sig”. Men inte heller lärarna hade det alltid lätt att leva upp
till samhällets kunskaps- och normuppfostringskrav – vilka ”arbetarhustrun”
definierar som ”kultur”. Om läraren därutöver, genom sin personlighet, lyck-
ades inpränta något som var bestående sedan den inpluggade kunskapen för-
dunstat förelåg ”bildning”. Man anar här en syn på den traditionella ”plugg-
skolan” som för tankarna till John Deweys eller Ellen Keys progressiva kri-
tik. Bortskämda ensambarn innebar en särskild utmaning för läraren.

Vilken väg stod då efter folkskolan till buds för ”den unge medborgaren”
i hans/hennes strävan att ”uppfylla samhällets kunskapskrav”? Den ettåriga
fortsättningsskolan erbjöd en första anhalt. För pojkarna intog här verk-
stadsarbete en framskjuten ställning, medan ”hushållsgöromål” spelade
motsvarande roll i flickornas fall. Efter denna praktiska förberedelse för ett
vuxenliv som metallarbetare respektive hemmafru kunde de mer ambitiösa
söka sig vidare till kommunala mellanskolan där det finns:

ett stort antal av arbetarebarn, trots de kostnader som äro förenade med att
hålla barnen ytterligare flera år i skola. Innevarande termin äro utav 33 inskriv-
na i lägsta klassen 16 barn från arbetarhem. Av de hundra eleverna i hela
kommunala mellanskolan äro omkring 60 % från arbetares hem.21

Att 50–60 procent av eleverna, i motsvarigheten till en realskola, kom från
arbetarhem redan på 30-talet kan tyckas anmärkningsvärt. Siffran blir dock
mindre uppseendeväckande om man betänker att arbetarna utgjorde cirka
80 procent av hela Finspångs befolkning. Varifrån skulle mellanskolan rekry-
tera sina elever om inte från arbetarhem? Man kan möjligen också se ett sam-
band mellan de klassresor som på detta sätt tog sin början och den svårig-
het att rekrytera arbetskraft från orten som uppstod efter andra världskri-
get. Förutom dessa möjligheter till vidareutbildning hade också yrkes- och
lärlingsskolorna en ”viss betydelse” för blivande yrkesarbetare.

Hur använde då Finspångs metallarbetare sin fritid? Med sjöarna och den
friska barrskogsluften in på knutarna hade han goda förutsättningar för ett
nervlugnande och avspännande fritidsliv. Inget kunde som naturen ge män-
niskan ”kraft och impulser”. Så när våren nalkades lämnade ungdomen
kaféerna och ”Draget” för att idka lantligt campingliv. Varje grabb med
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självaktning ägde ett tält. Fiske, bad- och båtliv hörde till hans käraste hob-
bies. Semesterveckan tillät dock inga längre avvikelser från hemtrakten, och
framför allt hustrun längtade efter en utvidgad semester. Midsommarfiran-
det hade förlorat sin glans från bruksepoken men å andra sidan uppskatta-
des nöjeslivet i Folkets Park desto mer; särskilt revyer och operettföreställ-
ningar samlade stor publik. Sommaren 1937 hade celebriteter som till exem-
pel Pauline Brunius, Georg Rydeberg, Karin Svanström och Karl Gerhard
besökt Finspång.

Ungdomen visar sig dock föredra spontan dans på någon lantlig klapp-
brygga eller dylikt framför danskvällarna i Folkets Park. Man anar en öns-
kan hos de unga, att mer ogenerat och utan småsamhällets övervakande ögon,
leva ut sina lustar. En mer exotisk kulturfara utgör de kringresande tivoli-
sällskap som besöker orten sommartid och som:

[…] trots sin gnällande mekaniska musik och stereotypa nöjesanordningar
drar sin publik. Dessa det folkliga nöjeslivets marodörer ange sin ankomst
med skrällande högtalare och braskande reklam, samt i många fall genom
att ägarna av tivolit är zigenare, vilka genomströva samhället och med sina
lysande dräkter och sin mystiska nimbus väcka nyfikenheten och romanti-
ken kring sitt liv.22

Samma vinter hade ortens två biografer – Folkets Hus-bion och Östgöta-
biografen – utövat en stark lockelse. Framför allt gällde detta ungdomen efter-
som de äldre arbetarna ofta hindrades av skiftarbete. Mest hade man sett
amerikansk film, som ofta var barnförbjuden (112 st); därnäst svensk (52)
och fransk (10) film. En intervju visade att många ansåg den svenska film-
konsten ”värdelös och larvig”; inte heller det amerikanska utbudet hade
många vänner, mest uppskattade var de franska filmerna. ”Bildningsfilmer”,
som Röda nejlikan med Trevor Howard, brukade visas av föreläsningsför-
eningen medan Konsum körde sina egna propagandafilmer som Vi ha melo-
din eller trafiksäkerhetsfilmen Sakta i backarna.

Mer tveksam är vår arbetarhustru till idrotten som tar sin dryga del av
männens fritid. Hon ifrågasätter det hälsosamma i jakten på priser eller
stjärnstatus och beklagar att gymnastiken – ”där verkligen kroppens funk-
tioner genom målmedvetna rörelser stärks” – inte får någon publik på grund
av fotbollens popularitet. Livligt uppskattad är också cykeln, som verkar fin-
nas i varje familj. De sista åren har också de yngre pojkarnas intresse för ”lätt-
viktsmotorcykeln”23 (tydligen en moped) och de något äldres för en ”rik-
tig” motorcykel – ” med vilken de göra sina utfärder, stundom med sin utko-
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rade på ”bönpallen” – ökat. Inte heller de äldre skiftarbetarna förföll dock,
som fordom, till passivt soffliggande efter den hårda arbetsveckan. På grund
av förbättrad kost orkade han numera lägga ned åtskilliga arbetstimmar i
sin trädgårdstäppa där han odlade nyttiga saker som jordgubbar, hallon,
tomater, gurka och frukt.

Skiftarbetet är dock ett problem för familjelivet. Treskiftsarbetarens familj
får, till skillnad från tvåskiftarens och daglönarens, bara se mannen vid mid-
dagsbordet var tredje vecka förutom söndagarna. När mannen är hemma för
att sova måste övriga familjen iaktta tystnad, vilket åligger hustrun att in-
pränta i barnen. Detta påverkade också samlevnaden med grannarna. Om
grannen var skiftarbetare måste hänsyn även tas till honom. Hustrun var ock-
så kritisk till mannens villkor på arbetsplatsen. På grund av farten och det
nervösa jäktet vid maskinerna uppstod lätt irritation över olämpliga arbets-
ledare varvid mannen kom hem ”butter och tvär”. En bra arbetsledare fick
vara sträng bara han var rättvis. En klemig arbetsledare som inte visste vad
han ville skapade däremot misstämning och oro. Lika viktigt för trivseln var
att folk placerades i en arbetsfunktion som motsvarade deras intresse, tem-
perament och intelligens. Oron över arbetslöshet kunde också lägga ett ”grått
töcken över hemmet” som kylde bort ”livsglädje och handlingskraft”.

Ändå har slutintrycket av vår rundvandring i Finspång 1938 blivit ljust
och löftesrikt. Vi tycker oss förstå varför utsocknes betraktar orten ”som det
rika landet Gosen” och varför den utövar en så stark lockelse på inflyttare.
Även om denna lockelse ofta förbleknade efter en tid som industriarbetare
så fanns ändå en trygghet i arbetarnas inbördes solidaritet. Denna hade i
Finspång tagit sig uttryck i en starkt växande arbetarrörelse som

länge varit ett mönster för landet i mer än ett hänseende. Splittring i
mindre ytterlighetspartier av den politiska rörelsen, tycks inte tolereras
bland arbetarna i Finspong, liksom en sprängning av den fackliga rörelsen
lika samfällt har avvisats. Kring alla större frågor av social betydelse möter
man upp enigt och målmedvetet, vilket gett organisationerna dess styrka.24

När vår arbetarhustru tänkte tillbaka på Finspångs förflutna såg hon bort-
om nydanings- och uppbyggnadsarbetet ”en bestämd vilja, en personlighet”
som sökte ”något mer än det vanligen drivande profitbegäret”. I Finspång
fanns en vilja att göra industrin till mer än ett självändamål; en strävan att
göra den till ett medel för att människorna skulle kunna leva under lyckli-
gare betingelser.
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Några avslutande reflektioner
Syftet med 1938 års Finspång-undersökning hade varit att åstadkomma ett
brett tvärsnitt över Metallverks-arbetarnas samtida levnadsförhållanden.
Hur hade mellankrigstidens rationaliseringar påverkat arbetslivet? Hur lös-
tes konflikter i arbetslivet? Vad hade man för konsumtionsvanor? Hur bod-
de man? Hur tedde sig livet i ett industrisamhälle ur ett kvinnligt perspek-
tiv? 

Att företagsledningen haft ett intresse av att kartlägga sina arbetare ver-
kar uppenbart – åtminstone vad gäller de två första frågeställningarna. Kanske
är detta också förklaringen till att monografin aldrig publicerades. Om kart-
läggningen av de anställda varit huvudsyftet framstår själva jubileumsskrif-
ten som blott ett alibi. Hade undersökningskomitténs fackliga representan-
ter insett detta och därför motsatt sig en publicering? Vi kan bara gissa. Men
varför hade det då varit så viktigt att vid företagsjubileet rikta sökarljuset
mot just arbetarna?

Mellankrigstiden hade varit en tid av snabba rationaliseringar. Ett tecken
på detta var att arbetslösheten förblev hög även under goda konjunkturer.
Att Chaplins Moderna tider – en lika mästerlig som hejdlös satir över det ratio-
naliserade fabrikslivet – gjordes just under 30-talet var ingen tillfällighet. Ock-
så den svenska industrin höll definitivt på att ta steget från avancerad manu-
faktur till högeffektiv fordistisk massproduktion. Metallverken var en del av
denna utveckling. Vad 1938 års undersökning visade var att arbetaren fått beta-
la ett högt pris för sina just då tämligen höga lön. Stress, arbetsskador, olyck-
sfall och faktiskt också – för att använda en nutida term – risken för utbränd-
het verkade ha blivit permanenta inslag i Metallverksarbetarnas vardag.
Under högkonjunktur, med arbetskraftsbrist, var detta givetvis också ett arbets-
givarproblem. Produktionsfaktorn arbete måste vårdas för att undvika allför
mycket grus i maskineriet. Av samma skäl blev även konsumtions- och lev-
nadsvanor utanför arbetsplatsen av intresse.

När man läser Lars Lagergrens fackföreningshistorik framträder ytterli-
gare ett tänkbart motiv bakom undersökningen. Det räcker med att gå någ-
ra år tillbaka i tiden så rämnar den idealiserade bilden av harmoni i de
industriella relationerna. Det tidiga 30-talets djupa depression hade inne-
burit verkligt hårda tider för Finspångs metallarbetare. Redan i början av
1931 hade 41 procent av fackföreningsmedlemmarna varit arbetslösa och när
det var som värst, hösten 1933, hade 2/3 gått utan jobb. Krisen ledde enligt
Lagergren till att:
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Företagen utnyttjade även denna nedgång i konjunkturerna och reduce-
rade lönerna för dem som trots allt hade sina jobb kvar.25

Avdelning 97 kunde i en tillbakablick på året 1932 konstatera att det dess-
utom: 

visat sig att arbetsgivarna på ett ganska oförsynt sätt utnyttjat den rådande
krisen på arbetsmarknaden som ett medel att motverka arbetarnas intres-
sen och sätta organisationen ur funktion.26

Avdelningens medlemmar uppmanades att visa solidaritet och klassmedve-
tenhet för att rida ut stormen. 

Detta stämmer dåligt med ”arbetarhustruns” bild av minskade klassmot-
sättningar efter 1920. Hon verkar ha förväxlat rester av en kvardröjande pat-
riarkalism med den ”mondism” som blivit på modet under mellankrigsti-
den.27 Men inte heller ”arbetarhustrun” hade kunnat blunda för att oro för
arbetslöshet verkar nedkylande på ”livsglädje och handlingskraft”. 1920-talets
och det tidiga 30-talets upplevelser hade varit traumatiska. Men 1937 är det
högkonjunktur, Metallverken skriker efter arbetskraft och har tvingats höja
lönerna. Den tilltagande bostadsnöden hämmar dock nyrekryteringen.
Arbetarna sitter tillfälligt med trumf på hand och än så länge är det klass-
medvetenhet och facklig solidaritet som gäller. Företagets patriarkala välvil-
ja har visat sig högst konjunkturkänslig och Saltsjöbadsandan har ännu inte
manifesterats. Det borde därför ha legat i arbetsgivarens objektiva intresse
att 1937 kartlägga graden av klassmedvetande hos sina arbetare.

Men arbetarnas konsumtionsvanor – varför behövde direktör Ohlsson
känna till dem? Man skulle kunna se åtminstone två motiv bakom detta kun-
skapsintresse. För det första var det viktigt att veta hur arbetarfamiljen använ-
de sina inkomster inför framtida löneförhandlingar – men även hyresför-
handlingar eftersom företaget ägde en stor del av arbetarnas bostäder. I en
kommande lågkonjunktur kunde ju ”järnhårda lönelagen” på nytt bli aktu-
ell och då gällde det att veta hur mycket man vågade pressa lönerna utan
att arbetarens reproduktion (arbetseffektivitet och hälsa) äventyrades.

Av samma skäl måste det ha varit goda nyheter för direktör Ohlsson att
höra hur sunt och skötsamt hans arbetare levde utanför verkstaden – trots
det relativa välstånd som 1937 rådde i ”det rika landet Gosen”. Trots sin höga
lön och låga boendekostnad slösade inte arbetaren bort sitt överflöd på onyt-
tigheter. Hans laster var av tämligen oskyldig art: amerikansk film och lite
spel och dobbel på sin höjd. Ortens utbud av lastbara nöjen var ju också
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starkt begränsat. Desto fler var de dygder som Finspångsarbetaren kunde
visa upp; skötsamheten var så utbredd att något godtempleri knappast behöv-
des; oftast unnade han sig inte ens en dos koffein till frukost. Hans bild-
nings-, frilufts- och idrottsintresse borgade för att han återvände till verk-
staden vederkvickt till kropp och själ. Att han dessutom tog bostadsnöden
i egna händer och byggde sig ett egnahem gjorde honom än mer till ett före-
döme. 

Något mer oroande för direktör Ohlsson kan dock den långtgående ratio-
naliteten vad gäller barnalstringen ha varit. Ur Metallverkens perspektiv var
en lokal kris i befolkningsfrågan inget att önska sig. I framtiden skulle nya
arméer av industriarbetare behövas, om efterfrågan översteg det lokala utbu-
det kunde det allvarligt äventyra företagets styrkeposition vid förhandlings-
bordet.

Detta var inget som bekymrat ”arbetarhustrun”, tvärtom. Hennes upp-
drag hade inte varit att problematisera utvecklingen utan att – från den stock-
holmska intelligentians utsiktspunkt – uppmuntra arbetarnas framsteg i ”sak-
ligt” och rationellt beteende samt att inympa framtidstro hos dem efter
många mörka år. Bakom den proletära pseudonymen dolde sig en industri-
ell optimistkonsult.

Finspångs unga arbetarfamiljer föreföll trots allt ha gjort hennes uppdrag
lätt. De kunde utan allt för dåligt samvete utnämnas till förtrupp i den svens-
ka industriarbetarklassens marsch in i en ljusnande framtid. Med ett
”människomaterial” som det i Risinge församling behövde inte den svens-
ka samhällskroppen lida någon nöd i framtiden. Den som tvivlade borde
själv besöka industriålderns nya mönstersamhälle: Finspång. Där hade man
visat vad som kunde åstadkommas när industriell effektivitet, modernt för-
nuft och kulturframsteg gick hand i hand.

Att historiens mest barbariska kulturskymning väntade runt hörnet kun-
de ju inte ”arbetarhustrun” veta. Möjligen var metallarbetarna på orten mer
förberedda; några år tidigare hade socialistiska arbetare på flykt undan nazi-
terrorn tagits väl om hand av fackföreningarna i Finspång.28 Utifrån denna
erfarenhet skulle förmodligen Finspångs ”metallare” fått vissa svårigheter att
ta till sig ”arbetarhustruns” optimistiska betraktelse över en ljusnande fram-
tid – om de nu hade fått möjlighet att läsa den. 
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Noter
1 Se Utkast till plan för socialekonomisk undersökning av Finspong Metallverks personal. 
2 Ibid., s. 4
3 Initiativet till Bostadssociala utredningen hade tagits av Gunnar och Alva Myrdal. Den

mycket omdebatterade stridsskriften Kris i befolkningsfrågan (1934) hade därvid funge-
rat som murbräcka.

4 Utkast till plan för socialekonomisk undersökning av Finspong Metallverks personal, s. 2
5 Jag har i efterhand försökt göra en närmare identifikation av kommittèn med hjälp av

övrigt undersökningsmaterial. Lars Lagergren har hjälpt mig att omvandla vissa initialer
till fullständiga förnamn och att bestämma positioner inom avdelning 97 som ej fram-
går av ”Utkast”-

6 Se särskild förteckning över fastighetsbeståndet i Finspång med omgivning.
7 Se Ulf Wickbom 1997: Ett glänsande sekel. Koppar och aluminium i Sverige 1897–1997, s.

71–78. Olsson beskrivs som en stark chef som ville att FM skulle gå sin egen väg. Han
motsatte sig bl.a. en sammanslagning med Svenska Metallverken i Västerås. 1936 inför-
de Olsson tillverkning av aluminiumfolie vid FM och 1937 av flygplansdelar åt SAAB i
Linköping. Enligt Wickbom drabbades Olsson kort därefter av hjärnblödning. Kan det-
ta möjligen vara en anledning till att jubileumsboken inte publicerades 1938? Den dri-
vande kraften var borta.

8 Medan 6 procent av samtliga i män i åldern 20–25 år var gifta var siffran i Finspång 15
procent. Se Arbetarstammen i Finspång i statistisk belysning, s. 11–12

9 I 1941 års slutmanus hävdas dock att grovarbetarna hade lägst timlön 1,13 kr, medan ”ruti-
narbetarna” tjänade 1,24 och yrkesarbetarna 1,31. Se s. 77.

10 Myrdal och Myrdal 1935, s. 197–98. Morgonbris var de socialdemokratiska kvinnornas för-
bundsorgan.

11 Folkrörelserna i Finspong. Förenings- och arb. rörelser. Den trolige författaren till denna
studie är redaktör Elmgren.

12 Kommunisterna dominerade dock verkstadsklubben på Borggårds Bruk ända fram till
1940, se Lars Lagergren 2003: För rättvisa, trygghet och utveckling. Metalls avdelning 97 i
Finspång 1903–2003, s. 71–72.

13 Hos ”arbetarhustrun” (s. 56) anmärks att de exceptionellt höga siffrorna redan 1933–34
väckt uppseende bland landets bildningsorganisationer.

14 Under denna depression halverades lönerna och arbetsstyrkan reducerades med 1/3 på
Metallverken.

15 Denna nedgång fick lindrigare verkningar. Lönen sjönk med 20 procent och arbetsstyr-
kan minskades med 1/8.

16 Om metallarbetarna i Surahammar i den fackliga rörelsens barndom har Karl Elworth
skrivit en D-uppsats vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala: Arbetarna vid Sura.
En studie vid Surahammars Bruksjärnverk 1873–1901 (1998). Elworth diskuterar bl.a.
”bruksandan” och patriarkalismen.

17 Jfr Hjalmar Wallqvists bostadsundersökning i Göteborg 1889 där just bristen på avskild-
het i arbetarnas ”egendomliga” landshövdingehus klassades som ett bostadshygieniskt pro-
blem. Se Sten O Karlsson 1993: Arbetarfamiljen och det Nya Hemmet, s. 44.

18 Det framgår också senare i berättelsen att typvalen för de monteringsfärdiga egnahem-
men faktiskt påverkats av ”Funkisutställningen i Stockholm”.

19 Arbetarhustrun–, s. 59
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20 Med beklagande konstateras att det ihärdiga kaffedrickandet inte visar någon avtagande
tendens hos de vuxna (s. 82); ibid.

21 Ibid., s. 54
22 Ibid., s. 69
23 En cykel försedd med en liten motor som fick framföras utan körkort. Ibid., s. 65
24 Ibid., s. 89
25 Se Lagergren, s. 62. Även under 20-talets lågkonjunktur hade reallönerna pressats ner.
26 Ibid.
27 Mondismen var uppkallad efter den brittiske lorden Sir Alfred Mond som förespråkade

samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Idéerna förespråkades i Sverige av bl.a. Per
Albins bror Sigfrid Hansson, redaktör för LO-organet Fackföreningsrörelsen under 20-talet.

28 Lagergren, s. 62
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MIA THORELL

En nations värdefullaste 
tillgång är barnen

En nations värdefullaste tillgång är barnen – barnen äro ju fortsättningen
på livet, de skola en gång ta vid, de äro den nya tiden. Det är därför vår
plikt att göra deras liv så lyckligt och ändamålsenligt som möjligt, så att de,
när de en gång ställas inför livets bistra allvar, kunna med sund livssyn och
friska krafter fylla sina platser i samhället.1

ungefär så sade Eufemia Johansson, ordförande i föreningen Finspongs
Barnträdgårdar, när hon i oktober 1937 hälsade de inbjudna gästerna väl-
komna till invigningen av den första barnträdgården i Finspång. Därefter
gav hon ordet till Ivar Olsson, direktör vid dåvarande Finspongs Metallverk,
som överlämnade lokalerna och förklarade barnträdgården invigd. Eufemia
Johansson och Ivar Olsson – två förgrundsgestalter i startandet av barnträd-
gårdsverksamheten i Finspång. Varför just de? Varför en barnträdgård i Fin-
spång? Varför just vid den här tiden? Vad var en barnträdgård och för vil-
ka var den tänkt?

Eufemia Johansson föddes 1897 i Råå utanför Helsingborg men växte upp
i Uddevalla. Det var också i Uddevalla hon först kom i kontakt med arbe-
tarrörelsen och blev medlem i hemortens första socialdemokratiska ung-
domsklubb.2 I ungdomsklubben träffade hon sin blivande make, Alfons
Johansson. I maj 1926 kom Alfons Johansson till Finspång, eftersom han
hade fått arbete som supportsvarvare på STAL.3 Året efter kom också Eufe-
mia Johansson till Finspång.4 Det unga paret fortsatte att vara politiskt akti-
va även på den nya hemorten. Båda satt samtidigt med i kommunfullmäk-
tige och Alfons Johansson hade olika förtroendeposter inom Metall avdel-
ning 97.5 I Finspång hade Eufemia Johansson flera förtroendeposter: hon
var bl.a. ordförande i barnhemsstyrelsen, ledamot av familjebidragsnämn-
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den och ledamot av barnavårdsnämnden. Eufemia Johansson var dessutom
med i landstinget. Där hade hon uppdrag som ledamot av direktionen för
Finspångs lasarett, husmoderssemesternämnden och länets barnhemsstyrel-
se.6 Förutom det sociala intresset och engagemanget verkar paret också ha
haft ett kulturellt intresse: Alfons Johansson berättar i en intervju om sitt
stora intresse för skönlitteratur, inte minst under ungdomsåren. I samma
intervju förtäljer han vidare att Eufemia och han besökte teaterföreställning-
ar som gavs i Folkets hus och Folkets park.7

År 1927 fanns även Ivar Olsson i Finspång. Han hade hastigt fått ta över
ledarskapet för Finspongs Metallverk då hans företrädare oväntat dött. De
15 åren under Ivar Olssons ledning var händelserika. Under de här åren sked-
de stora ny- och ombyggnader, maskinparken moderniserades, administra-
tionen reformerades, laboratorium för fabrikationskontroll och forskning ord-
nades.8 Innan Ivar Olsson kom till Finspång hade han ägnat några år åt stu-
dier i amerikansk och kontinental stålindustri, varit chef för Domnarvets
Järnverk samt haft en ledande position inom Göteborgsbankens emissonsbo-
lag. I en dödsruna beskrivs han som en man utrustad med såväl ett klart och
rörligt intellekt som praktiskt handlag. Dessa förmågor både chockerade den
äldre generationen och gjorde honom uppskattad: han var t.ex. ledamot i Vat-
tenfallsstyrelsen och Styrelsen för Tekniska Högskolan. Dessutom hade han
”sympatiska personliga egenskaper, parade med utpräglat ideella intressen”.9

Vid den här tiden var Finspång betydligt mindre än idag. Detta gäller
såväl invånarantal som den geografiska utbredningen. Att människors vägar
då korsades är kanske inte så underligt. Men att människor från olika soci-
ala skikt möttes och inledde ett samarbete kanske var lite förvånande. Eufe-
mia Johansson var en kvinna med öppet socialdemokratiska sympatier och
gift med en likaledes öppet socialdemokratiskt sinnad arbetare, visserligen
en utbildad arbetare, men ändå en arbetare. Samtidigt kom både Eufemia
och Alfons Johansson att tillhöra Finspångs elit genom sina politiska enga-
gemang och förtroendeuppdrag. Att den politiska och kapitalistiska eliten
möts är snarare regel än undantag. Det brukar finnas frågor som är av gemen-
samt intresse. En sådan angelägenhet var hur man skapar samhällsmedbor-
gare och anställda med egenskaper och kvaliteter som är önskvärda i en given
tid. Utifrån detta perspektiv var det kanske inte så överraskande att just Ivar
Olsson och Eufemia Johansson blev sådana centralgestalter i startandet av
barnträdgårdsverksamheten i Finspång.

Men varför agerade de just vid den här tiden? Varför sågs barnträdgårds-
verksamheten som en viktig fråga? Det fanns det självklart flera orsaker till.

46 | Mia Thorell



En orsak var den stora omvandlingen av samhället. Omvandlingen från ett
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle innebar att arbetsplatsen allt mer
skildes från hemmet. När föräldrarna arbetade med jordbruket kunde bar-
nen oftast finnas i närheten men i en fabrik fanns inte plats för barn. Även
om majoriteten av lönearbetarna utgjordes av män, så arbetade även kvin-
nor utanför hemmet. Skälen till detta var flera; mannens lön var låg, han
var kanske död, arbetslös eller alkoholiserad.10 Därmed inte sagt att barn-
trädgårdsverksamheten i första hand syftade till att möjliggöra för kvinnor
att arbeta utanför hemmet. Andra orsaker till att frågan om att starta en barn-
trädgård uppstod i Finspång vid den här tiden, är förmodligen att detta var
en fråga som stod på den socialdemokratiska kvinnorörelsens agenda
(åtminstone bland en del av de socialdemokratiska kvinnorna), den inter-
nationella Kindergartenrörelsen samt närheten till Norrköping. 

Barnträdgården – ett spänningsfält 
I slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet var barnen i huvudsak kvin-
nans ensak. Barnen följde kvinnan och så länge arbetsplatsen fanns i hem-
met eller alldeles i närheten så var det möjligt för modern att ha barnen under
viss uppsikt. Detta förändrades i och med övergången till industrisamhället.
Nu blev det omöjligt att ta med barnen till arbetsplatserna och tillsynen av
barnen måste lösas på annat sätt. Om man var lyckligt lottad kanske det fanns
äldre syskon, gamla föräldrar eller en grannfru som såg till barnen. Lika van-
ligt var dock att barnen lämnades att klara sig själva. Detta var något som
inte fungerade särskilt väl; det var otryggt både för barnen och mödrarna (för-
äldrarna). Att barn försvann var inte helt ovanligt.11 Också ur statsmakter-
nas perspektiv var de lösdrivande och oövervakade barnen ett bekymmer; de
ansågs bli förvildade och de ställde till med stort förtret för respektabla med-
borgare, dvs. den borgerliga klassen, bl.a. genom sitt tiggeri.12

Att förbättra villkoren för kvinnor och barn var en angelägen fråga såväl
nationellt som lokalt för den socialdemokratiska kvinnorörelsen redan från
början.13 Det är en bild som ges. Samtidigt ger Ann-Katrin Hatje i sin bok
Från treklang till triangeldrama en mer mångtydig bild. Hon menar att under
1930-talet var frågan om barnomsorg inget som prioriterades av kvinno-
organisationerna. Tvärtom var detta en fråga som splittrade kvinnorna i två
läger; å ena sidan hemmafruar, å andra sidan förvärvsarbetande kvinnor. Des-
sa grupperingar återfanns enligt Hatje såväl inom samhällsklasserna som
inom kvinnoorganisationerna.14
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Den splittring som fanns mellan kvinnorna, fanns också i statsmakter-
nas syn på kvinnors arbete. Denna splittring skulle, som vi kommer att se
nedan, komma att bli tydligt manifesterad i förslagen från två utredningar.
Under 1930-talet pågick en intensiv befolkningspolitisk debatt i Sverige, inte
minst initierad av Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan.15

I boken pekade makarna Myrdal på ett allvarligt hot för Sveriges fortsatta
tillväxt nämligen den sjunkande nativiteten. Från att kvinnorna 1910 hade
fött i genomsnitt fyra barn, födde kvinnorna i början av 1930-talet i genom-
snitt mindre än två barn. Det riktigt allvarliga var att kurvan pekade rakt
nedåt. Myrdals menade att industrialiseringens dilemma – konflikten mel-
lan arbete och barn – nu började bli synlig. Ett sätt att öka nativiteten var
enligt dem att ge barnfamiljerna stöd. Deras förslag till lösning var ökat stöd
till barnfamiljerna dels ekonomiskt, dels i form av samhälleliga institutio-
ner som tog ett ökat ansvar för barnens fostran. Denna fostran skulle byg-
ga på moderna psykologiska forskningsrön.16

Makarna Myrdals bok blev något av en väckarklocka för statsmakterna
och två utredningar tillsattes. Även om båda utredningarna hade gemen-
samt ursprung i 1941 års Befolkningsutredning så hade de olika utgångspunk-
ter och deras förslag på lösning till krisen i befolkningsfrågan skilde sig väsent-
ligt från varandra. 1947 års Hem- och familjeutredning betonade kvinnans
roll som barnaföderska, mor och barnuppfostrare. De ville i första hand för-
bättra de hemarbetande kvinnornas situation och möjliggöra för barn-
familjerna att leva på en lön dvs. mannens lön. I Hem- och familjeutred-
ningen ingick enbart kvinnor, sju stycken, som tillsammans representerade
socialdemokraterna, Bondeförbundet och Folkpartiet. Den modell kvinnor-
na i utredningen förordade var möjligheten för mödrarna att vara hemma
hos sina barn till dess att barnen var 2–3 år. Därefter kunde man tänka sig
halvtidsarbete för kvinnorna vilket då ledde till behov av halvdagsomsorg
för barnen. Utredningens förslag var stöd i form av vårdnads- eller barn-
bidrag eller ”mödralön”.17

Den andra utredningen, 1946 års Kommitté för den halvöppna barna-
vården, såg mer till de förvärvsarbetande kvinnornas situation och sökte lös-
ningar som kunde underlätta för dem. Här var sammansättningen blandad,
sex kvinnor och fyra män. Kvinnorna stod för expertkunskapen. Två av män-
nen innehade statusposterna ordförande och huvudsekreterare. De två
andra männen var läkare. Kommitténs arbete resulterade i ett förslag hös-
ten 1948 om en snabb daghemsutbyggnad. Förslaget stötte dock på hårt mot-
stånd i riksdagen och röstades ned. Hemmafruidealet segrade alltså den här
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gången. Samtidigt poängterades värdet av den pedagogiskt inriktade barn-
trädgårdsverksamheten. Att komplettera hemmets fostran med lek och sam-
varo med andra barn under professionell ledning några timmar varje dag,
sågs som en viktig del i skapandet av en människa med beredskap för det
moderna samhällets utmaningar.18

Redan under 1800-talet hade daginstitutioner för små barn inrättats.
Exempelvis så öppnades 1854 den första barnkrubban (daghemmet) på
Kungsholmen i Stockholm.19 Dessa barnkrubbor fungerade i första hand som
tillsyn av barn till fattiga mödrar som var tvingade att arbeta för familjens
försörjning. Verksamheten byggde mer på filantropi än en uttalad pedago-
gik. Samtidigt nådde den internationella Kindergarten (barnträdgårds)rörel-
sen även Sverige. Kindergartenrörelsen byggde på Johann Heinrich Pestaloz-
zis (1746–1827) tankar om att den goda skolan i samstämmighet med det goda
hemmet skulle skapa en människa med både intellektuell och moralisk
kapacitet för att kunna verka som en god samhällsmedborgare. Detta skul-
le uppnås genom kärleksfull omvårdnad med tydliga regler och möjlighet att
tillsammans med kamrater lära genom att göra. Pestalozzis idéer fördes vida-
re och utvecklades av hans lärjunge Friedrich Fröbel (1782–1852). Fröbel var
också besjälad av tanken att genom undervisning skapa en god och ädel män-
niska. En viktig drivkraft i detta var det kreativa självförverkligandet och det
viktigaste medlet för detta var leken. Det var i och genom leken som barnet
skulle träna sin observationsförmåga, inhämta äkta förståelse av ting och pro-
cesser samt utveckla sin medmänskliga förmåga.20 Men det var inte en helt
igenom fri lek utan en lek vars riktning i mångt och mycket styrdes av ett
genomtänkt lekmaterial och en utbildad lärarinnans vägledning.

I Sverige blev Norrköpingssystrarna Ellen (1874–1955) och Maria Moberg
(1876–1948) några av förgrundsgestalterna inom barnträdgårdsverksamhe-
ten och skapandet av den moderna barnomsorgen. Ellen och Maria Moberg
växte upp i ett välbärgat hem i Norrköping. De tillhörde via modern de kän-
da Norrköpingssläkterna Swartz och Ringborg. Systrarnas far dog när de var
små och de tillbringade större delen av sina liv tillsammans med modern.
Ellen och Maria förblev ogifta. För borgarklassens kvinnor fanns inte så
många arbeten som ansågs passande men att ägna sig åt pedagogisk verk-
samhet var en accepterad sysselsättning. I systrarnas släkt fanns dessutom
en pedagogisk tradition, dels genom att personer inom släkten Swartz varit
drivande i öppnandet av skolor för barnen som arbetade i stadens fabriker,
dels genom att systrarna Mobergs mor drev en privat flickskola i hemmet.21

Maria Moberg fullföljde den här traditionen när hon 1899, efter avslutad
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utbildning till Kindergartenledarinna, startade en Kindergarten i sitt hem.
Systern Ellen blev hennes medarbetare. Denna Kindergarten vände sig till
barn i den egna samhällsklassen och syftet var att barnen tre timmar varje
dag skulle får möjlighet att delta i utvecklande aktiviteter under pedagogisk
ledning. Maria och Ellens ambitioner sträckte sig dock längre än så. I sam-
band med en studieresa till Pestalozzi-Fröbelhaus i Berlin, kom Maria i kon-
takt med en så kallad Volkskindergarten, en Kindergarten för mindre be-
medlade barn. Efter ett intensivt och målmedvetet opinionsarbete, som inklu-
derade utdelning av flygblad till barn på gatorna med uppmaning att visa dessa
för sina föräldrar,22 öppnade Ellen och Maria 1904 en folkbarnträdgård för
arbetarfamiljernas barn. Folkbarnträdgården fick namn efter deras pedago-
giska inspiratör Friedrich Fröbel och kallades Fröbelstugan.23 Verksamhe-
ten finansierades genom en donation av systrarna. Medlen förvaltades av Frö-
belföreningen i Norrköping. Systrarna Moberg nöjde sig inte med att star-
ta barnträdgårdar. De inrättade 1909 också en lärarinneutbildning, Fröbel-
Institutet.

Ellen och Maria Moberg fick starkt stöd av släkt och vänner men även av
andra med betydande positioner i Norrköping. Bland deras tillskyndare fanns
män som representerade stadens bruks- och grosshandlarfamiljer, skola och
kyrka. Flera av dessa personer fanns också med i Fröbelföreningens styrelse.
Också Norrköpings borgerliga kvinnor stödde Ellen och Maria Mobergs barn-
trädgårdsprojekt genom att skänka gåvor, delta i insamlingar och basarer.24

Under följande år öppnades flera barnträdgårdar i Norrköping och 1933
invigdes Fröbelgården. Fröbelgården var den första barnträdgården som var
byggd utifrån verksamhetens ändamål och den blev något av en mönster-
byggnad.25 Systrarna Mobergs arbete uppmärksammades i stora delar av Sve-
rige – och Norden – och det var bara en tidsfråga innan kontakter skulle kny-
tas mellan Finspång och Norrköping i frågan om barnträdgårdsverksamhet.

Barnträdgården i Finspång 1937–1968
Den 10 juni 1937 samlades fru Sigrid Olsson, fru Eufemia Johansson, direk-
tör Ivar Olsson, redaktör Arne Elmgren och kamrer John Ekström för att
utreda möjligheten att starta en barnträdgård i Finspång.26 Inför samman-
trädet hade Ivar Olsson haft kontakt med en barnträdgårdslärarinna, Agnes
Ullman, i Norrköping för att få upplysningar om vad som krävdes för att
starta en barnträdgård. Under sammanträdet lovade Ivar Olsson att Fins-
pongs Metallverks Aktiebolag skulle bidra med kostnadsfria lokaler för verk-
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samheten, fri bostad för en lärarinna samt ett bidrag på 500 kronor. Den
årliga totala kostnaden beräknades till 3 000 kronor och förhoppningen var
att resterande belopp skulle täckas av bidrag från kommunen och intäkter
från de årliga Barnens Dagsfesterna.

Frågan om startandet av en barnträdgård i Finspång hade diskuterats i
den Socialdemokratiska kvinnoklubben27 under en tid och både Eufemia
Johansson och Arne Elmgren menade att intresset för en barnträdgård var
väldigt stort. Därför beslutades att Socialdemokratiska kvinnoklubben skul-
le inbjuda representanter för Husmodersföreningen, Kooperativa kvinno-
gillet, lokalföreningen av Östergötlands barn och Finspongs Metallverks Akti-
ebolag för bildande av en styrelse. Ett sådant möte kom till stånd den 20
juli 1937 och samtliga närvarande var positiva till startande av en barnträd-
gård. Eufemia Johansson fick i uppdrag att utarbeta stadgar för verksamhe-
ten. Hon ombads också att vara sammankallande till ett konstituerande sam-
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manträde som inföll en vecka senare. Till ordförande i styrelsen för före-
ningen Finspångs Barnträdgårdar u.p.a. valdes Eufemia Johansson och även
övriga fem ledamöter var kvinnor.28 Styrelsen bestod alltså enbart av kvin-
nor och med en kvinnlig ordförande. Här verkar en förändring ha skett jäm-
fört med hur sammansättningen av styrelser för samhälleliga institutioner
och föreningar såg ut bara 10–20 år tidigare. Den typiska styrelsen bestod
av män från samhällets överklass och ordförande var vanligtvis en man, även
om majoriteten av styrelsens ledamöter var kvinnor.29 Ett lokalt exempel
beskrivs i Ann-Christine Nordströms magisteruppsats om Risinge Försam-
lings Barnhem.30

Nu följde en hektisk tid för den nybildade styrelsen. En lärarinna, frö-
ken Agnes Ullman, anställdes, det annonserades om att en barnträdgård skul-
le öppnas, anmälningar togs emot och ett informationsmöte hölls. Vid det-
ta möte höll fröken Ellen Moberg, föreståndarinna vid Fröbelseminariet i
Norrköping, ett föredrag. I september genomfördes en Barnens Dagsfest som
gav ett nettoöverskott på 1 100 kronor. Detta var ett välbehövligt tillskott
för föreningen eftersom ansökan om ekonomisk hjälp från STAL och kom-
munen hade avslagits. I början av oktober var allt klart för invigning av
Finspångs första barnträdgård, belägen i Bruksgården 2. Här togs 50 barn,
fördelade på en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp, emot. Eftersom anta-
let anmälda barn (98 st) vida översteg de 50 platserna, gick dessa i första hand
till 5- och 6-åringar. Barnträdgården var ändamålsenligt inredd såväl inom-
som utomhus31 samt godkänd av Kungliga Medicinalstyrelsen efter det att
provinsialläkaren genomfört inspektion.32

Verksamhetens innehåll
”Barnträdgården en betagande idyll” är rubriken på en artikel, införd i Öster-
götlands Folkblad den 10 oktober 1941. Artikelförfattaren gör en jämförel-
se mellan tidens krigshärjade värld och lekplatsen vid Bruksgårdens barn-
trädgård. Där möts artikelförfattaren av barn, livligt sysselsatta med att gunga,
klättra och leka i sandlådan. Nåja, helt idylliskt är det kanske inte: då och
då kommer ett barn fram till ”fröken” för att beklaga sig över att inte få vara
i gungan eller ha skottkärran. Dessa konflikter löses till synes smidigt med
hjälp av ”fröken”. 

Grundtanken med barnträdgårdsverksamheten var att den skulle 
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[…] fylla ett samhälleligt och individuellt behov – samhälleligt i så måtto,
att allt vad som göres för att dana och fostra såväl fysiskt som psykiskt sun-
da barn genom att redan från fyra- och femårsåldern rikta deras känsloliv
och verksamhetsbegär i görligaste mån i rätt riktning, kommer så småning-
om samhället tillgodo i form av sunda och goda samhällsmedborgare, indi-
viduellt i så måtto, att barnens ambition blir stärkt och deras syn på och
intresse för världen blir ytterligare berikade.33

Barnträdgården sågs alltså som en plats där barn, genom att erbjudas vari-
erade sysselsättningar tillsammans med andra barn och under ledning av en
utbildad lärarinna, skulle utvecklas till goda samhällsmedborgare. Detta sked-
de dels genom dagliga aktiviteter i barnträdgården utifrån en bestämd
struktur där lärarledda aktiviteter blandades med fri lek, dels genom olika
arrangemang som t.ex. slädturer, maskerader, besök på lantgårdar och i djur-
parker, Luciakaffe med sång hos pensionärer, besök på polis- och brandsta-
tion samt i skolan. Redan från början sågs också kontakten med hemmet,
i första hand mödrarna, som ett viktigt led i denna fostran. Därför anord-
nades så kallade mödraaftnar. Någon gång per år anordnade barnen små fes-
ter till vilka föräldrarna inbjöds.34 Detta var verksamhetens pedagogiska sida.
Verksamheten innehöll också en hälsovårdande del som redan från början
innebar att läkare och sjuksköterska kom till barnträdgården för att under-
söka barnens hälsotillstånd och fysiska utveckling. Från 1948 användes sko-
lans hälsokort redan i barnträdgården. Detta kort följde sedan med barnet
till skolan. Så småningom utökades den hälsovårdande delen med regelbund-
na hörselkontroller och fluorbehandling av barnens tänder. Den hälsovår-
dande delen var viktig i formandet av en individ för det nya samhället och
ingick även i andra verksamheter som var riktade mot barn vid den här
tiden.35

Barnträdgårdens lärarinnor
Agnes Ullman, som var den första lärarinnan som anställdes av Förening-
en för Finspångs Barnträdgårdar, kom närmast från Norrköping. Där hade
hon skolats av systrarna Ellen och Maria Moberg. Hon beskrivs som en vän-
lig och kunnig person, ”fröken måste vara ett levande lexikon”.36 Hon sägs
också snabbt ha vunnit såväl barnens som föräldrarnas förtroende och hon
uppskattades mycket för sin förmåga att göra arbetet i barnträdgården om-
växlande.37 Lönen var vid den här tiden 175 kr/månad. Finspongs Metall-
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verk ställde en lägenhet på ett rum och kök, belägen i samma hus som barn-
trädgården, till lärarens förfogande.38 För en Kindergartenlärarinna samman-
föll arbetsåret i stort med ett skolår. Lärarinnans lön utgick endast för var-
je arbetsmånad, varför det var vanligt att lärarinnan åtog sig att mot sam-
ma lön arbeta vid den så kallade sommarleken, som bedrevs i anslutning
till en barnträdgård. Sommaren 1942 fick Agnes Ullman en kollega då frö-
ken Elsa Persson anställdes för att ta hand om sommarleken på en lekplats
i kvarteret Hammaren. 

Den viktigaste uppgiften för barnträdgårdens lärarinnor var arbetet med
barnen. För att detta arbete skulle bli så bra som möjligt var det viktigt att
ett förtroende upprättades mellan lärarinnan och barnen. Under den förs-
ta månaden ägnades mycket tid åt detta men också att vänja barnen vid barn-
trädgårdens rutiner. Av det arbetsschema och de ordningsföreskrifter som
upprättats av barnträdgårdsstyrelsen framgår att föräldrarna bör avstå från
att besöka barnträdgården under den första månaden. Därefter har föräld-
rarna full rätt att besöka barnträdgården.39 En annan del i arbetet var kon-
takten med hemmet; arbetsschemat föreskrev att lärarinnan anordnade mödra-
aftnar.

När verksamheten växte, uppstod också ett behov av träffar mellan de
anställda lärarinnorna och styrelsen. Dessa träffar skedde en eller två gång-
er per år på någon av barnträdgårdarna. 

Den fortsatta utbyggnaden av barnträdgårdsverksamheten40

Redan vid starten av barnträdgården i Bruksgården fanns fler barn anmäl-
da än vad som kunde tas emot. Behovet av ytterligare en barnträdgård öka-
de då anmälningarna fortsatte att komma in. Det stora problemet var dock
ekonomin. Inkomsterna utgjordes i första hand av Barnens Dagspengar,
bidraget från Finspongs Metallverk, kvinnoföreningarnas årsavgifter samt
barnens månadsavgift (1 kr/mån). Därutöver kom en del privatgåvor och
inkomster av lotterier samt efter några år ett bidrag på 50 kr/år från Nor-
ra Östergötlands Konsumtionsförening. Eftersom driftskostnaderna under
årens lopp hade ökat såg styrelsen ingen annan utväg än att höja barnens
månadsavgift från en krona till två kronor. Men detta var något som sty-
relsens ordförande riskerade att ställas inför häradsrätten för enligt priskon-
trollnämndens chef. Han menade att föreningen borde tigga ihop mera
pengar istället. Men saken fick en annan vändning. En landsomfattande
undersökning visade att Finspång hade den lägsta månadsavgiften. Den
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barnträdgård som prismässigt låg närmast tog ut en avgift på 8 kronor/
månad. Styrelsen fick besked från priskontrollnämnden att avgiften fick
höjas till två kronor för de föräldrar som ansåg sig ha råd med denna höj-
ning. Barnens Dagfesten år 1941 gav drygt 7 000 kronor i kassan och den
ekonomiska situationen såg bättre ut.

Sommaren 1942 kunde barn från Östermalm och Södermalm erbjudas
sommarlek då STAL hade utrustat en lekplats i kvarteret Hammaren. Initia-
tivtagare till denna lekplats var fru Janesie Lindblom. Hon vädjade även till
styrelsen om en barnträdgård på Östermalm. Ledningen på STAL besluta-
de att föreningen skulle få ett årligt bidrag på 500 kronor, 300 kronor i
bostadsbidrag till en lärarinna samt fri lokal i Östermalmsklubben. Detta
innebar att föreningen kunde öppna en ny barnträdgård hösten 1943. 

Under 1943 fick föreningen för första gången ett anslag på 500 kronor från
kommunen. Året därpå fick föreningen ett statsbidrag på 1 920 kronor och
kommunen höjde sitt bidrag till 1 500 kronor/år. Ekonomin var någorlunda
tryggad under några år men 1946 tog styrelsen kontakt med priskontrollnämn-
den igen för att diskutera möjligheten att höja månadsavgiften. Förslaget var
en inkomstrelaterad avgift, som skulle innebära en lägsta avgift på 2,50/månad
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medan den högsta avgiften skulle vara 10 kronor. Priskontrollnämnden god-
kände förslaget. Då kommunen ungefär samtidigt höjde sitt årliga anslag till
5 000 kronor kunde föreningen se ljusare på framtiden. 

Den här var en period av stark tillväxt i Finspång; industrierna växte och
barnfamiljer flyttade till Finspång. Fler barn innebar att behovet av ytterli-
gare barnträdgårdar ökade. Den oförtröttliga Eufemia Johansson påpekade
detta för såväl industrierna som i kommunalfullmäktige. En följd av detta
blev att kommunen i samråd med Finspångs Barnträdgårdar 1951 byggde
Ekkällans barnträdgård. Den byggdes som ett friliggande hus i anslutning
till ett stort bostadsområde och nära ett stort grönområde. Planeringen av
lokalerna följde de pedagogiska idéerna om varierande sysselsättningar och
innehöll bl.a. kök, slöjdrum och öppen spis. Denna barnträdgård blev myck-
et attraktiv vid nyanställning av lärarinnor. Hyran för lokalen var inget
bekymmer eftersom såväl det kommunala som det statliga bidraget ökade
under åren. Som en följd av detta meddelade Svenska Metallverken och STAL
att deras kontantbidrag skulle dras in. En annan förändring i Finspångs Barn-
trädgårdsförening var att Eufemia Johansson 1957 lämnade ordförandeska-
pet och styrelsen efter 20 år. Ny ordförande blev Hertha Nordqvist som
behöll ordförandeskapet fram till dess att barnträdgårdarna övergick i kom-
munal regi fr.o.m. år 1969.

Även i grannsamhället Lotorp fanns barn och därmed behov av en barn-
trädgård. Styrelsen för Finspongs Barnträdgårdar förberedde på uppdrag av
kommunalfullmäktige en barnträdgård och 1959 inreddes en lokal i ett
hyreshus. Då barnantalet i Lotorp inte räckte för att fylla både en förmid-
dags- och en eftermiddagsgrupp, skjutsades barn från centralorten med taxi
till Lotorp. 

Under perioden 1959 till 1968 expanderade barnträdgårdsverksamheten
kraftigt. Ytterligare fyra barnträdgårdar togs i bruk: 1961 startade Tallbackens
barnträdgård på Svälthagsområdet sin verksamhet, 1963 skedde en nyöpp-
ning av Östermalms barnträdgård då verksamheten flyttade till nya lokaler,
1965 togs en provisorisk lokal vid Lillsjöområdet i bruk, 1966 öppnades Tegel-
brukets barnträdgård och 1968 fanns en barnträdgård också i Viggestorp.
Arbetsuppgifterna var många för styrelsen och att arbetet ibland kunde kän-
nas betungande är nog inte ett orimligt antagande. Dessutom var arbetet
till stora delar ideellt, det var endast arbetsutskottet41 som fick arvoden för
sitt arbete. Under de dryga 30 åren som föreningen hade drivit barnträd-
gårdsverksamhet hade styrelsen ett flertal gånger framställt att kommunen
borde överta huvudmannaskapet. Kommunen önskade dock att förening-

56 | Mia Thorell



en skulle ha ansvaret så länge som möjligt. Inför höstterminens start 1968
fanns åtta barnträdgårdar till vilka 342 barn var anmälda. Samtidigt sonde-
rades möjligheten att placera en barnträdgård i det nyplanerade Nyhems-
området. Att expansionen skulle fortsätta också därefter framstod nog gans-
ka klart för föreningen. Vid ett sammanträde den 28 februari 1968 beslöt
styrelsen att göra en framställan till kommunen om att verksamheten bor-
de övergå i kommunal regi vid årsskiftet 1968–1969. Motiveringen var att
organisationen hade blivit så omfattande. Styrelsen rekommenderade att
barnträdgårdarna med tanke på dess inriktning skulle sortera under skol-
styrelsen. Så blev dock inte fallet utan Finspångs kommun beslöt att bar-
navårdsnämnden skulle bli den nya huvudmannen.

Barnen i barnträdgården
Vilka barn var det som kom till barnträdgården? Vilkas behov var barnträd-
gården tänkt att tillgodose? I stadgarna för Finspongs Barnträdgårdsverk-
samhet anges att barnträdgården bör stå öppen för alla barn i åldern 4–7 år
”oavsett förmögenhetsförhållanden”. Om antalet anmälda barn översteg plats-
antalet borde hänsyn tas till de barn som var mest trångbodda.42 År 1968
kunde ett 50-tal femåringar beredas plats, vilket styrelsen såg som mycket
glädjande. I samband med invigningen av den första barnträdgården fram-
höll Eufemia Johansson vikten av att ”rikta barns känsloliv och verksam-
hetsbegär […] i rätt riktning”43 redan från fyraårsåldern. Ett svar på frågan
skulle kunna vara att barnträdgården i Finspång åtminstone i retoriken var
till för alla fyra-, fem- och sexåringar. Hur såg det då ut? Fick alla barn ta
del av barnträdgårdens verksamhet? Av antalet anmälda barn att döma så
var platserna i barnträdgården eftertraktade. Men det fanns också hinder.
Ett hinder var ju självklart att tillgången till platser inte motsvarade beho-
vet. Ett annat hinder kunde verksamhetens förläggning vara – verksamhe-
ten pågick antingen tre timmar på förmiddagen eller tre timmar på efter-
middagen. Det passade inte alltid med förvärvsarbetande föräldrars arbets-
tider. Ytterligare andra hinder kunde vara ekonomiska och/eller ideologiska.
En plats i barnträdgården var avgiftsbelagd och även om Finspång hade en
låg avgift (1 krona/månad 1937) jämfört med andra orter, så kan det ha varit
en alltför tung ekonomisk börda för en familj. Ideologiska hinder kunde vara
föräldrars inställning att barnens fostran var något som bäst sköttes inom
familjen. 
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Barnträdgården och metallarna
Grundarna av Föreningen för Finspongs barnträdgårdar hävdade, som tidi-
gare nämnts, att intresset för en barnträdgård var stort i Finspång. Också
antalet anmälda barn vittnar om att behovet av verksamheten var stort. Sam-
tidigt är bilden inte helt entydig. I intervjuer med 14 kvinnor, som samtli-
ga har arbetat inom industrierna i Finspångs kommun, är det endast en kvin-
na som explicit nämner barnträdgården. I och med att det yngsta barnet
blev sex år och gick i barnträdgården, började kvinnan arbeta några timmar
per dag. Frågan om omsorg om barnen fanns för alla de intervjuade kvin-
norna och lösningarna såg olika ut. En vanlig lösning bland dessa kvinnor
var att vänta med förvärvsarbete till dess att barnen börjat skolan. Då arbe-
tade kvinnorna ofta deltid eller också gick föräldrarna motsatta skift. Någ-
ra kvinnor valde att arbeta på kvällarna då mannen istället var hemma och
tog ansvaret för barnen. En kvinna nämner att hon var hemma när hennes
son var ”så jätteliten men sen, jag hade min mamma boende här i Finspång
och hon fick passa pojken”.44 Ett annat sätt var att grannfruar såg till att
barnen kom till skolan. Det kunde också hända att barnen fick klara sig själ-

58 | Mia Thorell

Full aktivitet i snickarverkstaden.
Risinge Hembygdsförenings samlingar



va. Att detta var förenat med stark oro vittnar en kvinna om. Hon berättar
bl.a. om en kväll när hon precis har gått av sitt skift får veta att det brinner
i närheten av där familjen bor. Hon springer så hon blir alldeles utmattad,
hon måste till och med lägga sig ned för att vila innan hon kan fortsätta
hem, alltmedan hon hoppas att det inte är hennes barn som har satt eld på
hemmet. Det visar sig sedan att det är ett stall som brinner och att hennes
barn inte är inblandade.45 En speciell lösning hittade två svägerskor, varav
den ena hade en son. De delade en arbetsdag på tvåskiftsarbetet. När kvin-
nan, som hade barn, började sitt eftermiddagsskift, lämnade hon sonen hos
portvakten, där han hämtades av sin faster när hon slutade sitt skift.46

Betyder frånvaron av omnämnandet av barnträdgården att dessa kvinnors
barn inte deltog i barnträdgårdens verksamhet? Så behöver det inte vara. En
anledning till att inget sägs om huruvida barnen deltog i barnträdgårdens
verksamhet eller inte beror säkert på att den frågan aldrig explicit ställdes
till kvinnorna under intervjuerna. Det kan mycket väl ha varit så att bar-
nen gick i barnträdgården men att det inte betraktades som barntillsyn eller
att de intervjuade kvinnorna helt enkelt inte kommer ihåg att barnen del-
tog i barnträdgårdens verksamhet. Självklart kan det också ha varit så att
barnen anmäldes men inte fick plats. Men det kan också vara så att man
menade att barnträdgården inte var till för arbetarnas barn. Så kan ett svar
på frågan om det fanns ”dagis eller sånt där på den tiden” tolkas. Svaret kom-
mer från en man som var närvarande när hans hustru intervjuades.

Det fanns ju inte för vanligt folk utan möjligtvis att tjänstemännen kunde
få in dom. För Metallen hade visst nåt en gång i tiden.47

Den nationella motsättningen mellan barnträdgården som en pedagogisk
verksamhet med syfte att avlasta (medelklassens) hemmafruar respektive
barnsomsorg för att möjliggöra för kvinnor att förvärvsarbeta utanför hem-
met återspeglades också hos individuella kvinnor:

[…] det kändes på nåt vis att man ville behålla dom hemma. Jag tror att
jag tänkte så att det inte är lämpligt att lämna dem till nån annan.48

Att det kostade pengar att delta i barnträdgårdens verksamhet kan ha varit
ytterligare ett skäl till att det aldrig var aktuellt att låta barnen gå i barn-
trädgården, speciellt om barnen bara kunde vara där tre timmar. Kvinnor-
na ville ha något över på det de tjänade. Det går att utläsa av svaret från en
kvinna, som berättar att hon och hennes man valde att gå motsatta skift för
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att klara omsorgen om barnen. Detta eftersom den kvinna som var villig
att se efter barnen ville ha tre kronor i timmen och då blev det bara 25 öre
kvar av kvinnans timlön.49

Avslutande kommentar
Startandet av en barnträdgårdsverksamhet i Finspång skedde på privat ini-
tiativ. Detta följer ett vanligt mönster i Sverige under den här tidsperioden.
Initiativtagarna var en kvinna, Eufemia Johansson och en man, Ivar Ols-
son. Också det följer ett gängse mönster. Även om filantropiskt arbete sågs
som en lämplig sysselsättning för borgarklassens kvinnor, så krävdes soci-
alt, politiskt och ekonomiskt stöd från ett samhälles överklassmän. Det ovan-
liga, åtminstone i jämförelse med utvecklingen av barnträdgårdsverksamhe-
ten i städer som Norrköping och Stockholm, var att den drivande kvinnan
tillhörde arbetarklassen.

Eufemia Johansson, arbetarhustru och Ivar Olsson, direktör för Finspongs
Metallverk, förenades alltså över klassgränserna i arbetet med att starta en
barnträdgårdsverksamhet. Hur kan man förstå det? Jag menar att en för-
klaring kan finnas i den spänning som fanns dels inom den socialdemokra-
tiska kvinnorörelsen, dels inom det socialdemokratiska partiet. Under 1930-
talet var frågan om barnomsorg inget som prioriterades av kvinnoorganisa-
tionerna. Tvärtom, hemmafrutillvaron sågs av arbetarklassens kvinnor som
ett bättre alternativ än ett dåligt betalt arbete.50 Inom det socialdemokra-
tiska partiet var klasskampen den viktigaste kampen. Utifrån det perspek-
tivet behövdes enligt partiet inga särskilda socialdemokratiska kvinnoklub-
bar, vilket fick till följd att kvinnoklubben i Finspång var nedlagd mellan
1928–1933. Detta torde innebära att Eufemia Johansson kan ha haft svårt att
hitta meningsfränder inom det socialdemokratiska partiet och facket i frå-
gan om att starta en barnträdgårdsverksamhet. Att liera sig med borgerlig-
hetens män och kvinnor blev då ett medel för Eufemia Johansson att
genomdriva sitt barnträdgårdsprojekt.

Vad kan ha varit Ivar Olssons motiv till att ingå en allians med en arbe-
tarhustru? Förmodligen var han medveten om den spänning som fanns inom
det socialdemokratiska partiet och facket. I egenskap av företagsledare kan
det ha legat i hans intresse att understödja sådana aktiviteter som skulle kun-
na få konsekvenser för klass- och partisolidariteten.

Mitten av 1930-talet innebar en brytningsperiod för Sverige. Nu skulle
ett nytt samhälle byggas – ett modernt och demokratiskt samhälle. I det här
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framtidsprojektet blev barnen viktiga byggstenar och Kindergartenrörelsen
erbjöd en lösning. Genom att delta i barnträdgårdens verksamhet under led-
ning av en pedagogiskt utbildad lärarinna, skulle barnen utvecklas till indi-
vider som ”med sund livssyn och friska krafter fylla sina platser i samhäl-
let”.51 Men barnen var viktiga även ur ett annat perspektiv. Det var genom
barnen som goda värden skulle förmedlas till (arbetarklass)hemmen. 

Utvecklingen av barnträdgårdsverksamheten i Finspång följde alltså i stort
ett gängse mönster. Det unika för Finspång var kanske att arbetarklassen
och industripatriarkatet genom Eufemia Johansson och Ivar Olsson förena-
des i det gemensamma strävandet att förädla (och disciplinera!) nationens
viktigaste tillgång – barnen. Trots den gemensamma strävan drevs de för-
modligen av skilda motiv.
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TORBJÖRN ANDERSSON

Fotbollen i Finspång

detta kapitel skall både belysa Finspångs fotbollskultur och sätta in
den i ett större nationellt perspektiv. Fokus ligger helt på perioden från 1900-
talets början, när fotbollssporten etablerades inte bara i Finspång utan på
många andra håll i landet, fram till 1970. Vad som behandlas är således den
svenska fotbollens klassiska period när amatörsystemet ännu utgjorde led-
stjärnan för landets idrottsrörelse. I och med att amatörsystemet avskaffa-
des 1967 intensifierades kommersialiseringen inom landets fotboll. En effekt
av denna tycks ha blivit att en klubb som Finspångs AIK därefter alltmer
tappade i konkurrenskraft, vilket visas av att föreningen under 1980-talet kom
att husera i division fyra och inte som tidigare, vanligtvis i en eller två divi-
sioner högre upp. 

Vad jag främst intresserar mig för är relationen mellan fotbollen, orts-
industrierna, kommunledningen samt Finspångsbefolkningen i sin helhet.
Mer precist vill jag studera hur man såg på fotbollen i Finspång. Vilken ställ-
ning fick spelet i köpingen? I vilken omfattning stöttades fotbollssporten?
Det är sådana frågor jag vill ha svar på. Detta innebär att jag i princip avgrän-
sat studien till att innefatta elitfotbollen i Finspång, alltså Finspångs AIK och
dess föregångare.

Det är allmänt bekant att den svenska fotbollen (och även en annan
lagsport som bandyn) kom att få en särdeles stark ställning i många bruks-
orter och liknande mindre industrisamhällen. Klassiska allsvenska fotbolls-
lag har varit Degerfors IF, Sandvikens IF, Åtvidabergs FF och IK Brage från
Borlänge. Andra lag som något år haft säte i landets högsta fotbollsserie har
varit Hallstahammars SK, Ludvika FFI, IFK Holmsund, Sandvikens AIK och
Billingsfors IK. Den uppfattning som allmänt råder är att dessa förhållan-
devis små klubbar backades upp av ortens industri i sådan utsträckning att
en plats i allsvenskan möjliggjordes. Om vi går en division ned i seriesyste-
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met finns än fler klubbar representerade från liknande samhällen, däribland
Finspångs AIK, som totalt tillbringat åtta säsonger i division två. Under stor-
hetstiden under andra världskriget nåddes till och med allsvenskt kval 1943,
vilket dock förlorades mot IK Brage.

Vad jag vill se närmare på är hur god jordmånen egentligen var för fot-
bollen? Hur skapades och upprätthölls den i bruksorter och mindre industri-
samhällen? Att i detta sammanhang fokusera på just Finspångs AIK är lämp-
ligt, eftersom klubben varken utgör något av paradexemplen på framgångs-
rika bruksklubbar, men inte heller saknar framgångar. Finspångs AIK
befinner sig i en sorts mellankategori och kan väl därför sägas vara mer repre-
sentativ för helheten än exceptionellt framgångsrika klubbar som Degerfors
IF och Åtvidabergs FF. Tanken är att via exemplet Finspång kunna säga något
generellt om landets industristöttade fotboll. Samtidigt ska studien verkli-
gen koncentrera sig på just Finspång och de särskilda betingelser som fun-
nits där. Ambitionen är nämligen att visa på det säregna i varje lokal miljö
och därmed komma runt de något svepande generaliseringar som har fun-
nits om en specifik industristöttad bruksfotboll.

Finspång i idrottens barndom
Fotbollen etablerades mer på allvar i Sverige runt sekelskiftet 1900. Liksom
i alla andra länder blev det först medelklassungdomen som upptäckte och
attraherades av det ursprungligen brittiska spelet. Fotbollen, i sin medel-
klasspräglade kulturform, kom tidigt att få ett starkt nationellt fotfäste nära
Finspång, närmare bestämt i Norrköping, där IFK Norrköping bildades redan
1897. Också en mer folklig fotbollskultur etablerades tidigt i Norrköping
via IK Sleipner, bildad 1903. Redan före första världskriget var Norrköping
ett av landets mest vitala fotbollscentra. Norrköpingsfotbollen närdes av en
lokal klassladdad rivalitet mellan IFK och Sleipner, men gynnade också fram-
växten av en lokalpatriotism av klassöverskridande slag. 

För bruksfotbollens vidkommande var det tydligt att just närheten till
en större fotbollsstad hade sin betydelse. Landets två tidigaste starka bruks-
fotbollscentra var lilla Jonsered utanför Göteborg och det klart större Sand-
viken, nära Gävle. I så måtto borde Finspångsfotbollen haft goda betingel-
ser i och med närheten till Norrköping. 

Vad kan då sägas om Finspång som ort vid denna tid? Intressantast för
fotbollens vidkommande är att Finspång under 1900-talets början omvand-
lades från att ha varit en klassisk bruksort, dominerad av ett företag, till att
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bli ett mindre industrisamhälle, dominerat av två företag, vilka inte hade
sina huvudägare på orten. Finspång representerade under Louis De Geers
och hans släktingars ledning, från 1600-talets mitt och 200 år framåt,
ingenting mindre än klassisk svensk industri- och brukshistoria. Utveckling-
en därefter utgör en mer turbulent tid där bruket från 1856 kom att tillhö-
ra släkten Ekman (under ledning av först Carl Edvard och senare Axel
Ekman) fram till 1902 när bruket uppsplittrades i tre delar. En del var icke-
industriell och baserades på lant- och skogsbruk, vilken under namnet AB
Finspongs Styckebruk kvarstod under släkten Ekmans ledning ytterligare en
tid. En annan del baserades på krigsmaterielproduktion, och fick namnet
Nordiska Artilleriverkstäderna, och leddes av baron Herman Fleming, som
även blev herre i det slott som utgjorde ortens centralpunkt. Denna del ham-
nade snart under en rad olika svenska företag baserade utanför Finspång.
Slutligen fanns en del baserad på masugnarna och järnframställningen
under namnet Stens Bruk AB. 1913 blev ägoförhållandena mer beständiga
då två nya storsatsande företag ersatte det som återstod av de gamla. Verk-
städerna (resterna av Nordiska Artilleriverkstäderna dit slottet även hörde)
såldes och blev till Svenska Turbin AB Ljungström, medan det gamla järn-
bruket såldes och döptes om till Finspongs Metallverk AB.1 Först därefter
inträder en stabilitet där STAL respektive Metallverken under långliga tider
dominerar samhällslivet. 

Från och med 1913 kan man säga att Finspång var en gammal bruksort
som plötsligt förvandlats till en modern industriort, dominerad av två helt
nya och icke lokalt ägda företag. STAL drogs igång av de Stockholmsbase-
rade bröderna Ljungström och företaget kom från och med 1916 att tillhö-
ra den Västeråsbaserade ASEA-koncernen. Metallverken startades visserligen
av en lokal kraft, Kristoffer Huldt, men de större ägarna fanns på andra orter.
Hela denna kraftiga industriella förnyelse gav rimligtvis Finspångsborna en
stark känsla av att befinna sig i intervallet mellan en gammal och modern
tid. Trots att nyföretagandet innebar en stark expansion och en rejäl befolk-
ningsökning, måste en patriarkal bruksortsmentalitet ändå ha funnits kvar. 

Frågan är hur idrotten, och då främst fotbollen, kom in i Finspång under
detta så intensiva och expansiva skede. I bruksorter har ju av tradition många
nymodigheter uppkommit genom brukspatronens försorg eller åtminstone
stöttats av ortspatriarken. På detta vis har över- och underordnade knutits
samman. Det komplicerade med Finspång var att brukspatronen – i detta
fall Axel Ekman – fått konkurrens som ortens centralperson av de nya
industriägare, som hamnat i Finspång genom den industriella förnyelsen.
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Frågan är alltså om det var gamla eller nya ledare som lierade sig med ett
av tidens nya fenomen, nämligen idrotten. 

Svaret är att baron Fleming, den från Bofors nyligen inflyttade chefen för
det nystartade Nordiska Artilleriverkstäderna, kom att ta på sig patriarkens
ledande roll. Det var passande då han också symboliskt framstod som ortens
centralgestalt då han blivit ny slottsherre 1904. Han bjöd in den svenska
idrottsrörelsens store propagandist, Viktor Balck, till en inspirationsföreläs-
ning. Hela 300 personer fanns på plats och mycket riktigt resulterade till-
dragelsen i en idrottsförenings bildande.2 Såhär stod att läsa i Östergötlands
Dagblad om Finspongs IF:s tillkomst 1907:

Genom frihärinnan Fleming har föreningen bekommit en grundplåt å 300
kr. På initiativ från samma håll, som nu gjort att idrottsföreningen bildats,
har förut bildats Finspongs lånebibliotek, omfattande en mängd utmärkt lit-
teratur och Finspongs föreläsningsförening, som nu hunnit göra sig ytterst
populär hos befolkningen.3

Uppenbart var det familjen Fleming som tagit på sig att berika Finspångs
lokala aktivitetsutbud. Att det var fråga om en patriarkal strategi råder knap-
past några tvivel om. I Finspång hade socialistiska tankegångar förhållan-
devis tidigt fått fotfäste. Fackföreningar bildades i form av Svenska Gjutare-
förbundets avdelning 39 1898 och Sveriges Jern- och Metallarbetareförbunds
avdelning 97 1903, varför ortens arbetare också deltog i 1909 års storstrejk.4

För en nyinflyttad industriledare som Fleming bör det ha framstått som vik-
tigt att lugnande motkrafter existerade i samhället. Att det lokala Metallar-
betareförbundets förste ordförande, den från Västerås inflyttade Gustaf
Emil Törnblom, var med i Finspongs IF, och av allt att döma satt i dess sty-
relse, bör ha lugnat baronen. 

Baron Fleming höll själv i idrottsföreningens konstituerande möte, där
en första styrelse valdes. Denna kom att bestå av en förman, två ingenjörer
och tre järnarbetare. Klassblandningen i styrelsen representerade väl förhål-
landena i medlemsbasen. Finspongs IF:s sammansättning såg ut som en
typisk bruksförening, vilken omfattade hela klasspektrat från den manliga
befolkningshalvan. Baron Fleming deltog för övrigt själv i ortens första fot-
bollsmatch.5

Hela detta skeende påminner om Degerfors IF:s bildande, vilket likale-
des skedde 1907. Också här skapades föreningen på initiativ uppifrån. Det
var studenten Hans von Kantzow, sedermera disponent i ett annat fotbolls-
fäste, Hallstahammar, som övertygade bruksdisponenten om att Viktor Balck
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borde inbjudas för ett idrottsligt propagandatal. Resultatet blev att Deger-
fors IF bildades och att järnverket välvilligt upplät mark för en plan. På andra
håll, såsom i Sandviken, startades dock fotbollen på initiativ av vanligt folk
som sedan kontaktade bruksledningen för att få stöd för sin verksamhet.6

Vad som är intressant med Finspongs IF är att det fortsatta utvecklings-
förloppet skilde sig från Degerfors. I Finspång visade sig stödet uppifrån vara
otillräckligt. Trots att föreningen nästan uteslutande ägnade sig åt den
populära och kraftigt expansiva fotbollssporten upplöstes den efter några år
av brist på idrottsplats och materiel.7 Varför så skedde är inte helt lätt att
svara på. De industriomvandlingar som gjorde att Nordiska Artilleriverk-
städerna försvann bör naturligtvis ha spelat in. Därmed upphörde helt enkelt
baron Flemings roll som industriledare och någon ny industriledare tycks
inte ha trätt fram som idrottsuppbackare. Härmed kan sägas att Finspång
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i fotbollshänseende förlorade ett par värdefulla år; flertalet av de bruksor-
ter som blev till riktiga fotbollscentra hade fått igång en kontinuerlig verk-
samhet när Finspångsföreningen utslocknade.

Nya företag och en ny idrottsförening
Företagsombildningarna i Finspång 1913 fick sin direkta efterföljare i den
nya idrottsförening, Finspångs IK (FIK), som bildades 1914. Initiativet till
föreningen togs av förrådsförvaltaren Gustav Karlsson. Att han nyligen inflyt-
tat från Stockholm belyser att den tidiga idrottsrörelsen, i likhet med övri-
ga folkrörelser, i allra högsta grad var identitetsskapande. Det var ofta nyin-
flyttade i expansiva mindre industriorter som lockades av en lagsport som
fotbollen. Skillnaden mot den tidigare föreningen var att FIK från start syss-
lade med många idrottsgrenar.8 Den fotbollscentrering som genast uppkom
i många andra liknande orter uppstod aldrig. I stället kom Finspång att bli
hemvist för det idrottsliga mångsyssleriet.

FIK kom genast att knyta kontakter med ortens huvudmän. Den gamle
brukspatronen Axel Ekman betalade 25 kronor och blev därmed ständig med-
lem i föreningen. Viktigare var dock att överingenjör Ljungström inte bara
betalade en årsavgift på tio kronor utan även gav 100 kronor. Därmed
utgjorde 135 kronor av föreningens totala årsinkomst 1914 på närmare 620
kronor stöd från den lokala industrin. Redan 1916 gav STAL 200 kronor och
Metallverken 100 kronor i föreningsbidrag; detta vid en tidpunkt när hela
årsinkomsten stannade vid 740 kronor. En tid därefter gav Metallverken ett
årligt bidrag på 150–200 kronor, medan STAL sänkt sitt till 100 kronor (utom
något år då man inte gav något alls). Ett toppår som 1920 innebar nu inte
detta mycket för klubbens ekonomi då årsinkomsten, via en lyckosam basar-
verksamhet, stigit till närmare 12 000 kronor. Under 20-talets första hälft var
dock FIK:s årsinkomst avsevärt lägre än detta, varför bidragen hade sin eko-
nomiska betydelse. Kontakterna med ortsindustrierna bestod nu inte endast
av de bidrag som gavs. FIK ordnade några gånger även matcher mellan STAL
och Metallverken, vilket väl delvis kan ses som en sorts inbördes FIK-mat-
cher då flertalet klubbmedlemmar arbetade på någon av industrierna.9

Vad kan då sägas om detta inledande företagsstöd? Helt klart passar det
in i tidens allmänna mönster, där band knöts på plats efter plats mellan
idrottsföreningen och den lokala industrin. På detta vis underlättades fram-
växten av den ”vi-känsla”, som kom att benämnas bruksanda. Bruksforska-
ren Christer Ericsson har poängterat att detta hörde samman med att den
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traditionella och auktoritära industripaternalismen gradvis avvecklades
under 1900-talets inledande årtionden, varvid de personliga banden till bruks-
patronen lösgjordes. I stället eftersträvade bruksledningen att ortsbefolkning-
en i större utsträckning skulle känna samhörighet med själva orten och före-
taget som sådant. Det är i detta sammanhang som idrottsföreningen blev
viktig. Man kan se utvecklingen som att ett slags ömsesidigt kontrakt på
många håll upprättades mellan förening och företag.10 Ibland – såsom i fal-
let Finspongs IF – skedde detta på initiativ uppifrån. Andra gånger – såsom
i fallet Finspångs IK – skedde detta snarast genom att klubben tillfrågade
företagsledningen om stöd. Det hela kan tolkas som att företaget försökte
stärka sin popularitet i en orolig tid. En annan tolkning är att idrottsför-
eningen snarast utnyttjade den moraliska förpliktelse företaget kände att bistå
ortsinvånarna på olika sätt.

Vad som är intressant med Finspång är att vi har att göra med ett bruks-
liknande samhälle med två nya ortsindustrier. Ändå var mönstret detsam-
ma som på mer traditionella bruksorter. Företagen stöttade idrotten. Noter-
bart är dock att industrierna inte gav lika mycket i bidrag; först gav STAL
mest och sedan var Metallverken frikostigast. Ingen enhetlighet rådde.
Överhuvudtaget ges inte intrycket att banden mellan företagsledningen och
FIK blivit speciellt starka. 

Den avgörande insats bruk och andra företag kunde göra vid denna tid
var att ge mark och stora bidrag till anläggandet av en tidsenlig idrottsplats.
Sålunda skrev landets ledande sporttidning, Nordiskt Idrottslif, redan 1906:
”Städse få klubbarna goda banor gratis upplåtna af vederbörande bolag –
det är värdt en liten uppoffring att få se sina underlydandes och andra söner
i broderlig sämja öfva sig i en så hurtig idrott som fotboll.”11

I detta hänseende skedde emellertid inte mycket i Finspång. Kanske att
det rentav var en nackdel för idrottsföreningen att två ledande företag fanns,
eftersom ingen given donator då existerade. Möjligt är att ett företag inte
ville träda fram som välgörare av rädsla för att stöta sig med den andra orts-
industrin. 

Hur mycket företag på olika håll gav till anläggandet av idrottsplatser vari-
erade avsevärt. Summorna var givetvis beroende av många olika aspekter,
inte minst företagens ekonomiska resurser och den allmänna ekonomiska
konjunkturen. Åtvidabergs Förenade Industrier gav 1918 hela 15 000 kronor
för att förbättra idrottsplatsen, medan Jonsereds Fabriker, i en annan stark
fotbollsort, bara gav 850 kronor till Jonsereds IF:s nya idrottsplatsprojekt
1922.12 En omfattande idrottsplatsförbättring i Surahammar 1920 finansie-
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rades i stort sett genom att bruksbolaget ställde 10 000 kronor till förfogan-
de. Å andra sidan fanns bolag som inte alls befattade sig med idrotten; exem-
pelvis var så fallet vid sörmländska Nyby Bruk.13 Också i städer kunde före-
tag vara generösa, som när Eskilstuna Stålpressnings AB 1919 gick in med
10 000 kronor i stadens idrottsplatsprojekt. I Västerås fanns tidigt – till skill-
nad från i Finspång – två generösa storföretag. 1922 hade nämligen ASEA,
med idrottsledaren Sigfrid Edström som chef, och Svenska Metallverken till-
sammans donerat 70 000 kronor till idrottsplatsprojektet. Nu hade inte stads-
fullmäktige samma beredvillighet att lösa frågan, varför det dröjde ända till
1931 innan Arosvallen kunde invigas.14

Faktum är att Finspång kom att utmärkas som en ort där det gick täm-
ligen trögt att lösa idrottsplatsfrågan. Detta kom i sin tur att påverka for-
mandet av ortens idrottskultur – till fotbollssportens nackdel. 

Löpningen blir lagsporten
I Finspång förblev idrottsplatsfrågan mer eller mindre ständigt aktuell ända
till Grosvads idrottsplats stod färdig 1964. Grundproblemet var att en lös-
ning krävde företagens eller kommunens – helst bägges – välvilja. I 20-talets
Finspång tycks ingendera egentligen ha funnits. Betecknande var att STAL
under första världskrigets slutår beslutade att plöja upp den plan som fanns
för potatisodling.15

Under 20-talet klagades jämt och ständigt över bristen på en fullgod
idrottsplats. Vad som fanns var snarast ett gärde med två mål. 1920 påpe-
kades att friidrottstävlingar därför inte gick att anordna; i stället fick man
satsa på tävlan i landsvägslöpning.16 Östergötlands Idrottstidning menade att
det ju är ”en skriande orättvisa, att en plats med ett sådant idrottsintresse
som Finspång skall sakna idrottsplats under det att ett flertal orter inom
distriktet, där idrotten för en tynande tillvaro, skall hava förstklassiga
idrottsplatser”.17 Så sent som 1927 infördes i den östgötska Idrottsnytt en lång
tirad mot förhållandena i Finspång: fotbollsplanen var inte bara i allmänt
bedrövligt skick utan även för liten och okritad, strax utanför ena långsi-
dan gick ett gyttjefyllt dike och omklädningsfaciliteterna var undermåliga
– sålunda fick toalettbesök göras i skogen.18

Under sådana förhållanden var det givetvis svårt att utveckla en mer högt-
stående fotbollskultur. Om 1923 års säsong skrevs att ”Då var det sannerli-
gen inget nöje att vara fotbollskapten, så gott som hela laget skingrat, emi-
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grerade, avflyttade eller blivna stjärnlöpare”.19 Svårigheterna runt fotbollen
innebar att det kom att bli medel- och långdistanslöpning som mest fång-
ade både idrottsmännens och ortspublikens intresse. Då en god fotbollsspe-
lare kom fram, såsom Bengt Carlsson, värvades han till närbelägna fotbolls-
metropolen Norrköping. Den staden kom inte att inspirera den inhemska
fotbollsmobiliseringen genom att tjäna som en rival, utan i stället utgjorde
Norrköpingsfotbollen genom sin totala överlägsenhet en lockelse för Fin-
spångs fotbollstalanger. Småklubben FIK blev snarast en sorts plantskola för
storklubbarna IFK Norrköping och IK Sleipner.

Finspångs idrottsliga fokus kom nu i första hand att ligga på stafettlop-
pet Norrköping runt. Här konkurrerade man framgångsrikt med Norrkö-
ping. FIK ställde upp med stora trupper, två stafettlag 1926 på sammanlagt
30 man och dessutom både ett old boyslag och ett fotbollsspelarnas stafett-
lag.20 Sålunda inträffade det för Sveriges vidkommande högst ovanliga att
en mindre industriorts idrottsidentitet och lokalpatriotism inte i första hand
riktades mot en kollektiv bollsport, såsom fotboll eller bandy. Om 1926 års
lopp skrevs att ”Som vanligt översvämmades Norrköping dagen till ära med
så många idrottsintresserade Finspongsbor som finnas, då om inte förr skall
de till sta’n”.21 Det poängterades att om stafettlaget ”vända åter från Norr-
köping som segrare, så väntas eder i Finspång fanfarer, blommor, stora famn
m.m. sådant”.22 Stafettloppens popularitet visas av att även fotbollsspelar-
na i FIK tränade inför dessa. I brist på idrottsplats höll löparna till i
Slottsparkens gångar dit de beviljats tillträde av STAL.23 Slottsparken blev
1925 också scenen för en friidrottstävling med deltagare från bland annat
Finland. Tolvhundra åskådare hade varit på plats och det konstaterades att
”aldrig förr hade en sådan folkmassa varit samlad i Slottsparken”.24

Löpningssatsningen stärktes givetvis av att FIK:s löpare kom att nå en
mycket hög klass, där Artur Svensson lyckosamt representerade Sverige i
Paris-OS 1924 på 400 meter. Löparepokens kulmen nåddes under 20-talets
slut när Norrköping runt (ÖD-stafetten) vanns tre år i rad. Att debutsegern
1927 stärkte lokalpatriotismen står alldeles klart: ”Halva Finspång hade med
extratåg åkt till stan för att se sina löpare besegra Norrköpingslagen på deras
egen gata.”25 Vid denna tid stod dock idrottsplatsfrågan inför sin snara lös-
ning och därmed hamnade fotbollen till sist överst i idrottsgrenarnas inbör-
des hierarki.
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Rivaliteten med Finspångs Arbetares Idrottsförening
Trots en usel fotbollsplan och ett relativt svagt publikintresse – matcherna
drog som regel knappt 200 åskådare under 20-talets början – så kom fot-
bollsintresset att växa tack vare uppkomsten av en lokal idrottslig rivalitet.26

1923 bildades nämligen Finspångs Arbetares Idrottsförening (FAIF), som ett
resultat av den idrottsvänliga inriktning landets kommunister precis slagit
in på. Faktum är att Finspång blev den enda större ort söder om röda Kiru-
na, där AIF-klubben verkligen lyckades utmana en äldre ortsrival. Med de
politiskt laddade derbymatcherna drevs stämningen upp och en tidning kom-
menterade 1925: ”Bäst vore dock, när platslagen drabba samman, att en utom-
bys domare kom till användning. Det skulle verka lugnande på publiken.”
Med dessa kamper strömmade publiken också till i större mängder än tidi-
gare. 400 personer fanns exempelvis på plats 1929.27 Rivaliteten var av sådan
art att anhängarna inte gick och såg varandras matcher, vilket naturligtvis i
slutändan verkade menligt på bägge föreningarnas ekonomi.28

AIF-idrotten nådde Finspång tidigt, bara ett år efter det att pionjärföre-
ningen, Stockholms AIF, bildats. Inspirationen till hela den radikala rörel-
sen kom från länder som Tyskland och Finland, där en separat arbetaridrott
växt sig mycket stark. I Sverige kom nu aldrig AIF att utgöra ett hot mot
Riksidrottsförbundet, främst beroende på att socialdemokratin – till skill-
nad från i andra länder – aldrig stöttade AIF. Ändå gjorde AIF ett försök att
utmana den etablerade idrottsrörelsen, när man 1929 lämnade Riks-
idrottsförbundet och bildade ett eget förbund. Vid denna tidpunkt var fak-
tiskt Finspångs AIF, med sina 263 medlemmar, landets numerärt största för-
ening inom AIF.29

Inom AIF-rörelsen var FAIF en udda förening. Dess ursprung stod att fin-
na i den lilla klubben Finspångs Sportklubb, vilken bildats av missnöje över
fotbollens svaga ställning inom det av friidrott dominerade FIK. Att Sport-
klubben rekryterade sitt manskap från det lite isolerade Norrmalm och spe-
lade fotboll på Myrkärret, likaledes beläget norr om industrierna, bör ha
bidragit till att stärka klubbens identitet. Enligt en föreningshistorik kom
Finspångs SK att ombildas till Finspångs AIF 1923 och detta på initiativ av
en kommunistisk krets. Det påtalades att flertalet närvarande nog inte var
speciellt insatta i vad detta egentligen innebar.30 Trots detta ägde det sin logik
att Finspång fick sin representant inom AIF-rörelsen. Kommunisternas
ställning i samhället, och då inte minst inom fackföreningslivet, var näm-
ligen rätt stark under 20-talets första hälft.31 En gammal FAIF:are, Georg
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”Göjje” Persson, berättade i en intervju att drivkraften bakom det hela till
en början var den radikale fackföreningsaktivisten Jonathan Wahlbärj, seder-
mera borgarråd i Stockholm. Vid denna tid skulle 70–80 procent av
FAIF:arna ha varit kommunister. Först och främst var man dock ett typiskt
kompisgäng, varav de flesta också jobbade ihop på STAL. Man hade stora
sympatier för IK Sleipner, Norrköpings arbetarklubb, och ett gäng cyklade
till och med till varje Sleipnermatch i Norrköping.32

Att den politiska medvetenheten ändå inte var helt på topp innebar att
den politiska glöden falnade rätt snabbt. ”Göjje” Persson menar att många
inte ens ville erkänna att de var kommunister. Också utanför idrottens värld
verkar radikaliteten ha minskat. 1926 tycks nämligen Finspongs Kommu-
nistiska arbetarekommun ha gått in i den socialdemokratiska arbetarekom-
munen.33 FAIF:s hållning framgår av att man till en AIF-kongress 1928 rent-
av ställde en motion med kravet att partipolitiken borde avlägsnas ur rörel-
sen och att personer från olika politiska partier borde väljas in i styrelsen.34

När AIF-rörelsen senare bildade ett eget förbund gick FAIF emot beslutet
och man valde att kvarstå i Riksidrottsförbundet. Man ansåg att det poli-
tiska motivet lyste igenom alltför kraftigt. Åsikten löd: ”politik är en sak och
idrott en annan”.35 Effekten av detta blev att FAIF från och med 1929 i rea-
liteten stod mellan arbetaridrotten och den idrottsrörelse som var samlad
inom Riksidrottsförbundet. Därför nämns inte heller FAIF i arbetaridrotts-
rörelsens egen tidning, Idrottsfolket. Däremot står att läsa att AIF-serier i fot-
boll tidvis existerade på inte alltför avlägsna håll i Motala, Västerås och nord-
östra Småland.36

FAIF tycks dock inte ha månat om dessa förbindelser utan prioriterade i
stället fotbollens seriespel, där rivaliteten mot FIK utgjorde den givna driv-
kraften. Överhuvudtaget ger en genomläsning av föreningsprotokollen in-
trycket att FAIF inte var en särdeles radikal klubb. Problematiken inom för-
eningslivet skilde sig inte dramatiskt från den som förekom inom många
andra av landets arbetardominerade småklubbar. Visst hade FAIF ett sam-
röre med Folkets Hus, där man innehade aktier, och med både Folkets Park
och ABF. Vidare tog man upp skilda frågor till diskussion, exempelvis nyk-
terhetsfrågan och – vilket avviker från andra småföreningar – ”idrottens
demoraliserande verkan på arbetarrörelsen”.37 På det hela taget lyser dock
militansen med sin frånvaro, vilket bland annat framgår av att även FIK hade
aktier i Folkets Hus (av det skälet att man då erhöll rabatt på de fester man
ordnade i Folkets Park och Folkets Hus).38

Intressant är att en viss kritik mot det tilltagande idrottsintresset i Fin-
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spång kunde höras från Metalls avdelning 97. Kritiken kan väl tolkas som
att somliga fackliga aktivister hade svårt att se det positiva i idrotten och
detta även om den var förment radikal i sin FAIF-skepnad. ”Göjje” Persson
understryker också att FAIF aldrig erhöll någon hjälp från facket.39

Relationen mellan FAIF och FIK präglades av en rivalitet. En klar klasskill-
nad existerade mellan klubbarna och då framför allt på styrelsenivå. Riva-
liteten var dock inte oförsonlig. Klubbarna hade exempelvis gemensamma
idrottsmässor.40 FAIF ville inte låna ut spelare till Sonstorps IK, som skulle
möta FIK ”för att icke missämja skall bliva rådande mellan de båda plats-
lagen”.41

Föreningsrivaliteten stärktes av att föreningarna kom att bli någorlunda
jämbördiga, såväl sportsligt som ekonomiskt. Från och med säsongen 1928–29
låg bägge fotbollslagen i Östgötaserien klass 1 (division 4), där också rivali-
teten med närbelägna Skärblacka IF inspirerade. Under 30-talet hade fot-
bollsstandarden förbättrats och tidvis spelade bägge i Södra mellansvenska
serien (division 3). Också i bandy var rivaliteten skarp. FAIF satsade även
på brottning och från och med 30-talet kom denna sport att bli långt popu-
lärare i Finspång än friidrotten, som var på kraftig tillbakagång. Vad gäller
det ekonomiska hade bägge föreningarna problem. FIK hade emellertid all-
tid en högre årsomsättning, men många år var skillnaden inte så stor.42 Här
hade FIK den fördelen att man erhöll bidrag från den lokala industrin och
ibland även från andra välgörare, medan FAIF inte hade några sådana för-
bindelser. 

Den nya idrottsplatsen
Att AIF-klubbarna runtom i landet saknade den lokala industrins stöd inne-
bar att de ekonomiska problemen blev stora och att man ofta hade svårt att
få tillgång till de bolagskontrollerade idrottsplatserna. Under sådana förhål-
landen var det lätt att många medlemmar antingen tröttnade helt eller byt-
te klubb. I Finspång skilde sig förhållandena såtillvida att FIK, vid AIF:s bil-
dande, inte hade tillgång till någon idrottsplats värd namnet. Detta belyser
att företagsstödet till FIK inte var så särdeles imponerande. 

Likväl hade FIK klara fördelar. Inom AIF-lägret klagades över att STAL
inte släppte in dem i Slottsparken för att utöva friidrott.43 Samtidigt hade
Metallverken ställt gratis mark till förfogande åt FIK:s idrottsplatsprojekt.
Problemet för FIK:s vidkommande var att bolagen uppenbarligen inte hade
planer på att även bekosta själva anläggandet. För att kunna ro iland pro-
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jektet krävdes därför att ett lån erhölls från Sveriges Centralförening för idrot-
tens främjande, vilket bara gavs på villkor att ett borgenslån från Risinge
kommun erhölls. Och detta gick trögt. Problemen att anlägga en tidsenlig
idrottsplats i Finspång uppmärksammades i Sveriges ledande sporttidning,
Idrottsbladet, där det 1924 indignerat skrevs:

Frågan om tecknandet av kommunal borgen för räntefritt lån till den pla-
nerade idrottsplatsen i Finspong förelåg under gårdagen till behandling inför
Risinge sockens kommunalnämnd. Trots det att borgen icke gällde mer än
kr. 10 000:- och att plats gratis ställts till förfogande av Finspongs Metall-
verk, avstyrktes den av Finspongs IK inlagda ansökningen. Motståndet tor-
de ha kommit från bönderna inom kommunen … Faller frågan definitivt
vid kommunfullmäktiges sammanträde i denna månad, måste alla tankar
på en idrottsplats skrinläggas.44

I kommunfullmäktige bordlades frågan. Man ville se om det gick att få till
stånd en sammanslagning av ortens klubbar, det vill säga mellan FIK, FAIF,
Lotorps IF och Torstorps IF.45 Det förtjänar att understrykas att ett sådant
kommunalt initiativ var synnerligen ovanligt – kanske rentav unikt – vid den-
na tid. Sammanslagningsplanerna gick också om stöpet. Då FIK föreslog FAIF
att de bägge skulle slås samman tycks ett villkor ha varit att FAIF köpte in sig
för 15 000 kronor i idrottplatsprojektet. Detta avslogs och inte heller trodde
AIF-folket att en sammanslagning skulle medföra den enighet som krävdes.46

FAIF ville å sin sida ha representation i den idrottsplatskommitté som bilda-
des, vilket dock FIK avslog ”emedan det strede mot all kutym att en konkur-
rentförening skulle ha säte i vår styrelse för idrottsplatsen”.47 Trots hela den-
na problematik fick FIK en kommunal borgen och för FAIF:s del innebar det
hela att man kom att hyra in sig på idrottsplatsen. I FIK:s föreningsprotokoll
framgår att FAIF hade synpunkter på den hyresnivå FIK satt. Inte heller kän-
de man sig riktigt hemma på den av FIK kontrollerade idrottsplatsen.48

I och med anläggandet av den nya idrottsplatsen mellan 1925 och 1928
tätnade definitivt banden mellan FIK och lokalsamhällets elit och då inte
minst Metallverken med dess platschef, överingenjör Andreas Johansson. Han
gav ett lån på 5 500 kronor och tusen kronor i rena bidrag ovanpå Metall-
verkens årliga anslag till FIK på 200 kronor. En rad andra bidragsgivare träd-
de också till med gåvor på upp till tusen kronor. Apotekarnas Mineralvat-
ten AB i Norrköping gav via en viss Eric Ericsson ett lån till klubben som
var lika stort som Metallverkens. STAL tycks däremot inte ha bidragit med
någonting utöver de 100 kronor FIK årligen fick.49 För FIK var det uppen-
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barligen ingen ekonomisk fördel att STAL sedan 1916 ägdes av det Västerås-
baserade ASEA. 

På det hela taget kan man summera läget med att FIK hade ett stöd, men
långtifrån ett storslaget sådant i jämförelse med vissa andra lag från bruks-
orter och mindre industrisamhällen. Slutnotan för den idrottsplats, som på
intet vis tillhörde någon av de mer imponerande anläggningarna i landets
mindre industrimiljöer, hamnade på 33 000 kronor.50 Av detta hade den loka-
la industrin stått för en ganska beskedlig del, vilket var relativt ovanligt vad
gällde orter av Finspångs typ. Det säger en hel del om förhållandena att när
FIK 1929 behövde ett anslag på 600 kronor för att ställa i ordning en trä-
ningsplan så kontaktades Svenska Fotbollförbundet och inte den lokala
industrin.51 Industribidragen kvarstod på den nivå som i princip funnits från
FIK:s start, det vill säga 200 kronor årligen från Metallverken och 100 kro-
nor från STAL. 1932 gjordes – för att kunna anställa en professionell fotbolls-
tränare en kortare tid – ”en vördsam anhållan om klubben kunde påräkna
något högre anslag” från Metallverken. Detta resulterade i ett extra anslag
på 300 kronor för år 1933.52

Intressant är att kommunens och industrins frikostighet var än mindre i
närbelägna bruksorten Skärblacka, en ort där fotbollsintresset bland folk
annars var klart större än i Finspång. Som jämförelse kan nämnas att Skär-
blacka IF:s publikrekord från 1934 på 2 820 personer först överträffades i den
långt större orten Finspång 1943, när FAIK kvalade till allsvenskan mot IK
Brage inför 3 020 åskådare. Men trots att Skärblacka IF under 1930-talets bör-
jan gång efter annan vann Södra mellansvenska serien (division 3) kunde laget
inte flyttas upp på grund av att fotbollsplanen inte levde upp till de mini-
mikrav Svenska Fotbollförbundet ställde. Klubben kunde inte få ihop de ynka
3 800 kronor som behövdes för att få till stånd en godkänd anläggning och
valde därför 1933 att spela sina hemmamatcher i Södra mellansvenska serien
på bortaplan, i Norsholm. Först i och med detta dramatiska agerande blev
det fart på kommunledningen som såg till att en godkänd idrottsplats stod
färdig 1935. Nu fick laget framgångar och avancerade en serie, vilket inte hind-
rade att man 1940 tvångsnedflyttades sedan man misslyckats med att upp-
båda det garantibelopp på tusen kronor som krävdes för spel i andra divisio-
nen.53 Att kommunen, ortsindustrin (eller där så fanns, en lokaltidning) inte
ställde upp med detta var direkt ovanligt. För Skärblacka IF:s vidkomman-
de var det uppenbarligen en nackdel att bruket inte var lokalt ägt. Från 1917
ägdes det av det Norrköpingsbaserade Fiskeby AB, som 1931 fusionerades var-
vid jönköpingsbaserade Munksjö AB övertog aktiekontrollen.54
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I det Östergötland som både innefattade fotbollsmetropolen Norrköping och
Åtvidaberg – där stödet till fotbollen kanske var större än i något annat mot-
svarande samhälle – fanns alltså också ett industribälte, Skärblacka-Finspång,
där fotbollssporten länge hade mycket liten betydelse för de styrande. Så sent
som 1937 konstaterade Idrottsbladet:

Finspong kan icke jämföras med många andra bruk i det hänseendet, att
industrierna träda emellan. Hittills har idrotten så gott som uteslutande varit
hänvisad att stå på egna ben och att en och annan idrottsman från andra
platser hamnat i Finspong beror därpå, att ett framåtgående industrisam-
hälle fordrar nytt arbetsfolk. ”Främlingslegionssystemet” har aldrig haft någon
större marknad i Finspong.55

Skapandet av Finspång AIK 1937
Inom FIK fanns planer på ett samgående med FAIF hela tiden kvar. Att ha
två ungefärligen jämbördiga lag i en liten ort som Finspång var naturligtvis
otillfredsställande för de lokalpatrioter som ville att ortens namn lät höra talas
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om sig utåt. Inte heller var det ekonomiskt fördelaktigt med två rivaliseran-
de klubbar. Den ekonomiska situationen blev helt enkelt mycket pressad.

Vad som också talade för en sammanslagning var att den politiska glö-
den under 30-talets andra hälft nästan helt kommit att svalna inom AIF-
rörelsen. 1936 upplöstes därför AIF och de kvarvarande klubbarna gick då
åter in i Riksidrottsförbundet. Samtidigt kännetecknades situationen lokalt
i Finspång av att FIK hade problem att betala av lånen på den idrottsplats
som hade börjat förfalla rejält. En uträkning av FIK gjorde gällande att drygt
53 000 kronor behövdes för att rusta upp anläggningen. Notabelt är att FIK
inte räknade med att få några av dessa pengar från industrin i anslag.56 Då
klubben fått ett idrottsplatsbidrag på 12 000 kronor från den nationella fon-
den för tipsmedel på det villkor att kommunen gav lika mycket svarade kom-
munledningen först nej. Det antyddes dock att pengarna däremot skulle ges
om en klubbsammanslagning kom till stånd – och som extra morot fanns
ett löfte från industrierna om att öka sitt engagemang. Någon opposition
mot detta fanns inte heller och följden blev att Finspångs AIK (FAIK) föd-
des 1937. Formellt skedde detta genom att FAIF bytte namn och FIK gick
in i den nya föreningen. På detta vis kunde FAIF:s plats i bandyns division
två övertas av FAIK.57 Därmed kan sägas att den likgiltighet som företagen
och kommunen mött idrotten med från start hade upphört. 

Med FAIK hade en klubb skapats som hade möjligheterna att fullgott
representera orten utåt och då speciellt inom den fotbollssport som vid den-
na tid tillmättes allt större betydelse hos lokala makthavare runtom i lan-
det. 1936 hade järnverket legat bakom en lyckosam klubbsammanslagning
i Degerfors, och i Mjällby och Örebro drev de kommunala myndigheter-
na några år senare på liknande sammanslagningar.58 Åren före och under
andra världskriget fanns en kommunal aktivitet inom fotbollens område
– där tanken var att skapa konkurrenskraftiga elitklubbar – och det kan
sägas att man i Finspång gått i täten för denna utveckling. De ovanliga för-
hållandena uppmärksammades också i Idrottsbladet, där landets ledande fot-
bollsskribent, Carl ”Ceve” Linde, gick till hårt angrepp mot agerandet i
Finspång. Vid denna tid gällde en karenstid på 90 dagar för de fotbolls-
spelare som gick från en klubb till en annan och Linde upprördes över att
detta inte gällde för FIK:s spelare som formellt sett gick in i FAIF:s nya skep-
nad, FAIK.

Det hela har gått ut på att skaffa Finspong såsom samhälle ett starkare lag
i serien, mäktigt att krossa konkurrenterna och snabbt möjliggöra ett avan-
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cemang till Div. II. Industrin på platsen lovade sitt stöd och ekonomiskt
bidrag om det hela kunde drivas igenom.59

Tydligt var att FAIK nu även fick ett bättre stöd från den lokala industrin.
De skulder FAIK hade att ta över betalades av, bland annat med hjälp av ett
bidrag på 5 000 kronor från Metallverken. Lösningen blev därefter att
idrottsplatsen överläts till en ekonomisk förening, där FAIK kom att få en
klar andelsmajoritet, och där övriga större andelsägare i tur och ordning var
STAL, kommunen och Metallverken.60 1950 hade dock kommunen ökat sitt
engagemang genom att bli en lika stor andelsägare som FAIK.61

Tonen hade för övrigt anlagts redan 1936 av Metallverkens överingenjör
Andreas Johansson som avslutade sin Finspångsvistelse, som varat ända från
1914, med att skänka 1 600 kronor i gåva till FIK.62 Några år senare stod man
för den garantisumma på tusen kronor som Svenska Fotbollförbundet kom-
mit att kräva för deltagande i division 2. Lika viktigt var att man då också
banade ny väg genom att bidra med merparten av de 400 kronor i måna-
den som krävdes för att anställa en tränare.63

Kort efter sammanslagningen startade FAIK marschen uppåt i seriesyste-
met och klubben började med ordföranden landsfiskalen Gösta Hörbergs
ord att utgöra ett ”för samhället värdigt lag”.64 1939 spelade man i division
2 östra. Ändå var publiksnittet hösten 1940 inte högre än 933 personer, vil-
ket utgör en påminnelse om att fotbollsintresset i Finspång var klart begrän-
sat.65 Också inom bandyn skördades framgångar och 1941 spelade man rent-
av en säsong i allsvenskan.

Storhetstiden
På 40-talet skedde något nytt, såtillvida att FAIK plötsligt fick ansenliga resur-
ser till sitt förfogande. Ett viktigt år för både samhället och fotbollslaget blev
1942. Då förvandlades hela Risinge till en köping med namnet Finspång (var-
vid den gamla stavningen, Finspong, övergavs). Samtidigt bytte Metallverken
ägare och hamnade under Svenska Metallverken i Västerås – och därmed
styrdes bägge ortsföretagen från Västerås. 

Helt avgörande var emellertid att den nya företagsledningen inte bara fort-
satte utan även intensifierade den fotbollssatsning som nyligen inletts. Till
exempel utsträckte man det månatliga tränarbidraget på 250 kronor till att
gälla hela året. 1943 stod därför industrierna för cirka 10 procent av den
rekordhöga årsinkomsten på dryga 32 300 kronor, varav Metallverken stod
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för den absoluta merparten. 1945 började även STAL att öka sitt stöd med
följd att industrierna bidrog med inte mindre än 4 500 kronor, det vill säga
nästan en femtedel av årsinkomsten på 24 000 kronor. Helt klart hade före-
tagsledningarna nu pratat sig samman, eftersom man från denna tid gav lika
mycket till klubben.66

Intressant är att FAIK under den slutspurt i division två 1943, som alltså
ledde till ett allsvenskt kval, fattade ett styrelsebeslut innebärande att man
skulle bjuda in industricheferna till ett par matcher.67 Detta tyder alltså på
att industricheferna – i motsats till vad fallet var i många andra bruks- och
industriorter – vanligtvis inte gick på matcher. Just detta faktum visar med
all önskvärd tydlighet att Finspång inte tillhörde den slags bruks- och
industriorter där banden mellan sporten och industrin blivit riktigt starka.
I fotbollsorter som Åtvidaberg och Sandviken och en bandyort som Lesjö-
fors hörde det närmast till helhetsbilden på matchdagen att den lokala
industrins chef fanns på plats hos sitt folk helt i stil med en gammaldags
brukspatriark.

Genom det ökade stödet kunde FAIK aktivt börja leta efter både skickliga
tränare- och spelarekrafter. För första gången höll man på att förvandlas till
en värvarklubb. I norrköpingstidningen Sport och Boulevard hävdades att klub-
ben hade försökt värva de högt eftertraktade emmabodabröderna ”Massa” och
”Mulle” Holmqvist, som i stället hamnade i IFK Norrköping och där kraftigt
bidrog till klubbens storhetstid.68 Vad gäller goda tränare hade FAIK redan
1941 varit ute efter ungraren Lajos Czeizler – men också han valde IFK Norr-
köping – varför man i stället knöt till sig österrikaren Rickard Berkowicz.69

Vidare satte man in annonser i tidningar som Göteborgs-Posten och
Idrottsbladet, där det anonymt (förfarandet var inte godkänt av Svenska Fot-
bollförbundet) lockades med både jobb och fotbollsspel. I FAIK:s arkiv finns
en rad brev bevarade som visar den livliga korrespondens som under 40-
talet förekom med olika spelare och tränare. Av korrespondensen framgår
att klubben nu hade kontakter med bägge ortsföretagen vad gällde att ord-
na arbete åt tilltänkta förstärkningar. Det skall dock sägas att man som regel
sökte folk till specifika befattningar, såsom svarvare eller svetsare, och att
yrkeskunnig personal hade företräde.70

Också publiken började till sist sluta upp i större mängder. Vid denna
tid bodde mindre än 9 000 personer i själva industrisamhället (dit Risinge
inte hörde). Därför måste rekordpubliken på 3 020 när FAIK på våren 1943
mötte IK Brage i allsvenskt kval anses vara en fullt godkänd siffra. Det tidi-
gare avsevärt lägre rekordet, 1 749 mot IK Sleipner, härrörde för övrigt från
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samma säsong.71 Till saken hör att publiksiffrorna under krigsåren som regel
var rätt låga, varför FAIK:s siffror hade varit avsevärt högre om storhetstiden
i stället inträffat strax efter kriget. Hur som helst var Idrottsbladets utsände
för sin del mycket imponerad av Finspångspubliken i kvalmatchen mot IK
Brage. Klacken var fenomenal som inte tystnade utan fick med sig hela
huvudläktaren, där även fruntimren uppenbarligen gallskrek av spänning.
Referenten konstaterade att publiken gav matchen ”en ram som jag aldrig
träffat på förut i landsorten”. Det hela såg klart lovande ut då det också
påstods att ett trettiotal goda spelare gjort förfrågningar om att erhålla jobb
i Finspång.72 Ändå fanns inom klubbledningen en insikt om ortens begräns-
ningar för att eventuellt hysa allsvensk fotboll. Det konstaterades att man
nog varken sportsligt eller ekonomiskt kunde räkna med att försvara en plats
i allsvenskan; därtill var publiksiffrorna på cirka tusen per match – och ett
kalkylerat snitt på 1 200 i allsvenskan – och Idrottsparkens publikkapacitet
på cirka tre tusen alltför låga.73 Vid denna tid låg det allsvenska publiksnit-
tet på drygt 6 000.

Nu lyckades inte FAIK besegra IK Brage och ta sig till allsvenskan. I stäl-
let ramlade klubben 1944 ned i division tre. Trots detta rådde medvind, såtill-
vida att arbetsmarknaden var god i Finspång. Därför kunde man 1944 skri-
va till IK Sleipners Nils Liedholm, som enligt envisa rykten reflekterat på
att byta jobb och flytta till Finspång, att man kunde hjälpa honom med det-
ta.74 Återigen misslyckades man dock och så småningom hamnade Liedholm,
liksom tidigare bröderna Holmqvist, i IFK Norrköping. Man kan väl lugnt
konstatera att om FAIK lyckats med någon av dessa storslagna värvningar
hade klubbens framtid blivit en helt annan. Ett grundproblem för Finspångs
del förblev närheten till fotbollsmetropolen Norrköping; med den staden
gick alls inte att konkurrera. 

Likväl gjordes idoga försök att locka till sig spelare. Precis efter den sto-
ra metallstrejkens slut 1945 sattes i Göteborgs-Posten åter in en annons, nu
med ordalydelsen att ”Bra arbetare och spelare” söktes, närmare bestämt gäll-
de att ”4 à 5 svarvare erhålla snarast stadigvarande och förmånliga anställ-
ningar vid större verkstadsindustri i köping i mellansverige”.75 Också en topp-
kraft som tränare söktes och bland annat skrevs till Vaclav Simon, då med
meriter från Malmö FF, IS Halmia och AIK. Nu kom aldrig Simon utan i
stället blev det Rickard Berkowicz som åter knöts till den befattning som
heltidsanställd tränare vilken möjliggjorts av Metallverkens tränarbidrag.
Intressant är att det i jobbet även ingick att vara tränare för det 60-tal grab-
bar som ingick i den pojklagsserie FAIK drev.76 På så vis kan sägas att Ber-
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kowicz i realiteten blev en sorts kommunal tränare betald av en ortsindustri.
Just detta med pojkfotbollen är för övrigt intressant. Tydligt var nämligen
att industrins ökade fotbollsstöd inte endast ska ses som en elitsatsning. Skä-
let till att STAL 1941 utökade sitt årsanslag från 100 till 200 kronor var näm-
ligen att FAIK startat ungdomsverksamhet för pojkar i åldrarna 13 till 16 år.
Något år senare beviljade Svenska Metallverken ett specifikt årsanslag till
ungdomssektionerna på 500 kronor.77

Ett misslyckande var kvalet till division två 1946, när IFK Värnamo blev
för svåra. En serieomläggning 1947 bidrog till att FAIK plötsligt befann sig
i division fyra och därmed kan gott sägas att den korta storhetstiden var för-
bi. Hädanefter blev matcherna mot närbelägna Skärblacka IF som regel
säsongens publika höjdpunkt med åskådartal runt tusen personer.78 Om man
ser på verksamhetens bredd – vilket egentligen alltid varit Finspångsidrot-
tens signum – var FAIK synnerligen vitalt med sektioner i nio idrottsgrenar
och till detta skall läggas en livlig ungdomsverksamhet. Att fotbollen var
långtifrån allenarådande i klubben visas av att man även sökte friidrottare
via platsannonser i pressen.79

Att ambitioner och resurser för en fotbollssatsning ännu fanns framgår
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av att FAIK 1948 rådfrågade Svenska Fotbollförbundet om de kände till
”någon fullgod engelsk tränarekraft”.80 Ett problem var däremot att arbets-
marknaden börjat kärva, varför man tvingades tacka nej till den skicklige
Kurt Spogardh som erbjöd sina tjänster som fotbollsspelare.81

Fortsatta idrottsplatsproblem men ökat företagsstöd
Problematiken runt Finspångs idrottspark – som sedan länge drevs av en
idrottsplatsförening – fortsatte och liksom tidigare ställde köpingsfullmäk-
tige inte upp utan vidare. Man ville helt enkelt att FAIK:s rösträttsmajori-
tet över idrottsplatsen upphörde.82 Efter en viss beslutsvånda gick FAIK kom-
munen till mötes, varvid köpingens bidrag på 2 000 kronor (4 000 hade
begärts) till anläggningens underhåll för år 1947 kunde mottagas. Ändå var
detta inte helt tillfredsställande då industrierna lovat att tillsammans ge lika
mycket, vilket i realiteten innebar att Svenska Metallverkens bidrag mins-
kade från det tidigare 1 500 kronor per år. Överhuvudtaget var bidrags-
beroendet stort, eftersom publiktillströmningen var tämligen låg. Av års-
inkomsten på cirka 9 500 kronor 1946 var 4 250 gåvor och anslag. Något år
hade idrottsparkstyrelsen inte ens råd att köpa nya nät till fotbollsmålen.83

Otillfredsställelsen var stor och en kommitté arbetade därför sedan 1945
med frågan om idrottsplatsen rentav skulle flyttas. Att förhållandena var torf-
tiga framkommer av att det ett tag inte fanns mer än en ynka spelbar plan
i hela samhället. Denna brist ledde till att den i huvudsak stadsdels- och gatu-
baserade pojkfotboll som kommit igång under andra världskriget inte kun-
de expandera, då inte bara FAIK:s och den nyligen stiftade Norrmalms BK:s
alla lag utan likaledes ett 15-tal korplag konkurrerade om utrymmet.84

Likväl hade utvecklingen nu nått dithän att idrottsplatsen blivit en direkt
angelägenhet för alla tre av samhällets tunga makthavare: köpingsfullmäk-
tige, STAL och Svenska Metallverken. Då ett ombyggnadsförslag av hela
anläggningen redovisades beräknades kostnaden bli 126 000 kronor och tan-
ken var att köpingen skulle stå för 50 000 kronor och de två industrierna
för lika mycket tillsammans, alltså 25 000 kronor vardera, medan resten ut-
gjordes av statliga tipsmedel.85 Idrottsparksstyrelsens sju medlemmar skul-
le hädanefter bestå av en person från vardera köpingen, STAL, Svenska
Metallverken och FAIK, medan resterande tre personer valdes. Att en sådan
bred styrelserepresentation och ägarbas fanns runt idrottsplatsen tycks ha
varit ett ovanligt förhållande i Sverige vid denna tid. 

Överhuvudtaget framgår tydligt att industriernas ekonomiska engagemang
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kraftigt ökat. 1944 bildades en kommitté med en representant från FAIK och
en från vardera av de två industrierna. Dessa två så kallade kontaktmän fick
till uppgift att fortlöpande se över klubbens ekonomi. Ett resultat av detta
var att industrierna hädanefter lovade att täcka skäliga underskott, vilket ock-
så gjordes när FAIK under 40-talets andra hälft redovisade årliga förluster
på 4 000–5 000 kronor.86 Hela systemet att de bägge industrierna skulle bid-
ra med lika mycket stöd härrör från den kontaktmannainstitution som ska-
pades. Principen hädanefter blev den att FAIK hade att inkomma med för-
slag på ett årligt fixerat anslagsbelopp.87

Sett i stort var utvecklingen inte helt tillfredsställande från bolagens hori-
sont. Vid ett möte 1949 beklagade sig Svenska Metallverkens kontaktman
över att bolagens korpidrott inte räckte, utan att man också måste satsa på
civil idrott. Tanken tycks inte ha varit att den hjälp som gavs via kontakt-
männen ”skulle bli en institution”. I den situation som uppkommit, med
stigande utgifter för bolagen, valde företagen att prioritera fotbollen. Där-
för ville man att den förlustbringande bandyn skulle göras till en ekono-
miskt fristående sektion och denna skulle nödgas klara sig på ett årligt indus-
tribidrag på 500 kronor. Industribolagen påtalade också att man inte ville
anställa någon på huvudsakligen idrottsliga (eller musikaliska!) meriter. Intres-
sant är att man från FAIK:s sida framhöll att man själva hoppades på att
industribidragen framöver kunde nedbringas.88

Det framgår av de olika förhandlingarna att principen från och med 1945
var den att de två företagen skulle ge lika mycket till FAIK (och senare föror-
dades i fråga om idrottsplatsen att industrierna tillsammans skulle bidra med
lika mycket som kommunen). Dock framkommer även att Svenska Metall-
verken var beredvilligast och någon gång erbjöd sig att betala dubbelt (för
att täcka FAIK:s skulder) ifall STAL skulle nekat bidra med sin andel. När
klubben höll på att gå upp i allsvenskan 1943 var det Svenska Metallverken
man tänkte fråga ifall de kunde stå för Svenska Fotbollförbundets erforder-
liga garantisumma på 3 000 kronor.89 FAIK fick alltså stor hjälp från bola-
gen från och med 40-talet. Trots detta – eller kanske snarare på grund av
detta – fick även hänsynstaganden åt andra håll göras. Under 1945 års sto-
ra metallstrejk – där STAL:s men inte Svenska Metallverkens arbetare strej-
kade – stöttade man exempelvis fackföreningsrörelsen då man beslutade att
inkomsterna från en match mellan spelare från STAL och Metall skulle gå
till de strejkande.90 Att STAL var socialdemokratiskt dominerat, och inte
kommunistiskt, underlättade förmodligen detta beslut.

Sportsligt sett hade dock klubben klara problem, varför till och med korp-
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idrotten betraktades som ett hot, åtminstone mot återväxten inom förening-
en. 1952, när FAIK låg i division fyra, ville man ha till stånd samma situa-
tion som i Norrköping. Där fick spelare lov att både medverka i korpen och
i vanligt seriespel av lägre modell. I Finspång däremot pressades lovande,
unga spelare av sina avdelningar att kvarstå i korpen.91

Ungdomsidrottens genombrott
Industriernas och köpingens engagemang inom idrotten ökade och institu-
tionaliserades ytterligare. Från och med 1950 gav industrierna ett årligt anslag
i klump i stället för månadsvisa bidrag. Årsanslaget ökade efterhand och det-
ta efter idoga påstötningar från FAIK. 1950 låg det på 3 000 kronor per industri,
1954 på 4 000, 1956 på 6 000, 1962 på 8 000 och 1965 på 10 000 kronor var-
dera. Summorna var förvisso rätt höga, men till saken hörde att de skulle
täcka en rad idrottsgrenars behov och inte minst då den dyra ungdomsverk-
samheten. Ökningen på 60-talet hade FAIK fått gehör för genom att industri-
erna godkände ett sorts prestationsavtal där anslagsökningen kopplades till
att FAIK lyckades öka sina icke-idrottsliga intäkter (vartill hörde lotterier och
mässor). Också köpingen sällade sig till bidragsgivarna, när man 1954 gav FAIK
dryga elvahundra kronor. Man skulle kunna utnämna 1955 till det första fullt
moderna bidragsåret, där idrotten definitivt inlemmats i folkhemmets väl-
färdsstat. Detta år klev nämligen även Riksidrottsförbundet in som perma-
nent bidragsgivare med en summa på närmare 1 700 kronor. 1956, när FAIK
låg i division 3, var bidragsberoendet cementerat. Av årsinkomsten på drygt
30 400 kronor låg bidragsdelen på cirka 16 500 kronor, det vill säga på
rekordhöga 54 procent!92 Den höga procentsatsen var inte unik. Samma bero-
ende av den lokala industrin och kommunen hade den gamla klassiska bruks-
klubben Jonsereds IF.93 Här kan tilläggas att den syn som Tomas Peterson
lanserat i sin inflytelserika bok Leken som blev allvar (1989) inte stämmer för
bruksorternas vidkommande. Han hävdar att det var amatörreglernas avskaf-
fande 1967 som öppnade vägen för sponsorer och bidrag med följd att den
procentuella andelen av de egenskapade inkomsterna (alltså matchintäkter,
medlemsavgifter, lotteri- och festverksamhet) kraftigt minskade. Som vi har
sett var kommunala bidrag och vad vi kan kalla för sponsorintäkter från den
lokala industrin absolut avgörande redan under 50-talet.

Bakgrunden till köpingens och Riksidrottsförbundets engagemang var den
satsning på ungdomsidrott som inletts. Från start kan sägas att denna bygg-
des upp med bidrag som incitament. Köpingen gav bidragen via sin ny-
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startade Ungdomsstyrelse, medan Riksidrottsförbundet betalade anslag till
alla de så kallade fritidsgrupper en förening satte upp. FAIK kom att bli myck-
et skickligt i att organisera ungdomsidrott och därmed steg både bidrags-
intäkterna och medlemsnumerären. FAIK hade under 60-talets början bli-
vit en av Sveriges allra största idrottsföreningar. Med sina 16 sektioner låg
man endast efter två Stockholmsföreningar vad gällde verksamhetens bredd.
Medlemsmässigt var man också en nationell gigant och klart störst i Öster-
götland med runt 1 500 medlemmar. Vad gällde antalet fritidsgrupper hade
FAIK 1967 hela 183 stycken; detta att jämföra med IF SAAB som med sina
74 stycken hade näst flest i Östergötland.94

För att se på förhållandena mera i stort kan konstateras att det under 50-
talet ännu var långtifrån givet att kommunen direkt engagerade sig i idrot-
ten. I en annan köping, fotbollsbastionen Åtvidaberg, gav exempelvis kom-
munen långt mindre åt idrotten än i Finspång.95 Å andra sidan tycks AB Åtvi-
dabergs Industrier ha gett avsevärt mer till idrotten – läs fotbollen – än vad
företagen i Finspång gjorde. Det tätare bandet mellan företaget och fotbolls-
klubben i Åtvidaberg framkommer också av att det var industrin som alltjämt
helt ägde idrottsplatsen.96 Intressant är att förhållandena skiftade på olika håll.
I den allra mest klassiska fotbollsbruksorten, Degerfors, ägdes idrottsplatsen
av klubben och Järnverket tillsammans. Vad gällde bidrag gav Degerfors Järn-
verk under 50-talet ett årligt bidrag för tränarekostnaden på 7 000 kronor, vil-
ket 1957 höjdes till 11 000 (en summa som ånyo minskade under 60-talet).
Med andra ord gav man ett ungefärligen lika stort stöd till idrotten som före-
tagen tillsammans gav i Finspång. I Degerfors gav även köpingen emellanåt
anslag till Degerfors IF, men då inte i första hand till elitverksamheten.97 Sam-
mantaget hade dock FAIK mer anslag än Degerfors IF. 

Man kan säga att skillnaden orterna emellan var att företagsstödet i Deger-
fors, liksom i Åtvidaberg, ingick i en elitsatsning, där fotbollstränaren pri-
oriterades, medan företagsstödet i Finspång från och med 50-talet lade ton-
vikten på en bredd- och ungdomssatsning. Det svagare bruksstödet till fot-
bollen i Degerfors jämfört med i Åtvidaberg kan säkert delvis förklaras med
att företaget inte var lokalt ägt. Nu skall sägas att det företagsstöd som FAIK,
Åtvidabergs FF och Degerfors IF erhöll samtliga var höga för svensk fotbolls
vidkommande. Det var ovanligt med en mecenatsverksamhet inom den
svenska fotbollen. Enda riktiga undantaget utgjorde egentligen skeppsreda-
ren Gustaf Thordén som bara 1955–56 pumpade in över 50 000 kronor i IK
Oddevold.98
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1960-talets ekonomiska expansion
Hur man än ser på saken hade FAIK blivit något av en exemplarisk förening,
som låg helt i takt med idrottsrörelsens ideologi, vilken numera betonade
bredd- och ungdomsverksamhet. Att man inom FAIK var alerta belyses ock-
så av att man gav sig i kast med en omfattande lotteriverksamhet. Denna kom
att bli föreningens allra största inkomstkälla. Effekten blev att föreningen
under 60-talet genomgick något av en ekonomisk metamorfos, där årsinkoms-
ten kom att uppgå till flera hundratusentals kronor, mot att under 40-och
50-talen vanligtvis ha legat på ungefärligen 25 000–50 000 kronor. 

Trots den ökade ekonomiska verksamheten hade man ofta rejäla
underskott i kassan, varför anslagsbehoven var stora. 1963 informerades exem-
pelvis Ungdomsstyrelsen om att hela 58 000 behövdes i hyres- och ungdoms-
anslag. Nu täckte kommunen långt ifrån hela denna summa. Inte desto
mindre var situationen den att kommunfullmäktiges roll som bidragsgiva-
re snabbt växte under 60-talet, då man kom att ge en rad olika sorters anslag:
verksamhetsbidrag, instruktörsbidrag, materialbidrag, driftsbidrag för anlägg-
ningar, hyresbidrag, kursbidrag samt tillfälliga bidrag.99

Köpingens allt större idrottsengagemang märktes också i frågan om
idrottsplatsen. 1960 var man den största andelsägaren i idrottsparken (följd
av FAIK, STAL och Svenska Metallverken). Utvecklingen gick dock mot en
kommunalisering då FAIK gick med på att gratis överlämna samtliga sina
andelar till köpingen mot att denna byggde en helt ny anläggning.100 Så sked-
de i och med anläggandet av Grosvads Idrottsplats som invigdes 1964 till
en slutlig kostnad av hela 2,7 miljoner, vilken helt finansierades av kommu-
nen.101 Därmed hade idrottsplatsen kommunaliserats, vilket kan sägas ha
skett förhållandevis sent i Finspång. 

Rent fotbollsmässigt gick det länge trögt. 1957 klagade fotbollssektionen över
klubbens bristande fotbollssatsning. Från klubbledningens sida svarades att
resurserna helt enkelt saknades, inte minst därför att industrierna inte verka-
de vara villiga att satsa.102 Till saken hör att alla de bidrag föreningen nume-
ra fick inte i första hand var ämnade för en elitsatsning. Ändå började klub-
ben att stiga i graderna igen och 1959 befann man sig temporärt i division 2.
Det tycks ha hjälpt att man som incitament till spelarna redan 1957 infört seger-
premier, vilket var ett förfarande som först från och med detta år tilläts inom
svensk fotboll. Väl i division två förbättrades förmånerna då spelarna utöver
ett traktamente på 10 kronor för hemmamatcher och 25 för bortamatcher erhöll
ytterligare 10 kronor för varje hemmapoäng och 15 per bortapoäng.103
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En mindre – och sista? – storhetsperiod inträdde för fotbollens del då FAIK
under 60-talets andra hälft åter befann sig i division 2, nu under två säsongers
tid. I samband med detta gav Svenska Metallverken och STAL-LAVAL, som
företaget nu hette, ett tilläggsanslag på 3 000 kronor vardera för anställandet
av en tränare, den kände österrikaren Pepi Stroh. I tidens anda hade också en
supporterklubb bildats och denna tillförde FAIK inkomster genom att slå sig
på en av 60-talets nymodigheter, nämligen bingoverksamheten. 1967 kunde
supportrarna ge inte mindre än 40 000 kronor till FAIK, varav drygt hälften
gick till fotbollssektionen. Snart nog blev emellertid bingon så pass storskalig
att FAIK i allians med andra idrottsföreningar övertog verksamheten. 1970 gav
bingon klubben en nettoinkomst på 17 000 kronor, en aktningsvärd summa,
om än långt ifrån lotteriverksamhetens nettoinkomst på 130 000 kronor.104

Vid denna tid hade industrins årsanslag höjts till 14 000 kronor vardera.
Intressant är att företagen nu ställde tydligare och helt nya krav på vad man
förväntade sig av anslaget. Dels var bidraget att betrakta som en ersättning
för tröjreklam, dels förväntade man sig att klubben medverkade till vad vi
idag kallar för integration. Svenska Metallverken skrev nämligen följande
till klubben:

Numera har vi ganska många utlänningar bland våra anställda, speciellt fin-
nar, av vilka en del är enbart finsktalande. Det skulle ur vår synpunkt vara
synnerligen önskvärt om Ni ville medverka till att utlänningarna i Finspång
engagerades i idrottsverksamheten, så att de härigenom lättare finge kon-
takt med övriga finspångsbor och assimilerades i vårt samhälle.105

Återigen framgår att ortsindustrierna var de som hela tiden först ställde vis-
sa krav på idrotten. Det var de två stora industrierna som efter en lång tids
likgiltighet beslutade sig för att stötta idrotten. I utbyte mot detta förvänta-
de man sig till att börja med främst vissa idrottsliga framgångar – allra helst
i fotbollen – men senare föll betoningen alltmer över på att idrotten skulle
medverka till en sund sysselsättning för ungdomen och senare även till assi-
milation av invandrargrupper. Efterhand blev det kommunfullmäktige som
tog till uppgift att via sitt bidragssystem se till att en klubb som FAIK verk-
ligen arbetade i denna anda. Utvecklingen belyses av att när FAIK ville ha
riktigt stora bidrag, var det kommunen man vände sig till. 1967 bad man
om ett anslag på 10 000 kronor för att kunna anställa en fotbollstränare och
tre år senare ville man att kommunen täckte det underskott på 25 000 kro-
nor som uppkommit.106 Sammantaget kan alltså sägas att ortsindustrierna i
Finspång lade riktlinjerna för den framtida kommunalpolitiken. 
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Avslutande diskussion
Finspång har under senare år fostrat flera idrottsliga världsstjärnor som sim-
marna Bengt Baron och Pär Arvidsson samt golfspelerskan Lotta Neumann.
Denna imponerande produktion understryker att Finspångs styrka varit den
idrottsliga aktivitetens bredd. Någon längre tids ensidig fokusering på en
specifik idrottsgren har aldrig uppstått. Här skiljer sig Finspång från många
andra bruksorter och mindre samhällen, vilka tidigt prioriterat en lagsport,
varför man i dessa fall kunnat tala om orter präglade av en fotbollskultur,
bandykultur, ishockeykultur eller handbollskultur. Finspång har stått för en
idrottskultur i vid mening. Och det huvudsakliga skälet till detta är att en
fullgod idrottsplats länge saknades, varför en lagsport som fotbollen häm-
mades i sin utveckling. Industrins, men även kommunens, ovilja att satsa
på en idrottslig infrastruktur gjorde att mer individuella och lättutövade spor-
ter fick ett starkt fotfäste. Närheten till fotbollsmetropolen Norrköping var
för fotbollens vidkommande också en hämmande faktor.

Från och med 30-talets slut och ungefär tio år framåt i tiden pågick dock
något av en elitsatsning på fotbollen och i detta projekt var industrin, allra
mest Svenska Metallverken, drivande. Emellertid misslyckades denna sats-
ning, såtillvida att en allsvensk plats eller en mer permanent plats i division
2 aldrig säkrades. Därefter, från runt 1950, förflyttas prioriteringen till att i
stället hamna på ungdoms- och breddidrott och ett idrottsligt mångsyssle-
ri. I detta avseende kom Finspångs AIK att bli en imponerande förening med
en massa sektioner och en massiv medlemsnumerär.

En slutsats man kan dra av denna studie är att ortsindustrierna aldrig var
pådrivande i idrottssatsningen. Det var hela tiden FAIK (och tidigare FIK)
som tryckte på och som slutligen fick industrierna att hjälpa till och att efter-
hand öka sitt engagemang. Likaså framgår att idrottsklubben utgjorde den
aktiva parten i förhållande till kommunen. Sett i ett internationellt perspek-
tiv är denna industriella passivitet – som med ett och annat undantag kan
sägas ha präglat hela Sverige – gentemot en sport som fotbollen intressant.
I Storbritannien infördes professionell fotboll redan under 1880-talet och den
första vågen proffsklubbar härrörde från små bomullsstäder i Lancashire, vars
invånarantal inte var så särdeles stora. Att smärre löner då kunde betalas till
spelare hade att göra med att lokala affärsmän tog över klubbarna. På kon-
tinenten, i länder som Österrike, Tjeckoslovakien, Ungern, Frankrike, Spa-
nien och Italien, infördes proffsfotboll under mellankrigstiden och ofta sked-
de detta genom industriägares försorg. I ett land som Frankrike var det
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industriledare i mindre industriorter som gick i spetsen för nymodigheten
– Peugeotfabriken i Sochaux banade väg. Man såg här en chans att via fram-
gångsrika fotbollslag öka den lokala prestigen. I Sverige skedde aldrig en lik-
nande utveckling. Visst stöttade framför allt vissa bruksindustrier sina fot-
bollslag – så skedde också i Finspång – men det anmärkningsvärda är att
de aldrig tog över dem och införde mer eller mindre professionella klubbar.
I Sverige värnade även industriledarna om en amatörfotboll helt i linje med
Riksidrottsförbundets syn. Liksom fallet var i Finspång var det snarast
idrottsföreningen själv som fick ligga på och tjata på industrierna att visa
något engagemang. Uppenbarligen var industriledarnas lokalpatriotism i Sve-
rige inte av sådant slag att man ville bryta med den konsensus som i Sveri-
ge rådde runt amatörismen.
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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-
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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-

102 | Zoran Slavnic



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-

108 | Zoran Slavnic



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.

114 | Zoran Slavnic

Finska Föreningens damsektion samlad i föreningslokalen någon gång vid mitten av
1960-talet. Risinge Hembygdsförenings samlingar



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-
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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. 

124 | Zoran Slavnic



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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LARS LAGERGREN

Yrkesskolan i tiden
En konjunkturanpassad historia om samförstånd

syftet med detta kapitel är att ur ett underifrånperspektiv, dvs. ur ett
folkligt och lokalt fackligt perspektiv, förstå hur utbildningen av yrkesarbe-
tare fungerat under 1900-talet fram till idag inom den svenska metall-
industrin. Förståelsen hämtar sin näring i en studie av de inbyggda yrkessko-
lorna i Finspång, ett industrisamhälle dominerat av två större industriföre-
tag. Studien utgår ifrån följande frågor: Vilka olika utbildningsvägar har
funnits och finns för yrkesarbetare, t.ex. svarvare, fräsare, svetsare, gjutare,
etc.? Under vilka förutsättningar bedrevs och bedrivs utbildningen? Hur
utformades utbildningen, av vem och för vem? 

Valet av Finspång som exempel grundar sig på den långa tradition av järn-
och metallarbete som finns där och det faktum att orten så hårt präglats av
sina metallindustrier, samt att dessa fortfarande år 2006 bedriver en omfat-
tande verksamhet där. Det material studien bygger på är hämtat från främst
tre källor: kommunala- och fackföreningsarkiv samt intervjuer med forna
elever, lärare, skolledare och fackliga företrädare. Materialet är inte heltäck-
ande, två tänkbara källor fattas, nämligen dokumentation från företagen och
dessutom är den kommunala dokumentationen från 1973 och framåt syn-
nerligen bristfällig. Det förra begränsade antalet möjliga perspektiv, medan
det senare i viss utsträckning kunde kompenseras av ett rikhaltigt intervju-
materiel. Kapitlet följer ett kronologiskt mönster med avbrott för en kor-
tare teoretiserande diskussion kring förutsättningarna för industriellt arbe-
te ute i produktionen.
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Från lärlingssystem till yrkesskola
Vad är en yrkesskola och vad syftar den till? Svaren på dessa frågor kan synas
givna. Som namnet anger bör ju syftet vara att lära ut ett yrke, alltså är en
yrkesskola en inrättning där detta lärande ska ske. Så långt är allt klart, men
ser vi historiskt på lärandet av ett yrke blir bilden något suddigare. Tradi-
tionellt har olika former av yrken som fordrar kroppsligt arbete och där-
med kroppsligt lärande, främst s.k. hantverksyrken, haft ett annat system
för lärande, med gesäller och lärlingar. Lärandet skedde i den produktiva
verksamheten och inte skild från den i en separat skolmiljö. Hantverkaren,
eller mästaren, tog in unga pojkar i lära efter behov och inte efter något av
överheten reglerat mönster. Yrken gick i arv generation efter generation och
inflödet av nya krafter utifrån var starkt begränsat. Ett högt utvecklat skrå-
väsende, som var hantverkarnas egen och inte statens organisation, höll koll
på omfattning och kvalitet. Resultatet blev ett självständigt system som regle-
rade produktion och reproduktion. I reproduktionen låg också att ett soci-
alt och kulturellt arv skulle leva vidare.

Vissa näringar framstod emellertid som viktigare för staten än andra. Den
svenska järnhanteringen var en sådan. Denna sattes under statlig överkon-
troll under 1630-talet med Bergskollegium som ansvarig myndighet.1 Järn-
hanteringen bedrevs så under ett par sekler. Verksamheten, som var en av
sin tids mest avancerade och omfattande, lydde inte under några fria mark-
nadskrafters lagar. Statens behov gick alltid först, vilket gjorde näringen strikt
reglerad. Trots detta var hanteringen så lönande att internationella handelshus
investerade enorma belopp i den. Ett av dessa leddes av bankiren och köp-
mannen Louis De Geer. Det var därigenom arbetskraft och pengar ström-
made in till bl.a. Finspång2 för att rusta upp och sätta fart på verksamhe-
ten under 1600-talets första hälft.

Bergskollegiums reglering av järnhanteringen sträckte sig även in i lär-
processen, men endast som en kontrollfunktion av slutprodukten. Det var
Bergskollegium som utfärdade s.k. mästarbrev, själva examensbeviset. Någon
reglering av själva lärprocessen fanns inte, utan denna var helt individuell
och ingick som en naturlig del av produktionsarbetet. 

Efter att ha verkat under 200 år avtog Bergskollegiums betydelse. En ny
tid randades. Kapitalismen började göra sig gällande runt mitten av 1800-
talet. Produktionsformen var ännu i stort den samma inom järnhantering-
en. Bruken var fortfarande slutna, i många fall närmast självförsörjande, enhe-
ter med flera olika verksamheter. Någon egentlig fri marknad fanns inte,

146 | Lars Lagergren



vilket innebar att en produktion av industriellt snitt ännu inte gjort sitt intåg.
Men kapitalistiska och liberala krafter var i rörelse. Ett tecken på detta var
att tanken om en reglerad teknisk utbildning konkretiserades genom de förs-
ta läroplanerna runt år 1850.3 Det skulle dröja ytterligare en tid innan utbild-
ningen nådde ren yrkesnivå. Runt år 1890 fanns termen ”Lägre teknisk
yrkesskola”.4 År 1906 presenterades ett förslag om inrättande av praktiska
yrkesskolor i Stockholm.5 Storstrejksåret 1909 kom så ett första lagförslag
rörande s.k. Lärlingsavtal för Riket.6 En stadga för den kommunala yrke-
sutbildningen stadsfästes hösten 1918, vilken förnyades tre år senare.7 Yrkes-
utbildning var nu en officiellt sanktionerad och reglerad verksamhet som
kunde ske i kommunal regi, men den kunde också ske internt inom t.ex.
större industriföretag helt utan myndigheternas insyn. Sådan var situationen
när historien om de inbyggda yrkes- och lärlingsskolorna i Finspång tog sin
början år 1931. 

Det nödvändiga samförståndet
År 1931 hade Finspångs gamla bruksnäring varit avsomnad i ganska exakt
tjugo år.8 Sedan dess hade två moderna industrier vuxit upp och etablerat
sig på allvar på orten. Dessa var Svenska Turbinaktiebolaget Ljungström
(STAL) och Finspongs Metallverk. Båda befann sig i frontlinjen inom
respektive bransch och bedrev sina verksamheter helt enligt den moderna
tidens syn på hur industriell produktion skulle bedrivas. Här fanns inte plats
för brukstidens tröghet utan en anpassning till kapitalismens spelregler var
ett måste, med en högt utvecklad arbetsdelning, en omfattande kontroll-
apparat och ackordslön som drivkraft för arbetarna. 

Med övergången till rent industriell verksamhet hade även fackför-
eningsrörelsen fått ett starkt fäste på orten. Svenska Jern- och Metallarbe-
tareförbundet9 hade bildat avdelning år 1903 och räknade nu, nära trettio
år senare, runt tusen medlemmar, främst inom de två stora industrierna.
Organiseringsgraden närmade sig 100 procent, vilket gav arbetarnas före-
trädare tyngd bakom orden. Rörelsen hade emellertid varit splittrad från 1917
och ett tiotal år framåt i en vänstersocialistisk och en socialdemokratisk del.
De förra hade dominerat både förbundet och avdelningen lokalt, men hade
nu tappat sin kraft och initiativet var åter hos socialdemokraterna. Förhål-
landena på arbetsmarknaden var ingalunda stillsamma, tvärtom. Året 1931
med dödsskjutningarna av demonstrerande arbetare i Ådalen kommer för
alltid att finnas kvar i historien som den svenska klasskampens blodigaste.
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Tiden var detta år ännu inte redo för den samförståndsanda som skulle stad-
fästas genom det s.k. Saltsjöbadsavtalet år 1938 mellan fack- och arbetsgi-
varföreningarna innan decenniet var över.

Just detta med samförstånd menar sociologen Michael Burawoy är en förut-
sättning för den industriella organisationen under den, vad han kallar, mono-
polkapitalistiska eran.10 Den era som kan sägas sammanfalla med den svens-
ka industrins storhetstid. Samförstånd kan nås på flera nivåer och på flera
sätt. Saltsjöbadsavtalet visade upp ett samförstånd på en officiell rikstäck-
ande nivå. Det samförstånd som Burawoy själv lyfter fram är av en helt annan
art och på en, i allt väsentligt, omedveten individnivå.11 Samförståndet är
här verksamt i förhållandet mellan arbetsgivaren/kapitalisten och kollekti-
vet av arbetare på arbetsplatsen. Han menar att kapitalisten under den mono-
polkapitalistiska eran inte kan räkna med att kunna hämta in ett direkt mer-
värde på arbetarnas arbete som feodalherren kunde på sin tid. Brukspatro-
nen kunde se till att egentligen allt arbete som utfördes av de smeder eller
kolare han kontrakterat var mer eller mindre gratis. Den lön han trots allt
betalde ut gick tillbaka via hans egen handelsbod.12 Eller som järnbruks-
kontrollanten Samuel Schröder uttryckte det i ett brev från år 1760: ”Bruks-
ägarna har som ägare av själva bruket också ansett sig äga även arbetarna
och därmed också ansett sig tvingade sköta vars och ens enskilda ekonomi,
med den påföljd att arbetarna alltid tycks stå i skuld till patron.”13 Ett sådant
beroendeförhållande är svårare att uppnå under monopolkapitalismen. Det
kan tvärtom i många fall vara en uppgift för kapitalisten att locka tillbaka
arbetaren till sin plats i fabriken även nästa dag. För att kapitalisten dels ska
kunna få arbetaren att frekvent komma till jobbet och dels få honom eller
henne att där, genom sitt arbete, omvandla sin arbetskraft till värde, ford-
ras det ett slags samförstånd dem emellan. Ett viktigt element i detta sam-
förstånd skapas i själva arbetsprocessen. Burawoy menar att:

Samförståndets bas ligger inbäddad i arbetsprocessen och dess organisering
av aktiviteter så att de framstår för arbetaren som de infattade val av olika
slag. Det är deltagandet i dessa val, hur hårt avgränsade de än må vara, som
samförståndet uppstår. […] Överskottsvärdets säkerställande måste därför
förstås som resultatet av olika kombinationer av tvång och samförstånd.14

Detta nödvändiga samförstånd sker på ett omedvetet plan hos arbetarna
genom en mystifiering av det faktum att hans eller hennes arbete skapar det
mervärde som är drivkraften i det kapitalistiska systemet. Vi ska inte här
fördjupa oss ytterligare i denna marxistiska diskussion, utan fokusera på
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arbetsprocessen och då specifikt på inträdet i den, med att konstatera två
saker. För det första, att lärandet av ett industriellt yrke inte bara innefat-
tar lärande av själva hantverket utan även en inskolning i de förhållanden
under vilka arbetet bedrivs, eller uttryckt på ett annat sätt:

[…] genom deltagande i praktikens handlingar växer [lärlingen] in i den,
blir en del av den och får professionell identitet. Lärlingens väg går från att
vara åskådare till att bli deltagare och slutligen kunna behärska den aktuel-
la aktiviteten som en kompetent aktör och medskapare. Det är fråga om en
social aktivitet där utföraren, aktiviteten och omgivningen konstituerar
varandra ömsesidigt.15

För det andra, att yrkesskolan i och med att den i den form den bedrevs var
ett aktivt element i det kapitalistiska systemet också i stor omfattning kom
att lyda under dess lagar. Jag menar alltså att en i ett företag inbyggd yrkessko-
la inte står, som skolväsendet i övrigt gör, skild från den tid och det sam-
hälle den befinner sig i. Genom att belysa den inbyggda yrkesskolan i Fin-
spång och dess historia kommer jag att lyfta fram dessa två förhållanden och
hur de yttrat sig under olika tider. 

Den stormiga starten
John Pettersson förklarade att han principiellt ogillade yrkesskolorna därför
att de strider mot en verklig demokratisk ordning, så länge endast ett fåtal
ibland de många kommer i åtnjutande av dem, med följd att de förra själv-
fallet kommer att inta en viss gynnad särställning gentemot de senare.16

Ovanstående citat är hämtat från hösten 1932. Uttalandet gjordes under ett
styrelsemöte med STAL:s verkstadsklubb och det visar på den splittring som
rått mellan socialdemokrater och socialister fortfarande inte var till fullo
helad. John Pettersson stod i detta fall för en socialistisk, närmast anarkis-
tisk, ståndpunkt, som inte vittnar om något som helst samförstånd för
industrins fromma. Stämningen på mötet var också upphetsad och det fanns
anledning till detta.

Den internationella depressionen hade nått Finspång och dess industri-
er redan två år tidigare, år 1930. De överhettade konjunkturerna under 1920-
talets sista hälft förbyttes i en nedgång motsvarande den som drabbat lan-
det och orten åren 1921–25, då fr.a. STAL:s arbetare hade varit hårt drabba-
de. Här hade dessutom de osäkra tiderna varat ytterligare några år. Så sent
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som 1927 var situationen osäker för yngre ogifta arbetare.17 Dessa var av tra-
dition de som först fick gå vid sämre tider. Åren 1928–29 hade däremot varit
mycket goda, men vid årsskiftet 1930–31 var 120 av Metalls avdelning 97:s
runt tusen medlemmar utan arbete. Ett år senare var siffran uppe i 449 arbets-
lösa, vilket var lika med 41 % av medlemmarna. Mot slutet av 1932 sjönk
arbetslösheten, för att åter skjuta i höjden under första halvåret 1933, då under
en period hela 64 % av metallarna i Finspång gick utan arbete. De som ändå
kunde behålla sina arbeten fick ofta räkna med lönesänkningar. Kort sagt,
1930-talets första tre år innebar tuffa tider för Finspångs industrier och deras
arbetare. Det är därför inte så konstigt att fackföreningarna och deras med-
lemmar förhöll sig skeptiska till många av de förändringar som initierades
av företagsledningarna. Att just vid denna tid av svår arbetslöshet starta en
yrkesskola vid verkstadsföretaget STAL kan ur ett arbetstagarperspektiv ses
som relativt vågat, för att inte säga arrogant, och beslutet, liksom den tidi-
ga verksamheten, kom också att bli långt ifrån komplikationsfria.

Hösten 1931 ventileras för första gången den inbyggda yrkesskolan vid
STAL av verkstadsklubben vid företaget.18 Frågan var ny för orten och klub-
ben famlade efter både kunskap och riktlinjer. Inställningen bland metal-
larna var skeptisk då de inte hade någon insyn i verksamheten och det gick
därför inte att utröna om den kunde utgöra ett hot mot klubbens medlem-
mar i en tid av ökande arbetslöshet. Ordförande Laurell skrev till för-
bundskontoret i Stockholm för att få information och råd. Svaret han fick
talade om att det inte finns mycket att göra för att stoppa skolan. Det bäs-
ta vore att göra yrkesskolan till en kommunal angelägenhet, vilket skulle inne-
bära ett offentligt regelverk för verksamheten. Yrkesskolan var ett initiativ
från företaget drivet av dess produktionschef ingenjör Nordin. STAL var inte
ensamma, utan även Finspongs Metallverk fanns med. Fyra av de tolv poj-
kar som antogs hösten 1931 kom därifrån. Antagningsförfarandet hade gått
snabbt och de berörda fackklubbarna hade inte hunnit reagera. Vid ett klubb-
möte på STAL i november 1931, dit Metallverkets klubbstyrelse var inbju-
det, kunde de båda klubbarna bara konstatera att verksamheten var igång
och att det nu inte var mycket att göra åt saken.19 Misstänksamheten från
arbetarnas sida mot företagsledningen kvarstod dock. 

Denna misstänksamhet fick ny näring påföljande sensommar. Runt om
i STAL:s verkstäder arbetade s.k. ”passpojkar”, vilka skulle serva yrkesarbe-
tarna. Dessa passpojkar kom ofta direkt från skolbänken, dvs. de började
som 13–14-åringar. Att vara passpojke kunde innebära en väg in mot att bli
yrkesarbetare. Vid början av 1930-talet satte företaget stopp för detta och

150 | Lars Lagergren



började konsekvent säga upp de passpojkar som nått 18-års ålder. Anledning-
en till detta troddes vara att de då enligt avtal var berättigade till en högre
timpenning. I deras ställe förde företaget in pojkar från den nyetablerade
lärlingsskolan som hade en betydligt lägre lön.20 Klubbstyrelsen dryftade den-
na heta fråga vid sitt möte den 11 september 1932:

§4
Ordf. redogjorde för den situation som uppstått därigenom att verkstads-
ledningen visat tendenser att vilja permittera äldre ynglingar, för att ersät-
ta dessa med yrkeslärlingar, samt att en ny grupp lärlingar skall anställas.

S. Franzen gjorde i anledning härav skarpa erindringar om historien då
de första yrkeseleverna anställdes. Efter en livlig debatt varvid många tala-
re hade ordet beslöt mötet i enlighet med S. Franzens förslag, att om ej nöj-
aktigt resultat uppnås vid nya förhandlingar emellan styrelsen och verkstads-
ledningen så skulle förbundet tillskrivas för inhämtande av besked om vil-
ka åtgärder som kan vidtagas, samt enligt förslag av Alfons Johansson, att
genom skrivelse till Risinge Fackliga Centralorganisation låta varna mot nya
anmälningar till ifrågavarande form av yrkesskola vid STAL.21
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Frågor kring lärlingsskolan debatterades flitigt även vid avdelningens möten
under år 1932. Avdelning 97 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet ställ-
de sig odelat positiva till utbildningen i sig, men den starka bindningen till
företaget och risken för att ledningen kunde använda denna billiga arbetskraft
på ett godtyckligt sätt oroade. Avdelningsstyrelsen visste inte riktigt vilket
ben de skulle stå på, utan beslutade sig för att åter ta kontakt med förbunds-
ledningen i Stockholm. Från vice ordförande Oscar Westerlund fick de så
samma råd som förra gången, att kontakta de kommunala myndigheterna
för att få till stånd en kommunal yrkesskola istället för den företagsdrivna.
Avdelningen beslöt att handla enligt Westerlunds förslag och gav de förtro-
endevalda som också satt med i Risinge Kommunalfullmäktige att driva frå-
gan där. En sådan manöver skulle inte utgöra något merarbete då avdel-
ningsstyrelsen var väl representerad i kommunalfullmäktige. Dessutom tog
man pressen till hjälp. Följande ”Finspångsbulletin” som publicerades Öster-
götlands Folkblad den 24 september 1932:

För att nu gå från valet och till något annat, så har, som bekant, Svenska
Turbinfabriken AB Ljungström i Finspång i år liksom föregående år gått i
författning om att starta en s.k. verkstadsskola, där ynglingar i åldern 14 –
17 år kunna vinna inträde som lärlingar. Vi ha oss bekant, att denna verk-
samhet icke ses med allt för vänliga ögon bland arbetarna på verkstaden i
den form skolan bedrives. Mot en verklig yrkesskola har man på arbetarhåll
givetvis inget att erinra, men med kännedom om hur Stals lärlingsskola
utnyttjades i praktiken, åtminstone under förra året, måste man resa betänk-
ligheter mot den form för undervisning, åtminstone när det gäller att bedö-
ma den nytta som lärjungar och arbetare vid verkstäderna har av verksam-
heten. Vi har nämligen blivit upplysta om att förhållandet är sådant att lär-
lingar utnyttjades till praktiskt arbete på verkstaden, arbete som annars skulle
göras av kvalificerad arbetskraft och till normala löner, och på många håll
anser man att lärlingsskolan endast är en form för att kunna utnyttja billig
arbetskraft. Lärlingarna uttränga, säges det, genom skolverksamheten förut
anställd yngre arbetskraft och den redan förut knappa arbetstillgången på
verkstaden blir ännu sämre, de anställda yrkesvana arbetarna få stå utanför
verkstaden medan arbetet därinne utföres av icke-kvalificerat folk till billi-
gare priser. Det kan väl knappast vara någon mening med att arbetarna låta
sina barn söka sig till lärlingsskolan och därmed öka risken för att de själ-
va skola få stanna utanför och därför komma man nu att betänka sig två
gånger innan en sådan åtgärd vidtages.

Men vi vilja än en gång framhålla att mot en verklig yrkesskola har man
ingenting att anmärka, snarare är det tvärt om ett allmänt önskemål att få
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till stånd en sådan, men en skola som gör att det tenderar till att bli svåra-
re för den ordinarie arbetarstammen, tack vare dess verksamhet, har man
anledning att diskutera. Kan sådana direktiv eller utfästelser givas att den-
na utveckling icke kommer i fråga, ställer sig saken givetvis i ett annat läge.
Det kunde finas fler, som har anledning eller önskan at säga ett ord i den-
na sak och de äro välkomna.

Syrac

Detta, kan man tycka, för fackföreningens sak skräddarsydda inlägg i debat-
ten tog skruv. Ja, faktiskt så till den milda grad att det nästan höll på att
stjälpa hela processen. Ingenjör Nordin, produktionschef vid STAL och tilli-
ka den drivande kraften bakom yrkesskolan, blev så förtörnad över den att
han hotade att avbryta alla förhandlingar i frågan.22 Han stillade sig dock
och förhandlingarna mellan kommunen och företagen i frågan kunde fort-
sätta.

Den 29 oktober 1932 kom så frågan om en kommunal Lärlings- och
yrkesskola upp på Risinge kommunalfullmäktiges bord.23 Där föredrogs en
skrivelse från Skolstyrelsen som innehöll ett förslag till inrättandet av en sådan
i samarbete med STAL. Med handlingarna följde även ett förslag till regle-
mente för skolan. Framställan hade dock kommit fullmäktige tillhanda lite
för snabbt så frågan bordlades, trots en positiv inställning.

Ett första protokolfört möte med interimsstyrelsen för Finspångs yrkessko-
lor hölls den 29 november 1932.24 Närvarande var brandchef H. Bengtsson,
metallarbetaren M. Hellerstedt, komminister O. Mollander, ingenjör J. Nor-
din, metallarbetaren G. Wallin, direktör Y. Zacco och fil. mag. O. Källman.
Herrar Hellerstedt och Wallin var tillika medlemmar av STAL:s verkstads-
klubbs styrelse, medan Yngve Zacco representerade ledningen för Fin-
spongs Metallverk. Vid mötet valdes en interimsstyrelse bestående av:

ordf. Komminister O Mollander
v. ordf. Brandchef H Bengtsson
sekr. Fil.mag. O Källman
kassör Kommunalkamrer J Ericsson

Styrelsen hade att utreda om det under nästkommande läsår kunde startas
en kommunal yrkesskola. Nordin utsågs till drivande i frågan och metallar-
na hade genom sina representanter full insyn i verksamheten. Den inledan-
de tidens turbulens kunde vändas till något konstruktivt i bästa samförstånds-
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anda. Den 1 juli 1933 övertog det för ändamålet nybildade Finspongs sko-
lor för yrkesundervisning officiellt ansvaret för verksamheten från STAL. En
sannolikt kraftigt bidragande orsak bakom att ledningen på STAL så bered-
villigt släppte ifrån sig den absoluta kontrollen torde ha varit det faktum att
utbildningen i denna form erhöll statliga bidrag till lärarlöner och skolma-
terial.

Yrkesskolan och dess verksamhet
Till rektor för den nya skolan valdes styrelseledamoten fil. mag. Oskar Käll-
man.25 Valet förefaller ha varit enkelt och någon officiell utlysning av tjäns-
ten genomfördes aldrig. Lika självklart var valet av ingenjör John Nordin
som föreståndare, sedermera rektor, för själva verkstadsskolan. 

Hur såg då den nya skolan ut och fungerade den? Att den skilde sig från
den ordinarie skolan på flera sätt stod klart.26 Verksamheten var uppdelad
mellan en verkstadsdel och en lärlingsdel. Verkstadsdelen var i huvudsak pla-
cerad ute i produktionen och drevs under dagtid, medan den teoretiska lär-
lingsskolan var förlagd till den närbelägna Ekmanska skolan på kvällstid. Det
var alltså dubbla pass som gällde för eleverna. Utbildningen var fyraårig och
eleverna hade betalt från första dagen. Första året fick eleverna 15 öre i tim-
men, 25 det andra och 35 det tredje året, när det var ute i produktionen. Till
detta lades en gratifikation om 400 kr på en sparbanksbok efter fullgjord
utbildning. Troligen tjänade ett cykelbud bättre och den som fick jobb inom
produktionen vid Metallverken gjorde det definitivt, så det var inte peng-
arna i fickan som drog.

För de nyantagna eleverna innebar det första året att vara behjälpliga, i
praktiken som springschasar, vid flertalet av verkstadens avdelningar enligt
ett upplagt schema. Arbetstiden började klocka sju och pågick till 15.12 på
vardagar och till 12.42 på lördagar. Under ungefär två månaders tid på var-
je avdelning lärde eleverna känna verkstaden och dess olika arbeten. Enligt
flera källor kom detta år att ge mycket positivt i det framtida arbetet, genom
att man lärde känna processen och fick en större förståelse för hur produk-
tionen gick till. Under år två och en bit in på år tre tog ett nytt rotations-
system vid. Nu placerades eleverna i produktionen som svarvare, fräsare,
smedhalvor eller hjälpare vid något av de stora arborrverken eller repara-
tionslaget. De gick inte in på ackord ännu, utan hade sin timpenning. På
loven kunde de däremot jobba på ackord. Hela rotationsproceduren över-
vakades av yrkesläraren och förre förmannen Erik Valfrid Pettersson, allmänt
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kallad ”Lärlings-Pelle”. Under det tredje och det fjärde yrkesskoleåret slus-
sades eleverna ut till olika arbeten ”på riktigt”. En av eleverna som började
skolan hösten 1934 berättar att han kom att köra ett arborrverk i full pro-
duktion de sista ett och ett halvt åren av utbildningstiden.27

Teoridelen av utbildningen sträckte sig över de fyra första terminerna.
Undervisningen bedrevs mellan kl 18 och 20 varje vardagskväll. Ämnena var
bl.a. matematik, fysik, kemi, turbinteknik, ritningsläsning, skärande bearbet-
ning samt affärsskrivning, yrkes- och arbetslagstiftning och arbetshygien. Det
senare ämnet ansågs av läraren, provinsialläkare O Berthner, som ”allt för rik-
ligt representerat på schemat, då pojkar i den aktuella åldern visade ringa
intresse för dylika spörsmål”.28

Att vara elev vid lärlings- och yrkesskolan var följaktligen ett tungt göra
för de unga pojkarna. Någon omfattande fritid var det inte tal om. Dess-
utom var disciplinen strikt. Kraven på att hålla tider och att vårda bolagens
ägodelar var desamma för eleverna som för arbetarna i övrigt. I februari 1934
relegerades en elev p.g.a. ”uppsåtlig skadegörelse på verkstadens egendom”.29
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Ytterligare en elev tvingades be en av lärarna om ursäkt inför hela klassen
efter att ha burit sig illa mot läraren utanför skolans hägn.30

Den inbyggda yrkesskolan etablerar sig
Tiderna blev bättre vid mitten av 1930-talet och Finspångs industrier kör-
de åter för fullt. Yrkesskolans teoretiska utbildningar erbjöds även till äldre
arbetare.31 Ett populärt erbjudande som det verkade. Till den ordinarie
yrkesskolan hade antalet sökande ökat. Inför höstterminen 1937 hade inte
mindre 40 pojkar sökt till de 12 platserna.32 Den skola de sökte till var kom-
munal och inte företagets, slogs fast i efterdyningarna av 1938 års avtal mel-
lan Metall och Verkstadsföreningen (VF).33 I vad mån de sökande eller
finspångaren i gemen kände till detta var oklart, eftersom skolan i allmänt
tal hette STAL:s eller Metallverkens yrkesskola.

År 1941 blir även Metallverkens yrkesskola kommunal.34 Verksamheten vid
denna skola skilde sig från den vid STAL så tillvida att den var mer samlad
till en lokal. Produktionen vid Metallverken var heller inte av traditionellt
verkstadssnitt, utan bestod av gjutning, valsning, pressning och skärning m.m.
Den yrkesutbildning som erbjöds riktade sig främst mot att serva produk-
tionen. Eleverna kom in i yrken som t.ex. reparatör och verktygsslipare. Lära-
re vid skolan var Gösta Abrahamsson. Hans roll var vid denna tid mer lära-
rens än motsvarigheten på STAL, då rotationen mellan olika arbetsplatser sked-
de inom ett betydligt mindre område. En elev som började vid Metallverkens
yrkesskola år 1945 berättar om att verksamheten var koncentrerad till egna
lokaler belägna i brukets gamla stall.35 Den enda praktiska delen utanför den-
na lokal var förlagd till smedjan. Själv blev han efter färdig utbildning svar-
vare vid företagets mekaniska verkstad.

En detalj just i detta fall var att han hade sökt till STAL, men hade genom
lottning hamnat på Metallverken. Just antagningsförfarandet vid skolan hade
ibland ifrågasatts. En informant berättar om hur en pojke nekats inträde
vid STAL:s yrkesskola p.g.a. att ingenjören hade ”ett ont öga” till pojkens
äldre bror.36 Urvalet gjordes annars enligt ett system där betyg i slöjd och
matematik vägde tyngre än de övriga. Förutsättningen var att det verkligen
fanns en tillräcklig mängd sökande för att ett urval kunde göras. Åren efter
det andra världskriget sjönk antalet ansökningar markant. Det började till
och med bli svårt att fylla ut platserna. Diskussioner kom igång om lönen
var för låg, vilket resulterade i att den s.k. sparpengen som delades ut efter
genomförd kurs fördubblades.37 Samtidigt som intresset för utbildningar-
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na minskade tycks även disciplinen ha blivit sämre. I omgångar avvisas ele-
ver från skolan under de följande åren.38 Styrelsen funderade kring orsaker-
na bakom problemen:

§5
Upptogs frågan om förläggandet av vissa undervisningstimmar å lärlingssko-
lorna till dagtimmar, då undervisning fem kvällar i veckan verkade avskräck-
ande och med all sannolikhet utgjorde en väsentligt bidragande orsak till
att ett så ringa antal inträdessökande anmälde sig varje år. Beslöts tillsätta
en kommitté på tre personer för utredande av denna fråga och med upp-
gift att dessutom undersöka vilka andra möjligheter som finnas för att sti-
mulera ungdomen till ökat intresse för lärlings- och yrkesskolorna. I kom-
mittén invaldes herrar M Hellerstedt, R Bengtsson och O Källman…39

Kanske kraven var för stora för den nya tidens unga? Jobb fanns i överflöd
och de flesta gav betydligt mer i plånboken till mindre ansträngning. Dess-
utom var det unga män som själva inte minns de svåra depressionsåren, utan
hade vuxit upp under gynnsammare förhållanden. Skolan stod alltså inför
samma problem som arbetsmarknaden i stort i ett läge där den var överhet-
tad. Ett ytterligare tecken på detta kom från ett annat håll, vilket dryftades
på styrelsemötet den 30 oktober 1952:

§2
Ordföranden öppnade sammanträdet och meddelade att lärarna vid härva-
rande lärlings- och yrkesskolor sistlidne augusti månad inlämnat en begä-
ran om höjning av timlönerna. Han meddelade dessutom att förhandling-
ar förts mellan köpingens lönenämnd och lärarna, men att någon överens-
kommelse hittills ej kunnat träffas, varför lärarna till styrelsen och
lönenämnden meddelat att om deras lönekrav icke tillgodoses de skulle upp-
höra med undervisningen i skolorna fr o m den 15 instundande november.
På grund av den uppkomna situationen vore således ett sammanträffande
mellan styrelseledamöterna och lärarna nödvändig för att dryfta hithöran-
de frågor.

I den därpå följande diskussionen yttrade sig flera av styrelseledamöterna
och lärarna. Sedan diskussionen avslutats och lärarna därpå beretts tillfälle
till enskild överläggning, beslöt styrelsen efter lärarnas förslag att, dels på
grund av styrelsens hänvändelse till lärarkåren, de varslade stridsåtgärderna
skulle upphävas, dels att styrelsen i skrivelse till lönenämnden skulle med-
dela att lärarna förutsatte att nya förhandlingar angående arvodena snarast
skulle komma till stånd.40
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Mitt under denna turbulenta period aviserade STAL att de ville se två nya
utbildningar inom den inbyggda yrkesskolan, i det fall behov skulle upp-
stå. Denna gång var det en specialinriktning för turbin- och kylmontörer.41

Kraven på skolans ledning tycktes svåra att leva upp till. Ändringar kom till
stånd, som att flytta teorilektionerna till eftermiddagarna, samt inte minst
genom att yrkesskolan vid STAL fick egna lokaler i det gamla laboratoriet.
En annan lättnad kom vid intagningen till hösten 1953 då en markant ökning
av antalet sökande lättade på trycket, 23 till yrkesskolan och 10 till turbin-
montörsutbildningen.42 Den ökade tillströmningen av sökande ändrade där-
emot inte disciplinen till det bättre. I februari 1955 avskildes 13 elever från
STAL:s yrkesskola och 7 från Metallverkens i enlighet med §8 i ordningsstad-
gan43 och i slutet av 1956 hotade flera lärare att avgå om inte något gjordes
åt elevernas ”skandalösa uppträdande”.44
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Glansdagarna
Trots allt innebar 1950-talet början på den lokala yrkesskolans storhetstid.
Inbyggda skolor startades på flera mindre industrier i kommunen, som
Finspångs Träindustrier och Finspångs Bil & Motor AB. Den senare lades
emellertid snabbt ner, då firman drogs med dålig likviditet. Både lärare och
elever övertogs av industriernas yrkesskolor. Efterfrågan på utbildade arbe-
tare ökade även vid bruken runt om centralorten, såsom Hävla, Igelfors, Ljus-
fallshammar, Rejmyre, Borggård och Grytgöl. Dessa blev vanligen kortva-
riga. Upptagningsområdet ökades när en grupp elever från bl.a. Vånga och
Skärblacka antogs vid både STAL och Metallverken. Det var möjligt för des-
sa att pendla då kvällsundervisningen inte längre fanns kvar. Senare skulle
STAL:s yrkesskola även överta elever från konkurrerande företag som köpts
upp och lagts ner. Elever från både Linköping och Nacka kom att avsluta
sina utbildningar i Finspång. Disciplinärenden var inte ovanliga vid denna
tid heller. Särskilt svårt verkade de inflyttade eleverna ha haft det.45 En kurio-
sitet från denna tid var att en son till en av eleverna från den första årgång-
en antogs vid STAL:s yrkesskola hösten 1957. En andra generation yrkesskole-
elev alltså.

Vad för slags verksamhet man bedrev vid yrkesskolorna ifrågasattes inte.
Det gällde att förse den expanderande svenska industrin med arbetskraft.
Följande citat belyser detta:

§4
Redogörelsen [över yrkesutbildningens utbyggnad i regionen] diskuterades
och bl.a. framhölls, att yrkesskolan skall vara ett instrument som smidigt
anpassas till arbetsmarknadens förändringar.

Den föreslagna ettåriga mek.-linjen diskuterades, och med utgångspunkt från
att den skulle mottaga lågbegåvade elever förklarades den avse ge differen-
tierad utbildning med produktionsanknytning. Det framhölls att man med
en sådan linje kanske skulle sätta en ”rubrik” på eleverna. Detta ansåg san-
nolikt, men trots detta gjordes endast positiva uttalanden för linjens genom-
förande.46

Industrin behövde folk och då kunde man inte vara så knussliga. Ja, bris-
ten på arbetskraft var så skriande att två yrkesskoleelever föreslogs komma undan
med varningar, fråntagna flitpengar och en månads suspendering efter att via
förfalskningar av tio kurskamraters namnunderskrifter lyckats länsa deras spar-
konton på sammanlagt över 1 100 kronor.47 Hade de däremot uppvisat dålig
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flit och en svag utveckling i sitt yrkeskunnande, hade domen sannolikt blivit
hårdare.48 De unga männen som gick på de inbyggda yrkesskolorna var av sin
omgivning ofta betraktade som ”tuffa pojkar”. De ibland uppdykande disci-
plinära problemen till trots fanns det också ett annat dominerande omdöme,
nämligen att de skulle bli duktiga yrkesarbetare, dels genom att utbildningen
de fick var bra, och dels för att de genom att ha antagits till utbildningen visa-
de att de hade anlag.49 Lärarnas bedömning av eleverna var också hård och rätt-
fram. Följande utlåtande gjordes av en mekanikerklass i december 1966:

Mek II. Avdelningen betraktas som allmänt svag. Kunskapsnivån är låg och
riktig arbetsvilja saknas. För att öka prestationsförmåga och kunskapsmått
innan allvarlig skada skett föreslogs vissa åtgärder såsom, flera prov, hemupp-
gifter i yrkesarbete, bättre samspel yrkesarbete – teori samt i övrigt vad respek-
tive lärare anser nödvändigt.50

Eleverna var inte sällan söner till anställda på de två industrierna. En van-
lig väg var att föräldern talade med verkstadsklubben, och deras represen-
tant i sin tur lade ett gott ord för den unge sökande vid antagningsproces-
sen.51 Enligt en allmänt förekommande uppfattning krävdes det lite högre
betyg för att komma in på STAL. En uppfattning som inte helt överensstäm-
de med verkligheten. Det fanns även en viss konkurrens mellan skolorna.
Vid åtminstone ett tillfälle uppvaktade företrädare för Gränges, som Metall-
verken då tillhörde, rektor för att de ville få bättre elever.52 Det fanns skill-
nader mellan de två skolorna. Gilbert Andersson, rektor för de inbyggda
yrkesskolorna åren 1962–69, uttrycker dem på följande sätt:53

Arbetsstämningen var mjukare på Gränges [Metallverken] och de blev väl
så duktiga som eleverna vid STAL. Fr.a. blev Grängeseleverna bredare i sitt
kunnande och de låg närmare produktionen. På STAL var det lite mer av
skyddad verkstad.

Vid Metallverken kördes också under några perioder rent produktions-
inriktade utbildningar samt en elektrikerutbildning vid sidan av den ordi-
narie verkstadsskolan. Det var över lag högpresterande arbetare som skulle
fostras i de inbyggda yrkesskolorna och nivån måste därmed vara hög både
på utbildningen och de som gick den. En annan anledning bakom de höga
kraven var att här handlade det om ”riktig” verksamhet och inte simulerad.
Maskinerna och de material eleverna lärde sig jobba med var dyra. En del
elevarbeten såldes internt och ett och annat ”fusk” – dvs. en produkt som
tillverkades för privat bruk – blev det väl också. För skolans ledning på STAL,
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som hade att förhålla sig till en strikt budget som de hade ansvar för, var
jakten på bra maskiner och material en ständigt pågående process.54 De
maskiner som fanns i den ordinarie produktionen byttes i regel ut efter tio
års drift och då hade yrkesskolan första tjing på dessa. Vid nedläggningen
av Nacka-fabriken passade skolans ledning på att införskaffa maskiner där-
ifrån.55 I några fall specialkonstruerades maskiner av egna konstruktörer som
sedan byggdes av eleverna. Inställningen hos ledningen var klar, som Gil-
bert Andersson uttrycker i en intervju, ”Inbyggda skolor förutsätter utrust-
ning som är någonting med”.56

Efter fullgjord utbildning förväntades eleverna kunna kliva rätt in i pro-
duktionen. Under de mest hektiska perioderna av arbetsbelastning var
gränserna mellan utbildning och produktion i många fall flytande. För tur-
binmontörerna innebar 18-årsdagen att de kunde sändas ut till kärnkraft-
verksbyggena, som skrek efter folk. En f.d. turbinmontör berättar:

Jag kommer ihåg, jag var 19 år, det var på sommaren direkt efter jag slutat
yrkesskolan. Vi jobbade åtta man i par dygnet runt i den väldiga turbinhal-
len vid Oskarshamnsverken. Det var en märklig känsla att gå ut ensam mitt
i natten i dånet i den väldiga hallen och göra mätningar på rotorn i en tubin
som gick med 3 000 varv i minuten.57

Efterfrågan blev mot slutet av 1960-talet så stor vid STAL att antalet utbild-
ningsplatser fördubblades till 90. Även en speciell turbinmontörsutbildning
återinfördes. Vid Metallverken startades en driftsteknisk utbildning inrik-
tad mot produktionen. I slutet av 1960-talet startades en verkstadsskola enbart
kopplad till den kommunala skolan. Denna kom oförtjänt att betraktas som
en andra rangens skola i jämförelse med de inbyggda.

Kopplingen mellan den kommunala skolan och de inbyggda yrkessko-
lorna kom i början av 1970-talet att stärkas ytterligare. Från läsåret 1972/73
kom de senare att ingå som en del i Finspångs Gymnasieskola. De inbygg-
da yrkesskolorna stod vid denna tid på sin absoluta höjdpunkt. Fram till
denna tid hade verksamheten expanderat, men nya kärvare tider stod för
dörren. Från år 1973 började antalet antagna elever att minska sakta men
säkert. Den svenska industrins storhetstid började gå mot sitt slut.

År 1978 genomfördes en sammanställning över den inbyggda yrkeskolan
på STAL.58 Då hade sedan starten 629 elever gått igenom verkstadsutbild-
ningen och 134 elever hade genomgått kursen för turbinmontörer. Av verk-
stadsmekanikerna var i september det året 309 stycken kvar på företaget, allt-
så nära hälften. Den äldste kvarvarande hade börjat år 1932.
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Nedgången
Den industriella expansion som pågått sedan början av 1950-talet fick ett
brådstörtat slut vid mitten av 1970-talet. För ett industrisamhälle som
Finspång blev denna vändning kännbar. Det blev inte längre självklart med
ett jobb inom industrierna. Tiderna blev inte bättre, utan i början av 1980-
talet kom även yrkesskoleverksamheten att hotas. Den utbildning som
bedrevs kategoriserades som ”gymnasial lärlingsutbildning” enligt förord-
ning i Svensk Författningssamling 1980:533. Enligt §14 i denna förordning
var en av förutsättningarna för att en sökande ska kunna antas som elev att
denne har eller får anställning hos ett företag. I början av 1980-talet kunde
STAL inte garantera detta längre. År 1982 aviserade STAL-ledningen att de
ämnade upphöra med sin verkstadsmekaniska utbildning.59 Beslutet kom
dock att dröja, för år 1984 meddelade skolstyrelsen att de båda inbyggda
yrkesskolorna hade 69 elever, vilket pekar på att intagning gjorts.60 På hös-
ten samma år vill STAL t.o.m. fördubbla intagningen av elever från åtta till
sexton.61 År 1987 genomförde den inbyggda yrkesskolan vid Gränges sin sis-
ta intagning av elever. Dessa kom från den två-åriga kommunala verkstads-
utbildningen och gjorde endast ett påbyggnadsår på företaget.

På slutet gick en ensam lärare kvar i de tomma lokalerna. Det blev ett när-
mast tragiskt slut både för honom och verksamheten.62

Intresset tycks dock ha varit måttligt bland de unga, vilket föranleder bil-
dandet av en projektgrupp med representanter från grund- och gymnasie-
skolan, kommunen, metallfacket och Verkstadsföreningen, vars uppgift
blev att locka elever till yrkesutbildningarna.63

År 1995 presenterade ABB STAL en ny utbildning för kommunens Gym-
nasienämnd.64 Planen var att påföljande år starta en friskola, initialt kallad
ABB STAL Industrigymnasium, som skulle bedrivas i anslutning till företa-
gets verksamhet på orten. Skolan fick sedermera namnet Curt Nicolin Gym-
nasiet (CNG). Utbildningen var tänkt att utgöra en hybrid mellan traditio-
nell verkstadsutbildning och teknisk/naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
Den skulle svara upp mot ”den allt snabbare förändringstakten inom svensk
industri [som] ställer allt större krav på yrkesskicklighet och kunskaper hos
[företagets] medarbetare”.65 I presentationen av skolan gjordes jämförelser och
hänvisningar till den då i det närmaste avsomnade inbyggda yrkesskolan. Det-
ta var den nya tidens yrkesskola, anpassad till produktionen i en platt
industriell organisation där den ”vanlige metallaren” hade betydligt större

162 | Lars Lagergren



ansvar och befogenheter än sina föregångare. Gränserna mellan arbetare och
tjänsteman var inte längre klara. Eleverna skulle efter genomgången utbild-
ning kunna gå direkt in i industrin, som t.ex. industritekniker i produktio-
nen, konstruktörer, servicetekniker etc.66 Tankarna bakom utbildningen
hade även en annan riktning, vilken inte med klarhet framgick av presenta-
tionen av den. Utbildningen skulle inte utgöra en ersättning av den tidiga-
re inbyggda yrkesskolan, utan stå för något nytt där det yrkesförberedande
på allvar mötte det teoretiska.67 Alltså behövde inte vägen gå från skolan direkt
ut i verkstäderna, utan kunde lika gärna leda mot vidare studier vid högsko-
lor och först därefter idealt tillbaka till företaget. 

Utbildning skulle ha en nationell intagning. Att ABB STAL siktade högt
råder ingen tvekan om. Från bland annat fackligt håll fanns en viss skepsis,
då man därifrån antog att utbildningen snarare skulle locka eleverna till vida-
re högskolestudier än att kliva in i produktionen. Dessutom ansåg man att
verkstäderna inte var anpassade till de kunskaper och förväntningar som de
färdiga eleverna troligen skulle komma att få:
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Det var ju liksom inte ”vårt folk” som gick på den här utbildningen. Vi från
Metall-klubben hade inget emot dem som gick utbildningen. Vad vi mena-
de var i stället att företaget måste förändra verkstaden så att den skulle kun-
na passa de färdiga studenterna. Vi ville se en fortsatt utveckling av arbetet
på golvet.68

En förnyad bredare yrkesutbildning passade bra in efter de omfattande orga-
nisatoriska förändringar som skett ute i verkstäderna sedan mitten 1980-talet,
men detta var att skjuta över målet ansåg Metall-klubben. Att utbildningen
i sig och elevunderlaget höll så hög, för att inte säga mycket hög, standard
kunde ur detta perspektiv bli till ett problem. En av källorna till detta para-
doxala problem stod att finna i uppkomsten av utbildningen. I en intervju
menar dagens (våren 2005) företrädare för CNG att det den gången fanns en
politisk underton.69 Vid mitten av 1990-talet, efter år av klagomål över bris-
ter i utbildningen av industrifolk, blev det en trend bland storföretagen att
starta egna friskolor. En möjlighet som tidigare varit högst begränsad:

Varje storkoncern skulle ha sin egen friskola. Det låg status i det. Industrin
ansåg att de kan göra bättre utbildningar än de skolväsendet hittills klarat
av. Från VD för ABB-Sverige kom direktivet ”starta friskola”.70

Först ut blev Västerås och Ludvika åren 1994–95. I Finspång kom man att
uppkalla skolan efter den forne direktören för STAL i Finspång och seder-
mera den svenska industrialismens galjonsfigur, Curt Nicolin. En åtgärd som
sannolikt stärkte skolans status. I vilket fall upplevde den ett hårt söktryck.
Skolan utlovade och erbjöd också ett bra avstamp för vidare högskolestu-
dier. Frågan var dock om allt detta goda var företaget till gagn? En hand-
full kom att gå direkt in i verksamheten, ytterligare ett tiotal har kommit
tillbaka efter högskolestudier. De som blivit kvar eller återkommit har i regel
en stark koppling till kommunen. Samtidigt måste framhållas att det inte
är möjligt att dra några hållbara slutsatser om andelen elever som är före-
taget till gagn, då en allt för kort tid gått. Det är endast de två första kul-
larna som idealt hunnit igenom sin högskoleutbildning.

De inbyggda yrkesskolorna och samförståndet
Åtminstone en cirkel slöts i och med CNG, den inbyggda utbildningen blev
åter frikopplad från kommunen, nu i form av en friskola. Genomdrivandet
skedde egentligen på samma sätt och delvis på samma grunder som år 1931.
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Skillnaden var att nu hade produktionen, både tekniskt och organisatoriskt,
blivit så komplicerad att den nya skolan inte med enkelhet kunde garante-
ra ägaren goda och passande produkter, dvs. färdiga medarbetare. Andelen
specialkunskaper som en yrkesarbetare måste ha hade ökat dramatiskt under
1980- och 90-talen – det räckte inte längre med att vara en god svarvare,
svetsare eller fräsare, även om det fortfarande var en förutsättning för att
klara de ålagda arbetsuppgifterna. När den strikta arbetsdelningen slopades
och flera nivåer av lägre tjänstemän försvann från verkstäderna, togs deras
arbetsuppgifter i mångt och mycket över av yrkesarbetarna. Grupporgani-
sation, planering, beredning och uppföljning innebar att yrkesarbetaren inte
längre var en ”ackordsslav” utan en ”medarbetare”. Det senmoderna sam-
hällets industriella verksamhet styrdes inte heller på samma sätt som det
moderna samhällets dito. Flexibilitet och anpassning för att tillgodose kort-
siktiga avkastningskrav istället för ett långsiktigt tänkande. Den svenska sam-
förståndsmodellen var skakad. Ett tecken på detta var just att de inbyggda
yrkesskolorna försvann från storföretagen. I en industriell verksamhet som
inte har siktet inställt på andra garantier än att kortsiktigt ge god avkast-
ning och att tillgodose kundens omedelbara krav fanns det helt enkelt inte
plats för några långtgående åtaganden. Från statens sida fanns heller inte
någon vilja till anpassning. Kravet på att en lärling skulle garanteras en anställ-
ning vid det företag som antagit honom eller henne gjorde situationen omöj-
lig. Den yrkesskola som, för Finspångs del, funnits i mer än femtio år hade
gjort sitt. De yrken den utbildade till fanns, och på många håll finns fort-
farande, kvar. Ett vanligt klagorop från industrin under de senaste tjugo åren
har varit att det inte går att få tag i utbildad arbetskraft. De kommunala
yrkesskolorna upplevs i flera fall inte hålla måttet och har ständigt att dras
med ett lågt anseende, både bland avnämare och potentiella elever. Den gym-
nasiala yrkesutbildningen av verkstads- och industriarbetare kan hårddra-
get beskrivas som en dinosaurie från industrisamhällets dagar och den för-
de under 1980- och 90-talen en tynande tillvaro.

En starkt bidragande orsak bakom denna utveckling var nedmonteringen
av det samförstånd på alla nivåer mellan arbetsmarknadens parter som utgjor-
de en av den svenska modellens – och den då förhärskande monopolkapita-
lismens – grundbultar. Samförståndet visade sig i stort och smått, inte minst i
form av ett slags acceptans för motpartens problem. En närmare studie av den
stormiga starten av en inbyggd yrkes- och lärlingsskola vid STAL i Finspång
åren 1931–33 lyfter fram hur detta samförstånd tog sig uttryck på en lokal nivå.
Företagets inledande initiativ var ensidigt, vilket direkt mobiliserade ett mot-
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stånd från arbetstagarna. Motståndet var kompakt, men det hindrade inte att
en samförståndets hand sträcktes ut – det var ju inte yrkesutbildningen i sig
det var fel på. Som i så många andra fall fanns här också en medelväg som gav
kommunen rollen av ansvarig för verksamheten. Denna medelväg belades med
en tilltalande beläggning av statliga bidrag, vilket innebar att företaget ekono-
miskt kunde motivera varför de delvis släppte kontrollen ifrån sig. I detta spe-
ciella fall innebar förflyttningen av skolan till kommunen att arbetstagarna så
att säga genom köksdörren fick full insyn i verksamheten, då deras represen-
tanter genom Socialdemokraternas starka maktpositionen i kommunen kun-
de försäkra sig om platser i skolans styrelse. Detta i sin tur innebar att ledning-
en inte behövde göra avkall på sin oinskränkta maktposition på själva företa-
get. Fackföreningen fick förvisso full insyn, men deras representanter hade inte
bara att se till fackföreningens bästa utan som skolstyrelseledamöter i lika hög
grad till skolans. Denna första trevande form av samförstånd etablerades allt-
så strax innan den formulerades på ett officiellt nationellt plan i och med Salt-
sjöbadsavtalet år 1938, och kan således ses som ett slags förelöpare.

Stödet till de inbyggda yrkes- och lärlingsskolorna innebar ett initiativ från
statens sida för att möta det moderna industrisamhällets krav på discipline-
rade och högproducerande arbetare. De stora likheter med det lärlings- och
gesällsystem som vuxit fram inom hantverket som fanns i de inbyggda sko-
lornas uppbyggnadsskede var naturligtvis inte slumpmässiga. Industrin, lik-
som hantverkarna, ansåg sig varken ha tid eller råd med en verksamhet som
var friställd från produktionen. Lärlingen skulle göra nytta och därmed bli
lönsam så fort som möjligt. Systemet med passpojkar var i industrins ögon
förlegat i början av 1930-talet. För att hålla den expanderande svenska
industrin med ett jämnt flöde av pålitliga yrkesarbetare krävdes även en teo-
retisk utbildning vid sidan av den praktiska. Denna skulle dock ske utan att
göra avkall på den nytta som kunde plockas ur de unga eleverna. Följaktli-
gen placerades den teoretiska delen till vardagskvällar, dvs. utanför ordina-
rie arbetstid. Ingen, varken fackförening, skolstyrelse eller företag, tycktes rea-
gera på att pojkar i 14–16-årsåldern på detta sätt kom att ha mer än åtta tim-
mars arbetsdag. Reagerade gjorde de först efter det att ungdomarna själva satt
sig till motvärn genom att helt enkelt sluta söka till utbildningarna. 

Den drastiska nedgång av sökande som inföll i slutet av 1940-talet och
första halvan av 1950-talet, visade på två viktiga samhällsfenomen. Det ena
var den nyvunna självständighet som efterkrigstidens unga tillskansade sig.
De erhöll en större frihet genom att deras arbetskraft i det allt mer välmå-
ende Sverige inte längre var nödvändig för familjens existens. Ungdomen
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seglade upp som en allt kräsnare och mer självmedveten konsumentgrupp.
De skapade sina egna ungdomskulturer och sina egna sociala fält skilda från
vuxenvärldens insyn och direkta påverkan. En utveckling som vid 1950-talets
senare del gjorde att de över egentligen hela västvärlden av de vuxna upp-
fattades som ett generellt samhällsproblem.

Det andra fenomenet var den konkurrens om arbetskraften som uppstod
i ett samhälle vars ekonomi blir överhettad. Det nya rika Sverige skulle byg-
gas och arbetsmarknaden skrek efter arbetskraft. Med undantag för några
kortvariga svackor, kunde varje ny kull av flygfärdiga Finspångsungdomar
utan större ansträngning erhålla ett arbete direkt efter avslutad skolgång. Det
var inte bara det att industrierna expanderade, utan också att personalom-
sättningen inom industrin genom överhettningen var skrämmande hög. Det
fanns alltid hål i arbetskraften att fylla. Varför skulle en ung man ge upp
sin fritid för en spottstyver, när han utan vidare kunde tjäna det flerdubb-
la direkt i produktionen, på något av de många byggena eller inom andra
expanderande näringar?

Det går med fog att påstå att de inbyggda yrkesskolorna har varit och fort-
farande är konjunkturkänsliga. En viktig anledning till detta är att dessa sko-
lor är direkt efterfrågansstyrda och inte som den ”vanliga” skolan indirekt.
I det moderna industrisamhället fanns ständigt behov av nya kuggar i
maskineriet. Det var inte fråga om att skapa självständiga och fritänkande
medborgare, utan pålitliga och produktiva arbetare. Förvisso kunde de for-
na eleverna efter några år gå vidare och via kvällskurser läsa till ingenjör –
vilket många med framgång gjorde – men primärt handlade det om att gå
direkt in i produktionen. Detta hymlade man heller inte med från skolled-
ningens sida och bedömningen av eleverna gjordes med arbetsledarens och
inte skolledarens ögon. Som ledare var man villiga att ha en försonande
inställning till elevernas ungdomlighet, så länge den inte tog sig uttryck i
slöhet, ointresse eller slarv i skolarbetet eller ute på verkstaden. På denna
nivå fordrades också ett slags samförstånd. Det handlade inte om att försö-
ka uppfylla livsdrömmar, varken elevens eller föräldrarnas, utan om att accep-
tera och bejaka sin klasstillhörighet och vad som följde med denna. Ur ett
sådant klassperspektiv utgjorde valet av dessa utbildningar något fint och
viktigt. Visst kunde det finnas en klassresa med i bilden någonstans, men
den skulle bara kunna ske på rätt sätt, dvs. genom hårt arbete och med en
solid grund av praktisk yrkeskunskap. Det moderna svenska industrisam-
hällets verkliga hjältar var de yrkesskickliga män som via år av kvällsstudier
och umbäranden blev till ”dugliga ingenjörer som visste vad de pratade
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om”.71 Hela vägen handlade det om aktiva val från arbetarens sida, vilka
underlättades av arbetsgivarna i den mån produktionen tillät. Det första av
dessa val var att söka till den inbyggda yrkesskolan.

I de inbyggda yrkesskolornas uppgift att skapa pålitliga och högprodukti-
va yrkesarbetare låg även att socialisera in ungdomarna i verkstadens verklig-
het. Att eleven erhåller en, för att använda en 1990-talsklyscha, ”social kom-
petens” är en avgörande faktor. I långa stycken går det att översätta denna soci-
ala kompetens till Michael Burawoys begrepp ”samförstånd”. Samförståndet
avgör inom vilka ramar en arbetare kan göra olika val. Det är inte sannolikt
att en f.d. yrkesskoleelev kliver direkt ut på verkstadsgolvet och ”knäcker” det
rådande ackordet eller uppträder illojalt mot kollektivet. Lika osannolikt är
det att han eller hon missköter sitt jobb eller på annat sätt uppträder illojalt
mot företaget. Tveksamma råvaror rensas ut eller omplaceras under utbild-
ningens gång. En flygfärdig elev från en inbyggd yrkesskola gör sina val inom
ramen för det acceptabla. Han eller hon vet sakers värde inom produktionen,
likväl som han eller hon vet sitt eget. För de ramar som det nödvändiga sam-
förståndet skapade under den monopolkapitalistiska eran, var också de som
dikterade individernas värde och som var källan till dessa individers självkäns-
la och stolthet. Att vara en duktig yrkesutövare gav säkert lite mer pengar i
lönekuvertet, men detta var ändå i många fall sekundärt i förhållande till den
tillfredsställelse som insikten om det höga värde man hade både i kollektivets
och företagets ögon. Få källor till frustration och dålig stämning på en
arbetsplats kan mäta sig med om det motsatta förhållandet råder, nämligen
att inte få den uppskattning man anser sig förtjäna. Inom de mycket snäva
ramar som en industriell arbetsplats erbjuder ifråga om personliga utvecklings-
möjligheter, måste stoltheten kunna uppstå i det befintliga, att både vara och
samtidigt erkännas som en duktig svarvare, fräsare, reparatör eller svetsare. De
inbyggda yrkesskolornas betydelse går i detta fall inte att överskatta.

Den gav också förutsättning för en av de få av kollektivet accepterade kar-
riärvägarna, nämligen att startpunkten för den mödosamma resan mot ingen-
jörsdiplomet stod att finna i en gedigen hantverksskicklighet. En gång er-
hållen respekt hängde sedan med.

Den socialiseringsprocess som yrkesskolan innebar för eleverna gav dem möj-
ligheter att snabbt förstå och utnyttja de valmöjligheter som arbetet i verksta-
den tillät. Det gav både en trygghet och en framskjuten position i kollektivet.
Om hantverkarna utgjorde arbetarklassens adel, så utgjorde de verkstadsarbe-
tare som hade en utbildning i den inbyggda yrkesskolan en lokal industri-
arbetaradel. För den senmoderna betraktaren kan ovanstående framstå som när-
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mast futtigt och inskränkt. Det som ur ett samförståndsperspektiv framstår som
gott och produktivt, blir ju ur ett nyliberalt perspektiv, där vi alla är vår egen
lyckas smed med oändlig potential bara vi vet att utnyttja den, det motsatta.
Vilken självmedveten ungdom skulle ens överväga att söka en plats i en sådan
utbildning? Det är bl.a. därför den verkstadsindustri vi ännu har kvar inom
Sveriges gränser ständigt skriker efter utbildade yrkesarbetare. 

Epilog – den nya yrkesskolan
I början av 2000-talet började tiden rinna ut för CNG i den form den hade
fått. Storföretagen hade med råge kammat hem sin poäng, de kunde skapa
en friskola av yppersta klass som lockade till sig starka elever. Samtidigt kvar-
stod problemet med att kunna knyta breda yrkesarbetare till sig.

I början av 2000-talet togs initiativ om att starta en ny yrkesutbildning.
Ett drygt dussin av kommunens företag gick tillsammans med kommunen
ihop för att skapa denna. CNG rekonstruerades till att bli ett bolag med ovan-
stående parter som delägare. Denna nya satsning bygger dels på de erfaren-
heter som gjorts under CNG:s första år och det gymnasiala Industriprogram-
met, och dels på det uttalade behov som regionens industrier har i fråga om
utbildad arbetskraft. Låt oss se hur det nya CNG uppfattar sig självt på sin
hemsida. Följande står att läsa i den inledande presentationen:72

Vad är Curt Nicolin Gymnasiet?
Vi har under de senaste sju åren skapat en pedagogik som vi är stolta över
och som vi nu utvecklar vidare. Curt Nicolin Gymnasiet erbjuder det vas-
saste yrkestekniska programmet i Sverige. Skolan är en friskola som ägs av
Finspångs industri och Finspångs Kommun. Skolan ligger mitt i det industri-
täta Finspång med tillgång till företag i hela kommunen.
Utbildningen – Det Nya Industriprogrammet – är en unik satsning i Sverige.
Ambitionen för skolan sätter vi högt. 
• Pedagogiken är i världsklass. 
• Du kommer efter tre år ha skaffat dig en stor skicklighet i den inriktning
du väljer. 
• Alla på skolan – elever och lärare – skall utvecklas maximalt både i sin
yrkesskicklighet och som människor.
• Allt du gör här är ”på riktigt” – inget torrsim med påhittade övningar.
Du får direktkontakt med den verklighet du utbildar dig till.
• Närheten till industrin genomsyrar hela utbildningen. 
• En yrkesutbildning med hög status!
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I likhet med landets övriga gymnasieskolor läggs således stor vikt vid mark-
nadsföring av den egna utbildningen. Det handlar ofta om personlig utveck-
ling i de presentationer som sprids och här utgör inte CNG något undan-
tag. Till skillnad från många andra gymnasieskolor är tanken hos CNG väl
utvecklad, ett arv från den första utbildningen. För CNG:s ledning står upp-
giften, som samtidigt är egentligen all yrkesutbildnings dilemma, klar – ”det
gäller att passa in det som ska bli till det som är”.73

För det moderna industrisamhällets yrkesskolor var inte detta ett akut pro-
blem. Deras uppgift var att producera kuggar i ett fungerande maskineri.
Behövdes inte maskinen behövdes inte heller kuggarna. Så fungerar inte det
senmoderna samhällets industri. Här är flexibilitet och anpassning honnörs-
ord; därför möts inte eleverna vid CNG av några löften om säkra anställning-
ar. Tvärtom, resonerar man från skolans sida i termer som ”du får inte ett jobb
– du tar ett”.74 Stabiliteten, menar man, ligger i förståelsen av att allt är för-
änderligt. En paradox kan tyckas, men tanken bygger på ett slags, vad jag upp-
fattar som, senmodern logik. Det är den färdiga studentens egen styrka och
vilja som ska vara den verksamma kraften. Skolan ska på alla sätt stärka ele-
ven, samtidigt som den ska ge en gedigen yrkesutbildning. Ett tecken på det-
ta är de två kursplanerna, den officiella som innehåller de olika delkurserna,
och vad ledningen beskriver som den ”reella” kursplanen som innehåller vad
skolan vill förmedla till eleverna. Den senare innehåller följande moment:75

Kursnamn Poäng
Ansvarstagande 200
Etik, moral och människosyn 200
Frågeformulering 200
Humor 200
Initiativrikedom 200
Kreativitet 200
Kritiskt tänkande 200
Livskvalitet 200
Problemlösning 200
Professionalism och yrkesstolthet 200
Samarbetsförmåga 200
Självförtroende och självbild 200
Social kompetens 200

Summa 3 601

170 | Lars Lagergren



Denna kursplan innehåller betydligt fler poäng än den officiella, liksom dess
summa är högre än kursdelarnas, eftersom ledningen anser att helheten är
betydligt större än delarna. Det är alltså fråga om helt andra slutprodukter
som kommer att examineras vid morgondagens CNG, än de som klev ut
från de inbyggda yrkesskolorna och rätt in i produktionen vid STAL och
Metallverken på sin tid.

De uppenbara frågorna blir: Är de arbetsplatser där de färdiga studenter-
na ska ta sina jobb lika väl förberedda som studenterna? Hur starka och själv-
ständiga medarbetare tål en industriell produktion? Finns en balans mellan
studentens och arbetsgivarens förväntningar? Om den finns, hur fungerar
den? Om den inte finns, hur kan den uppnås? Är ägarna av den nya
yrkesskolan medvetna om att kraven på dem själva är minst lika höga, om
inte högre, om de ska kunna vara med och konkurrera om den nya tidens
starka yrkesarbetare? 

Sommaren 2005, när detta skrivs, har den nya yrkesskolans första kull
avverkat sitt första år. Vi vet alltså inget om hur framtiden kommer att te
sig varken för dem eller kommunens industrier. En sak står emellertid klar,
vidare studier av det senmoderna samhällets yrkesskolor skulle vara av stort
värde, dels för en bredare och fördjupad vetenskaplig förståelse för de verk-
samma mekanismerna i den ständiga förändringsprocess som industrin
genomgår, och dels för industrin, dvs. praktikerna, i deras strävan att ska-
pa en så funktionell produktionsapparat som möjligt. För vad händer när
”samförståndet” som bar upp det moderna samhällets industriproduktion
upphör, eller snarare i grunden omformuleras? Har verkligen själva produk-
tionen – där yrkesarbetarna eller medarbetarna återfinns – förändrats i så
hög grad som de inblandade parterna, arbetsgivare likväl som fackförening-
ar, vill göra gällande? Är det inte snarare så att det är förutsättningarna under
vilka produktionen verkar som förändrats i betydligt högre grad än själva
produktionen? Vad är det egentligen som förändras med mer avancerade
maskiner och plattare organisationer – allt tenderar att bli till vardag förr
eller senare fast på en annan nivå. Och för att denna vardag ska bli i sämsta
fall uthärdlig eller i bästa fall stimulerande måste ett tyst samförstånd mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare till. Ett samförstånd som skapar inte bara
stabilitet i nuet utan också kontinuitet – en tro på det man gör och på en
framtid. Vi är på väg mot ett nytt slags fungerande samförstånd i vardan-
de. Framtiden får utvisa dess form och innehåll, den framtid som tillhör ele-
verna i det begynnande 2000-talets yrkesskola.
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ANDERS KJELLBERG 

Framväxten av koncernfackligt 
samarbete inom metallindustrin1

Inledning
finspång dominerades under 1900-talet av två storföretag: Svenska
Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström (STAL) och Finspongs Metallverks
Aktiebolag. Båda grundades 1913 och införlivades i koncerner med säte i Väs-
terås. Redan 1916 förvärvades STAL av ASEA-koncernen medan det skulle
dröja till 1942 innan metallverket köptes upp av Svenska Metallverken. En
annan likhet är att verkstadsklubbarna vid de båda Finspångsföretagen bil-
dades 1915 och tillhörde Metalls avdelning 97. 

Det fanns också betydelsefulla skillnader mellan de två företagen. STAL
och de andra ASEA-företagen tillhörde den minst sagt omfångsrika verk-
stadsindustrin, medan Finspongs Metallverk tillsammans med ett fåtal andra
företag utgjorde en särskild bransch, metallverksbranschen. STAL var med-
lem i Sveriges Verkstadsförening (VF), metallverken i SAF:s Allmänna Grupp,
som var en uppsamlingsplats för företag utanför de stora industribranscher-
na. Arbetsgivarnas organisering på två håll innebar att arbetarna även på riks-
planet berördes av två olika avtalsrörelser. Följaktligen representerades verk-
stadsklubbarna på olika avtalskonferenser, verkstadskonferensen respektive
metallverkskonferensen. Vid den senare hade klubben vid Finspongs Metall-
verk en framskjuten plats, medan Stal-klubben bara var en av många klub-
bar vid de större verkstadsföretagen.

Huvudsyftet med detta kapitel är att studera framväxten av koncernfack-
ligt samarbete inom ASEA- och metallverkskoncernerna och undersöka de
båda Finspångsklubbarnas agerade. Avsikten är också att jämföra betingel-
serna för det fackliga samarbetets etablering och utveckling inom de båda
koncernerna. Som redan framgått fanns det både likheter och olikheter mel-
lan de två företagen liksom mellan de koncerner som de tillhörde. Vad betyd-
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de det för det koncernfackliga samarbetet? Av intresse är naturligtvis också
hur andra klubbar i de båda koncernerna förhöll sig. Som vi skall se drev
en del klubbar på det koncernfackliga samarbetet, men det fanns också såda-
na som ville begränsa det. En och samma klubb kunde också vara pådri-
vande under en period och tillbakahållande under en annan eller helt enkelt
välja att lämna samarbetet. Till de centrala frågeställningarna hör: 

• vilken eller vilka klubbar tog initiativet?
• varför kände de ett behov av koncernfackligt samarbete?
• vilka fackliga frågor önskade man i första hand samarbeta om?
• i vilken utsträckning lyckades man nå fram till en gemensam handlings-

linje? 
• varför önskade en del klubbar begränsa samarbetet?
• hur organiserades samarbetet?
• hur ställde sig den lokala arbetsgivarparten respektive koncernledningen? 
• vilken var förbundets inställning?
• vilka framgångar respektive misslyckanden upplevde den koncernfackli-

ga verksamheten och hur kan de förklaras?

Under drygt ett decennium uteslöts Stal-klubben ur kretsen av ASEA-klub-
bar genom de restriktioner som koncernledningen ställde upp för dotterfö-
retagens klubbar. STAL hörde nämligen inte till ”Centrala ASEA”, dvs. moder-
bolaget ASEA. Till bilden hörde också att klubben vid 1960-talets början ifrå-
gasatte värdet av koncernfackligt samarbete. Det var inte första gången en
ASEA-klubb gjort detta. En frågeställning är här:

• vad föranledde en del klubbar inom ASEA-koncernen att vid olika tillfäl-
len lämna samarbetet?

Under 1970-talet intensifierades samarbetet mellan klubbarna inom både
ASEA och metallverken. De nya lagarna om medbestämmande och facklig
representation i bolagens styrelser aktualiserade inom ASEA-koncernen en
mer kontinuerlig facklig bevakning av koncernledningens och de olika
ASEA-företagens agerande. Det blev nu nödvändigt att finna nya arbetsfor-
mer för det koncernfackliga samarbetet. Stal-klubben drogs vid 1970-talets
mitt återigen in i ASEA-klubbarnas gemenskap och deltog aktivt i den utvid-
gade samorganisation som även innefattade dotterbolagens klubbar. Metall-
verken förvärvades 1969 av Gränges och kom därmed in i en koncern med

178 | Anders Kjellberg



ett utvecklat partssamarbete och en nära samverkan mellan koncernklub-
barna.

Länge var det koncernfackliga samarbetet begränsat till Sverige. Först mot
slutet av 1900-talet vidgades det till nordisk och senare också europeisk nivå.
Näringslivets tilltagande internationalisering ökade behovet av internatio-
nellt fackligt samarbete. ASEA omvandlades 1988 till ABB med huvudkon-
tor i Schweiz. ABB-företaget STAL köptes tolv år senare av franska Alstom
och därefter av tyska Siemens. Det skärpte ytterligare vikten av fackliga kon-
takter med koncernens verkstäder i utlandet. Sedan Metallverken köpts av
Gränges, som i sin tur införlivades i Electrolux-koncernen, styckades verk-
samheten upp. Koppardelen kom i finsk ägo (Outokumpu OY) medan alu-
miniumdelen idag är norskägd. Norska Orkla är störste ägare i likaledes nors-
ka Elkem och därmed också i aluminiumföretaget Sapa. Några frågor som
kapitlet avser att belysa är här:

• hur organiseras det fackliga samarbetet – nationellt och internationellt –
i internationella koncerner?

• vilka är drivkrafterna för koncernfackligt samarbete över landgränserna?
• hur har arbetsgivarnas inställning påverkat det internationella koncern-

fackliga samarbetet?

Om vi ser till de närmare 100 år som gått sedan STAL och Finspongs Metall-
verk grundades kan man fråga sig vad alla byten av koncerntillhörighet inne-
burit för de båda verkstadsklubbarnas möjligheter att bedriva koncernfack-
ligt samarbete. Som redan framgått berör frågan i växande grad samarbetet
med fackföreningar i andra länder. 

Framväxten av koncernfackligt samarbete inom ASEA2

STAL i Finspång kom som framgått i ASEA-koncernens ägo redan 1916. Spe-
cialiseringen på turbiner medförde att STAL fungerade som ett ganska själv-
ständigt bolag och aldrig tillhörde den del av koncernen som med tiden kom
att kallas Centrala ASEA. Huvudkontorets placering i Västerås, där också
flera av de stora verkstäderna var belägna, medförde att verkstadsklubbar-
na i Västerås befann sig i själva kärnan av koncernen. Det var också de som
fick svara för samordningen av den koncernfackliga verksamheten. Centra-
la ASEA innefattade även verkstäderna i Ludvika, Stockholm, Jönköping,
Härnösand m.fl. orter. 
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Behovet av koncernfacklig samverkan upplevdes till en början som star-
kast i ett par med ASEA konkurrerande företag som införlivats i Centrala
ASEA 1916 respektive 1930. I samband med förvärven genomfördes omfat-
tande strukturrationaliseringar vid NFEA (Nya Förenade Elektriska AB) i
Ludvika och Luth & Rosén i Stockholm. Från arbetsgivarhåll var avsikten
att anpassa NFEA:s ackordssystem och Luth & Roséns tidsstudiesystem till
vad som tillämpades i Västerås. Allt detta föranledde metallarbetarna i Lud-
vika och Stockholm att kontakta kollegerna i Västerås för ett närmare samar-
bete. 

Det 1916 inledda koncernsamarbetet omfattade endast metallavdelning-
arna i Ludvika och Västerås och det var först under 1930-talet som samar-
betet utvidgades till hela koncernen, inkl. STAL i Finspång. Under 30-tals-
depressionen steg missnöjet bland arbetarna till följd av sänkta ackord, bris-
tande eller obefintlig insyn i hur ackorden beräknades samt införandet av
tidsstudiesystem som syftade till att sänka ackordspriserna. Den första kon-
cernfackliga ASEA-konferensen ägde rum hösten 1932 sedan klubben vid Luth
& Rosén i Stockholm och senare även klubben i Ludvika agerat för en sådan.
Främsta syftet var att få till stånd ett samarbete mellan klubbarna i just
ackords- och tidsstudiefrågorna.3 Redan två år tidigare, vid ett möte mel-
lan klubbstyrelsen vid Luth & Rosén och samtliga klubbstyrelser i Västerås,
beslöts att inrätta ett rapportsystem mellan klubbarna. 

Inget av detta visade sig lätt att förverkliga. Varken det koncernfackliga
VU (verkställande utskottet) som inrättades 1946 eller klubbarna själva gjor-
de särskilt mycket för att få till stånd ett fungerande informationsutbyte.
Istället blev de årliga konferenserna det i särklass viktigaste kontaktforumet
klubbarna emellan. VU självt kunde genom sin sammansättning knappast
fungera som kontaktlänk mellan klubbarna, åtminstone inte så länge det
enbart bestod av Västeråsfolk. Att fylla i rapportformulär och ta del av andras
rapporter upplevdes säkerligen som mindre givande än att möta livs levan-
de fackliga kolleger från de andra ASEA-verkstäderna. Förutom diskussio-
nerna under de vanligen två dagar långa konferenserna gavs det tillfälle till
informella samtal mellan ombuden från de olika klubbarna. 

Det verkligt svåra visade sig vara att enas om en gemensam handlings-
linje i ackords- och tidsstudiefrågorna, vilka under lång tid dominerade kon-
ferenserna. Behovet av gemensamt agerande upplevdes som angeläget sedan
förbundet misslyckats att i avtal med Verkstadsföreningen reglera tidsstudi-
erna på central nivå och istället uppmanat klubbarna i Västerås att förhand-
la med koncernledningen. Klubbarna i Stockholm och Ludvika hoppades
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mycket på att Västeråsklubbarna skulle fungera som spjutspets för dem själ-
va. Den första koncernkonferensen (1932) ställde sig bakom detta förhand-
lingsupplägg. I praktiken var enigheten dock skenbar. Västeråsklubbarna full-
följde aldrig konferensens beslut då de ansåg att den djupa depressionen lade
hinder i vägen. För det andra motsatte sig en del klubbar ett enhetligt norm-
system för ackord och tidsstudier. Man menade att det var olämpligt med
hänsyn till den varierande tillverkningen och att produktionen ofta föränd-
rades. 

Svårigheterna att utforma en gemensam strategi framträdde tydligt under
1933 års koncernkonferens. Framför allt klubbarna i Stockholm och Ludvi-
ka var då djupt besvikna på att Västeråsklubbarna inte fullföljt föregående
konferensbeslut. Det koncernfackliga samarbetet gick nu ned på sparlåga
och återupptogs inte förrän 1937 då tiden ansågs mogen att gemensamt ta
nya tag i ackords- och tidsstudiefrågorna. Under mellantiden hade förbun-
det vunnit en seger i Arbetsdomstolen 1934 genom att verkstadsklubbarna
tillerkänts förhandlingsrätt i tidsstudiefrågor. Verkstadsavtalet 1936 gav arbe-
tarna rätt att ta del av beräkningsgrunderna för tidsstudierna. Flera klub-
bar i Västerås menade att det var otillräckligt eftersom företaget såg kopp-
lingen mellan tidsstudier och lönesättning som sin ensak. Västeråsklubbar-
na var därför angelägna om att diskutera verkstadsavtalets s.k. ackordsparagraf
vid koncernkonferensen som de sammankallade 1937. De låga ackordspri-
serna i Västerås vållade problem i bl.a. Stockholm. Det visade sig emellertid
lika svårt som tidigare att komma fram till en gemensam handlingslinje. Man
var oenig om behovet av fackliga tidsstudiekontrollanter liksom om ett en-
hetligt tidsstudiesystem överhuvudtaget var önskvärt. Stal-klubbens ombud
trodde inte på det förra men efterlyste det senare. Förbundets representant
avrådde från ett enhetligt system då han ansåg att ett fritt system med loka-
la förhandlingar kunde ge bättre resultat. Konferensen hade därför ingen
gemensam rekommendation till den stundande avtalskonferensen.

Efter misslyckandet 19374 dröjde det till 1943 innan det koncernfackliga
samarbetet återupptogs.5 Denna gång var det klubbarna vid Luth & Rosén
och Helios i Stockholm som tog initiativet. Vid 1943 års konferens beslöts
om flera gemensamma framställningar6 men inte i de mest brännande frå-
gorna, dvs. ackords- och tidsstudiefrågorna. Man enades dock om att alla
klubbar skulle kräva medelförtjänsten som beräkningsgrund vid de lokala
ackordsförhandlingarna. Trots att åsikterna gick isär kom man också över-
ens om ett systematiskt informationsutbyte om löner m.m., dvs. att göra
ett nytt försök med ett rapportsystem. Frågan var i grunden om man skul-
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le eftersträva enhetliga löner inom koncernen eller om det var bättre att lokalt
försöka uppnå så mycket som möjligt. Stal-ombudet John Pettersson yrka-
de avslag på inrättandet av ett rapportsystem med motiveringen att det kun-
de öka arbetsgivarnas motstånd mot lokala förbättringar. 

Från 1943 antog det koncernfackliga arbetet fastare former. Konferenser-
na blev nu även i praktiken årliga, bortsett från verkstadskonfliktens år 1945.
Den ekonomiska konjunkturen var också helt annorlunda än under 1930-
talsdepressionen. Ackordslöner och timlöner skenade iväg från beräknings-
grunder resp. minimilöner. Arbetsgivarna började nu gå med på avtal om
beräkningsgrunder, men uppfattningarna skiftade mellan klubbarna om hur
lämpligt detta var. Frågan var om man genom avtal skulle gardera sig i hän-
delse av lågkonjunktur eller inte. Vid konferensen 1947 övergav klubbarna
definitivt tanken på en gemensam framstöt i ackordsfrågan. Året därpå regle-
rades beräkningsgrunderna för ackord genom en central överenskommelse
mellan Metall och Verkstadsföreningen. En strikt åtskillnad gjordes här mel-
lan tidsstudier i teknisk mening och den s.k. penningfaktorn som kunde
göras till föremål för förhandlingar. Vid STAL träffades ett tidsstudieavtal
1956 under det förbättrade samarbetsklimat som inträtt sedan Curt Nico-
lin ett par år tidigare utsetts till VD för företaget.

Sedan ackords- och tidsstudiefrågorna mer eller mindre avförts från den
koncernfackliga dagordningen blev det främsta målet att utjämna skillna-
derna i sociala villkor mellan de olika verkstäderna. Så länge arbetarna hade
sämre pensionsvillkor m.m. än tjänstemännen och välfärdsstaten ännu inte
var fullt utbyggd framfördes även krav på olika sociala reformer i företagets
regi. Stal-klubben, som aldrig drivit ackords- och tidsstudiefrågorna på det
koncernfackliga planet, hoppades 1947 att man genom gemensamt ageran-
de skulle kunna uträtta mer i andra avseenden. Klubben tog på konferen-
serna flera initiativ när det gäller pensioner, begravningshjälp, de yngres spa-
rande m.m. Klubbombudet Bertil Andersson7 menade att lönefrågor och
dylikt närmast hörde hemma på avtalskonferenserna. De sociala frågorna
hade nu tagit överhanden på det koncernfackliga planet. Vid 1950-talets mitt
drog sig flera klubbar ur samarbetet då det ansågs ge alltför lite, men Stal-
klubben valde att stanna kvar. 

Välfärdsstatens utbyggnad och koncernledningens ovillighet att förhand-
la med koncernfackliga företrädare också när det gällde de sociala frågorna
förvandlade under 1960-talets början konferensen till ett informations- och
samrådsorgan mellan företag och klubbar inom Centrala ASEA. Därmed blev
skillnaden till ASEA:s centrala företagsnämnd inte särskilt stor. Även den-
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na var begränsad till Centrala ASEA. Redan innan beslut fattats om den nya
konferensformen hoppade Stal-klubben av klubbsamarbetet då det ansågs
ge för litet och kosta för mycket. Kostnaderna hade rakat i höjden sedan
koncernledningen dragit in konferensstödet till klubbar utanför Centrala
ASEA. Genom sitt agerande i olika avseenden bidrog koncernledningen i
hög grad till att det fackliga koncernsamarbete som inletts vid 1930-talets
början upphörde trettio år senare, i varje fall under de former som det dit-
tills haft. Klubbarna vid ASEA:s dotterbolag ställdes utanför klubbsamarbe-
tet som begränsades till moderbolaget (”Centrala ASEA”). 

I Stal-klubbens mötesprotokoll 28 juni 1960 hette det med en drastisk
formulering att ASEA-konferensen beslutat att tills vidare upphöra med verk-
samheten då ”klubbarna ej finner minsta gehör för sina önskemål hos ASEA:s
ledning”. På samma möte meddelades att bl.a. klubbordföranden Gunnar
Andersson besökt de Laval i Nacka för att ”tillsammans med verkstadsklub-
ben där diskutera de gemensamma problem som uppstått i samband med
sammanslagningen av företagen”. När Stal-klubben fann det angeläget att
samarbeta med klubben vid ett i koncernen nyligen införlivat företag tve-
kade man således inte. Företaget bytte nu namn till Stal-Laval. Företagsnämn-
den i Finspång informerades 1962 om att produktionen i Nacka under lop-
pet av två år skulle överföras till Finspång. Mot bakgrund av den minska-
de orderstocken upplevdes det som mycket välkommet i Finspång. Vid Stal-
Laval i Nacka kom beslutet som en chock för klubben som lyckades över-
tala företaget att bekosta en resa till Finspång för fyra styrelsemedlemmar
så att de kunde informera sig närmare om arbets- och bostadsförhållande-
na på orten.8

Koncernkonferensen 1959 i Västerås blev för lång tid den sista för Stal-
klubbens del.9 Enligt Gunnar Andersson (Stal-klubbens ordförande 1960–67)
var klubbens kontakter med ASEA-facket i Västerås så gott som obefintliga
under 1960-talet.10 Informella samtal i samband med förbundskurser (ej
avsedda speciellt för ASEA-klubbarna) och i anslutning till möten i koncer-
nens personalstiftelser11 kunde förekomma, men inget som helst organise-
rat samarbete. Det skulle dröja till 1976 innan Finspångsklubben på allvar
drogs in i det fackliga samarbetet inom ASEA-koncernen och då i samband
med en ändring av lagen om facklig styrelserepresentation. Hösten 1966
anordnade förbundet dock en veckoslutskurs speciellt för ASEA-koncernens
klubbar. Anders Bergman (klubbordförande vid STAL 1968–73) deltog i den
mycket uppskattade kursen.12 Bergman rapporterade efteråt att Stal-klub-
ben ”låg väl framme i sitt fackliga arbete i förhållande till andra klubbar inom
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ASEA”.13 Han skulle ha kunnat tillägga att klubben under 1960-talet i hög
grad fick förlita sig på den egna styrkan. Gunnar Andersson vädjade i infor-
mella sammanhang om hjälp för att komma tillrätta med den svårlösta frå-
gan om montörernas utlandstraktamenten, men kollegerna i Västerås var
inte intresserade av en gemensam lösning. Medan de äldre montörerna sedan
länge åtnjöt diverse förmåner vid utlandsvistelser (fri bostad etc.) var de yngres
situation minst sagt besvärlig. Förbundet erkände problemet, men var inte
heller det villigt att bistå Finspångsklubben, som på egen hand så småning-
om lyckades uppnå en godtagbar lokal uppgörelse. Först då fick montörer-
na enhetliga villkor. Gunnar Anderssons intryck av de fackliga företrädar-
na för Västerås var att de var fullt upptagna med sina egna problem och inte
riktigt beredda att lyssna på vad andra ansåg som angeläget. 

Stal-klubben inbjöds, liksom klubben vid ASEA:s dotterbolag i Oslo, till
1971 års klubbkonferens.14 Det hade då gått mer än tio år sedan de traditio-
nella koncernkonferenserna upphörde och Finspångsklubben hamnade utan-
för kretsen av ASEA-klubbar. Under tiden hade klubben fått andra samar-
betspartners, främst de andra metallklubbarna i Östergötland. Tillsammans
med dessa inleddes en satsning på kursverksamhet och en egen kursgård.

Samarbete med andra Stal-klubbar
STAL blev med tiden en egen liten koncern inom den stora ASEA-koncer-
nen. Verkstäder för tillverkning av kylmaskiner utlokaliserades till Norrkö-
ping 1955 (från 1959 Stal Refrigeration AB), värmeväxlare till Linköping 1957
(från 1962 Stal Laval Apparat AB), turbinskovlar till Ludvika 1971 samt
mindre turbiner till Torps bruk i Småland, likaså 1971. Verkstäderna i Torps
bruk och Linköping lades ned under 1980-talet. Samarbetet mellan klub-
barna var väldigt begränsat innan 1973 års lag om facklig styrelserepresen-
tation aktualiserade en närmare samverkan.15 På såväl arbetar- som tjänste-
mannasidan inleddes nu ett klubbsamarbete inom ”Stal-koncernen”. Repre-
sentanter för de olika verkstadsklubbarna möttes minst två gånger om
året.16 Lika många gånger gavs det tillfälle att träffa företrädare för företags-
ledningen. Då deltog även tjänstemannafacken, som annars hade egna
möten precis som metallarbetarna. 

Att Stal-ledningen verkligen var beredd att samråda med de fackliga orga-
nisationerna framgår av att en partssammansatt personalpolicygrupp tillsat-
tes17. Även arbetsgrupper för frågor av kortare varaktighet förekom. Som
en konsekvens av lagen om styrelserepresentation företräddes Finspångsklub-
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ben från 1973/74 i STAL:s bolagsstyrelse och från 1976 i ASEA:s styrelse. Klub-
ben vid Stal-verkstaden i Ludvika saknade egen styrelserepresentant, men
kunde genom klubbsamarbetet ändå få information om investeringsplaner
m.m. Det fanns en rädsla att företaget inte skulle investera i tillräcklig omfatt-
ning. Finspångsklubben informerade även kollegerna i Linköping om vad
som var på gång. Att de tillhörde ett separat Stal-bolag (och därmed var före-
trädda i den styrelsen) gjorde dem inte mindre intresserade – den högsta
Stal-ledningen fanns ju trots allt i Finspång. Sedan Linköpingsverkstaden
lagts ned fortsatte samarbetet med kollegerna i Ludvika ända fram till 2004
då en del av produktionen i Ludvika flyttades till Finspång och resten
”outsourcades”. Under åren strax före Ludvikaverkstadens avveckling hade
arbetarna och tjänstemännen från SIF, CF och Ledarna gemensamma möten.
Skälen var dels att bara två verkstäder (Finspång och Ludvika) återstod, dels
att arbetarnas andel av personalstyrkan krympt ihop medan tjänstemännens
ökat. 
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LO-medlemmarnas samorganisation vid ABB
Det fackliga samarbetet inom ASEA-koncernen antog fastare former som en
direkt konsekvens av 1970-talets lagstiftning om facklig styrelserepresenta-
tion. Våren 1973 bildade verkstadsklubbarna inom moderbolaget en samor-
ganisation.18 Bland deltagarna fanns klubben i Västerås (som bildats 1966
genom en sammanslagning av klubbarna vid stadens olika ASEA-verk-
städer), liksom klubbarna i Ludvika, Helsingborg och Härnösand. Stal-klub-
ben föll utanför eftersom STAL var ett dotterbolag till ASEA. Lagstiftning-
en tillät ännu inte dotterbolagsklubbarna att företrädas i moderbolagets sty-
relse. En arbetskommitté, bestående av ett antal klubbordföranden, tillsattes
med uppgift att förbereda de frågor som kom upp i samorganisationen. Till-
sammans med tjänstemannaorganisationerna meddelade man ASEA:s bolags-
styrelse att man tänkte utnyttja rätten till styrelserepresentation. Bolagets sty-
relseordförande Marcus Wallenberg och VD:n Curt Nicolin utlovade visst
ekonomiskt stöd till samorganisationen och dess arbetskommitté.19 Första
bolagsstyrelsemötet med löntagarrepresentanterna annonserades till augusti
1973. Moderbolagsklubbarna var även representerade i den centrala företags-
nämnden som fortfarande fanns kvar. 

Att klubbsamarbetet hade gått in i ett nytt skede framgår av att flera klub-
bar redan 1973 ifrågasatte värdet av ASEA-klubbarnas årliga konferens som
”i nuvarande form inte betyder så mycket för samarbetet mellan klubbar-
na”.20 Kritiken återkom 1980 (för att ASEA-ledningen dominerade konfe-
rensen21) och 1983 (”ett ytterst svagt intresse för denna verksamhet”).22 Sedan
1961 var konferenserna begränsade till moderbolagets klubbar (”Centrala
ASEA”). De mest trängande frågorna behandlades från 1973 vid samorgani-
sationens möten, som ägde rum med relativt täta intervall (fyra gånger per
år) och med deltagande av ett stort antal klubbar. Ett av mötena hölls i anslut-
ning till centrala nämndens sammanträde och ett annat i anslutning till den
årliga klubbkonferensen. Vissa möten förlades till andra orter än Västerås. 

Vid samorganisationens möten under hösten 1975 rapporterades från
ASEA:s styrelse att Stal-Laval i Finspång drabbats av problem till följd av
varvskrisen. Men ännu var Stal-klubben varken representerad i samorgani-
sationen eller i ASEA:s styrelse utan endast i STAL:s egen styrelse. Dotter-
bolagens klubbar, som hade deltagit i det koncernfackliga samarbetet allt-
ifrån starten under 1930-talet och ända fram till 1960–61, stod ändå inte helt
utanför. På ett informellt plan höll de på att dras in i den fackliga gemen-
skap som under många år varit förbehållen klubbarna inom moderbolaget.
Det skedde genom att ledamöterna i moder- och dotterbolagens styrelser
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lärde känna varandra under de utbildningar som ASEA anordnade speciellt
för dem.23 Minst lika viktiga var kurserna som Metall/LO höll i samma syf-
te men ur ett mer fackligt perspektiv.24

Våren 1976 inbjöd samorganisationen de sex största klubbarna inom
ASEA-koncernen, bl.a. Stal-klubben, till en träff i Stockholm.25 På dagord-
ningen stod bildandet av en samorganisation som även innefattade dotter-
bolagsklubbarna. Bakgrunden var den lagändring som från den 1 juli 1976
möjliggjorde facklig representation från dotterbolagen i moderbolagets sty-
relse. Samtidigt permanentades ”försökslagen” som gällt från 1973. Ytterli-
gare ett skäl var det växande behovet av informationsutbyte mellan klub-
barna.26 Resultatet blev en utökad samorganisation bestående av de 33 klub-
barna i moder- och dotterbolagen.27 Avsikten var att mötas två-tre gånger
om året. Resterande ett-två sammanträden per år reserverades för den gam-
la samorganisationen inom moderbolaget. 

Den utökade samorganisationen sammanträdde första gången i Västerås
i slutet av 1976. Stal-klubbarna i Finspång och Linköping fanns bland de
23 representerade dotterbolagen. Vid ett möte följande vår framhöll
Finspångsklubbens ordförande Jan (”Janne”) Karlsson att träffarna mellan
moder- och dotterföretagens klubbar gav ”väldigt mycket”, vilket Curt Nico-
lin borde göras medveten om.28 Karlsson ingick i den fyramannakommitté
som decembermötet utsett för att utarbeta stadgar för den nya samorgani-
sationen, LO-medlemmarnas samorganisation vid ASEA-koncernen.29 Stadgar-
na antogs i februari 1978 då också ett AU (arbetsutskott) utsågs. Det bestod
av tre ordinarie ledamöter från moderbolaget och två från dotterbolagen,
bl.a. Jan Karlsson.30 Idag är namnet LO-medlemmarnas samorganisation vid
ABB. Ända sedan starten 1973 har samorganisationen vid ASEA/ABB rymt
medlemmar från fler LO-förbund än Metall. Till en början var det fråga om
elektrikerna.31 Senare tillkom Beklädnads (Glasfiber), Gruv (Surahammars
bruk), Handels (ASEA-Skandia) och Pappers (Figeholms bruk). 

Efter ABB:s bildande intensifierades samarbetet med PTK-klubbarnas
samorganisation (SIF, CF och Ledarna).32 Tillsammans utgör de båda samor-
ganisationernas ledamöter sedan 1989 koncernkonferensen som en gång om
året möter högsta koncernledningen.33 Därtill kommer LO-klubbarnas egen
koncernkonferens som sammanträder två gånger per år. 

Formerna för det koncernfackliga samarbetet reglerades genom det s.k. bola-
giseringsavtalet, som ingicks 1985 för att tillförsäkra de anställda en fortsatt
god anställningstrygghet inför moderbolaget ASEA:s uppdelning i helägda dot-
terbolag 1986. Avtalet innehöll också en förhandlingsordning och reglerade
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den fackliga insynen i koncernen sedan moderbolaget reducerats till ett antal
staber utan LO-medlemmar.34 Bristen på information om koncernens strate-
gi på både lång och kort sikt hade under årens lopp varit uppe till diskussion
flera gånger. De strategiska frågorna handlade bl.a. om förändringar av kon-
cernens struktur, produktionsinriktning och affärsverksamhet i Sverige och
utomlands.35 Problemet accentuerades av att ASEA 1976 flyttat sitt huvudkon-
tor till Stockholm.36 För att kunna bemöta koncernledningens strategi var det
viktigt att bli informerad på ett tidigt stadium.37 De lokala företagsledning-
arna saknade ofta en helhetsinformation om koncernens utveckling och infor-
merades ofta själva på ett sent stadium, vilket kunde medföra att klubbarna
blev tagna på sängen och fick svårt att förhandla.38 Å andra sidan var det inte
ovanligt att fackrepresentanterna i koncernstyrelsen var bättre informerade än
dotterbolagens verkställande direktörer.39 För att samordna informationen från
koncernledningen och sprida den vidare till klubbarna tillsattes 1986 en infor-
mationsgrupp i vilken bl.a. Jan Karlsson ingick. Den fungerade också som en
referensgrupp för bolagsstyrelserepresentanterna.40 Informationsgruppen utsåg
inom sig en förhandlingsgrupp med uppgift att MBL-förhandla men även att
träffa koncernledningen för informella diskussioner. 

Som konsekvens av bolagiseringen avvecklades moderbolagets samorgani-
sation (bildad 1973) under slutet av 1986. Verksamheten koncentrerades nu
till koncernens samorganisation (bildad 1976). Bolagiseringsavtalet sades
upp av ABB sedan man 1991 börjat säga upp övertaliga anställda istället för
att vidareutbilda dem. Det hade då gått 36 år sedan ASEA sade upp någon
i Sverige.41 Samorganisationen betraktade uppsägningarna som ett brott mot
bolagiseringsavtalet.42

Samorganisationen hade inte bara som uppgift att informera klubbarna
om vad som var på gång inom ASEA/ABB. Den var också ett organ för att
diskutera de rent fackliga frågorna. Enligt Jan Karlsson, ordförande för verk-
stadsklubben vid STAL i Finspång 1974–2004 och ledamot av samorgani-
sationen 1976–2000,43 var strategin att man främst skulle stödja varandra
och flytta fram positionerna på lokal nivå. Den starka centraliseringen inom
koncernen medförde att de lokala företagsledningarna ofta samtidigt genom-
förde likartade förändringar. Risken för avslag bedömdes som alltför stor om
man från fackligt håll vände sig direkt till koncernledningen. Lokala framstö-
tar kunde ingå som ett led i en centraliserad facklig strategi i den mening-
en att samorganisationen fanns i bakgrunden och att man genom denna
informerade och stödde varandra. Men det var oftast på lokal nivå som man
drev frågorna och bemötte propåer från koncernens sida. Det främjade ock-
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så den fackliga aktiviteten ute på de olika arbetsplatserna. Med andra ord,
en kombination av centralisering och decentralisering där det koncernfack-
liga samarbetet gav lokal styrka.

Som exempel på en fråga som flera gånger varit uppe på samorganisatio-
nens möten men där klubbarna själva förhandlade – ibland under förbun-
dets medverkan – kan nämnas penningfaktorerna knutna till MTM, vilka
direkt påverkade löneutvecklingen. Genom den dominerande ställning som
Västerås och Ludvika hade inom moderbolaget blev förhandlingarna på des-
sa orter naturligtvis av stor betydelse. År 1976 förhandlade de båda klub-
barna gemensamt.44 Tre år senare röjde de väg för övriga klubbar genom att
lyfta frågan till centrala förhandlingar.45 Koncernsamarbetet kunde också
bestå i att klubbarna gemensamt sade upp MTM-avtalen eller samordnade
sig före förhandlingarna.46

En annan form för agerande var gemensamma uttalanden i konkreta frå-
gor med syfte att få genomslag i massmedia och påverka opinionen.47 I vis-
sa frågor gick man fram gemensamt genom att föra fram förslagen och syn-
punkterna via förhandlingsgruppen, t.ex. vid tillsättning av chefer, men då
rörde det sig för det mesta om MBL-förhandlingar. Om förändringarna
främst berörde en särskild verkstad var det viktigt att i förhandlingarna ha
med en fackrepresentant för denna förutom den som representerade kon-
cernfacket. När sysselsättningen hotades på en plats försökte man inom
samorganisationen lägga intressemotsättningarna om arbetstillfällena åt
sidan för att presentera ett gemensamt förslag om produktionsöverföringar
från expanderande verkstäder till den drabbade orten. Att avstå arbetstill-
fällen var naturligtvis en känslig fråga. Sedan kärnkraftsutbyggnaden avstan-
nat fick t.ex. Stal-verkstaden i Linköping överta en del jobb från Västerås,
men det var i längden ändå otillräckligt för verkstadens överlevnad. Samor-
ganisationens förhandlingsgrupp var vidare motpart till den svenska kon-
cernledningen när den tog upp koncernövergripande frågor. Under ASEA-
tiden förhandlade man till sig facklig representation (en från Metall och en
från PTK-förbunden) i ASEA Kapitalförvaltning, som samlade koncern-
företagens likvida medel till en gemensam mycket lönsam finansförvaltning. 

Samorganisationen valde även representanter till ASEA:s sjuk- och begrav-
ningskassa (ASB), Wallenbergsstiftelsen (behövande pensionärer) m.fl. per-
sonalstiftelser. Detsamma gällde ASEA/ABB-koncernens semesteranlägg-
ningar. Ett annat viktigt område var de frivilliga försäkringar som företaget
förhandlade med försäkringsbolagen om. Premierna blev lägre genom att
både tjänstemännen och arbetarna omfattades av försäkringarna. 
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Internationellt koncernfackligt samarbete
Hösten 1956 hörde klubben vid A/S Per Kure i Oslo av sig till Elektro-Helios
verkstadsklubb.48 De båda företagens produktion var nära besläktad. Oslo-
företagets arbetsledare och tekniker gjorde täta studiebesök vid Elektro-
Helios och andra företag inom ASEA-koncernen. Därför föreslog man ett
samarbete mellan de båda verkstadsklubbarna och uttryckte ett starkt intres-
se av att delta i ASEA-konferenserna. Första gången Oslo-klubben deltog på
en koncernkonferens var som observatör 1957. 

Det skulle dock dröja innan det internationella samarbetet kom igång på
allvar. Jämfört med SKF och LMEricsson hade ASEA en låg andel utlands-
anställda. Under mitten av 1970-talet tillsatte ASEA-klubben i Västerås en
internationell kommitté. En av anledningarna var utländska klubbars besök
vid olika ASEA-företag.49 Först våren 1983 vände sig moderbolagets samor-
ganisation till Metall ”för att under sekretess få namnuppgifter på kontakt-
män i andra länders bolag tillhörande ASEA-koncernen”.50 Fem år tidigare
hade koncernens samorganisation beslutat om en förbättrad bevakning av
ASEA:s affärer och investeringar utomlands.51 Dit hörde verksamheten i Syd-
afrika (apartheidsystemet52), Brasilien (krav till koncernledningen om för-
handlingsrätt för lokala facket och om att sysselsättningen i Sverige inte fick
drabbas53) och Mexico (planerad större investering vållade oro för sysselsätt-
ningen i Västerås54). ASEA började även förvärva företag i de nordiska grann-
länderna. Danska Thrige-Titan blev 1979 helägt med följd att en del till-
verkning flyttades dit från Ludvika trots att fackrepresentanterna i centrala
företagsnämnden fått beskedet att så inte skulle ske.55

När Ludvikaklubben året därpå angav vilka frågor man önskade att
samorganisationen prioriterade fanns på listan kravet om facklig informa-
tions- och förhandlingsrätt vid förändringar av ASEA:s utlandsverksamhet
samt förbättrade möjligheter till internationellt koncernfackligt samarbete.56

Våren 1986 anordnade samorganisationen en kurs om ekonomins interna-
tionalisering samt om ASEA:s strategi som multinationellt företag och fack-
ligt arbete över gränserna.57 Ungefär samtidigt rapporterade Jan Karlsson
från Metalls konferens ”Storföretagens internationalisering” där information
gavs om Nordiska ministerrådets rekommendation till företagen att under-
lätta nordiskt koncernfackligt samarbete.58 Behovet av sådant samarbete öka-
de sedan ASEA 1986 träffat avtal om köp av finländska Strömbergs. Det fick
samorganisationen att tillsätta av en arbetsgrupp för att bevaka konsekven-
serna för sysselsättningen i Sverige.59 ASEA och Strömbergs hade varit svå-
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ra konkurrenter som tävlat om nästan varenda affär ute i Europa.60 Kontak-
ter togs med fackliga företrädare vid Strömbergs för att kartlägga på vilka
områden likartad tillverkning bedrevs.61 Inte minst för de anställda hos Ström-
bergs i Vasa var det värdefullt att genom det fackliga samarbetet kunna kon-
trollera tillförlitligheten hos företagets information.62 Till en början fick man
nämligen i Vasa veta en sak om produktbyten och i Västerås en annan. Ström-
bergs tillät dock inte att de svenska facken besökte företaget innan det vid
årsskiftet 1986/87 övergick i ASEA:s ägo.63 Den finska arbetsgivarföreningens
negativa inställning förhindrade även därefter en formell överenskommelse
om facklig koncernsamverkan mellan Sverige och Finland.64

När det sommaren 1987 stod klart att ASEA och schweiziska BBC (Brown
Boveri) skulle slås ihop till ABB kom det som en fullständig överraskning
för såväl de fackliga organisationerna som regeringen.65 En ledamot av samor-
ganisationen jämförde med förvärvet av Strömbergs: ”först visste man ingen-
ting, 14 dar senare slog blixten ner och man flyttade en motorverkstad från
Västerås till Helsingfors.”66 Sedan ASEA-BBC-fusionen blivit känd uttryck-
te SAF ”väldigt snabbt” sin avvisande hållning till fackliga kontakter mel-
lan de berörda länderna.67 Klubben i Västerås inbjöds snart av sina finska
kolleger för att under september 1987 diskutera vad ASEA-BBC-affären
kunde betyda för de anställda i Sverige och Finland. Senare under hösten
träffades företrädare för de svenska, schweiziska och tyska facken för att dis-
kutera samarbetsformer.68

Långt innan man lyckades få till stånd ett reguljärt koncernfackligt
samarbete på Europanivå inleddes våren 1988 en intensiv facklig aktivitet
för att stärka samarbetet inom Norden. Det var desto mer angeläget som
koncernen här växt kraftigt till följd av företagsköp, men även genom själ-
va bildandet av ABB. ASEA:s förvärv av norska Elektrisk Bureau 1987 med-
förde tillsammans med inrangerandet av BBC:s norska verksamheter i kon-
cernen att ABB Norge 1988 hade så mycket som 15 000 anställda. En Metall/
LO-konferens våren 1988 om koncernfackligt arbete över gränserna disku-
terade om man skulle påverka de olika regeringarna för att få till stånd en
lagstiftning.69 Under sommaren samma år träffades de nordiska ABB-fack-
en i Västerås.70 Man enades om att utveckla det koncernfackliga samarbe-
tet både nationellt och internationellt. Också vid en nordisk metallkonfe-
rens poängterades vikten av ett utvecklat koncernfack i varje enskilt land,
liksom den centrala roll som Nordiska Metall (bildat 1970) kunde spela.71

I Norge skapades snabbt en samorganisation efter svensk förebild. 
De nordiska ABB-facken beslöt när de träffades under början av 1989 att
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fortsättningsvis hålla årliga konferenser.72 Samma år avvisade samorganisa-
tionen Metalls tankar om att förbundet skulle försöka ingå ett centralt avtal
om koncernfackligt samarbete. Enda framkomliga vägen ansågs istället vara
ett avtal på koncernnivå.73 Hösten 1989 godkände ordförandena för de nor-
diska metallarbetarförbunden det avtalsförslag som samorganisationens
informationsgrupp utarbetat.74 Något formellt avtal blev det aldrig, men väl
en muntlig överenskommelse med ABB om koncernfackligt samarbete i Nor-
den. Det blev i mångt och mycket på ABB:s villkor. Bert-Olof Svanholm,
VD för ABB Sverige, kallade till en första nordisk träff 5–6 juni 1990 i Väs-
terås.75 Svanholm var både koncernchef för ABB Sverige och personligen land-
ansvarig för ABB i Finland och Danmark. Den allvarligaste begränsningen
hos den modell som nu infördes var att varje land endast fick sända två fack-
representanter, en arbetare och en tjänsteman. Visserligen reserverades kon-
ferensens första dag åt interna fackliga diskussioner men gemenskapen kun-
de aldrig bli särskilt djup då det ringa antalet deltagare innebar att chansen
att träffa någon från samma produktområde var liten. Dessutom var Svan-
holms tid för information och diskussion mycket begränsad. Mötena som
hölls två gånger om året finansierades av ABB Sverige.76

Även på produktområdesnivå kom ett visst fackligt utbyte till stånd mel-
lan de nordiska ASEA-fabrikerna, inte minst inom transformatorområdet där
Ludvikaklubben stått i kontakt med kollegerna i Norge och Finland. Beho-
vet av sådana kontakter har varit störst när man riskerat att förlora produk-
tion och informationsläget varit oklart.77 Här kan nämnas samarbetet mel-
lan facken vid motorfabrikerna i Vasa och Västerås, men det utmynnade ald-
rig i några gemensamma ställningstaganden.78 Det belyser samtidigt att det
kan vara svårt med solidariteten mellan facken i olika länder när de kon-
kurrerar om jobben.79 Därtill kommer språkproblemen mellan t.ex. Finland
och Sverige. Erfarenheterna från ASEA/ABB understryker att det koncern-
fackliga samarbetet i första hand berör varje enskild nation. 

Sommaren 1988 höll IMF (Internationella Metallarbetarfederationen) en
konferens för den nya världskoncernen ABB. Fyra år senare tillsatte IMFs
ABB-konferens en s.k. koordineringskommitté (världsrådsutskott) där Nor-
den fick två platser, varav en var vikt för Sverige. Enligt samorganisationens
ordförande sedan 1989, Stig Stolpe, misslyckades båda IMF-konferenserna
att övertyga ABB:s VD Percy Barnevik om värdet av internationellt koncern-
fackligt samarbete. ABB:s motstånd gjorde att det inget blev av med ABB:s
världsråd. Utan EU-direktivet om europeiska företagsråd hade det inte hel-
ler kommit till stånd ett europeiskt råd inom ABB.80
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I samma stund som ASEA-BBC-fusionen trädde i kraft 1 januari 1988 för-
svann den fackliga representationen i koncernstyrelsen i och med att huvud-
kontoret och den juridiska hemvisten förlades till Zürich i Schweiz. De for-
maliserade konsultationsmötena mellan det svenska facket och koncernsty-
relsen behölls dock, liksom den fackliga representationen i styrelsen för ABB
Sverige. Därtill kommer det europeiska företagsrådet, men här var ABB-kon-
cernen sent ute. Först 1997 bildades ett sådant råd. Bedömningarna går isär
om ABB:s bildande innebar att fackets insyn minskat. Enligt en rapport 1999
från Metalls utredningsavdelning innebar de just redovisade förhållandena
att ”det inte har blivit några större förändringar i informationsflödet mel-
lan företaget och de fackliga företrädarna”.81 Det ökade avståndet till huvud-
kontoret kunde dock upplevas ”något problematiskt”. Elvander & Elvan-
der (1995) menar däremot att de fackliga farhågorna om minskat inflytan-
de till stor del bekräftades under åren som följde på högsta koncernledningens
flytt till Zürich.82 En stark maktkoncentration skedde till toppledningen
”som styr bolagen genom budgeten utan att facket kan göra någonting”.
Samorganisationens ordförande Stig Stolpe framhåller att informationen från
koncernledningen blev ”mycket sämre” än när företaget var svenskt.83 För-
handlingsgruppen kunde inte heller förhindra att stora delar av tillverkning-
en i Västerås och Finspång såldes ut. 

Från ABB till Alstom och Siemens84

När den franska Alstom-koncernen köpte STAL i Finspång av ABB bilda-
des en samorganisation inom Alstom Sverige. Förutom vid STAL i Finspång
hade Alstom verksamhet i Ludvika (skoveltillverkning), Västerås (vatten-
kraft), Växjö och Gävle. Hösten 2003 förvärvade tyska Siemens huvuddelen
av Finspångsföretaget. Service- och montagedelen behölls av Alstom, som
idag (2006) avser att flytta den till Norrköping. 

Turbinproduktionen i Finspång är helt artskild från övriga Siemens-före-
tag i Sverige. Inom världskoncernen Siemens utgör verksamheten i Finspång
storleksmässigt en tämligen obetydlig del även om den strategiskt sett är vik-
tig. Varken arbetarna eller tjänstemännen i Finspång är representerade i det
europeiska företagsrådet. Den svenske fackrepresentanten kommer från en
helt annan del av Siemens Sverige. 

Vidare förekommer det fackliga konferenser inom Siemens Sverige med
möjligheter att träffa den svenska ledningen. Det rör sig då om frågor av
övergripande karaktär. Skillnaden är markant jämfört med ASEA/ABB-tiden
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då den svenska koncernledningen hade ett fast grepp om alla konkreta frå-
gor. Då påverkade det som hände i Västerås alla de svenska verkstäderna,
t.ex. T50-projektet (för att minska ledtiderna) som den svenska delen av ABB
drev med stor frenesi. Fackliga representanter ingick i projektgruppen. P O
Bergström från förbundet engagerades och gav klubbarna värdefull hjälp.
Även under Alstom-tiden kunde man tala med den svenska ledningen om
närliggande frågor.

Under såväl Alstom som Siemens har verkstadsklubben i Finspång lagt
stor vikt vid kontakter med fackföreningarna vid koncernens turbinverkstäder
i Storbritannien (Lincoln), Tyskland (Nürnberg85 och Görlitz) och Tjecki-
en (Brno). Under Alstom-epoken träffades de fackliga representanterna från
turbinbranschen informellt i samband med det europeiska företagsrådets
konferenser (både Finspång och Växjö var representerat i Alstoms europe-
iska företagsråd). Vidare har Finspångsfolket kontinuerligt besökt de utländs-
ka fabrikerna för att orientera sig om löner och anställningsvillkor, arbets-
miljö, pensioner, yrkesutbildning (lärlingssystem i Tyskland, praktiserande
skolungdomar i Storbritannien), kompetensutveckling m.m. Information om
de olika företagen i övrigt anses också angelägen. I bakgrunden finns en räds-
la att förlora produktion och sysselsättning till anläggningar med lägre till-
verkningskostnader än Finspång. Från verkstadsklubbens sida lägger man
mycket stor vikt vid kompetensutveckling och investeringar för att säkra
Finspångsverkstadens konkurrenskraft. De svenska klubbarna har också ett
intresse av förbättrade löne- och anställningsvillkor vid koncernens andra
turbinfabriker. Oron att förlora jobben har medfört att verkstadsklubben
och tjänstemannaklubbarna i Finspång är de flitigaste utlandsresenärerna av
alla facken inom branschen. De olika Finspångsklubbarna reser tillsammans.
Till bilden hör också att företaget i Finspång stått för resekostnaderna medan
de utländska facken haft betydligt svårare att komma iväg till Sverige. Inom
Siemens finns det inte heller någon tradition av fackligt utbyte. Den högsta
koncernledningen inom Siemens uppfyller bara det som är absolut nödvän-
digt, dvs. förpliktelserna rörande det europeiska företagsrådet. 

Även företaget har kunnat dra nytta av de svenska fackliga kontakterna,
t.ex. genom att i utlandet öka förståelsen för att lägga ut bl.a. städning och
matsal på entreprenad, vilket skedde för länge sedan i Sverige. Samtidigt har
vikten av trygghetssystem m.m. i de företag som verksamhet överförts till
understrukits av de svenska fackrepresentanterna. Här kan allvarliga brister
förekomma i andra länder, t.ex. i Frankrike. 

I Sverige har också mycket annan verksamhet lagts ut på underleveran-
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törer. Finspångsklubben har kontakter med fackrepresentanterna i dessa före-
tag. Personal och fackliga representanter från underleverantörsföretagen
besöker ofta Finspång för att se hur delarna de tillverkar passar in i turbi-
nerna. Det är betydligt svårare att knyta fackliga kontakter med underleve-
rantörer i andra länder. Från klubbens sida ställer man krav på Siemens om
långsiktiga underleverantörskontrakt, men företaget vill inte vara beroende
av ett fåtal underleverantörer. Det händer även att klubben vill ta hem pro-
duktion för att hålla sysselsättningen uppe. Vidare har man klubbkontak-
ter med företag med en produktion som påminner om Finspångs, främst
Saab i Linköping och Volvo Flygmotor. 

Vid internationella konferenser företräds de utländska fackföreningarna
ofta av ombudsmän högt upp i organisationen och inte som i Finspångsklub-
bens fall enbart av ombud direkt från arbetsplatsen. Även olikheter i regel-
verk, fackliga traditioner och språk kan försvåra samarbetet. Att koncern-
språket är engelska även i franska Alstom och tyska Siemens begränsar språk-
problemen, men innebär å andra sidan att nästan ingen använder sitt eget
modersmål. Under Alstom-tiden blev man varse att de franska facken har
en betydande mobiliseringsförmåga även om medlemsantalet inte alltid är
så stort. En annan olikhet jämfört med Sverige är att såväl lokalsamhället
som den lokala företagsledningen slöt upp bakom fackföreningarna när man
riskerade att förlora jobben till andra enheter inom koncernen. Påtrycknings-
möjligheterna på koncernledningen minskades inte av att Alstom ägs av
franska staten. En annan olikhet är att i t.ex. Tyskland tillhör arbetarna och
tjänstemännen samma fackförening (IG Metall), medan man i Sverige är upp-
splittrad på fyra. Det gör det extra viktigt för Metall, SIF, CF och Ledarna
att prata sig samman innan man åker ut och representerar det svenska fack-
et på europeiska konferenser.

Som framgår av tablå 1 nedan bytte turbintillverkningen i Finspång kon-
cerntillhörighet inte mindre än tre gånger under femtonårsperioden
1988–2003: (1) från ASEA till ABB 1988, (2) från ABB till Alstom 1999–2000
och (3) från Alstom till Siemens 2003. Bildandet av ABB innebar ett ökat
antal arbetsplatser att bygga upp kontakter med, främst i andra europeiska
länder. När STAL lämnade ABB år 2000 innebar det en nästan total omlägg-
ning av klubbsamarbetet. I Sverige följde endast turbinklubben i Ludvika
med in i Alstom. Flera turbinverkstäder ute i Europa (Lincoln, Nürnberg
och Brno) gjorde däremot sällskap med Finspång när Siemens hösten 2003
köpte delar av Alstom Power. Verksamheten i Västerås behölls å andra sidan
av Alstom, liksom en mindre del av den i Finspång. Liksom vid tidigare köp
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innefattades skovelverkstaden i Ludvika. De upprepade bytena av koncern-
tillhörighet innebar naturligtvis en stor utmaning för det koncernfackliga
samarbetet både i Sverige och internationellt. Siemens har även turbinverk-
städer i östra Tyskland och i S:t Petersburg (den senare ligger direkt under
Finspång och saknar fackförening). Finspångsklubbens kontakter är mest
intensiva med kollegerna i Lincoln där den fackliga traditionen är stark. Verk-
staden är av ungefär samma storlek som i Finspång och befinner sig liksom
här på en mindre ort. 

Inom Alstom och framför allt i Siemens blev den svenska inslaget i kon-
cernen påfallande litet. Det kontrasterar mot ABB-tiden då en betydande del
av produktionen fanns i Sverige och många chefer var svenska. Med mindre
än 5 000 anställda i Siemens Sverige har de svenska löntagarna bara en enda
representant i Siemens europeiska företagsråd. På Alstom-tiden var man fle-
ra och då hade turbinfolket informella träffar vid sidan om. Tack vare att man
åren 2000–2003 tillhörde den jämfört med Siemens mindre Alstom-koncer-
nen fick man tillfälle att knyta dessa kontakter som man sedan behållit efter
Siemens förvärv av de berörda Alstom-verkstäderna. På så sätt underlättade
mellanspelet med Alstom de koncernfackliga kontakter man idag har med tur-
binverkstäderna inom Siemens. De stora koncernernas strategi är att ha likar-
tad tillverkning och utveckling i flera länder så att de inte blir beroende av
förhållandena på ett enda ställe eller ett enda land. Genom datoriserade eko-
nomisystem kan koncernledningarna ha en ständig koll på de olika enheter-
nas lönsamhet. Det försvagar den fackliga förhandlingspositionen men under-
stryker samtidigt vikten av koncernfackligt samarbete över landgränserna.

Tablå 1. Turbinbolagets i Finspång namnbyten och koncerntillhörighet sedan 1913

STAL 1913–58 (ASEA-koncernen från 1916)
Turbin AB De Laval Ljungström (förvärv av de Laval-bolaget i Nacka 1959) 
STAL-LAVAL Turbin AB 1962–84
ASEA STAL AB 1984–87 (ett rent namnbyte; STAL tillhörde sedan 1916 ASEA,
dock inte Centrala ASEA)
ABB STAL AB 1988–99
ABB Alstom Power (ABB 50 %, Alstom 50 %) 1999–2000
Alstom Power (Alstom 100 %) 2000 – hösten 2003
Demag de Laval Industrial Turbomachinery AB (detta holländska Siemens-
företag blev temporärt huvudman för Finspångsverkstaden sedan Siemens
hösten 2003 köpt anläggningen)
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) hösten 2003
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Metallverken – en liten bransch med stora företag 
Förr i tiden använde man ofta beteckningen ”metall” för andra metaller än
järn. Koppar har som bekant spelat en betydelsefull roll i svensk ekonomisk
historia, med gruvor i bl.a. Falun och Åtvidaberg, men järnhanteringen har
sysselsatt betydligt fler. Den stora majoriteten av dagens metallarbetare skul-
le under 1800-talet ha kallats för järnarbetare. I Stockholm bildades under
1880-talet tre järnarbetarfackföreningar. När förbundet konstituerades 1888
var namnet Svenska Järn- och Metallarbetareförbundet, från 1914 omdöpt
till Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Förbundstidningen ändrade
samtidigt namn från Järnarbetaren till Metallarbetaren. Den övervägande
delen av medlemmarna fanns inom verkstadsindustrin och järnbruken.
Andra metaller än järn smältes ned och bearbetades i de s.k. metallverken.
Det rörde sig framför allt om koppar, zink och mässing (en legering av kop-
par och zink) samt aluminium. Branschen kom snart att domineras av två
konkurrerande storföretag, ett i Västerås och ett i Finspång. 

Det koncernfackliga samarbetet vid metallverken86

Inom metallverksbranschen inleddes det fackliga samarbetet långt innan
branschens fåtal företag 1942 samlades i en enda koncern. Då hade man redan
lärt känna varandra vid de avtalskonferenser för metallverken som förbun-
det arrangerade. Det ursprungliga initiativet kom från klubbarna i Finspång
och Västerås under 1920-talets början. Samarbetet intensifierades genom de
förberedande avtalskonferenser som klubbarna själva arrangerade från slutet
av 1930-talet. Från 1942 blev de rena koncernträffar.

Klubbarna vid metallverkens båda centralorter, Västerås och Finspång,
var tidigt ute med samarbetsinitiativ. De riktade sig i första hand till kolle-
gerna vid företagen som kom att bilda branschens ”minikoncerner”, när-
mare bestämt verken i Västerås, Skultuna och Granefors (i Blekinge) respek-
tive i Finspång och Upplands Väsby.

Metallverksklubben i Västerås och avdelningen i det närbelägna Skultu-
na bildades båda år 1900 efter initiativ från Metalls avdelning 20 i Västerås.
Västeråsklubben inledde 1903 ett samarbete med fackföreningen i Skultu-
na för att effektivare kunna bemöta skultunabolagets fackföreningsfientli-
ga politik. Det gällde bl.a. att höja organisationsgraden i Västerås för att för-
hindra strejkbryteri om produktion överflyttades från Skultuna vid en even-
tuell strejk. Samarbetet intensifierades sedan Nordiska Metallbolaget 1907
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förvärvat skultunabolaget. Ett prioriterat mål var att få till stånd ett gemen-
samt kollektivavtal för de båda hittills avtalslösa verken. Det lyckades först
1912. Det var således primära fackliga frågor såsom rätten till organisering
och kollektivavtal som drev samman arbetarna i Västerås och Skultuna. Det
gemensamma avtalet medförde i fortsättningen ett nära samarbete mellan
de båda fackföreningarna inom den Västeråsbaserade koncernen, som även
innefattade Granefors bruk i Blekinge.

Branschens andra storföretag, det 1913 bildade Finspongs Metallverk, blev
snart också en koncern av det lilla formatet. Det skedde fyra år senare genom
köpet av Wäsby Verkstäder i Uppland. Sedan en strejk utbrutit i Väsby 1919
önskade Finspångsklubben samordna avtalsförhandlingarna med kolleger-
na där, men man ville inte följa förbundets råd att kopiera avtalet i Väs-
terås. Redan året därpå föreslog klubben, sedan företagets attityd hårdnat,
ett närmare samarbete i avtalsfrågor med landets övriga metallverk. Men nu
var förbundet inte med på noterna eftersom man bedömde situationen som
alltför olikartad vid de olika verken. Förbundet sade därför nej till Finspångs
förslag om en metallverkskonferens. Branschens första avtalskonferens ägde
istället rum 1923 och nu var det på Västeråsklubbens initiativ. Till förbunds-
expeditionen hade inbjudits två ombud från vardera Västerås och Finspång,
medan Skultuna fick nöja sig med ett (produktionen i Väsby hade avveck-
lats för att återupptas flera år senare). Syftet var att få till stånd ett enhet-
ligt uppträdande inför den kommande avtalsrörelsen. Så blev det också. Någ-
ra gemensamma förhandlingar var det dock inte fråga om, även om sam-
ma krav framfördes i Finspång, Västerås och Skultuna. 

Sedan den fjärde metallverkskonferensen hållits 1929 och medlemmarna
röstat för avtalsuppsägning inbjöd SAF:s allmänna grupp till gemensamma
förhandlingar för alla tre orterna, dvs. om ett riksavtal. På konferensen yrka-
de ombuden från Finspång och Skultuna på att få samma minimilöner som
Västerås, vilket en talesman för Västeråsklubben motsatte sig med tanke på
den högre hyresnivån i staden. Oenigheten på denna punkt skulle bestå även
sedan alla företag 1942 samlats i samma koncern. Vid 1931 års konferens
beslöts att även arbetarna i Granefors skulle representeras vid förhandling-
arna om ett nytt riksavtal. Sju år senare kompletterades förbundets avtals-
konferenser med förberedande avtalskonferenser i klubbarnas egen regi. Den
första ägde rum i Finspång (1938).

De lokala förhandlingarna har alltid varit omfattande vid metallverken.
Återkommande rationaliseringar och förändringar av maskinparken föror-
sakade talrika ackordstvister. När moderna tidsstudier infördes i Finspång
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1932 vållade det, liksom tidigare i Västerås, irritation bland arbetarna,
särskilt som tidsstudierna åtföljdes av omfattande rationaliseringar. Vid 1934
års avtalskonferens framhöll förbundsordföranden Oscar Westerlund att
en stor del av dessa tvistefrågor borde kunna ordnas utan avtalsuppsäg-
ning. Ytterst besvärliga lokala förhandlingar följde i Finspång. Så skulle
det bli även i fortsättningen. Krav på ständigt höjda arbetsprestationer
åtföljde ackordsförhandlingarna. Klubbens förhandlingsposition variera-
de med den ekonomiska konjunkturen. Det förekom även att klubben och
företaget samverkade om tidsstudier som grund för ackordsförhandling-
arna. 
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Med 1940-talets arbetskraftsbrist följde stigande ackordslöner, men de
lågavlönade släpade efter. Det uppmärksammades av 1942 års förberedan-
de avtalskonferens som beslöt att slå ett slag för denna grupp vid den kom-
mande avtalskonferensen. Det var den första renodlade koncernträffen
sedan Svenska Metallverken i Västerås och Finspongs Metallverk slagits sam-
man. Vid koncernträffen året därpå i Finspång dominerades dagordningen
som vanligt av de förändringar som man ville se av riksavtalet, men även
sociala frågor togs upp. Efter förslag från Finspångsklubben sattes semester-
hem och dödsfallskassa upp på kravlistan. Vid koncernkonferensen 1951 till-
sattes en sjuklöne- och pensionskommitté sedan klubben lyft fram dessa frå-
gor. De rent fackliga frågorna präglade fortfarande konferensen, men vid
träffarna 1953 i Västerås och 1954 i Finspång stod de sociala frågorna i
centrum. Samtidigt avstod man i allmänhet från ställningstaganden i de rena
avtalsfrågorna. Vid Västeråskonferensen gick man visserligen igenom metall-
verksavtalet punkt för punkt men bortsett från önskemålet om förkortad
arbetstid vid treskift ansåg man det klokast att invänta förbundets avtals-
konferens. Förloppet upprepades vid koncernträffen 1955 i Skultuna. Med
några få undantag fattades inga bestämda beslut sedan olika punkter i avta-
let diskuterats. Förutom treskiftsfrågan rörde det sig om att minimilönen
borde följa den utgående lönen bättre och att man önskade aktualisera frå-
gan om lika lön för lika arbete. Också vid koncernträffen 1956 i Stockholm
behandlades avtalsfrågorna men några beslut fattades inte med hänvisning
till den kommande avtalskonferensen. 

Uppenbarligen hade klubbarna ett återkommande behov av att tillsam-
mans diskutera avtalsfrågorna. Även om träffarna inte längre benämndes för-
beredande avtalskonferenser fungerade de delvis som sådana. Många soci-
ala frågor hade nu dessutom fallit bort från agendan till följd av sjukkasse-
reformen, varför klubbarnas gemensamma förhandlingskommitté i sociala
frågor upplöstes 1956. Finspångsavdelningens ombudsman Bertil Andersson
föreslog 1957 att koncernkonferensen i fortsättningen skulle ske som vecko-
slutskurs för att motivera bolaget att ge fortsatta anslag. Huvudfrågan på
1957 års konferens var annars arbetstidsförkortningen. 

Nu började man även ordna klubbordförandeträffar. En sådan beslöt 1958
att gå in för den av Bertil Andersson föreslagna konferensmodellen. Första
veckoslutskursen ägde rum 19–20 september 1959. Fler skulle följa, t.ex. i
Finspång 1960, Upplands Väsby 1967, Skultuna 1968 och återigen Finspång
1969. Klubbordförandekonferenser hölls bl.a. i Västerås 1960, Upplands Väs-
by 1961 och Finspång 1962. Man kan tala om ytterligare en form för kon-
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cernfackligt samarbete. I och med att metallverksbranschen i Sverige utgjor-
des av en enda koncern bestod förbundets förhandlingsdelegation av repre-
sentanter från de viktigaste metallverken inom koncernen, vartill kom någ-
ra ombudsmän från centralt håll. Metallverkens avtalskonferens ersattes 1961
av ett avtalsråd gemensamt för alla avtalsområden. Det kompletterades med
informationskonferenser för de olika avtalsområdena, bl.a. för metallverks-
området, för att för att fånga upp stämningar och synpunkter under avtals-
rörelserna. Avtalskonferensen hade tidigare varit en mötesplats för metall-
verksklubbarna, men till skillnad från koncernträffarna var det förbundet som
höll i dem. Hela klubbstyrelsen i Finspång inbjöds till informationskonfe-
renserna 1961 i Västerås och 1962 i Skultuna. Fackrepresentanter från de oli-
ka metallverken hade även tillfälle att träffas i samband med årsmötena i
företagets semesterstiftelse. 

Också vissa av företagsnämndens möten möjliggjorde sådana kontakter.
Av Finspångsnämndens fyra sammanträden 1959 var ett förlagt till Västerås,
med andra ord ett gemensamt företagsnämndsmöte för Finspång och Väs-
terås. Det skulle hända fler gånger, t.ex. 1961 och 1963. Koncernens samtli-
ga företagsnämnder – från Sundsvall i norr till Granefors i söder – samlades
1966 till en träff i Västerås.87 Efter att under flera år ha berömt företaget för
att ha givit utförliga informationer vid företagsnämndens sammanträden kär-
vade klimatet till sig vid 1960-talets mitt. Från klubbens sida klagade man
över att man inte uppnått någon lokalt avtal om ”samråd före beslut” – den
paroll som användes i samband med 1966 års centrala företagsnämndsavtal
mellan LO och SAF (Kjellberg 1981, s. 68). Den positiva inställningen till före-
tagsnämnden bestod även sedan Svenska Metallverken 1969 förvärvats av
Grängeskoncernen. 

Metallverksklubben i Finspång: 
en klubb blir två och sedan ännu fler 
Fem år efter Gränges förvärv av Svenska Metallverken 1969 delades Gräng-
es Essem i Finspång upp i en koppar- och en aluminiumdel. Bolagens namn
blev Gränges Metallverken och Gränges Aluminium. Eftersom man fortfa-
rande tillhörde samma avtalsområde och samma koncern behölls verk-
stadsklubben intakt också efter 1974. Först sedan Outokumpu 1986 förvär-
vat koppardelen delades den 1915 grundade verkstadsklubben upp i två klub-
bar. Det skedde året därpå då Max Fagerstedt blev Outokumpu-klubbens
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förste ordförande. De båda företagen tillhörde nu helt olika koncerner,
Gränges (aluminium) och Outokumpu (koppar). 

Sedan Gränges Aluminium 1976 köpt Sapa i Vetlanda delades produktio-
nen i Finspång upp på fyra Sapa-bolag, närmare bestämt Sapa Heat Trans-
fer AB (aluminiumband till värmeväxlare i bilkylare och luftkonditionering),
Sapa Profiler AB (aluminiumprofiler), Sapa Technology (utveckling) och Sapa
Industriservice AB. ”Aluminiumklubben”, som fortsatte vara en samlad klubb
för alla fyra Sapa-bolagen, hade tre heltidsanställda: Christer Adolfsson (ord-
förande 1989–2001), Micael Pettersson (vice ordförande) och Bengt Anders-
son (huvudskyddsombud 1972–2001 samt facklig representant 1978/79–2000
i Gränges Aluminiums respektive Sapa:s styrelse). I samband med att Adol-
fsson och Andersson lämnade sina uppdrag vid årsskiftet 2001/2002 bilda-
des en klubb vid tre av de fyra Sapa-företagen i Finspång (Sapa Technology
har ingen egen klubb). Arbetsgivarparten ville ha det så, men även medlem-
marna ansåg det praktiskt eftersom företagen var flera och hade olika inrikt-
ning. 

Koncernfack på flera nivåer
När Grängesbergsbolaget köpte Svenska Metallverken 1969 hamnade man
i ett företag som ur facklig synvinkel var mycket progressivt och som tidigt
gav de anställda insyn och medinflytande på koncernnivå. Den gamla före-
tagsnämnden vid metallverken i Finspång hade närmast varit ett rent infor-
mationsorgan. Gränges hade en helt annan personalpolitisk kultur88 och ett
företagsnämndsavtal som fackligt sett var mycket förmånligt. En koncern-
företagsnämnd – Grängesrådet (från 1977 Gränges koncernråd) – inrätta-
des redan 1968.89 Därmed fick koncernens alla klubbordföranden en möj-
lighet att träffas och att möta koncernledningen, vilket var unikt på den tiden.
Det kan för övrigt nämnas att ett annat pionjärföretag, Volvo, inrättade en
koncernnämnd 1971, vilken i likhet med Grängesrådet var en central före-
tagsnämnd.90 Inom Ericsson dröjde det till 1973.91 Sedan Gränges köpt upp
alltfler företag kom den fackliga koncerngruppen att omfatta så mycket som
ett 90-tal klubbordföranden från LO- och PTK-förbunden.92 Gruppen träf-
fades flera gånger per år. Det gick till så att arbetarna och tjänstemännen
först möttes var för sig, sedan möttes de tillsammans för att slutligen delta
i Grängesrådets sammanträde där man träffade högsta koncernledningen. 

Gränges var det första börsföretaget som på egen hand införde facklig
representation i bolagsstyrelsen.93 Det skedde 1970 när arbetarna och tjänste-
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männen fick utse var sin adjungerad representant i Grängeskoncernens sty-
relse sedan Metall drivit frågan.94 I Volvos styrelse fick facket ta plats året
därpå. När lagen om facklig styrelserepresentation trädde i kraft 1973 var man
således väl förberedd. Grängesrådet och företagsnämnderna i de olika dot-
terbolagen hade fungerat som en skola för styrelsearbetet, inte minst när det
gällde att diskutera koncernens budget och investeringar.95 Svenska Metall-
verken, som sedan det blivit dotterbolag till Gränges bytt namn till Gränges
Essem, fick 1973 sina första fackliga företrädare i styrelsen.96 Fackrepresen-
tanterna i dotterbolagens styrelser deltog i Grängesrådets möten. Informa-
tionen som de blev delaktiga av i de olika bolagsstyrelserna sändes vidare
till kollegerna i koncernstyrelsen, som å sin sida delgav dotterbolagens sty-
relseledamöter vad de inhämtat på central nivå. Informationen gick natur-
ligtvis också ut till dotterbolagens verkstadsklubbar. Sedan Gränges Essem
1973–74 styckats upp i fyra bolag utsågs fackrepresentanter till motsvaran-
de styrelser. Verkstadsklubbarna i Finspång blev då informerade av styrel-
serepresentanterna i Gränges Aluminium respektive Gränges Metallverken
(koppardelen).97 Inför uppdelningen av Gränges i olika bolag (varav de nyss
nämnda bara var några) önskade koncernledningen slopa Grängesrådet vil-
ket LO-representanterna i rådet dock motsatte sig.98

Arbetarnas och tjänstemännens gemensamma koncernfack hade ett VU
(verkställande utskott) bestående av bolagsstyrelserepresentanterna (de ordi-
narie ledamöterna) och löntagarkonsulten (se nedan). Det åkte runt och
informerade och stödde klubbarna när koncernen omstrukturerades och oli-
ka delar såldes ut.99 Vidare fanns en förhandlingskommitté, men besluten
fattades alltid på det lokala planet.100 Koncernfackets uppgift var att stöd-
ja klubbarna, inte att fatta beslut å deras vägnar. 

Det fanns även en koncernövergripande skyddskommitté, ”koncernhälsorå-
det”.101 Innan det bildades 1978 fungerade Grängesrådets VU som koncernens
hälsoråd.102 Koncernhälsorådet möttes i Västerås och runtom i landet med
besök i de olika verkstäderna. Man gjorde tidigt en kemikalieinventering och
tvingade leverantörerna av lacker m.m. att lämna hälsodeklarationer.103 Med
stöd från Arbetsmiljöfonden såg man till att teknisk utrustning införskaffa-
des på central nivå för att kartlägga arbetsmiljön (buller m.m.) i de olika Gräng-
es-företagen. Efter förhandlingar fick man från fackets sida igenom att skydds-
ombuden skulle få bilda mindre grupper med egen budget för att genomfö-
ra arbetsmiljöbättrande åtgärder. Här var man pionjärer vid aluminiumverket
i Finspång, där en totalinventering av arbetsmiljöproblemen genomförts 1973
och de lokala skyddskommittéerna från 1974 tilldelats medel för förbättring-
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ar av arbetsmiljön.104 Det var således flera år före arbetsmiljöavtalet SAF-LO-
PTK 1976. År 1974 ställdes fackföreningarna inom Grängeskoncernen inför
det delikata uppdraget att fördela de s.k. arbetsmiljöpengarna.105 Den fackli-
ga solidariteten sattes på prov. Oxelösund som hade dragit in de mesta peng-
arna var emellertid med på att fördela stora belopp till platser i trängande behov
av arbetsmiljöinvesteringar. 

Likaså var Gränges tidigt ute med att ha en heltidsanställd löntagarkon-
sult, som stöttade såväl LO- som PTK-facken.106 Metalls utredningsavdel-
ning hjälpte till att rekrytera konsulten men det var de fackliga represen-
tanterna i koncernstyrelsen som avgjorde vem som skulle anställas. Under
krisåren på 1970-talet arbetade Lennart Wedin som koncernfacklig samord-
nare på LO-sidan.107 De ca 26 000 medlemmarna inom Grängeskoncernen
var uppdelade på inte mindre än åtta LO-förbund. Förutom Metall rörde
det sig om Gruv, Fabriks, Beklädnads, Byggnads, Trä, Sjöfolks och Statsan-
ställdas förbund. På PTK-sidan förekom flera tjänstemannaförbund utöver
SIF, SALF och CF. Bland de svåraste uppgifterna hörde att delta i rekon-
struktionen av stålrörelsen inom Gränges, det som sedan blev SSAB, och att
tillsammans med koncernledningen se till att det nya blev livskraftigt. Det
var mycket diskussioner med koncernchefen Erland Waldenström och
därefter Hans Werthén, som tillträdde 1977, dvs. flera år före Electrolux köp
av Gränges-koncernen 1980. År 1978 erbjöds facket plats i koncernens led-
ningsgrupp, men på ett tämligen informellt plan. Enligt Lennart Wedin var
detta både positivt och negativt. På plussidan fanns den ökade insynen i och
möjligheterna att påverka koncernledningens agerande. Den fackliga infor-
mation som sändes ut var i regel så uppdaterad och av så hög kvalitet att
klubbarna ofta visste mer om pågående förändringar än de lokala företags-
ledningarna. För att rätta till detta fick koncernen ta del av den fackliga infor-
mationen och sända ut den till de lokala cheferna. Till det negativa hörde
att det inte klart framgick om facket verkligen var garanterad plats i led-
ningsgruppen eller om det var LO- och PTK-samordnarnas goda personli-
ga relationer med koncernledningen som gav dem möjlighet att delta i de
ibland tämligen informella mötena.108

Den nya koncernledning som tillträdde 1977 i samband med den djupa
kris som Gränges genomgick vid 1970-talets mitt (främst stål- och gruvrö-
relsen) önskade rent allmänt begränsa det fackliga inflytandet på koncern-
nivå. Den fackliga verksamheten skulle enligt koncernchefen Bo Abrahams-
son istället bedrivas ute i företagen eftersom ”det är där besluten fattas och
det är där man känner till problemen”.109 Men de strategiska besluten fat-
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tades trots allt på koncernnivå. När de behandlades i dotterbolagens styrel-
ser var de ofta avgjorda på förhand.110 I linje med den nya ledningens inställ-
ning gavs personalfrågor, arbetsmiljö, utbildning m.m. mindre uppmärk-
samhet av Gränges koncernråd efter 1976–77 jämfört med tidigare.111

När Gränges indelades i divisioner bildades inom koncernfacket särskil-
da grupper för metallverken, specialstålet, gruvorna etc. För metallverkens
del gällde det redan från 1971 då Bengt Gustafsson i Västerås anställdes som
facklig samordnare inom Gränges Essem.112 Bolaget fick 1970 en central före-
tagsnämnd, Metallverksrådet.113 Gustafsson var en nyckelperson i Metall-
verksrådet i egenskap av dess sekreterare. Dagordningen gjordes upp gemen-
samt av företag och fack. Liksom i Grängesrådet gavs tillfälle att träffa högsta
koncernledningen som informerade om investeringar m.m. De fackliga för-
möten som föregick rådets sammanträden var gemensamma för LO- och
PTK-representanterna från de olika metallverksorterna och alternerade mel-
lan Västerås, Skultuna etc.114 Metallverksrådet, och främst dess AU, besök-
te även koncernens produktionsenheter i andra länder varvid det även blev
tillfälle att träffa fackliga företrädare.

Metallklubbarna inom Gränges Essem träffades dessutom själva en gång
om året för att diskutera bl.a. lönesystem (framför allt ackordsfrågor), för-
slagsverksamheten (som klubbarna önskade samordna) samt metallverkens
sjukkassestiftelse.115 De olika verkstadsklubbarna turades om att stå värd för
dessa koncernträffar inom metallverksområdet. Vanligen deltog också för-
bundets avtalsombudsman. Samma klubbar sände även representanter till
metallverkens avtalsråd. Gränges Essem delades 1973–74 upp i fyra bolag:
Gränges Aluminium, Gränges Metallverken (koppar), Gränges Weda (se
nedan) samt ett försäljningsbolag (Gränges Engineering). Till Gränges
Weda:s tillverkningsenhet i Porsgrunn i Norge förlades 1972 års koncern-
konferens. Klubben i Upplands Väsby utarbetade programmet för konfe-
rensen till vilken Finspångsklubben sände hela sin styrelse.116

Max Fagerstedt, klubbordförande vid Outokumpu Copper i Finspång
1987–1995,117 deltog från 1979 i fackliga konferenser inom Gränges Weda,
som hade tillverkning i Upplands Väsby, Skultuna, Köping, Södertälje och
Porsgrunn i Norge. Sedan Fagerstedt kommit till Finspång deltog han i lik-
nande träffar inom Gränges Metallverken, som förutom i Finspång hade pro-
duktionsenheter i Västerås och Granefors. Under dessa koncernträffar, som
vanligen omfattade två dagar, möttes först metallarbetarna och tjänstemän-
nen var för sig, sedan möttes de tillsammans för att slutligen träffa företags-
ledningen. På dagordningen stod främst koncernens utveckling. Vid MBL-
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förhandlingarna som föregick Outokumpus köp av Gränges Metallverken
1986 var det ett fackligt krav att koncernträffarna skulle få fortsätta. Så blev
det också. Inom Outokumpus svenska del arrangerades tvådagars koncer-
nkonferenser enligt samma trestegsmodell som under Grängestiden. Vid
mötena med koncernledningen behandlades framför allt koncernens bud-
get och årsresultat. 

Metallverksarbetarna försökte få med förbundet på att ordna årliga kon-
ferenser för sitt avtalsområde men fick inte gehör för önskemålet att träffas
även under de år som förbundet inte ordnade informationskonferenser om
avtalsläget.118 Från början av 1990-talet ordnade därför klubbarna själva träf-
far i kursform under de mellanliggande åren. Det var ett sätt att få ekono-
mi i verksamheten. Förutom avtalsfrågor diskuterades lönesystem, arbets-
organisation m.m. Eftersom Outokumpu 1986 tagit över Gränges koppar-
tillverkning omfattade avtalsområdet nu två koncerner. Senare under
1990-talet avskaffades de landsomfattande informationskonferenserna till för-
mån för regionala konferenser som täckte in förbundets samtliga avtalsområ-
den. Några år senare utvidgades dessutom metallverkens avtalsområde med
Boliden m.fl. metallföretag inom Almega-gruppen. Det stärkte ”metallverks-
avtalet” som därigenom blev mer jämbördigt med andra riksavtal. Genom
att en särskilt förhandlingskommitté tillsattes för avtalsområdet minskades
behovet av branschträffarna, som därför avvecklades.

Från 1987/88 ordnades årliga träffar med de finska fackföreningarna inom
Outokumpu. Mellan det finska metallfacket, som var kommunistiskt
dominerat, och företaget rådde till en början konfrontationsstämning.
Följden blev att de fackliga representanterna från Sverige fick informera sina
finska kolleger om vad som var på gång inom företaget. Både det kommu-
niststyrda facket och företaget drog lärdom av detta och blev samarbets-
inriktade. Även i svensk-finska sammanhang började tvådagarskonferenser
av trestegsmodell tillämpas. Det koncernfackliga samarbetet kom således
att påverka både facket och företaget i Finland. Inom det europeiska före-
tagsrådet blev det finska facket av naturliga skäl den dominerande fackli-
ga aktören, men det var de fackliga organisationerna i Sverige som tog ini-
tiativet. Den första europaträffen inom Outokumpu-koncernen ägde rum
ett par år före EU-direktivet 1994 om europeiska företagsråd. I koncern-
styrelsen saknades fackliga representanter, till skillnad från i Outokumpu
Copper Strip AB i Finspång. Däremot fanns det ett politiskt utsett förvalt-
ningsråd i Finland så länge Outokumpu var statsägt, närmare bestäm fram
till mitten av 1990-talet. 
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Från 1970-talet anordnades koncernfackliga ”aluminiummöten” två gång-
er om året. Då träffades fackrepresentanterna i styrelsen för Gränges Alu-
minium (senare Sapa) och klubbordförandena på både arbetar- och tjäns-
temannasidan för att diskutera avtalsfrågor, arbetsmiljö, företagets utveck-
ling m.m. Som mest rörde det sig om 30–40 personer från olika delar av
Sverige. Även företagsledningen kom för att informera. Sedan Sapa förvär-
vats 1976 deltog, förutom klubbarna i Finspång och Skultuna, även klub-
barna i Vetlanda, Torsby och Robertsfors. Klubben vid aluminiumverket i
Sundsvall, som tillhörde Fabriks, var värd för aluminiummötet 1979.119

Under 1980-talet tillkom representanter för plastfabrikerna i Simrishamn och
Kungälv. De tillverkade plastdetaljer till bilindustrin och tillhörde Plastal AB,
som 2001 såldes ut av Sapa. Så småningom hölls ett aluminiummöte även
i Danmark. Metalls representant i Gränges Aluminium/Sapa:s styrelse
1978/79–2000 Bengt Andersson, tillika ordförande i koncernfacket (alumi-
niumverksamheten), besökte de olika klubbarna minst ett par gånger om
året. Därtill kom extra insatser när förhandlingsläget så krävde. Andersson
var även koncernfackligt aktiv inom Electrolux där han 1980–97 tillhörde
arbetsmiljökommittén. 

Idag är det bara klubbarna i Finspång och Vetlanda som deltar på alu-
miniumträffarna, som numera kallas Sapa-möten.120 De äger liksom tidi-
gare rum två gånger om året. Under mötet på våren ges information från
koncernledningen. Sapa-mötet har även hand om valet av fackrepresentan-
ter till koncernstyrelsen och de olika bolagsstyrelserna inom Sapa. Ordfö-
rande i koncernfacket är idag SIF-klubbens kassör Lars Axelhed.121 Han är
även ledamot av koncernstyrelsen och i styrelsen för Sapa Industriservice. 

Förre ordföranden i koncernfacket Bengt Andersson deltog i förhandling-
arna om ett europeiskt företagsråd inom Sapa. Det höll sitt första möte 1998
i Uppsala. Rådet träffas under två dagar en gång om året. Arbetar- och tjäns-
temannafacken håller först ett gemensamt möte då man går igenom vilka
frågor som skall ställas till koncernledningen.122 Man informerar också
varandra om situationen på de olika arbetsplatserna runtom i Europa och
diskuterar vad som händer i företaget. Som följd av att Sapa 2005 blev ett
helägt dotterbolag till norska Orkla kommer Sapa:s europeiska företagsråd
att upplösas. Sapa-facken hänvisas från 2006 till motsvarande företagsråd
inom Orkla. 
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Tablå 2. Finspongs metallverk: samgåenden, uppdelningar, namnbyten m.m.

Finspongs Metallverk 1913–42
Svenska Metallverken 1942–69
År 1969 köper Grängesbergsbolaget (TGO) Svenska Metallverken, som
byter namn till Gränges Essem 
Gränges Essem delas 1973–74 upp i fyra bolag: Gränges Engineering (för-
säljningsbolag), Gränges Metallverken (koppardelen med verksamhet i
Finspång och Västerås), Gränges Aluminium (Finspång och Skultuna, vars
folietillverkning såldes en italiensk konkurrent 2001) och Gränges Weda
(Upplands Väsby, Skultuna, Köping och Södertälje) 
År 1976 köps aluminiumföretaget Sapa med produktion i Vetlanda, Torsby
(manufakturverk) och Robertsfors (profiler)
År 1979 övertas kopparrörstillverkningen i Finspång, Västerås och Grane-
fors av Gränges’ dotterbolag Wirsbo Bruk AB (1986 till Outokumpu Copper
Tubes AB som 1999 med EU-bidrag flyttar verksamheten i Granefors till Spa-
nien)
År 1980 köps Gränges av Electrolux (inget namnbyte)
År 1986 köper finska Outokumpu OY Gränges Metallverken, som 1989 byter
namn till Outokumpu Copper Products (i Finspång Outokumpu Copper Strip
AB; produktionen i Västerås läggs ned 2004; utvecklingsavdelningar finns i
Västerås och Norrköping)
År 1989 säljs byggplåtstillverkningen till Plannja (avvecklas senare) och lacke-
ringsverksamheten till SSAB Tunnplåt 
År 1997 låter Electrolux börsintroducera Gränges som således avknoppas som
självständigt bolag (Sapa – se nedan)
År 2000 byter Gränges Aluminium namn till Sapa AB. I Finspång finns Sapa
Heat Transfer AB (aluminiumband till värmeväxlare i bilkylare och luftkon-
ditionering), Sapa Profiler AB (aluminiumprofiler), Sapa Technology (utveck-
ling) och Sapa Industriservice AB. 
Åren 2001–2002 ökar norska Elkem (störste ägare amerikanska Alcoa) sin
ägarandel i Sapa till drygt 70 %
År 2004 beslut om fördubblad kapacitet vid Sapa Heat Transfers fabrik (star-
tad 1999) i Shanghai 
År 2005: norska livsmedels- och mediaföretaget Orkla blir störste ägare i
Elkem och därmed också i Sapa; Sapa blir helägt dotterbolag direkt under
Orkla
År 2005: riskkapitalbolaget Nordic Capital köper Outokumpu Products, inkl.
Outokumpu Copper Strip AB i Finspång
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Fackligt samarbete inom ASEA- och Metallverks-
koncernerna samt deras efterföljare – en jämförelse
Avsikten är nu att jämföra det koncernfackliga samarbetets utveckling hos
de koncerner som de båda Finspångsföretagen har tillhört. Som vi sett grun-
dades såväl Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström (STAL) som Fin-
spongs Metallverks Aktiebolag år 1913. Båda företagen inordnades i koncer-
ner med säte i Västerås, STAL i ASEA 1916 och Finspongs Metallverk i Svens-
ka Metallverken 1942. Medan ASEA:s förvärv av STAL inte medförde någon
strukturrationalisering utan enbart nyinvesteringar innebar bildandet av
metallverkskoncernen att produktion flyttades från Finspång till Västerås och
vice versa. STAL hade genom sin specialiserade tillverkning hela tiden en rela-
tivt självständig ställning inom ASEA-koncernen och tillhörde aldrig det som
kom att kallas Centrala ASEA (moderbolaget ASEA). 

Verkstadsklubbarna vid STAL och metallverket bildades båda våren 1915.
Med förbundets hjälp lyckades Stal-klubben under sitt första år framgångs-
rikt genomföra en lönerörelse.123 Företaget hade gått med i Verkstadsför-
eningen redan våren 1913, dvs. samma år som det bildades.124 Hösten 1916
träffades ett kollektivavtal vid metallverket, likaledes efter bistånd från för-
bundsstyrelsen.125 Till skillnad från i Västerås och Skultuna fanns det vid
Finspångsföretagen inget behov av koncernfacklig samverkan för att erkän-
nas som förhandlingspart eller få till stånd ett kollektivavtal. Metallverks-
arbetarna i Västerås och Skultuna lyckades just genom gemensamma kraf-
ter uppnå ett avtal 1912. 

Medan STAL sorterade under verkstadsavtalet saknade metallverken länge
ett riksavtal. Metallverksklubben i Finspång var först ut med att föreslå sam-
verkan i avtalsfrågor mellan fackföreningarna vid landets olika metallverk.
Tidpunkten för en metallverkskonferens (avtalskonferens) bedömdes dock
av förbundet som olämplig 1920. Det lyckades bättre för Västeråsklubben
tre år senare, då landets första avtalskonferens för metallverken sammankal-
lades på förbundsexpeditionen i Stockholm med deltagare från Västerås,
Skultuna och Finspång. Det var ingen koncernkonferens, men det ringa anta-
let företag inom branschen medförde att de fackliga representanterna från
de tre metallverken kom i nära kontakt med varandra långt innan de ca 20
år senare sammanfördes i samma koncern, Svenska Metallverken. Samar-
betet intensifierades ytterligare 1938 då Finspångsklubben stod värd för den
första förberedande avtalskonferensen. Den var helt och hållet ett forum för
klubbarna att själva formulera sina avtalskrav, men det innebar inte att man
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alltid var enig. Meningarna kunde t.ex. gå isär om riksavtalet skulle sägas
upp eller prolongeras. Frågan avgjordes vanligen genom medlemsomröst-
ning.

Sedan hela branschen samlats i en enda koncern 1942 fungerade de för-
beredande avtalskonferenserna som rena koncernträffar i avtalsfrågor. Drygt
tio år senare stod de sociala frågorna i centrum på koncernträffarna, medan
avtalsfrågorna behandlades på de egentliga avtalskonferenserna. Samma
klubbar mötte upp till de senare, men det var förbundet som höll i trådar-
na och inte klubbarna själva. Redan efter några år – sedan de sociala frå-
gorna börjat avföras från dagordningen i takt med välfärdsstatens utbygg-
nad – intog avtalsfrågorna återigen förstaplatsen på koncernträffarna.

Jämfört med metallverksklubben i Finspång uppträdde klubben vid
STAL under flera decennier förhållandevis passivt när det gällde samarbetet
med andra klubbar inom och utom koncernen. Med sin specialiserade tur-
binproduktion hade STAL inte så mycket gemensamt med andra ASEA-före-
tag. När NFEA i Ludvika och Luth & Rosén i Stockholm införlivades i ASEA-
koncernen 1916 respektive 1930 var de konkurrenter till ASEA. Här finns en
likhet med metallverken, som också de konkurrerade med varandra, vilket
i deras fall slutligen resulterade i en stor företagsfusion. Arbetarna vid före-
tagen med likartad produktion riskerade vid arbetskonflikter att produktion
flyttades till andra tillverkningsenheter och vid sammanslagningar att genom
strukturrationaliseringar förlora produktion och arbetstillfällen mer perma-
nent. Det hörde till bilden när det fackliga samarbetet inleddes mellan metall-
verksarbetarna i Västerås och Skultuna respektive i Finspång och Upplands
Väsby, liksom då metallverken i Västerås och Finspång slogs samman 1942
eller när ASEA köpte konkurrenterna i Ludvika och Stockholm. I samtliga
dessa fall upplevdes ett starkt ökat behov av fackligt samarbete, men vid
metallverken hade ett nära samarbete etablerats redan före koncernbildning-
en 1942. Som vi sett blev avtalskonferenserna (särskilt de förberedande) en
inkörsport för det koncernfackliga samarbetet inom metallverksbranschen.
Det möjliggjordes genom branschens ringa storlek.

Som kontrast fungerade verkstadskonferenserna som avtalskonferenser för
hela den omfångsrika verkstadsindustrin, som förutom av sin storlek ock-
så kännetecknades av en betydande heterogenitet. Samtliga verkstadsbran-
scher sorterade under ett och samma riksavtal, verkstadsavtalet. Avtalskon-
ferenserna blev därför ingen koncernfacklig samlingspunkt eller ett forum
för kontakt mellan arbetare i företag med likartad tillverkning. Arbetarna
vid STAL i Finspång var ganska ensamma inom sin bransch och befann sig
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genom företagets specialisering i en betydligt mindre utsatt position än kol-
legerna vid metallverken eller vid ASEA-företagen i Ludvika och Stockholm. 

Inom ASEA kom de koncernfackliga konferenserna under de första decen-
nierna att till stor del handla om sådana avtalsfrågor som inte togs upp på
annat håll eller som närmast hörde hemma på företags- och koncernnivå. Inte
minst tidsstudiefrågan var av denna karaktär, åtminstone så länge den knap-
past alls eller endast i förbigående togs upp på avtalskonferenserna och för-
bundsledningen hänvisade klubbarna till sig själva. Det skulle dröja innan
förbundet lyckades reglera frågan i avtal med Verkstadsföreningen. Till bil-
den hörde också att ASEA var något av en pionjär med att införa moderna
tidsstudier, vilket bidrog till att det uppstod ett glapp mellan lokal och natio-
nell facklig nivå. Med en gemensam motpart i koncernledningen var det
naturligt att ASEA-klubbarna sökte stärka sin position genom inbördes sam-
verkan, särskilt som de uppfattade att de befann sig i ett makt- och kunskaps-
mässigt underläge gentemot en på området offensiv arbetsgivarpart. 

Företagens motiv att strukturrationalisera och genom tidsstudier hålla
ackordslönerna nere och driva upp arbetstakten förstärktes av 1930-tals-
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depressionen. Oron och irritationen som strukturrationaliseringarna och tids-
studierna gav upphov till vid ASEA-företagen blev startskottet för det fack-
liga koncernsamarbete som inleddes vid decenniets början. Störst upplevdes
hotet till en början vid Luth & Rosén i Stockholm. Företagets införlivande
i ASEA-koncernen åtföljdes av en genomgripande strukturrationalisering.
Dessutom infördes ett tidsstudiesystem som av arbetarna betraktades som
avsevärt mindre förmånligt än det som redan tillämpades vid företaget. Under
de följande åren (1931–32) var det Ludvikaarbetarnas tur att konfronteras med
tidsstudier och ett nytt ackordssystem. Klubben nekades ta del av beräknings-
grunderna för ackorden. I Finspång infördes tidsstudierna först några år sena-
re. Det var därför knappast en slump att initiativet till det fackliga samarbe-
tet inom ASEA-koncernen kom just från klubbarna i Stockholm och Ludvi-
ka. Även i Västerås fanns ett missnöje med ackordsreduceringarna och tids-
studierna, inte minst vid Mimerverkstaden. Men man tvekade att under den
rådande depressionen ta upp frågan med koncernledningen sedan förbun-
det förklarat att det självt inte var berett att agera. Västeråsklubbarna full-
följde därför aldrig uppdraget som de fått av den första koncernkonferensen
(1932) att förhandla med ASEA-direktionen om ett tidsstudieavtal. Vid den
följande konferensen (1933) stod det klart att det inte bara berodde på den
svåra ekonomiska situationen. Det visade sig också att flera ombud från Väs-
terås motsatte sig ett enhetligt ackords- och tidsstudiesystem då de menade
att det kunde vara svårt att anpassa till den starkt varierande tillverkningen
inom och mellan de olika verkstäderna. De uteblivna förhandlingarna och
misslyckandet att enas om en gemensam facklig handlingslinje inom kon-
cernen medförde att samarbetet mellan klubbarna gick på sparlåga under de
följande åren. 

Inte heller sedan samarbetet på Västeråsklubbarnas initiativ återuppta-
gits 1937 och en ny koncernkonferens sammankallats lyckades man enas om
en gemensam förhandlingsframstöt gentemot ASEA-ledningen i ackords- och
tidsstudiefrågan. Man kunde inte ens få fram en gemensam rekommenda-
tion till avtalskonferensen. Det är därför inte förvånande att klubbsamar-
betet inom ASEA-koncernen tog en ny paus, denna gång på fem år. När det
på Stockholmsklubbarnas förslag hölls en konferens 1943 var frågan återigen
om man skulle gå in för ett enhetligt ackords- och tidsstudiesystem eller inte.
Om enhetlighet var målet behövdes ett effektivt rapportsystem mellan
klubbarna. Oenigheten om den lokala lönestrategin slog därför igenom i frå-
gan om rapportsystemet och medverkade till att man aldrig kunde skapa
ett fungerande informationsutbyte. Ombuden från Stockholm och Ludvi-
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ka var ivriga anhängare av ett informationsutbyte mellan klubbarna om löne-
förhållanden m.m., medan talesmännen för Finspång och Västerås argumen-
terade emot. De senare befarade att lönekrav motiverade av lönenivån
inom andra koncernföretag kunde försvåra för de enskilda klubbarna att pres-
sa fram maximala höjningar. Dels fanns risken att ASEA-ledningen blev mer
observant på vad som hände i de enskilda företagen och från centralt håll
drog åt tumskruvarna, dels varierade tillverkningen både mellan och inom
de olika verkstäderna och på vissa håll – som vid den mekaniska verksta-
den i Västerås – förändrades den hela tiden. 

Rent allmänt kännetecknades metallverken av återkommande förändring-
ar av produktionen. Till skillnad från vid ASEA i Västerås föredrog fackför-
eningarna likväl fasta ackordsprislistor. Vid Finspongs Metallverk tecknades
sådana redan under verkets första decennium. Frågan hur man skulle agera
om arbetsgivaren sade upp ackordsprislistorna vid metallverken i Västerås och
Skultuna låg bakom de västmanländska fackföreningarnas önskemål om en
metallverkskonferens 1928. Fem år tidigare hade förbundet på Västeråsklub-
bens initiativ arrangerat branschens allra första avtalskonferens. Syftet var bl.a.
att jämföra ackordspriserna vid de olika metallverken. Till skillnad från hos
ASEA-klubbarna stod dock införandet av ett rapportsystem aldrig på dagord-
ningen. Man bör då hålla i minnet att metallverkskonferenserna organisera-
des av förbundet och inte av klubbarna själva. Eftersom antalet ackordspris-
listor vid metallverken var mycket stort och ofta omförhandlades till följd av
rationaliseringar och förändringar av produktionsprocessen var det sannolikt
inte heller särskilt lätt att jämföra de olika verken med varandra. Sedan de
av klubbarna arrangerade förberedande avtalskonferenserna från 1942 kom-
mit att fungera som koncernträffar beslöts emellertid om ett intensifierat infor-
mationsutbyte, framför allt om förmånliga lokala uppgörelser. 

Liksom vid STAL och andra ASEA-företag vållade införandet av tidsstu-
dier stark irritation vid metallverken. Vid 1928 års metallverkskonferens rap-
porterades att arbetarna i Västerås ”arbeta under olidliga förhållanden sedan
Kärnekullssystemet införts”.126 Hur starkt bedömningarna kunde skifta
mellan olika fackföreningar framgår av att klubben vid Luth & Rosén i Stock-
holm vid 1930-talets början slog vakt om just Känekullssystemet och fruk-
tade det tidsstudiesystem som fanns vid ASEA i Västerås och som nu skul-
le införas också i Stockholm. Förklaringen ligger sannolikt i skillnader i hur
Känekullssystemet praktiskt tillämpades vid metallverket i Västerås respek-
tive vid Luth & Rosén. 

Tidsstudierna introducerades något tidigare vid Finspongs Metallverk
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(1932) än vid STAL (1934). Metallverket ordnade redan 1933 ett informa-
tionsmöte för bl.a. klubbstyrelsens medlemmar, men klubben upplevde ändå
en akut brist på information om tidsstudierna. Företagets krav på ständigt
stegrad arbetstakt medförde att förhandlingarna om tidsstuderade ackord
blev mycket svåra under en följd av år. Under intryck av arbetskraftsbristen
vid 1940-talets mitt förbättrades förhandlingsklimatet, men den lokala för-
handlingsverksamheten fortsatte att vara mycket intensiv. Lönerna steg, till
stor del beroende på den höjda arbetstakt som tidsstudierna drev fram.
Finspångsavdelningen uppmärksammade i en motion till Metallkongressen
1938 de negativa följder som detta kunde medföra i längden, men fick inte
gehör för önskemålet om att förbundet borde tillsätta en särskild tidsstudie-
ombudsman.127 Inställningen till tidsstudierna höll vid tidpunkten för kon-
gressen på att bli mer positiv inom förbundet. Ordföranden sedan 1936,
Oscar Westerlund, hade övergivit sin tidigare kritiska syn på rationaliser-
ingar och tidsstudier och framhöll istället att höjd produktivitet kom arbe-
tarna till del i form av löneökningar och stegrad levnadsstandard. Det låg i
linje med den samarbetspolitik som under 1930-talet slog igenom på arbets-
marknaden och i samhället med 1938 års Saltsjöbadsavtal mellan LO och SAF
som en av milstolparna. Tio år senare träffade LO och SAF det s.k. arbetsstu-
dieavtalet (arbetsstudier var ett nytt namn på tidsstudier). Bidragande till
omsvängningen var också att arbetarna genom tidsstudierna kunde få rät-
telse i för lågt satta ackord. Metall, Verkstadsföreningen och Allmänna Grup-
pen inom SAF:s antog arbetsstudieavtalet 1951.128

Tidsstudierna stod för övrigt i centrum för diskussionerna när koncern-
facket inom Electrolux bildades 1946 i Motala.129 Såväl erfarenheterna av
som åsikterna om tidsstudierna varierade emellertid kraftigt. Vid fabriken
i Motala var klubben väl insatt i frågan och redogjorde därför för hur ackor-
den påverkades av tidsstudierna. Ackordens koppling till tidsstudierna var
en central fråga även för det koncernfack som redan 1929 bildades inom Sepa-
ratorkoncernen.130 Tidsstudiefrågan blev snart den dominerande frågan vid
de koncernfackliga konferenserna.131 Det var i och för sig inget nytt med
tidsstudier vid AB Separator – de hade börjat införas redan 1908.132 Att klub-
barna vid 1920-talets slut kände ett starkt behov att diskutera frågan berod-
de på att en ny, modern form av tidsstudier nu introducerades i flera av kon-
cernens verkstäder. Liksom på så många andra håll led man av stor brist på
information om vad det nya innebar och hur lönesättningen påverkades. 

När ASEA-företagen och metallverken senare införde arbetsvärdering
och MTM var de fackliga organisationerna medvetna om vikten om att inte
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hamna i samma defensiva position som när det gällde tidsstudierna. I
Finspång erbjöd metallverket klubben att delta i en förutsättningslös
arbetsvärdering. Klubben tog upp frågan på 1947 års koncernkonferens. För
att kunna vara med och påverka från första början ställde klubben upp på
försöket. Företagets inställning var nu en helt annan än när klubben tidi-
gare haft uppenbara svårigheter att få insyn i tidsstudierna. Frågan diskute-
rades även under 1952 års koncernträff där det meddelades att metallverken
i Västerås skulle sätta igång med samma sorts ”provvärdering” som i
Finspång.133 På ASEA-konferenserna intog frågan en mycket framträdande
plats. Centrala ASEA och Volvo var de ledande verkstadsföretagen på områ-
det. ASEA:s Västeråsklubbar uttryckte på 1952 års koncernkonferens stor
tvekan att lokalt ta tag i frågan och efterlyste initiativ från förbundets sida.134

Man tyckte sig inte behärska området, men förbundsledningen stod på sig
att saken först måste tas upp lokalt.135 Så hade det ju också varit med tids-
studierna en gång i tiden. Förbundsledningens ställningstagande skapade ett
behov att ta upp dessa frågor på koncernfacklig nivå. Till det bidrog också
att ASEA var tidigt ute med att införa tidsstudier och arbetsvärdering. Bola-
get motsatte sig i det längsta att detta reglerades genom kollektivavtal. Det-
samma gällde MTM. Först 1958 träffades ett MTM-avtal vid ASEA i Västerås.
Då hade förbundet och Verkstadsföreningen hunnit underteckna ett centralt
MTM-avtal 1955. Vid STAL ingicks ett liknande avtal 1965 sedan företaget
börjat tillämpa MTM vid ackordssättning. 

Vid Volvo medförde MTM-frågan en intensifiering av det koncernfack-
liga samarbetet vid 1950-talets mitt.136 Historikern Henrik Glimstedt beteck-
nar konflikterna under 1950-talet mellan företag och fack vid AB Volvo som
avgörande för MTM-systemets framtida öde på den svenska arbetsmarkna-
den.137 Företagets agerande vid införandet av MTM blev en väckarklocka
för klubbarna som nu på allvar insåg vikten av koncernfackligt samarbete.
Denna insikt befästes ytterligare med införandet av arbetsvärdering under
1960-talet. 

Allteftersom förbundet blev övertygat om nödvändigheten av en central
reglering av ackords- och tidsstudiefrågorna och man genom AD-domar och
avtal lyckades flytta fram positionerna avtog intresset för dessa frågor på kon-
cernkonferenserna inom både ASEA och metallverken. Till bilden hörde ock-
så ett förbättrat lokalt förhandlingsklimat. Därtill kom koncernkonferen-
sernas svårigheter att utforma en framgångsrik strategi gentemot respekti-
ve koncernledning. Det hände också att ASEA-klubbarna var oeniga om
önskvärdheten av gemensamma framstötar. Så var det i frågan om man skul-
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le gå in för ett enhetligt ackords- och tidsstudiesystem inom koncernen eller
inte. Vid metallverken rådde rena intressemotsättningar mellan klubbarna
i den segslitna frågan om dyrortsgrupperingen.138 Finspång var fram till 1947
placerad i en lägre dyrortsgrupp än Västerås. Såväl arbetsgivarsidan som Väs-
teråsklubben ansåg att de lägre hyrorna/levnadsomkostnaderna i Finspång
motiverade lägre löner i Finspång än i Västerås. Klubbarnas oenighet i det-
ta avseende bestod även sedan alla metallverken inordnats i samma koncern. 

Inom både ASEA och Svenska Metallverken förändrades koncernkonfe-
rensernas karaktär under 1950-talet. De sociala frågorna tog redan 1947 över-
handen inom ASEA:s koncernfack, medan det dröjde ytterligare ett antal år
inom metallverkskoncernen. Speciellt inom ASEA koncentrerades de tradi-
tionella fackliga frågorna alltmer till avtalskonferenserna. De sociala frågor-
nas ökande uppmärksamhet får ses mot bakgrund av att tjänstemännen med
tiden kommit i åtnjutande av diverse förmåner som arbetarna saknade. Väl-
färdsstaten var ännu långt ifrån utbyggd. ASEA-koncernens sociala verksam-
het var betydligt mer utvecklad i Västerås än på övriga orter. Allt detta tala-
de för en mer aktiv facklig politik på området. Inom båda koncernerna sva-
rade Finspångsklubbarna för flera initiativ. Metallverksklubben agerade för
semesterhem, dödsfallskassa och sjuklön. Stal-klubben föreslog vid 1947 års
koncernkonferens dödsfallshjälp efter mönster från metallverken. Långt dess-
förinnan hade man tagit upp pensionsfrågan. Andra frågor som klubben lyf-
te fram var kollektiv begravningshjälp och sparverksamhet för yngre. Precis
som när det gällde ackorden och tidsstudierna hade ASEA:s Västeråsklubbar
till en början en negativ inställning till att förhandla med koncernledning-
en om dessa frågor. Med hänvisning till dotterbolagens självständighet väg-
rade ASEA så småningom att förhandla. Under perioden däremellan uppnåd-
des vissa resultat förhandlingsvägen, men med ASEA-ledningens nya ställnings-
tagande blev det omöjligt för klubbarna att komma vidare på koncernnivå.
En tilltagande statlig aktivitet (sjukförsäkring, ATP m.m.) minskade dessutom
behovet av fackliga insatser på området. 

Samtidigt hade de vid 1940-talets slut inrättade företagsnämnderna blivit
ett viktigt informationsorgan som behandlade såväl problem på verkstads-
golvet som investeringar och överföringar av produktion mellan olika orter.
Det fanns dessutom en central företagsnämnd inom Centrala ASEA, dit STAL
inte hörde. Vid Svenska Metallverken förekom det att företagsnämnderna
i Västerås och Finspång höll gemensamma sammanträden. Det betyder att
företagsnämnderna vid både ASEA och metallverken mer eller mindre när-
made sig koncernnivån. Vid metallverken stod de sociala frågorna i centrum
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för koncernträffarna 1953–54, men intog en blygsammare plats efter 1955 års
sjukkassereform. Genom att metallverkskoncernen var praktiskt taget iden-
tisk med branschen och därmed också avtalsområdet var det naturligt att
man under koncernträffarna diskuterade avtalsfrågor. Som framgått benämn-
des de till en början förberedande avtalskonferenser. Sedan de sociala frå-
gorna avklingat i betydelse lades koncernkonferenserna från 1959 om till
veckoslutskurser. Avtalsfrågorna stod fortfarande på dagordningen. Sanno-
likt förstärktes behovet att diskutera dessa när metallverkens avtalskonferen-
ser upphörde 1961. Å andra sidan kom de informationskonferenser som för-
bundet nu ordnade för metallverken att delvis fylla samma roll. Klubbarna
kände uppenbarligen ett behov att också träffas i egen regi, vilket framgår
av att koncernkonferenserna (i form av veckoslutskurser) fortsatte. Det före-
kom att talare anlitades från såväl förbundet som företaget. Man började
även med klubbordförandeträffar. 

Inom ASEA fortsatte de traditionella koncernkonferenserna fram till 1961
då en inskränkning skedde till Centrala ASEA. Följaktligen ställdes Stal-klub-
ben utanför samarbetet, men redan året före hade man hoppat av då kost-
naden för deltagande ansågs alltför högt i förhållande till vad man fick ut.
Mellan 1959 (den sista ASEA-konferensen av gammalt märke som bevista-
des av Stal-klubben) och 1976 var förbindelserna mellan Finspångsklubben
och övriga ASEA-klubbar högst sporadiska. Den omedelbara anledningen
till att klubben återigen aktiverade sig inom ASEA-koncernen var att lagen
om facklig styrelserepresentation från 1976 medgav dotterbolagens klubbar
att representeras i koncernstyrelsen. 

Förbundet ändrar inställning
Under lång tid hade Metall en ljum inställning till koncernkonfackligt samar-
bete. Förbundsledningen klargjorde på ett tidigt stadium att ekonomiskt stöd
till sådan verksamhet var utesluten. Man var inte heller villig att organise-
ra koncernfackliga konferenser i egen regi, vilket avdelningen i Ludvika fick
veta när den 1932 uppmanade förbundet att arrangera en sådan konferens
för ASEA-koncernen.139 Året dessförinnan hade klubben vid Luth & Rosén
i Stockholm bett förbundet att finansiera dess möten med ASEA-klubbar-
na i Västerås.140 Det avslogs med motiveringen att man tidigare sagt nej till
liknande propåer från fackföreningarna inom Fagerstakoncernen samt vid
Separators verkstäder och Nordiska Armaturfabrikerna. 

Av dessa var facken vid Nordiska Armaturfabrikerna tidigast ute. Våren
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1926 hade avdelningen i Lund sänt en begäran om ekonomiskt stöd till en
konferens för klubbarna vid bolagets verkstäder i Lund, Kungsör och Åtvi-
daberg.141 Avsikten var att diskutera ackordssättningen vid de olika verkstä-
derna. Klubbarna var eniga om att kontakter i form av brevväxling var otill-
räcklig. Förbundsstyrelsens VU avslog Lundaavdelningens begäran med moti-
veringen att avtalsfrågor bäst behandlades på avtalskonferenserna, särskilt
som företaget tillhörde Verkstadsföreningen.142 Dessutom var ackordsättning-
en en fråga för varje enskild klubb eftersom förhållandena i de tre verkstä-
derna var så olika. Ställda inför detta besked rann klubbarnas planer av allt
att döma ut i sanden.

Riktigt lika negativ var man från förbundshåll inte när Fagerstas koncern-
fack bildades 1927. Redan hösten 1926 hade järnbruksavdelningarna inom den
nybildade koncernen samlats till en konferens för att utbyta information om
arbetsförhållandena vid de olika bruken och att få till stånd ett enhetligt upp-
trädande gentemot den nu gemensamma arbetsgivaren.143 Inför bildandet av
en samorganisation vände sig fagerstaavdelningen till förbundet för att höra
sig för om det hade några invändningar.144 Man undrade också om förbun-
det hade tillgång till stadgar för en sådan organisation. Svaret var kärvt, men
inte helt negativt.145 Eftersom samorganisationer, i motsats till avdelningar,
klubbar och grupper, inte fanns med i förbundets stadgar kunde man inte till-
styrka bildandet av en sådan. Förbundet framhöll vidare att en samorganisa-
tion inte hade befogenhet att fatta några för avdelningarna bindande beslut
eller att föra deras talan gentemot förbundet. Å andra sidan ville man inte mot-
sätta sig bildandet av en sådan organisation om avdelningarna ansåg sig ha
nytta av den. Samorganisationen skaffade sig snart både stadgar och ett VU,
men verksamheten föll fortfarande utanför förbundets stadgar.146

Den omedelbara anledningen till sammankallandet av en facklig konfe-
rens inom Separatorkoncernen147 hösten 1929 var att förhindra att företa-
gen spelade ut de olika klubbarna mot varandra vid ackordsförhandlingar.
Klubben vid Centrifug i Södertälje fick av sin verkstadsledning ofta höra
att arbetet utfördes till lägre ackordspris vid Separators och Pumpseparators
verkstäder i Stockholm, vilka bedrev en likartad tillverkning och tillhörde
samma koncern.148 När klubbarna våren 1930 möttes för andra gången beslöts
om ett rapportsystem så att alla var välinformerade om varandras arbetsvill-
kor. Så blev sannolikt också fallet sedan ett system med månadsrapporter
kommit igång. 

Gemensamt för fackföreningarna i de tre koncernerna var att de kände ett
behov av att utbyta information om ackordspriser m.m. och att samarbeta för
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att förhindra arbetsgivarsidan från att spela ut de olika klubbarna/ avdelning-
arna mot varandra. Inom Fagerstakoncernen, som just bildats, kände man ock-
så en akut oro för sysselsättningen vid de olika bruken. Informationsutbyte
om ackordspriser m.m. mellan olika klubbar och avdelningar var naturligtvis
inget som förbundet hade något emot. Tvärtom uppmuntrades sådana kon-
takter, vilket tydligt framgår av en brevväxling 1928 mellan förbundet och ett
par avdelningar inom ASEA-koncernen. Finspångsavdelningen frågade förbun-
det om olycksfallsförsäkringen vid ASEA, medan avdelningen i Västerås ville
veta mer om ackorden vid STAL. Förbundsledningen rådde Västeråsavdelning-
en att vända sig direkt till Finspång om ackorden och samtidigt redogöra för
olycksfallsförsäkringen.149 Sedan klubbarna vid Nordiska Armaturfabrikerna
1926 funnit att enbart brevväxling var otillräckligt och därför tänkte anordna
ett gemensamt möte ansåg förbundet uppenbarligen att det var att gå ett steg
för långt. Inom Fagerstakoncernen träffades avdelningarna vid de olika bru-
ken samma år men utan att fråga förbundet i förväg. Ett mycket utförligt kon-
ferensprotokoll som belyste den bekymmersamma situationen vid bruken, sän-
des i efterhand till förbundet. Av protokollet framgick tydligt att järnbruk-
savdelningarna var angelägna att diskutera vad koncernens bildande innebar
för arbetarna. Mer eller mindre ställd inför fullbordat faktum meddelade för-
bundsledningen att den inte ville motsätta sig bildandet av ett koncernfack.
Samtidigt passade man på att inskärpa hur illa denna organisationsform pas-
sade ihop med förbundsorganisationen. Med ett sådant synsätt var det logiskt
att förbundet konsekvent sade nej till att i egen regi arrangera koncernfackli-
ga konferenser eller att stödja dem ekonomiskt. 

Å andra sidan deltog förbundets ordförande och andra förbundsrepresen-
tanter ofta vid olika koncernkonferenser, bl.a. inom ASEA, och informerade
där om aktuella frågor. Det gällde redan vid den första ASEA-konferensen
(1932) dit förbundet skickat en ombudsman. Två år tidigare deltog förbun-
dets järnbruksombudsman Gunnar Andersson (från 1932 förbundsordföran-
de) i en konferens inom Fagerstakoncernen.150 Även vid koncernträffarna
inom SKF blev det tidigt vanligt att förbundsombudsmän deltog i överlägg-
ningarna.151 Vid metallverksklubbarnas koncernkonferenser (”förberedande
avtalskonferenser”) lyste förbundsledningen däremot med sin frånvaro, men
höll å andra sidan i de efterföljande avtalskonferenserna, de s.k. metallverks-
konferenserna. Koncernkonferenserna kunde uppfattas som att ”gå bakom
ryggen på förbundsstyrelsen”. Så uttryckte i varje fall en medlem saken på
ett klubbmöte 1946 i Finspång. Senare inbjöds ombudsmän från förbundet
till metallverksklubbarnas koncernträffar. 
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Att förbundet ännu i slutet av 1940-talet intog en minst sagt avvaktande
hållning till koncernfackligt samarbete framgår av att förbundsordföranden
Arne Geijer vid ASEA-konferensen 1949 deklarerade att förbundet betrak-
tade koncernkonferenserna som ”kamratfester”. Det får ses mot bakgrund
av att det koncernfackliga samarbetet växte fram i en facklig miljö som inte
var avpassad för denna typ av aktivitet. I egenskap av horisontellt nätverk
mellan klubbarna eller avdelningarna inom en koncern föll hela organisa-
tionen utanför den formella förbundsorganisationen och därmed utanför hie-
rarkin klubb – avdelning – förbundsledning. Klubbarnas deltagande var helt
och hållet frivilligt, varför de när som helst kunde lämna samarbetet, vilket
också skedde i fallet ASEA. De var inte heller bundna av besluten som fat-
tades på koncernkonferenserna. Som förbundets representant på ASEA-kon-
ferensen 1933 påpekade led konferensen av svagheten att sakna beslutande-
rätt över medlemmarna och klubbarna. Således ansåg han det fel att kriti-
sera Västeråsklubbarna för att inte ha verkställt förhandlingsuppdraget som
de fått på föregående konferens. Enligt LOs stadgar var klubbarna suverä-
na i detta avseende och kunde inte tvingas medverka i koncernförhandling-
ar eller andra koncernfackliga aktiviteter. I LO 80-rapporten, som presente-
rades vid 1981 års kongress, uppmanades förbunden att ändra stadgarna så
att koncernfackliga organisationer fick beslutanderätt i frågor som förutsat-
te ett gemensamt agerande.152

Under åtskilliga decennier begränsades det koncernfackliga samarbetet till
klubbarna och avdelningarna inom Sverige. De svenska storföretagens till-
tagande utlandsverksamhet och den växande oron för sysselsättningsutveck-
lingen i Sverige aktualiserade så småningom en utvidgning av samarbetet
till andra länder. Långt innan internationellt koncernfackligt samarbete kom
igång på allvar uppmärksammades frågan av LO och fackförbunden som nu
gav den koncernfackliga verksamheten en helt annan prioritet än tidigare.
Vid Metallkongressen 1973 antogs ett handlingsprogram om multinationel-
la företag där bildandet av internationella fackliga samarbetsorgan vid svens-
ka storföretag fanns bland programpunkterna. Vidare krävdes insyn i löne-
förhållanden m.m. vid företagens utländska dotterbolag, inrättandet av kon-
cernnämnder samt att de multinationella företagen finansierade den
internationella koncernfackliga verksamheten i det egna företaget. Vid LO-
kongressen 1976 presenterades rapporten Fackföreningsrörelsen och de mul-
tinationella företagen. Här pekades på vikten av att få till stånd ett funge-
rande koncernfackligt samarbete inom Sverige för att sedan vidga det till Nor-
den, Europa och världen i övrigt.153 De fackliga yrkesinternationalerna kunde
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här komma till hjälp, i Metalls fall Internationella Metallarbetarefederatio-
nen (IMF). Samma kongress pekade på behovet att inrätta koncernklubbar
”som en lämplig form av samarbete inom landet”.154 Det var dock främst
förbundens ansvar att verka för nationellt och internationellt koncernfack-
ligt samarbete. Landssekretariatets föredragande framhöll att det viktigaste
området för internationellt fackligt samarbete var ”sysselsättning, anställ-
ningsvillkor och arbetsmiljö”, varför det var angeläget att få fram informa-
tion om koncernernas ”produktions-, sysselsättnings- och investeringspla-
ner för olika länder”.155

Koncernfacklig nystart för Finspångsklubbarna
Både inom ASEA- och metallverkskoncernerna kom, som vi sett, koncern-
fackligt samarbete igång relativt tidigt. När klubbsamarbetet inom ASEA-
koncernen genom koncernledningens försorg vid 1960-talets början begrän-
sades till ”Centrala ASEA” (moderbolaget) hamnade Stal-klubben utanför.
Först 1976 blev man återigen medlem av ASEA:s koncernfack. En lagänd-
ring detta år gjorde att dotterbolagens klubbar kunde få plats i moderbola-
gets styrelse. LO-klubbarna inom ASEA:s moderbolag hade 1973 bildat en
s.k. samorganisation med anledning av den nya lagen om facklig styrelse-
representation. Tre år senare bildades en samorganisation som även inne-
fattade dotterbolagens klubbar. Inte minst genom sin storlek kom Stal-klub-
ben att spela en framträdande roll i det koncernfackliga samarbetet.
Finspångsklubben var den tredje största inom koncernen, näst efter klub-
barna i Västerås och Ludvika. Klubbens ordförande Jan Karlsson deltog i
utarbetandet av samorganisationens stadgar och tillhörde dess AU (arbets-
utskott). Samorganisationen erbjöd betydligt tätare kontakter mellan klub-
barna än vad de traditionella klubbkonferenserna gjort. Informationsutby-
tet var avsevärt effektivare än under det gamla rapportsystemet. Det mar-
kerades ytterligare sedan en speciell informationsgrupp tillsatts 1986. Denna
utsåg inom sig en förhandlingsgrupp med uppgift att förhandla med kon-
cernledningen. Fackens ambition var att skaffa sig information på ett så tidigt
stadium som möjligt för att kunna påverka besluten innan det var för sent.
Det lyckades inte alltid. Bildandet av ASEA-Brown Boveri (ABB) 1988 kom
som en fullständig överraskning. 

Även inom metallverken upplevde det koncernfackliga samarbetet en ny-
start sedan bolaget 1969 förvärvats av Gränges. Därmed blev metallverken
en koncern inom koncernen. De fackliga träffarna inom metallverken kom-

Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin | 221



pletterades nu med möten för Grängeskoncernens alla klubbordföranden.
Genom det 1968 inrättade Grängesrådet fick de möjlighet att möta högsta
koncernledningen, vilket var unikt på den tiden. Gränges var också först i
Sverige med att införa facklig representation i koncernstyrelsen (1970).
Inom dotterbolaget Gränges Essem, som metallverken nu benämndes, blev
facken företrädda i styrelsen från 1973. De fackliga representanterna i Gräng-
es och dotterbolagens styrelser bildade tillsammans med den 1976 tillsatta
löntagarkonsulten ett verkställande utskott (VU) som stod i spetsen för LO:s
och PTK:s gemensamma koncernfack. Två år efter Grängesrådets tillkomst
fick Gränges Essem sin motsvarighet i Metallverksrådet. LO- och PTK-fack-
en höll gemensamma förmöten före dess sammanträden. På Grängesnivå
tillämpades en trestegsmodell: först träffades LO- och PTK-facken separat,
sedan tillsammans för att slutligen möta koncernledningen i Grängesrådet. 

Koncernfacket inom Gränges fanns således på flera nivåer, dels inom
Grängeskoncernen i sin helhet, dels inom Gränges Essem och de andra dot-
terföretagen. Inom Gränges centralt hade LO och PTK var sitt koncernfack
med varsin facklig samordnare, men också ett gemensamt VU. Inte mindre
än åtta LO-förbund innefattades i samarbetet, vilket kan jämföras med sex
inom ASEA-koncernen. I Gränges Essem var den facklige samordnaren
gemensam för Metall, SIF och SALF. Därtill kom metallklubbarnas egna träf-
far (”koncernkonferenser”) inom detta bolag. Under 1970-talet började man
dessutom hålla s.k. aluminiummöten, som uteslutande avsåg de som arbe-
tade med denna metall. Facken höll ett förmöte innan man träffade alumi-
niumbolagets ledning. Klubben vid Gränges Essem i Finspång behölls
intakt även sedan bolaget delats upp på bl.a. ett koppar- och ett alumi-
niumbolag, båda med verksamhet i Finspång. Klubben deltog både i kon-
cernträffar tillsammans med Västerås, Upplands Väsby och de andra metall-
verken, men också i aluminiummötena. Aluminium var för övrigt den i
Finspång dominerande metallen. 

Varken inom ASEA/ABB eller Gränges tilläts koncernfacket tillvälla sig
makt på klubbarnas bekostnad. Situationen kan beskrivas som en ömtålig
balans mellan centralisering och decentralisering. Den centrala förhandlings-
gruppen/kommittén inom respektive koncern förhandlade i vissa frågor som
berörde hela koncernen, i andra gemensamma frågor kunde någon eller någ-
ra av de största klubbarna fungera som spjutspets. Vid sidan om att förmed-
la information från koncernledningen och tjäna som ett diskussionsforum
för klubbarna var koncernfackets främsta uppgift annars att stödja klubbar-
na och fungera som förhandlingsstöd. På så sätt kunde det koncernfackli-
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ga samarbetet ge lokal styrka. Klubbarna var i båda koncernerna angelägna
om att slå vakt om den egna suveräniteten. För Metallverksklubbarna tycks
koncernträffarna (inom Gränges Essem) främst varit ett tillfälle att disku-
tera aktuella avtalsfrågor, vilket får ses i ljuset av att koncernen, branschen
och avtalsområdet länge sammanföll. Behovet av att tillsammans dryfta
avtalsfrågorna kvarstod även sedan kopparverksamheten 1987 överförts till
Outokumpu-koncernen. 

Uppstyckning på flera koncerner 
respektive upprepade koncernbyten
Det som en gång i tiden var Finspongs Metallverk och som fram till 1942
hade sitt huvudkontor i Finspång, och sedan i Västerås (Svenska Metall-
verken), delades under 1970- och 80-talen upp på ett flertal bolag. Den 1915
grundade metallverksklubben motsvaras idag av en Outokumpuklubb (kop-
par), flera Sapa-klubbar (aluminium) och en SSAB-klubb (lackering). Följ-
aktligen tillhör man idag tre olika koncerner. Den en gång i tiden så impo-
nerande Grängeskoncernen krympte så småningom ihop till Sapa eller med
en förenkling det som varit aluminiumdelen av Svenska Metallverken.
Sapa-koncernens huvudkontor finns i Stockholm, men koncernen är idag
norskägd. Outokumpu-koncernens huvudkontor finns i Esbo utanför Hel-
singfors. Outokumpu Copper förvärvades 2005 av Nordic Capital (med
huvudkontor i Stockholm), men kopparbolagets huvudkontor finns kvar i
Finland. 

Turbintillverkningen i Finspång lät sig inte lika lätt splittras upp på oli-
ka företag (även om montagedelen idag är avskiljd och finns hos Alstom).
Däremot byttes flera gånger koncerntillhörighet: från ASEA till ABB och vida-
re till Alstom samt slutligen till Siemens. Alltsedan ASEA köpte STAL 1916
och fram till 1976 fanns koncernkontoret i Västerås. Sedan förflyttades det
allt längre bort: 1976 Stockholm, 1988 Zürich (Schweiz), 2000 Levallois-Per-
ret utanför Paris (Frankrike) samt 2003 Berlin/München (Tyskland). 

De båda Finspångsföretagen hamnade således så småningom i utländs-
ka händer även om det bör tilläggas att Sapa:s huvudkontor finns i Stock-
holm och att kopparverksamheten köpts av Stockholmsbaserade Nordic
Capital. Hela denna utveckling aktualiserade ett internationellt koncernfack-
ligt samarbete, först på nordisk och sedan på europeisk basis. 
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Internationellt koncernfackligt samarbete
När STAL överfördes från ABB till Alstom kunde de fackliga organisatio-
nerna fortfarande tala med den svenska ledningen om frågor som direkt
berörde Finspång. Koncernfackets samtal med ledningen för Siemens Sve-
rige rör idag endast övergripande frågor. Till skillnad från under ABB-tiden
och delvis också Alstom-tiden är det svenska inslaget i koncernen numera
mycket begränsat. Redan under Alstom hamnade turbinfabriken i Finspång
i ett konkurrensförhållande till andra turbinproducenter inom koncernen.
Under Siemens har detta förhållande ytterligare skärpts. Tillsammans med
det ökade avståndet till koncernkontoret – och den högsta koncernledning-
ens bristande vilja till dialog – har det ökat behovet av informationsutbyte
med facken vid koncernens utländska turbintillverkare. Det finns i Finspång
en rädsla för att förlora produktion och sysselsättning till kollegerna i andra
länder, inte minst i östra Europa (östra Tyskland och Tjeckien). Informa-
tionsbehovet har inte blivit mindre av att facken i Finspång, till skillnad från
under Alstom-epoken, inte längre har plats i det europeiska företagsrådet.
Metall- och tjänstemannaklubbarna i Finspång besöker regelbundet de
utländska fabrikerna för att orientera sig om allt som kan påverka konkur-
renssituationen inom koncernen. 

På ASEA/ABB-tiden uppstod ett liknande behov av informationsutbyte
mellan verkstadsklubbarna i Norden. Det gällde främst de platser där man
kände oro för den egna sysselsättningen och befann sig i ett konkurrensför-
hållande till andra enheter inom den växande koncernen. Allra störst var
informationsbehovet när informationsläget var oklart och man uppfattade
att det fanns en klar risk att förlora produktion. Så var det när ASEA 1986/87
köpte en av sina konkurrenter, finländska Strömbergs. Den fackliga solida-
riteten kan i sådana situationer sättas på hårda prov, men behovet att kon-
trollera tillförlitligheten av den information som kom från den egna före-
tagsledningen och av att skaffa sig kunskap om förhållandena på platserna
med likartad tillverkning gjorde att facken i de båda länderna inte tvekade
att kontakta varandra för ett närmare samarbete. Det påminner om situa-
tionen när det koncernfackliga samarbetet inom ASEA kom igång under bör-
jan av 1930-talet och omfattande strukturrationaliseringar stod för dörren
sedan konkurrenten Luth & Rosén förvärvats. Det finns en ännu tidigare
parallell. När ett av de första koncernfacken inom Metall bildades 1927 av
sju järnbruksavdelningar hängde det direkt samman med den oro för sys-
selsättningen som vållats av brukens samgående i Fagerstakoncernen.156 Idag
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finns huvudkontoren för det som en gång i tiden var ASEA respektive Fager-
sta157 båda utomlands, vilket knappast stillat oron för framtiden.

När det koncernfackliga arbetet inom Norden inleddes var en av svårig-
heterna arbetsgivarnas negativa inställning. Motståndet var dock störst på
centralt håll, främst från SAF och t.ex. dess finska motsvarighet. ASEA/ABB-
ledningens inställning var betydligt mer öppen. Något formellt avtal om kon-
cernfackligt samarbete i Norden vägrade dock ABB Sverige gå med på. Det
blev istället en muntlig överenskommelse som banade väg för en första nor-
disk träff mellan de fackliga organisationerna och ledningen för ABB Sve-
rige (1990). En allvarlig begränsning var att varje land endast tilläts sända
en enda företrädare för vardera arbetarna och tjänstemännen. Utan EU-direk-
tivet om europeiska företagsråd hade något sådant råd inte kommit till stånd
inom ABB. Koncernledningens inställning har vidare medfört att det än idag
inte finns något fungerande världsråd för ABB. 

ASEA:s köp av Strömbergs medförde att den svenska modellen med samar-
bete och dialog mellan företag och fack vann insteg i det senare företaget. En
liknande utveckling kunde urskiljas inom Outokumpu sedan företag och fack
genom köpet av Gränges kopparverksamhet kommit i kontakt med svenska
samarbetsrelationer. Klubben vid Siemens Industrial Turbomachinery i
Finspång (fd Stal-klubben) möter idag fackliga företrädare från turbinverk-
städer i utomnordiska länder med stora skillnader i facklig kultur och parts-
relationer. De mest utvecklade kontakterna har man med fackföreningen på
den plats som mest liknar Finspång och som har den starkaste fackliga tradi-
tionen, dvs. facket vid fabriken i Lincoln i Storbritannien. Av erfarenheterna
från ASEA/ABB och Metallverken/Gränges att döma har det koncernfackliga
samarbetet främst varit en angelägenhet för den nationella nivån. För facken
vid turbinfabriken i Finspång har emellertid koncernkontakterna inom Sve-
rige idag inte alls samma betydelse som tidigare. Eftersom såväl koncernled-
ningen som alla de andra turbinföretagen inom koncernen befinner sig utom-
lands är det mot kollegerna i andra länder som blickarna riktas. 

Några drivkrafter för koncernfackligt 
samarbete – en sammanfattning
När Svenska Metallverken bildades 1942 hade förutsättningarna för koncern-
fackligt samarbete inte kunnat vara bättre. Sedan fyra år tillbaka hade den
handfull verkstadsklubbar som fanns inom branschens båda (stor)företag
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anordnat förberedande avtalskonferenser. Där gick man på egen hand ige-
nom avtalsfrågorna innan man mötte upp till de av förbundet arrangerade
avtalskonferenserna. I samma stund som branschen koncentrerades till ett
enda företag förvandlades de förberedande avtalskonferenserna automatiskt
till koncernträffar. Även fortsättningsvis skulle avtalsfrågorna stå i förgrun-
den vid dessa träffar. Branschens homogenitet och begränsade omfång
underlättade framväxten av fackligt samarbete och innebar att de olika klub-
barnas företrädare hade goda möjligheter att lära känna varandra. Så var det
även under branschens avtalskonferenser – metallverkskonferenserna – som
ägde rum fram till 1961, då de ersattes av ett för alla avtalsområden gemen-
samt avtalsråd. Det ursprungliga initiativet till metallverkskonferenserna kom
från klubbarna själva även om det var förbundet som avgjorde när tiden var
mogen att anordna den första konferensen. Däremot blev verkstadsindust-
rins avtalskonferenser aldrig någon koncernfacklig samlingspunkt, vilket för-
klaras av branschens omfång och heterogenitet.

Redan tidigt under 1900-talet kom ett koncernfackligt samarbete igång
i mindre skala inom vart och ett av de båda stora metallverksföretagen.
Genom att produktionen var likartad levde fackföreningarna under hotet
om flytt av produktion vid arbetskonflikter och produktionsneddragning-
ar, närmare bestämt mellan Upplands Väsby och Finspång resp. mellan Skul-
tuna och Västerås. I det senare fallet gick klubbarna redan från början in
för ett gemensamt kollektivavtal. Inget av de båda västmanländska verken
hade något avtal före 1912 då ett gemensamt avtal efter flera års ansträng-
ningar äntligen kom till stånd. Säkrandet av grundläggande fackliga rättig-
heter var således ett centralt motiv för det koncernfackliga samarbetet under
detta tidiga skede. 

En framträdande drivkraft för framväxten av koncernfackligt samarbete
finns paradoxalt nog i företag som är svåra konkurrenter. När sådana före-
tag hamnar i samma koncern riskerar de att bli utsatta för omfattande struk-
turrationaliseringar eller rentav nedläggning. Så var läget vid t.ex. NFEA i
Ludvika och Luth & Rosén i Stockholm när de införlivades i ASEA-kon-
cernen eller när Fagerstakoncernen bildades. I samtliga dessa fall fungeran-
de hotet om omstrukturering eller andra förändringar som den tändande
gnistan för koncernfackligt samarbete. ASEA:s köp av finländska Strömbergs
följdes av ett akut behov av nordiskt koncernfackligt samarbete och då inte
minst för att få fram tillförlitlig information om koncernledningens planer.
Så länge STAL i Finspång tillhörde ASEA var man ensam turbintillverkare
inom koncernen och saknade således interna medtävlare. Dagens situation
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är helt annorlunda. Inom Siemens-koncernen råder en påtaglig konkurrens
mellan turbinfabriker i olika länder. Oron för sysselsättningen i Finspång
har medfört ett stort behov av information om förhållandena vid koncer-
nens andra anläggningar inom branschen. Kontakterna sker här direkt med
de utländska turbinfabrikernas fackföreningar, medan det europeiska före-
tagsrådet och den koncernfackliga verksamheten inom Siemens Sverige före-
faller ha hamnat något vid sidan av. De internationella kontakterna har även
stärkt samarbetet mellan de svenska arbetar- och tjänstemannafacken vilka
i andra länder ofta motsvaras av en gemensam fackförening. Vidare har arbe-
tare och tjänstemän ett gemensamt intresse av att behålla tillverkning och
utveckling i Sverige. 

Ytterligare en källa till koncernfackligt samarbete står att finna i frågor
som förbundet inte önskade ta upp på central nivå eller förmådde hantera
så att tillfredsställande resultat uppnåddes. Anledningen kunde vara att frå-
gan ansågs höra hemma på företags- eller koncernnivå, såsom fallet var med
många av de sociala frågorna. Flera av dem togs senare om hand av välfärds-
staten i takt med att den byggdes ut. Förbundets bristande vilja eller för-
måga att ta itu med en fråga kunde också bero på att den var ny och att
arbetsgivarna motsatte sig en avtalsmässig reglering. Problemen kunde
naturligt nog bli mest akuta hos företag som var pionjärer på området ifrå-
ga. Så var det inom ASEA under 1930-talet med tidsstudierna och deras kopp-
ling till ackorden. Verkstadsklubbarna efterlyste facklig insyn i de nya tids-
studiemetoderna och i hur ackorden beräknades. Särskilt angelägna var klub-
ben vid det i koncernen nyligen införlivade Luth & Rosén i Stockholm och
klubben vid ASEA i Ludvika, där det nya systemet introducerades något sena-
re. Det var också dessa klubbar som tog initiativet till det fackliga samarbe-
tet inom ASEA-koncernen. ASEA-klubbarna sökte genom samverkan få infly-
tande i en fråga där de befann sig i ett makt- och kunskapsmässigt under-
läge gentemot en offensiv arbetsgivarpart. På liknande sätt förhöll det sig
inom Separatorkoncernen där ett koncernfack bildades redan 1929. Den ome-
delbara anledningen var att förhindra att företagsledningarna vid ackords-
förhandlingar spelade ut de olika klubbarna mot varandra. Inrättandet av
ett effektivt rapportsystem klubbarna emellan blev här ett viktigt vapen.
Behovet av informationsutbyte mellan olika orter spelade likaså ett fram-
trädande roll när koncernfacket inom Fagerstakoncernen bildades 1927.
Arbetsgivarnas försök att ställa arbetarna vid de olika järnbruken inom den
nybildade koncernen mot varandra fick stor uppmärksamhet redan på den
förberedande konferens som hölls året innan. 
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Möjligheterna att få insyn i koncerners beslutande organ var en viktig
drivkraft för det koncernfackliga samarbetet när 1973 års lag om facklig sty-
relserepresentation trädde i kraft. Samma roll spelade 1976 års revidering av
lagen då även dotterbolagens fackföreningar fick rätt till representation i kon-
cernstyrelsen. Inom ASEA bildade LO-klubbarna en samorganisation 1973.
Tre år senare tillkom en samorganisation som även innefattade Stal-klub-
ben och andra klubbar vid ASEA:s dotterbolag. Inom Grängeskoncernen sti-
mulerades den fackliga samverkan sedan en koncernföretagsnämnd (Gränges-
rådet) inrättats 1968. Gränges var ett pionjärföretag när det gällde de anställ-
das medinflytande. Redan 1970 fick arbetarna och tjänstemännen varsin
representant i koncernstyrelsen. Möjligheterna att träffa koncernledningen
gav inte bara en skjuts framåt för samarbetet mellan facken på olika orter,
utan också mellan arbetar- och tjänstemannafacken. De senare bildade till
och med ett gemensamt koncernfack. Inom dotterbolaget Gränges Essem
(metallverksbolaget) infördes 1973 facklig styrelserepresentation, vilket för-
djupade samarbetet mellan verkstadsklubbarna vid metallverken. 

Noter
1 Ett varmt tack till alla intervjuade och till personalen vid Metalls expedition i Finspång

samt vid arkiven där jag samlat in material (se källförteckningen för intervjupersoner
och arkiv). Jag vill också tacka bokens båda redaktörer Lars Lagergren och Annette Thörn-
quist samt Lena Lindgren för värdefulla synpunkter. Kapitlet har skrivits i anslutning
till projekten ”Facket och globaliseringen” (Arbetslivsinstitutet) och ”Arbetsgivarorga-
nisationers kulturer och strategier” (FAS). 

2 Källor till detta avsnitt är bl.a. korrespondens mellan avdelningarna i Finspång, Lud-
vika, Västerås och förbundet (samt mellan klubbar och avdelningar resp. förbundet),
protokoll 29/12 1930 fört vid möte mellan klubbstyrelserna i Västerås och vid Luth &
Rosén, protokoll vid fackliga konferenser inom ASEA-koncernen 26–27/11 1932, 25/26
1933, 21–22/8 1937, 20–21/3 1943, 1–2/4 1944, 1–2/6 1946, 14–15/6 1947, 5–6/6 1948, 28–29/5
1949, 3–4/6 1950, 4–5/8 1951, 7–8/6 1952, 6–7/6 1953, 12–13/6 1954, 4–5/6 1955, 9–10/6
1956, 1–2/6 1957, 7–8/6 1958, 30–31/5 1959, 28–29/5 1960, protokoll för koncernklub-
barnas konferens (tillsammans med ASEA-ledningen) 3–4 1947 och 2–3/9 1961 (Cen-
trala ASEA), protokoll klubbordförandekonferens inom Centrala ASEA 6/12 1957, pro-
tokoll fört vid gemensamma möten med styrelserna för Luth & Roséns och Helios verk-
stadsklubbar 19/2, 18/10 1942, 3/11 1943 (inkl. Svetsmaskinerns klubbstyrelse) och 9/3
1944 (samtliga ASEA-klubbars i Stockholm styrelser), protokoll 31/10 1945 för Stock-
holmsklubbarnas samarbetskommitté, VU-protokoll ASEA-klubbarna i Stockholm
21/11 1956, protokoll Stal-klubben, protokoll Mimerklubben, protokoll ASEA-klubbar-
na i Västerås, VU-protokoll förbundet, sammanställningar av klubbrapporter till samor-
ganisationen i Västerås, verksamhetsberättelser Stal-klubben och avdelning 97 samt De
Geer 1982, Glete 1983, Hjartarson & Knutar 1988. 
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3 Inte långt dessförinnan – hösten 1931 – bildades utifrån en likartad agenda ett koncern-
fack inom SKF (Svenska Kullagerfabriken). De främsta diskussionsfrågorna rörde ackords-
system, tidsstudier och löneläget vid koncernens fyra svenska arbetsplatser (Karlsson 1982,
s. 278ff ). Tidsstudier hade införts redan 1918 i Göteborg. Under mellankrigstiden fun-
gerade SKF som ett utbildningscentrum för tidsstudiemän inom svensk industri (De
Geer 1982, s. 40f ). Även sociala frågor och skyddsarbetet stod på dagordningen under
den första koncernkonferensen. Den senare frågans aktualitet får ses mot bakgrund av
att rationaliseringarna och den starkt uppskruvade arbetstakten under 1920-talet med-
fört en kraftigt stigande olycksfallsfrekvens vid SKF i Göteborg (Beckholmen 1982, s.
134f, 324ff ). En av de allra första skyddskommittéerna i Sverige tillsattes 1930 vid verk-
staden.

4 I andra frågor var enigheten större, men inte i något fall beslutades 1937 om en gemen-
sam förhandlingsframstöt till ASEA. I ett fall (fria överdragskläder) gick man in för likar-
tade framställningar, i de övriga gick kraven vidare till avtalskonferensen. Dit hörde att
ersätta yrkesarbetarebegreppet med antalet år inom metallindustrin som grund för mini-
milönen (för att förhindra godtycke från arbetsgivarens sida), lika skiftprocent vid allt
skiftarbete, högre dagtraktamente och rättvisare dyrortsgruppering (de båda senare kra-
ven efter initiativ från Stal-klubben). 

5 Typiskt för stämningen vid konferensen 1937 var att man inte fattade något klart beslut
om nästa konferens. Istället skulle den klubb som ansåg det nödvändigt att uppträda
gemensamt i någon fråga sända en begäran till Västeråsklubbarna.

6 En av dem rörde krav på enhetliga riktlinjer för skyddsarbetet och att ASEA-ledning-
en ordnade en skyddskonferens. Det avvisades snart av ASEA med motiveringen att ”var-
je verkstad sedan lång tid tillbaka haft sina särskilda bestämmelser” (brev 5/4 1943 från
ASEA till avd 20 Västerås). Man prövade även lyckan i sådana frågor där företaget tidi-
gare avvisat framställningar just med hänvisning till att det inte fick förekomma avvi-
kelser från Västerås. Det gällde önskemålen om senareläggning av semestern och att var-
je klubb skulle få träffa särskild överenskommelse om detta samt om att få tillämpa LM
Ericssons pliktsystem (vid sen ankomst). Även här blev framställningarna resultatlösa.
Angående semesterns förläggning svarade ASEA att den bestämdes centralt av Verkstads-
föreningen. 

7 Bertil Andersson var även avdelningens ordförande 1938–48 samt ledamot av förbun-
dets överstyrelse 1946–48 och 1957–68.

8 Klubbstyrelseprotokoll Stal-Lavals verkstadsklubb i Nacka 1/10 1962 samt protokoll från
extra klubbmöte 9/10 1962.

9 Även Stal-klubben i Norrköping deltog vid 1959 års konferens (men varken vid den före-
gående eller efterföljande konferensen).

10 Intervju med Gunnar Andersson 22/10 2005.
11 Främst årliga möten i ASEA-koncernens sjuk- och begravningskassa (ASB).
12 På dagordningen stod skyddsfrågor, företagsekonomi, utländsk arbetskraft och gemen-

samma förhandlingsfrågor. Förbundsordföranden Åke Nilsson och förbundsombuds-
man Henry Karlsson (tidigare klubbordförande vid STAL i Finspång) medverkade. Kur-
sen ägde rum på förbundets kursgård Gladtjärn i Dalarna och finansierades delvis av
förbundet. Se styrelseprotokoll Stal-klubben 1/11, 11/12 och 20/12 1966.

13 Ibid. 20/12 1966.
14 Klubbens studieledare Carl-Gunnar Svensson bevistade konferensen som ägde rum i

Hälsingborg (protokoll Stal-klubben 31/8 1971). 
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15 Intervju med Anders Bergman 26/10 2005. Företrädare för Stal-klubbarna i Finspång,
Ludvika och Torps bruk möttes sommaren 1973 för att diskutera representationen i
STAL:s styrelse (klubbprotokoll Stal-klubben 3/8 1973).

16 Intervju med Jan Karlsson 16/9 2005.
17 Ibid.
18 Protokoll fört vid överläggningar i Västerås 16 mars 1973 mellan klubbordföranden från

ASEA:s verkstadsklubbar inom Moderbolaget /ABB verkstadsklubb Västerås/.
19 Pär Axelssons rapport 23 maj 1973.
20 Protokoll fört vid ASEA verkstadsklubbars samorganisations sammanträde 18 maj 1973

i Västerås.
21 Kritiken framfördes av Hans Andersson, klubbordförande i Ludvika. Protokoll fört vid

samorganisationens möte 2/12 1980 i Västerås.
22 Pär Axelsson konstaterade apropå den senaste klubbkonferensen ”att det idag är ett ytterst

svagt intresse för denna verksamhet”. Protokoll fört vid ASEA-klubbarnas samorgani-
sationsmöte för moderbolaget i Västerås 27/5 1983. Vid arbetskommittémötet 15/3 1984
konstaterades att frågan om slopandet av klubbkonferensen ännu inte var löst. 

23 Intervju med Jan Karlsson 16/9 2005.
24 Vid Metalls ASEA-kurs i företagsekonomi kom 8 från moderbolaget och 11 från dot-

terbolagen. Den mycket uppskattade koncernkursen hölls på Skåvsjöholm 9–15 juni 1974
(protokoll samorganisationen 16/8 1974).

25 Övriga klubbar var från Västerås (moderbolaget), Ludvika (moderbolaget), Stockholm
(Liljeholmens Kabel), Örnsköldsvik (Hägglund & Söner) och Surahammar (Suraham-
mars bruk). Det betyder att fyra av de sex största klubbarna kom från dotterbolagen.
Inbjudan till träff 1/4 1976 angående samarbete mellan verkstadsklubbarna inom ASEA-
koncernen.

26 Skrivelse 11/8 1976 från samorganisationen till verkstadsklubbarna angående den nya lagen
om styrelserepresentation för de anställda.

27 Protokoll från samorganisationens möte i Göteborg 1/10 1976. Av stadgarna för LO-
medlemmarnas samorganisation vid ASEA-koncernen framgår att endast dotterbolag
med fler än 25 LO-medlemmar har rätt att utse ledamöter till samorganisationen.

28 Protokoll fört vid Samorganisationens och representanter från koncernklubbarnas sam-
manträde i Västerås 4/3 1977.

29 Protokoll fört vid Samorganisationens möte i Ludvika 2/9 1977 samt skrivelse samma
datum.

30 Protokoll fört vid LO-medlemmarnas samorganisation vid ASEA-koncernens möte i
Västerås 24/2 1978.

31 Av moderbolagets 40 verkstadsklubbar 1974 (inkl. de mindre klubbarna) tillhörde 28
Metall och 12 Elektrikerna. Sammanställning gjord av Västeråsklubbens ordförande Pär
Axelsson 5/9 1974.

32 Protokoll fört vid ABB och ASEA koncernklubbars samorganisations möte 29/3 1990
i Västerås.

33 Första gemensamma LO-PTK-konferensen hölls under september 1985.
34 Protokoll fört vid Samorganisationen Moderbolaget möte 26/9 1985 i Helsingborg samt

13/11 1985 och 27/11 1986 i Västerås. Se även protokoll fört vid ASEA-koncernklubbars
konferens 27/9 1985 i Helsingborg.

35 Björn Alarik ”Hantering av koncernfrågor”, PM framlagt vid samorganisationens möte
16/3 1979 (s 2f ). Samorganisationens AU kontaktade hösten 1978 Arbetslivscentrum för
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att få hjälp med att finna praktiska lösningar på en gemensam hantering av koncern-
frågor. På så sätt drogs forskaren Björn Alarik in i arbetet.

36 Protokoll samorganisationen 4/3 1977 i Västerås.
37 Det framhölls av en deltagare vid samorganisationens möte 28/8 1981 i Helsingborg.
38 Alarik ”Hantering av koncernfrågor” (se tidigare fotnot), s. 5.
39 Intervju med Jan Karlsson 20/10 2005.
40 Protokoll fört vid ASEA-koncernklubbars samorganisations möten 10/12 1985 och 8/4

1986 i Västerås.
41 Intervju med Stig Stolpe 4/10 2005.
42 Protokoll samorganisationen 29/8 och 7/11 1991 samt 19/3 1992 (ang. uppsägningen av

bolagiseringsavtalet).
43 Jan Karlsson var även facklig representant i STAL:s bolagsstyrelse och i ASEA:s kon-

cernstyrelse. Det föranledde åtskilliga resor runt om i Sverige för att träffa såväl fackli-
ga representanter som företrädare för företagsledningarna. 

44 Protokoll samorganisationen 27/2 1976 i Västerås. 
45 Vid samorganisationens möte 6/6 1980 i Helsingborg beslöts att Västerås och Ludvika

skulle driva MTM-frågan. Se även skrivelsen till moderbolagets klubbar med anledning
av detta möte samt protokollet för samorganisationens arbetskommitté 24/10 1980.

46 Gemensam uppsägning beslöts vid moderbolagets samorganisations möte 8/6 1979. Krav
på samordning om penningfaktorerna framfördes av Ludvikaklubben på mötet 5/12 1983.

47 Intervju med Jan Karlsson 16/9 2005.
48 A/S Per Kure var sedan 1910-talet dotterbolag till ASEA med transformatorer och hus-

hållsapparater som huvudprodukter (Glete 1983, s. 140). Brev 20/10 1956 från Per Kure-
klubben till Helios verkstadsklubb. 

49 Protokoll från sammanträde i ASEA-koncernens samorganisation för LO-medlemmar
7/3 1980 i Västerås.

50 Protokoll fört vid ASEA-klubbarnas samorganisationsmöte för moderbolaget i Västerås
27/5 1983.

51 Protokoll fört vid LO-medlemmarnas samorganisation vid ASEA-koncernen möte i Väs-
terås 24/2 1978 och 19/5 1978.

52 Sydafrikafrågan stod på dagordningen under åtskilliga år. 1986 förhandlade samorgani-
sationen under pågående strejk med koncernledningen om ASEA:s engagemang i
Sydafrika (AU-möten 19/2 och 4/1 1986). Strejken medförde bl.a. en klart förbättrad
anställningstrygghet vid fabriken i Sydafrika (Koncernens samorganisation 8/4 1986).
Inför den förestående bojkotten av sydafrikanska varor fördes hösten 1986 nya förhand-
lingar med koncernledningen (ibid 6/11 1986). Året därpå sålde ASEA sina aktier i det
sydafrikanska bolaget till den sydafrikanske huvudägaren (ibid 20/3 1987). 

53 Samorganisationens AU 22/8 1978. En strejk vid ASEA i Brasilien uppmärksammades
av AU 6/11 1979.

54 Ibid. 19/12 1979.
55 Protokoll från samorganisationens, inom ASEA-koncernen, sammanträde 21/9 1979 i

Kristianstad.
56 Skrivelse 5/2 1980 från verkstadsklubben i Ludvika till samorganisationens AU.
57 Kursens uppläggning presenterades vid samorganisationens möte 10/12 1985. Även

klubben i Oslo deltog i kursen (AU 19/2 1986).
58 AU-möte 1/4 1986.
59 Möte moderbolagets samorganisation 15/8 1986 i Stockholm.
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60 Ahlskog 1992, s. 41.
61 Möte koncernens samorganisation 6/11 1986 i Piteå.
62 Ahlskog 1992, s. 41.
63 Möte med AU och informationsgruppen 23/11 1986. Företagens ovilja att låta fackliga

företrädare från Finland och Sverige träffas och få information från bolagen kritisera-
des våren 1987 av Nordiska Metall (möte AU 5/3 1987). 

64 Informella kontakter tolererades dock enligt en överenskommelse från juni 1986 (Möte
med koncernens samorganisation 20/3 1987 i Västerås).

65 Elvander & Elvander 1995, s. 218f.
66 Protokoll koncernens samorganisation 1/9 1987 i Västerås.
67 Ibid.
68 Möte koncernens samorganisation 5/11 1987 i Alingsås.
69 Minnesanteckningar vid informationsgruppens träff 20/4 1988 i Stockholm.
70 Från Sverige deltog förhandlingsgruppen samt Jan Karlsson (ibid.). Se även Ahlskog 1992,

s. 43.
71 Möte koncernens samorganisation 2/9 1988 i Västerås.
72 Samorganisationens AU 27/1 1989.
73 Protokoll koncernens samorganisation 30/8 1989 i Stockholm.
74 Ibid. 23/11 1989 i Ludvika.
75 Ännu en konferens hölls under hösten. Hösten 1991 hade man gått varvet runt och avver-

kat fyra nordiska träffar. Se vidare Ahlskog 1992, s. 49f, 62f, Overnasjonalisering og med-
bestemmelse, s. 27, Venneslan & Ågotnes 1993, s. 128ff, Schiller 1993, s. 54, Protokoll kon-
cernens samorganisation 11/9 1990 i Stockholm.

76 Elvander & Elvander 1995, s. 226f.
77 Ahlskog 1992, s. 68f.
78 Ibid., s. 81.
79 Ibid., s. 77.
80 Intervju med Stig Stolpe 4/10 2005.
81 15 storföretag 1998/99 – Tema ägande, s. 94f.
82 Elvander & Elvander 1995, s. 222f.
83 Intervju med Stig Stolpe 4/10 2005.
84 Bygger till stor del på intervju med Jan Karlsson 16/9 2005.
85 Produktionen numera överflyttad till Görlitz i östra Tyskland, där verkstaden moder-

niserats och byggts ut. Görlitz-enheten uppfattas i Finspång som en svår konkurrent
inom koncernen.

86 Källor till detta avsnitt är bl.a. korrespondens mellan avdelningarna i Finspång, Väs-
terås, Skultuna och förbundet, protokoll metallverkskonferenser (avtalskonferenser) 20/9
1927, 22/9 1928, 21/9 1929, 22/9 1934, 22/9 1937, 23/9 1942, 25/9 1945 etc, protokoll för-
beredande avtalskonferenser (koncernkonferenser) 10/8 1940, 1–2/8 1942, 28–29/8 1943,
26–27/8 1944, 11–12/8 1945, 15/8 1953, protokoll metallverksklubbarna i Finspång och
Västerås, VU-protokoll förbundet, verksamhetsberättelser för metallverksklubben i
Finspång, avdelning 97 samt Metallindustriarbetareförbundet (1916), Metallarbetaren
17/10 1925, Av kamplust och gott mod, Carlsson 1943, Lindström 1979 och Wickbom 1997.

87 Essem-Nytt Finspongsverken juni 1966.
88 Ett uttryck för detta var att representanter för de anställda och Grängesledningen under

1974 utarbetade ”gemensamma ramar och normer för personalpolitiken”, vilka antogs
efter remissbehandling ute i företagen. Gränges Årsredovisning 1975.
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89 Förutom direktionen och förvaltningscheferna ingick från början 24 lokalt utsedda
fackrepresentanter, vilka med tiden blev ännu fler. Avsikten var att rådet skulle bli en
viktig kontaktlänk mellan koncernledningen och de anställda ”rörande både aktuella
problem och den mer långsiktiga utvecklingen” (bildtext, s. 7 Gränges Årsredovisning
1968). År 1970 kompletterades Grängesrådet med ett AU (Gränges Årsredovisning 1970). 

90 Volvos koncernnämnd informerade på ett tidigt stadium fackföreningarna om stora stra-
tegiska frågor (Alarik 1979, s. 41ff, Elvander & Elvander 1995, s. 123ff ).

91 Sund 1998, s. 86.
92 LO-klubbarna inom koncernen hade en egen, tämligen informell ”samverkansgrupp”

som kom till stånd i samband med att Gränges 1970 på försök införde facklig styrelse-
representation. Sedan lagen om facklig styrelserepresentation permanentats 1976 ville
Metall formalisera LO-fackens koncernsamverkan, vilket Byggnads dock motsatte sig
(intervju med Lennart Wedin 29/9 2005).

93 Smith 1971, s. 148.
94 På LO-sidan utsågs Bengt Carlsson, Metall Göteborg (ersättare: Anders Hjalmar, Gruv

Grängesberg) och på tjänstemannasidan Karl Erik Nergård, SIF Grängesberg (ersätta-
re: Rolf Sundberg SIF Finspång) Essem-Nytt Västeråsverken juni 1970.

95 Intervju med Lennart Wedin 29/9 2005.
96 Det blev på LO-sidan Gunnar Velander (Södertälje) med Lennart Wedin (Upplands

Väsby) som suppleant. De utsågs av en konferens i maj för LO-klubbarnas ordföran-
den inom Gränges Essem (Styrelseprotokoll Gränges Essems verkstadsklubb Finspång
29/3 1973).

97 Vid en konferens med LOs klubbordföranden inom Gränges Essem i Stockholm val-
des Inge Carlsson, Finspång som representant i Gränges Aluminiums styrelse och Ing-
emar Lundin, Västerås som representant i Gränges Metallverkens styrelse (Klubbpro-
tokoll Gränges Essem Finspång 3/2 1974). 

98 Styrelseprotokoll Gränges Essems verkstadsklubb Finspång 29/3 1973. 
99 Intervju med Lennart Wedin 29/9 2005.

100 När det 1979 föreslogs att en central förhandlingskommitté skulle tillsättas inom
Gränges koncernfack för att handha i första hand MBL-frågor var det inte okontrover-
siellt. Klubbarna ville slå vakt om sin självständighet och själva sköta förhandlingarna.
Det framgår av diskussionen i styrelsen för Gränges Aluminiums verkstadsklubb i
Finspång (se protokollet 12/4 1979). I frågor som berörde enskilda klubbar fordrades
därför klubbens mandat för att förhandlingskommittén skulle kunna träda in och för-
handla (intervju med Bengt Andersson 31/10 2005). 

101 Det bestod av två huvudskyddsombud, en läkare och en säkerhetsingenjör. Huvudskydd-
sombudet Bengt Andersson, Finspång tillhörde koncernhälsorådet alltsedan starten 1978
(Protokoll 2/10 1978 Gränges Aluminiums verkstadsklubb Finspång).

102 Gränges Årsredovisning 1975.
103 Intervju med Bengt Andersson 31/10 2005.
104 Essem-Nytt Finspongsverken april 1973 och augusti 1973 samt Finspångsnytt nr 1 1974. Se

även Lagergren 2003, s. 148ff.
105 Intervju med Lennart Wedin 29/9 2005.
106 Löntagarkonsulten (Anne-Marie Jonsson) utsågs 1976 för att i ekonomiska frågor

”informera och biträda de anställdas representanter i Gränges AB styrelse och Gränges-
rådet” samt att informera företagsnämnderna i dessa frågor (Gränges Årsredovisning 1975
och 1976). Under början av 1975 hade SAF-LO-PTK undertecknat ett avtal om eko-
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nomikommitté och arbetstagarkonsult (som under vissa förhållanden kunde utses av
de fackliga organisationerna). 

107 Före Wedin hade Anders Hjalmar (Gruv) och Lennart Lindgren (avdelningsordföran-
de i Oxelösund) haft uppdraget som facklig koncernsamordnare. Anders Hjalmar efter-
trädde 1975 Lennart Lindgren som LO-representant i Gränges koncernstyrelse. Wedin
var koncernsamordnare på heltid fram till årsskiftet 1978/79, under 1979 på halvtid. Åren
1972–79 var Wedin klubbordförande i Upplands Väsby. På PTK-sidan var Stig Legén
koncernsamordnare (30 % av heltid). 

108 En begäran om formell facklig representation i koncernens ledningsgrupp avslogs av
koncernchefen med motiveringen att den hade en renodlad arbetsgivarfunktion (Jonsson
1981, s. 71). 

109 Citatet återgivit i Jonsson 1981, s. 67
110 Jonsson 1981, s. 70f.
111 Ibid., s. 59.
112 Gustafsson anställdes av SIF, SALF, Metall och företaget som ”samrådsman” för att hand-

ha samarbetsfrågorna inom Gränges Essem. Formellt var han anställd av företaget, men
hade samtidigt en fri roll. 

113 Essem-Nytt Västeråsverken augusti 1970.
114 Intervju med Bengt Gustafsson 14/10 2005.
115 Till skillnad från förslagsverksamheten var sjukkassan reglerad genom kollektivavtal.

Intervju med Lennart Wedin 29/9 2005.
116 Protokoll Metallverkens klubbstyrelse (Finspång) 21/6 och 1/8 1972.
117 Max Fagerstedt var fackligt aktiv vid Gränges Weda i Upplands Väsby 1979–80. Året

därpå kom han till Finspång för att 1982 börja arbeta på Gränges Metallverken. Han
var ombudsman inom Finspångsavdelningen 1995–2001.

118 Intervju med Max Fagerstedt 15/9 2005.
119 Aluminiumsmältverket i Sundsvall, som producerade råaluminium, förvärvades av

Svenska Metallverken 1949 och såldes vid årsskiftet 1997/98. 
120 Intervju med Lars Axelhed 9/11 2005.
121 SIF-klubben är gemensam för alla fyra Sapa-företagen i Finspång. I Vetlanda är det på

samma sätt.
122 Intervju med Lars Axelhed 9/11 2005.
123 Årsberättelse 1915 avdelning 97. Se även brev 14/12 1915 från förbundet till avdelning 97. 
124 Brev 11/6 1913 från förbundet till avdelning 97.
125 Årsberättelse 1916 avdelning 97 samt Carlson 1943, s. 85.
126 Protokollet fortsätter: ”I praktiken verkar nämligen detta system så att t.o.m. arbetare

som arbetar nattskift köras hem på natten sedan det som är instämplat på orderlistan
färdigställts.” (Protokoll fört vid avtalskonferens för Sv Metallverken i Västerås och Skul-
tuna samt Finspongs Metallverk i Stockholm 22/9 1928).

127 Motionen betonade den fackliga sidans brist på expertis inom området vilket gjorde
det svårt att effektivt tillvarata arbetarnas intressen. Tidsstudierna ansågs syfta till ”en
hetsig och onormal arbetstakt som för arbetarna i längden måste verka utslitande” (Pro-
tokoll Sv. Metallindustriarbetareförbundets kongress 1938, s. 174).

128 Tjugo år med arbetsstudieavtalet, s. 14f.
129 Även löneförhållanden, skyddsarbete och sjukkassorna stod på dagordningen. Genom

att jämföra löner, arbetsförhållanden m.m. kunde koncernfacket förhindra att företa-
get överflyttade produktion till fabriker med sämre villkor (Åkerman 2003, s. 47f ).
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130 Vid den första koncernkonferensen deltog styrelserna för klubbarna vid Separator och
Pumpseparator i Stockholm, Baltic och Centrifug i Södertälje samt Separators Gjute-
rier i Tullinge (konferensprotokoll 16/11 1929). Från 1931 deltog även klubben vid Svens-
ka Stålpressnings AB i Eskilstuna. År 1932 förlade ”Separatorkoncernens Arbetares Sam-
organisation” för övrigt sin konferens i juli till Eskilstuna (brev 16/8 1932 från Separa-
tors verkstadsklubb till förbundet). 

131 Redan under den andra koncernkonferensen diskuterades hur ackorden beräknades vid
tidsstudier. Diskussionen fortsatte nästa koncernkonferens då det uppdrogs åt koncern-
fackets AU (arbetsutskottet bestod av klubbarnas ordföranden) att arbeta vidare med
frågan. Tidsstudiefrågan dominerade konferensen 25 april 1931 (den fjärde i ordning-
en), men bordlades med motiveringen ”att vi för närvarande ej kunna få några änd-
ringar i det pågående systemet, utan vi måste nog lära oss och studera, så att vi blir mer
insatt i frågan och få ett bättre grepp om den”, men man beslöt också att klubbarna av
företagen skulle begära kopior på tidsstudiekorten och att resultatet skulle rapporteras
”i de gängse månadsrapporterna klubbarna emellan” (Protokoll fört vid Separatorkon-
cernens verkstadsklubbars konferens i Södertälje 25/4 1931). Se även konferensprotokoll
16/11 1929, 26/4 och 25/10 1930). 

132 De Geer 1982, s. 40, Johansson 1990, s. 50f.
133 Protokoll metallverksklubben Finspång 19/9 1952.
134 En partssammansatt kommitté inom verkstadsindustrin var överens om att experiment

med arbetsvärdering borde göras. ASEA hade gått före utan att invänta överläggning-
arna mellan huvudorganisationerna och utan medverkan av arbetarparten och istället
ensidigt infört ett system för vissa nyckelyrken. Förbundet ville vänta till systemet prö-
vats vid försöksföretag.

135 På förbundsordföranden Åke Nilssons fråga varför klubbarna inte tog upp frågan till
diskussion med arbetsgivaren svarade Harton Kimming från Mekaniska verkstaden i
Västerås: ”vi törs inte, ty vi behärskar inte frågan. Det måste vara samordning innan
det kan bli resultat.” Åke Nilsson vidhöll att klubbarna först måste ta upp frågan lokalt.

136 Vid Volvofackets koncernkonferens 1955 i Skövde avslöjades att Volvo tillämpade en
betydligt lägre s.k. penningfaktor i Skövde än i Göteborg. Avtalskonferensen i början
av året hade redan sagt ja till det avtalsförslag som VF och Metall framförhandlat. För-
utom avsevärda löneökningar innehöll det en överenskommelse om MTM inkl. rikt-
linjer för lokala MTM-avtal och informationsskyldighet innan MTM började tilläm-
pas. Ute på fältet var motståndet betydligt större än vad som framgick av den nära nog
enhälliga avtalskonferensen. I Göteborg segrade kommunisterna i klubbstyrelsevalet en
kort tid efter undertecknandet av 1955 års centrala MTM-avtal. I Skövde var klubbsty-
relsen kommunistisk sedan 1954, men socialdemokraterna återtog makten i början av
1956. Så småningom tystnade de fackliga protesterna mot MTM både i Skövde och Göte-
borg. En medlemsopinion växte fram för att få till stånd en avtalsmässig reglering. I
Skövde godkändes ett förslag till MTM-avtal av en stor majoritet på ett klubbmöte i
december 1956. Den kommunistiskt styrda göteborgsklubben gick i slutet av 1956 med
på en sorts MTM-avtal. Se Sundgren 1978, s. 10f, 15f, 22f, Stråth 1988, s. 87ff, Glim-
stedt 1993 kapitel 9, Glimell 1997 kapitel 4.

137 Glimstedt 1993, s. 216.
138 Mellan 1919 och 1976 var Sveriges kommuner indelade i olika dyrortsgrupper för att ange

levnadskostnadsnivån i de enskilda kommunerna. Dyrortsgrupperingen ändrades från
sju grupper till nio under 1930-talet, sedan till fem 1947, fyra 1953, tre 1962 och endast
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två 1971. Enligt Nationalencyklopedin var systemet, som utgick från prisjämförelser utför-
da av Socialstyrelsen, kontroversiellt ”då det ansågs gynna storstäderna, och det kriti-
serades bl.a. från landsbygdshåll för att ta alltför liten hänsyn till skillnader i service,
utbildning och kommunikationer”.

139 Förbundets VU svarade Ludvikaavdelningen att man ”vid flera tillfällen uppmanats att
ordna dylika konferenser för olika arbetargrupper tillhörande olika koncerner”, men att
man alltid avböjt (brev 28/10 1932 från förbundet till avd 100 Ludvika samt VU-proto-
koll 27/10 1932).

140 Brev 7/3 1931 från Luth & Roséns verkstadsklubb till förbundet resp. förbundets svars-
brev 13/3 1931. 

141 Tillverkningen vid den senare överfördes till Linköping efter andra världskriget.
142 Innan lundaavdelningen gjorde sin förfrågan hade klubben vid armaturfabriken i Lund

tagit initiativet till ett samarbete mellan klubbarna vid Nordiska Armaturfabrikens verk-
städer. Klubbarna var eniga om att kontakter i form av brevväxling var otillräcklig och
planerade därför att sammankalla en konferens (brev 27/4 1926 från avdelning 7 (Lund)
till förbundsstyrelsens VU och förbundets svar 30/4 1926 samt VU-protokoll). 

143 Protokoll fört över förhandlingarna vid konferens med de avdelningars ombud som sortera
under den av Svenska Handelsbanken bildade koncernen av järnbruk. Sammanträdet hållet
i Fagersta den 13:e november 1926 (bifogat korrespondens mellan avd. 132 Fagersta och
förbundet).

144 Brev 27/4 1927 från avd 132 till förbundet.
145 Brev 29/4 1927 från förbundet till avd 132.
146 Hösten 1927 utsågs fagerstaavdelningens styrelse till samorganisationens VU. Det

påminner om den centrala roll som Västerås fick för det fackliga samarbetet inom ASEA-
koncernen. Till skillnad från inom ASEA- och metallverkskoncernerna antogs stadgar
för samorganisationen redan under dess första år. Ett halvsekel bland järnarbetare i Fagers-
ta, s. 92f, Andersson 2005, s. 134.

147 AB Separator bytte 1963 namn till Alfa Laval AB. Andra ledet i namnet syftar på upp-
finnaren av separatorn, Gustaf de Laval, som också var en av ångturbinens pionjärer.
Tetra Pak köpte 1993 Alfa Laval och sålde år 2000 bolaget vidare till Industri Kapital. 

148 Brev 5/3 och 28/10 1929 från Centrifugs verkstadsklubb till Pumpseparators verk-
stadsklubb. Vid den första koncernkonferensen diskuterades om ett särskilt bransch-
avtal för separatorindustrin var en framkomlig väg för att få upp lönerna inom denna
hårt rationaliserade bransch. Sedan det visat sig att meningarna var delade hänsköts frå-
gan till branschavtalskommittén i vilken klubben vid Pumpseparator hade en represen-
tant. Däremot enades man om att av koncernledningen kräva att arbetstillgången utjäm-
nades mellan de olika verkstäderna (Protokoll fört vid Separatorkoncernens verk-
stadsklubbars styrelsekonferens i Södertälje 16/11 1929).

149 Brev 11/2 1928 från förbundet till avd 20 Västerås.
150 Koncernfacket fick då tillfälle att uppmärksamma förbundsstyrelsen på vad man ansåg

vara angelägna frågor. Inför sin ankomst till Fagersta orienterades Andersson om vilka
frågor avdelningarna önskade få uppsatta på dagordningen, bl.a. arbetslösheten, olyck-
sfallsförsäkringen och skyddsarbetet, senaste avtalsuppgörelsen och arbetstidens förkort-
ning. Vid återkomsten till Stockholm lämnade Gunnar Andersson en utförlig rapport
till VU. Av denna framgår att det var nära att konferensen uttalat sig kritiskt om den
senaste avtalsuppgörelsen och att förbundsledningen inte gjort tillräckligt i arbetslös-
hetsfrågan (arbetslösheten varierade mellan 16 och 56 procent vid de olika bruken). Brev
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30/9, 3/10, 16/10, 20/10 1930 från avd 132 till förbundet resp. svarsbrev 3/10, 20/10 1930.
Rapport till VU daterad 27/10 1930.

151 Karlsson 1982, s. 278.
152 LO 80-rapporten, s. 334f, 354f. I de av Metall 1981 antagna stadgarna infördes en para-

graf om koncernfackligt samarbete.
153 Fackföreningsrörelsen och de multinationella företagen, s. 81ff.
154 Protokoll Landsorganisationens kongress 1976 del 1, s. 943.
155 Ibid., s. 951.
156 Vid den konferens som föregick samorganisationens bildande framhöll konferensens

sekreterare, fagerstaavdelningens expeditör Karl Persson, att han var övertygad om att
de olika bruksledningarna hade ett nära samarbete och att de försökte komma under-
fund med arbetarnas svagaste punkt inom koncernen.

157 Fagerstas rostfria rörelse köptes 1984 av Avesta Jernverk. Åtta år senare gick Avesta AB
samman med British Steel Stainless till Avesta Sheffield. Bolaget, som snart blev brit-
tiskt, förlade huvudkontoret till Sverige. I samband med att Avesta Sheffield 2001 slogs
samman med Outokumpu Steel till Avesta Polarit flyttades huvudkontoret till Finland,
varvid den fackliga representationen i koncernstyrelsen försvann. Samtidigt lades stål-
och ämnesvalsverket i Degerfors ned. Se Blomqvist & Murhem 2003, s. 188ff.
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ANNETTE THÖRNQUIST

Asbestproblemets hantering 
vid en verkstadsindustri
STAL i Finspång 

Jag minns från 50-talet hur springpojkarna i verkstäderna tuggade bitar av
asbestduk till små kulor som användes som ammunition i ärtbössorna.1

Inledning 
på hösten 1975 kom det stora asbestlarmet i Sverige. Det var ett av fle-
ra dramatiska arbetsmiljölarm under 1970-talets första hälft. Bly, kadmium,
lösningsmedel och epoxilim är exempel på andra risker som skapade stor
oro, både bland berörda anställda och bland allmänheten. Samtliga risker
fanns vid industrierna i Finspång. Detta kapitel inriktar sig på asbestrisken.
Syftet är att studera hur detta problem hanterades av arbetsgivare och fack
samt andra berörda på STAL-LAVAL Turbin AB (i fortsättningen endast
STAL), vilket var det storföretag i Finspång som använde asbest i störst
omfattning.2 Att valet har fallit på asbestproblemet beror inte endast på att
asbest var en vanlig och allvarlig arbetsmiljörisk inom bl.a. verkstadsindustrin.
Asbestriskens hantering är också ett tacksamt problem att studera om man
vill ge en bild av arbetarskyddets allmänna utveckling på lokal och natio-
nell nivå under efterkrigstiden. 

Den omedelbara anledningen till asbestlarmet var att läkaren Anders
Englund vid studier av det centrala cancerregistret hade funnit en anhop-
ning av dödsfall i den ovanliga cancerformen malignt mesoteliom bland per-
soner som hade arbetat med asbest.3 Malignt mesoteliom, som vanligen endast
benämns mesoteliom, är en mycket elakartad tumör som oftast angriper lung-
säcken.4 Den kan även i sällsynta fall påträffas i bukhinnan, vilket kan bero
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på att asbestfibrerna har svalts. Mesoteliomfallen anses till ca 80 procent vara
orsakade av yrkesmässig asbestexponering. Englund påvisade åtta dödsfall i
mesoteliom bland metallarbetare vid AB Bofors-Nohab i Trollhättan. De drab-
bade hade isolerat järnvägsvagnar och ånglok med bl.a. blå asbest (krokido-
lit), som med avseende på cancerrisken anses vara ännu farligare än vit asbest
(krysotil). Dessutom fann han ett 20-tal fall bland anställda vid Statens Järn-
vägar, SJ, av vilka flera hade varit lokförare. Redan 1969 tydde Englunds pre-
liminära resultat på att asbestarbetare inte endast kunde drabbas av asbestos
(asbestdammlunga) utan också av cancer, vilket var känt även från flera inter-
nationella studier. Arbetsmedicinska institutet, där Englund vid denna tid
bedrev sin forskning, gav då bl.a. ut en informationsskrift om riskerna och
sedan 1968 pågick en yrkeshygienisk undersökning om användningen av
asbest, det s.k. asbestosprojektet.5

Särskilt oroande var att mesoteliom kunde utvecklas efter relativt kort-
varig kontakt med asbest. Utländska studier visade att även hustrur till arbe-
tare i asbestgruvor, som hade handskas med asbestförorenade kläder, och barn
som hade lekt med asbest, långt senare kunde få mesoteliom. Liksom andra
sjukdomar, som förorsakas av oorganiskt damm, tar det dock vanligen årtion-
den att utveckla asbestos och andra asbestrelaterade sjukdomar. För meso-
teliom kan det ta upp till 50 år.6

Asbest är ett sammanfattande namn på mineral av fiberstruktur, som till
största delen består av magnesium- eller järnsilikat. I Sverige, liksom i andra
länder, har främst vit asbest använts i industriell produktion. Asbest är eld-
fast, har god hållfasthet och låg värmeledningsförmåga, vilket ligger till
grund för dess användning som isolerings- och friktionsskydd. Mineralet
utvinns ur gruvor i främst Kanada, Ryssland, Sydafrika och Australien.
Asbest kan användas i ren form eller blandas med exempelvis cement, gum-
mi och plast. De nål- eller trådformade fibrerna, som spjälkas på längden, är
flexibla och kan kardas, spinnas och vävas.7 Numera är användningen av asbest
förbjuden i många länder. Det är de mikroskopiskt små asbestfibrerna
(mindre än 0,003 mm i diameter) som är de farligaste, eftersom de kan föl-
ja med ner i de finaste lungblåsorna och skada vävnaden. Detta ger upphov
till asbestos, en obotlig dammlungsjukdom, som kännetecknas av en fort-
skridande lungfibros, dvs. en kraftig tillväxt av bindväv (ärrvävnad). Efter-
hand blir lungan allt stelare och lungkapaciteten minskar med svår andnöd
och hjärtproblem i framskridna stadier. De som har arbetat med asbest får
vanligen svålliknande förtjockningar av bindväv i bröstkorgsväggen s.k. pleu-
raplack, som i regel inte leder till funktionsnedsättningar. Asbest kan även
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förorsaka lungcancer, i synnerhet i samband med tobaksrökning, som ökar
risken dramatiskt. Det finns däremot inget känt samband mellan rökning och
mesoteliom.8

I en riksdagsmotion år 1972 krävde läkaren och riksdagsledamoten John
Takman m.fl. inom vänsterpartiet kommunisterna totalförbud för asbest. Tak-
man underströk att asbestrisken rörde folk även utanför industrin. Asbest fanns
exempelvis i broms- och andra friktionsbelägg i fordon samt i byggnader som
isolerats med asbest eller som hade rör, ventilationstrummor, vägg- och tak-
beklädnader av asbestcement. Eftersom asbest uppskattningsvis förekom i
omkring 3 000 olika industriprodukter, varnade internationella forskare för
att asbest kunde bli en lika stor cancerrisk som tobaksrökning.9 Motionen led-
de till en livlig debatt inom myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer.
Asbest förbjöds dock inte, men Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar rörande
asbest skulle skärpas. Bland de fackliga organisationerna yrkade vid denna tid
särskilt Byggnads på förbud. Bygghälsan hade sedan några år tillbaka gjort egna
studier, som bl.a. bekräftade att den inom byggbranschen vanligt förekom-
mande sprutisolering var mycket hälsovådlig. Även om vissa företag inom bygg-
nads-, varvs- och verkstadsindustrierna hade börjat avveckla asbesten på fri-
villig väg, användes ännu vid mitten av 1970-talet stora mängder asbest och
asbesthaltiga produkter i landet.10 Det var först genom Englunds rapport på
hösten 1975 som medvetandet om asbestens risker, och då särskilt cancerris-
ken, fick verkligt genomslag i samhället. Till detta bidrog också den omfattan-
de massmediala bevakningen kring rapporten. Blå asbest förbjöds i princip i
de nya, skärpta anvisningarna som hade antagits på sommaren 1975 och som
skulle träda i kraft den 1 oktober samma år. Likaså förbjöds sprutisolering med
asbesthaltigt material annat än i sluten apparatur samt annan isolering med
asbest. Förbuden utökades dock snabbt efter asbestlarmet till att omfatta även
nyinstallation av asbestcementprodukter samt därefter successivt även flertalet
andra asbesthaltiga produkter.11

Många fall av mesoteliom även vid STAL
På STAL i Finspång, ett av Sveriges ledande högteknologiska verkstads-
industriföretag inom ASEA-koncernen, användes asbest sedan gammalt för
främst isolering av ångrör och heta delar i turbiner samt för att förhindra
för snabb avkylning av komponenter vid svetsning. Under 1960-talet använ-
des även blå asbest för isolering av turbiner under provning. Dessutom sprut-
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isolerades en del turbiner manuellt med vit asbest vid slutmonteringen. STAL
slutade använda asbest för sprutisolering i början av 1970-talet och övergick
då till Vermiculite, ett järn-, magnesium- och aluminiumsilikat, som rekom-
menderades av Arbetarskyddsstyrelsen.12 När det stora asbestlarmet kom i
september 1975, hade företaget avvecklat användningen av lös (riven) asbest
och även det mesta av asbesthaltiga produkter vid nyproduktion. Samma
vecka som nyheten om mesoteliomfallen i Trollhättan slogs upp i pressen
skickade företagsledningen vid STAL ut ett internt meddelande om hante-
ringen av kvarvarande asbesthaltiga material på företaget i syfte att infor-
mera och lugna de anställda. Det förefaller rimligt att företaget i detta läge
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även ville förbereda sig inför eventuella frågor från massmedias sida. I det-
ta meddelande konstaterades, inte utan stolthet: ”Det är kanske symptoma-
tiskt att förra måndagen när Nohab råkade i svårigheter ringde de hit för
att konsultera oss.”13

Idag, 30 år senare, vet vi att flera fall av mesoteliom har konstaterats även
bland dem som arbetade på STAL. Under perioden 1979–2001 anmäldes 4
fall till Arbetarskyddsstyrelsens (numera Arbetsmiljöverkets) arbetsskadere-
gister, ISA, alla under 1990-talet.14 Under de senaste fyra åren har ytterliga-
re 2 fall konstaterats enligt uppgift från Metalls verkstadsklubb på STAL och
från de anställdas medicinfond. Samtliga drabbade är män i åldern 44–68
år. Enligt samma källor har det därutöver funnits fall bland äldre arbetare
både av mesoteliom och asbestrelaterad lungcancer, men dessa uppgifter har
inte kunnat bekräftas närmare.15

Även sex fall av mesoteliom hitintills är emellertid anmärkningsvärt
många med tanke att det handlar om en så pass ovanlig tumör. Förutom
mesoteliomfallen hade sex fall av misstänkt asbestos anmälts till Yrkesinspek-
tionen år 1978, men endast 1 fall av klar asbestos finns registrerat i ISA under
perioden 1979–2001.16 ISA omfattar dock normalt inte pensionärer, vilka van-
ligen är starkt överrepresenterade bland dem som drabbas av asbestrelate-
rade sjukdomar. Av de drygt 100 nya fall av mesoteliom bland män i hela
landet som anmäldes till Socialstyrelsens cancerregister år 2002 var omkring
70 procent 65 år eller äldre. Det finns således inga uppgifter om hur många
personer som totalt sett har drabbats av asbestrelaterade sjukdomar under
årens lopp på grund av sitt arbete vid STAL. Detta torde gälla även många
andra företag som inte varit involverade i yrkesmedicinska studier, där man
systematiskt följt upp exposition, sjukdom och dödlighet. Om man enbart
går efter uppgifter från ISA får man således generellt sett räkna med en under-
rapportering när det gäller sjukdomar som ofta yppar sig först i pensions-
åldern.17

Vid landets tidigare asbestcementfabriker har förekomsten av asbestrela-
terade sjukdomar och dödsfall följts upp sedan nedläggningarna i slutet av
1970-talet. Antalet fall av mesoteliom vid dessa företag, där stora mängder
asbest hanterades kontinuerligt, ger en jämförelsegrund till utvecklingen vid
STAL. Från slutet av 1970-talet till mitten av 1990-talet hade yrkesmedici-
narna funnit 16 fall av mesoteliom bland cirka 2 177 undersökta män som
hade arbetat vid fabriken i Lomma, 2 fall av 244 män vid fabriken i Var-
berg och 1 fall av 925 män i Köping. Inga fall upptäcktes bland kvinnor. Vid
fabriken i Lomma hade även blå asbest använts i viss mån (mindre än 5 pro-
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cent av den totala asbestförbrukningen) och vid fabriken i Varberg hade både
blå och brun asbest använts (upp till 20 procent av förbrukningen).18 Under
hösten 2004 påvisade en liknande studie 5 fall av mesoteliom bland 162 män
som hade arbetat vid företaget E-box i Dalsland före 1972, vilket väckte upp-
märksamhet i massmedia. De drabbade hade tillverkat sjunkboxar av asbest
för stålverksindustrin och fram till 1965 hade även blå asbest använts.19

Hur hanterade då arbetsgivaren och facket på STAL asbestrisken, hur age-
rade läkarna och yrkesinspektörerna och vad säger detta om arbetarskyddets
allmänna utveckling vid företaget? Tidsmässigt ligger tonvikten i studien på
1960- och 1970-talen. Med ”facket” avses Metalls avdelning 97 och dess verk-
stadsklubb vid företaget. Enstaka tjänstemän och arbetsledare drabbades ock-
så av asbestrelaterade sjukdomar, men tjänstemannaorganisationerna har inte
undersökts inom ramen för denna studie. 

Källmaterialet kommer huvudsakligen från metallarbetarfackets arkiv
och den partsgemensamma skyddstjänstens arkiv på STAL samt från Yrkes-
inspektionens (Arbetsmiljöinspektionens) distrikts arkiv i Linköping. Det
fackliga materialet består främst av diverse handlingar rörande asbestfrågan
och arbetarskyddet samt mötesprotokoll och verksamhetsberättelser från
avdelningen och verkstadsklubben. Handlingarna från Yrkesinspektionen i
Linköping omfattar främst spridda meddelanden, protokoll och anteckning-
ar rörande yrkesinspektörernas besök samt arbetsskadeanmälningar och
rapporter från företaget. Det har inte varit möjligt att ta del av andra skrift-
liga handlingar från företaget än de som finns i skyddstjänstens arkiv samt
sådana som återfinns i Yrkesinspektionens och fackets arkiv. Skyddstjänstens
handlingar består av protokoll från den partssammansatta huvudskyddskom-
mittén samt från de likaså partssammansatta skyddsgrupperna för olika avdel-
ningar i verkstäderna, vilka 1975 ersattes med en miljökommitté. Till detta
kommer historiker samt PM och cirkulär från företaget rörande asbestfrå-
gan. Förutom det skriftliga källmaterialet har intervjuer med företrädare för
både facket, företaget samt enskilda anställda, läkare, ingenjörer och andra
involverade i arbetarskyddet på STAL givit värdefull information. 

Två modeller för arbetarskyddets hantering 
Arbetarskyddets hantering mellan arbetsgivare och arbetstagare kan med för-
del studeras utifrån från två idealtyper, dvs. modeller eller konstruktioner
av en generaliserad verklighet. Den ena är den s.k. svenska modellens parts-
samarbete, som växte fram under mellankrigstiden och som innebar att
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arbetsgivare och fack skulle samarbeta under organiserade former som i prin-
cip jämbördiga förhandlingsparter. Den andra är arbetsgivarledd safety
management, som har sina rötter i den amerikanska Safety Movement-rörel-
sen. Denna uppstod inom amerikanska storföretag under 1900-talets förs-
ta årtionden som en del av den tayloristiska managementrörelsen och har
följaktligen sitt ursprung i ett annat system för arbetsmarknadsrelationer-
nas organisering än det svenska. 

Bakgrunden till det ökade intresset för arbetarskyddet och framväxten av
olika strategier för dess hantering var att den tilltagande mekaniseringen och
rationaliseringen hade lett till en kraftigt ökning av antalet anmälda olycks-
fall, även om andelen allvarliga olyckor började sjunka. Olycksfallen, som
var särskilt många i högkonjunkturerna, innebar inte endast problem för
de anställda utan förorsakade även stora störningar i produktionen. På ILO:s
internationella arbetskonferens i Genève 1929 rekommenderades därför att
arbetsgivare och anställda skulle samarbeta i arbetarskyddet under organi-
serade former. I Sverige hade frågan tagits upp året innan på den s.k. arbets-
fredskonferensen mellan staten och arbetsmarknadens huvudparter, som hade
sammankallats på initiativ av den nytillträdda högerregeringen. Syftet var
att få till stånd fred på den oroliga arbetsmarknaden genom frivilliga över-
enskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Särskilt arbetsgivarna ville
undvika lagstifting på arbetsmarknaden. Samtidigt skulle man främja ratio-
nalisering, tillväxt och ökad sysselsättning. I denna kontext sågs även arbe-
tarskyddet som en viktig fråga. Vid konferensen tillsattes en kommitté,
”arbetsfredskommittén”, som arbetade fram konkreta förslag även för den
lokala skyddstjänstens organisation. Bland annat föreslogs partsgemensam-
ma skyddskommittéer och skyddsronder.20 

Idén om ett samarbete mellan organiserade parter på arbetsmarknaden
fick fastare fotfäste efter den ekonomiska världskrisen i början av 1930-talet
och fastställdes år 1938 i det s.k. Saltsjöbadsavtalet mellan Landsorganisa-
tionen, LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Fyra år senare slöts
ett centralt arbetarskyddsavtal, som angav principerna för den lokala säker-
hetstjänstens organisering och som skulle ligga till grund för avtal på lägre
nivåer. Samtidigt bildade LO och SAF ett centralt samarbetsorgan, Arbetar-
skyddsnämnden, för att stödja det lokala säkerhetsarbetet ute på företagen.21

Arbetarskyddet blev den första konkreta frågan för det organiserade parts-
samarbetet inom ”den svenska modellen”, även om det inom detta sakom-
råde också fanns lagstiftning.22 Med ett organiserat samarbete menas här för-
handling och kompromisser mellan arbetsmarknadens organiserade parter.
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Hur detta samarbete fungerade i praktiken var ytterst avhängigt av makt-
relationerna mellan parterna. Samarbete i denna bemärkelse innebär såle-
des inte att det inte existerar intressemotsättningar mellan parterna. Arbe-
tarskyddet har aldrig haft någon särställning som ”samförståndsfråga” mel-
lan arbete och kapital, vilket ofta har hävdats både i den politiska och
vetenskapliga debatten. Däremot kan det i denna fråga, liksom i andra, fin-
nas sammanfallande intressen mellan parterna.23

Medan den svenska modellen för arbetarskyddet och andra arbetsmark-
nadsfrågor byggde på centraliserad självreglering mellan arbetsmarknadens par-
ter och samarbete med staten var den bärande tanken i The Safety Movement
att olycksfallsbekämpningen skulle vara en arbetsgivarstyrd och företagsintern
angelägenhet samt en integrerad del i den tayloristiska rationaliseringsrörel-
sen och managementstrategin.24 Arbetarskyddet koncentrerades på olycks-
fallen, som främst ansågs bero på att arbetarna agerade vårdslöst, dvs. inte
på brister i själva arbetsmiljön. Följaktligen ansågs botemedlet i första hand
vara upplysning och uppfostran av arbetarna. Säkerhetstjänsten skulle vara
hierarkiskt uppbyggd och baserad på individuella relationer. Skyddspro-
paganda i ord och bild och kampanjer för att hålla nere olycksfallen var vik-
tiga inslag, liksom skyddskommittéer med representanter för både företags-
ledning, arbetsledning och arbetare. Dessa kommittéer var dock starkt före-
tagsstyrda.25 Trots det var honnörsordet även här ”samarbete”, men det var
således en kvalitativt annan form av samarbete än det inom ramen för den
”svenska modellens” arbetsmarknadsrelationer. Intressemotsättningen mel-
lan arbete och kapital erkändes inte och facket ansågs i princip överflödigt.26

The Safety Movements idéer spreds snabbt till andra industriländer
under mellankrigstiden, bl.a. genom ingenjörer som besökte USA och via
ILO. Många arbetsgivare tilltalades av konceptet för att det var företagsstyrt,
men också för det fokuserade på olycksfallsbekämpningen. Arbetsgivarna såg
i allmänhet klarare ekonomiska motiv för att bekämpa olycksfall än för att
förebygga yrkessjukdomar, för vilka även skyddslagstiftningen släpade efter.
Olycksfallen förorsakade direkta störningar och merkostnader i produktio-
nen. Yrkessjukdomarna utvecklades däremot i allmänhet efter lång tid, kan-
ske först efter den anställde gått i pension. Att förebygga yrkessjukdomar
krävde dessutom ofta dyrbara investeringar, medan bekämpningen av olycks-
fallen enligt The Safety Movement främst handlade om disciplinering av de
anställda, vilket inte var så resurskrävande. Delar av The Safety Movement-
konceptet, särskilt rörande skyddskommittéer, kampanjer och propaganda,
integrerades i det svenska arbetarskyddet, men med den viktiga skillnaden
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att företag och fack skulle samarbeta som likvärdiga parter. I praktiken kun-
de dock ”samarbetet” vara dominerat av företagen. Man kan såldes inte för-
vänta sig att den ”svenska modellen” alltid tillämpades i sin renodlade form
(dvs. som en idealtyp) ens i Sverige. Frågan är snarare hur stora avstegen
från den var vid olika företag. Därför är det analytiskt sett fruktbart att rela-
tera den faktiska utvecklingen av arbetarskyddet på företaget till de renod-
lade idealtyperna. 

Asbest och asbestprevention i Sverige
I Sverige, liksom i andra industriländer, ökade förbrukningen av asbest kraf-
tigt efter andra världskriget. Importen av obearbetad asbest kulminerade vid
mitten av 1960-talet med drygt 20 000 ton per år. Närmare 90 procent
utgjordes av vit asbest och omkring 2/3 användes till asbestcementproduk-
ter, varav huvuddelen förbrukades inom landet. Asbest användes dessutom
som förstärkning i lim, färg, plastmattor, fogmassa och packningar samt inom
asbesttextilindustrin för att exemplifiera några användningsområden utöver
de som inledningsvis nämndes. Förbrukningen av asbest och asbestproduk-
ter sjönk dramatiskt från mitten av 1970-talet till följd av asbestlarmet och
de följande förbuden. Vid slutet av 1970-talet var importen av obearbetad
asbest nere i omkring 1 000 ton per år. 

Det var känt redan vid sekelskiftet 1900 att inandning av asbestdamm kun-
de leda till lungfibros, men först omkring 1930 fick man genom en yrkesme-
dicinsk studie av engelska asbestarbetare en klarare uppfattning om proble-
mets omfattning. Det ledde till att de engelska myndigheterna började infö-
ra krav på dammförebyggande åtgärder och medicinsk kontroll av arbetare.
Till följd av asbestindustrins hårda motstånd begränsades dock dessa åtgär-
der till tillverkningen av asbestprodukter, dvs. de gällde inte den farliga bryt-
ningen och bearbetningen av asbest.27 På 1930-talet kom även de första medi-
cinska fallrapporterna om en ökad lungcancerfrekvens bland asbestossjuka.
Under de följande två årtiondena påvisades ett klart sådant samband genom
studier genomförda på uppdrag och bekostnad av asbestindustrin i England.
Industrin förhindrade att resultaten publicerades, men sambandet offentlig-
gjordes sedermera genom andra undersökningar. I början av 1960-talet be-
kräftade flera studier ett sedan länge misstänkt samband mellan asbestexpo-
nering och mesoteliom.28

I Sverige blev asbestos en i lag ersättningsberättigad yrkessjukdom år 1950.
Vid denna tid hade ännu inga fall av asbestos registrerats, men det existe-
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rade inte heller några undersökningar med avseende på denna risk förrän
efter det första fallet av asbestos hade diagnostiserats år 1953. Flera fall upp-
täcktes kort därefter inom varvsindustrin i Göteborg, där fartyg isolerades
med asbest. Det ledde till att yrkesinspektören i distriktet meddelade att and-
ningsmask skulle användas.29

Asbestos har många likheter med silikos (stendammslunga), som orsakas
av kvartsdamm. Båda dessa dammlungsjukdomar utvecklas vanligen först
efter lång tids exposition för det skadliga dammet och i tidiga stadier påver-
kas i regel inte arbetsförmågan. Sjukdomarna kan dessutom fortskrida även
om expositionen avbryts. För silikos, som hade inkluderats i lagen om ersätt-
ning för vissa yrkessjukdomar redan 1931, fanns det sedan 1938 en Kunglig
Kungörelse om medicinsk undersökning av anställda i miljöer med ”syn-
nerlig fara” för silikos. Dessa undersökningar skulle ske i samband med
anställningen och därefter periodiskt och de skulle utföras av besiktnings-
läkare utsedda av myndigheterna. Eftersom kungörelsen 1963 utsträcktes till
att omfatta även asbestos och andra dammlungsjukdomar utöver silikos, är
det motiverat att redogöra något för dess logik. Med ”synnerlig fara” avsågs
sådana miljöer där man genom redan inträffade fall visste att det fanns risk
för invalidiserande silikos, dvs. fall där arbetsförmågan var nedsatt minst 10
procent. Eftersom sådana fall kunde vara berättigade till livränta för att täcka
inkomstbortfall, var försäkringsekonomiska motiv länge framträdande för
myndigheternas bedömning av omfattningen av den medicinska övervak-
ningen. År 1963 vidgades formuleringen till ”särskild fara” för ”dammlunga”,
men först på 1970-talet ökades omfattningen av de undersökta radikalt. Det
gällde i stort sett även asbestexponerade.30

De som vid de initiala undersökningarna ansågs särskilt disponerade för
lungsjukdomar skulle inte tillåtas att påbörja arbete med denna riskbild,
medan de som arbetade i sådan miljö skulle omplaceras om de efter hand
visade tecken på begynnande dammlunga. Inriktningen på medicinsk pro-
fylax, som länge kännetecknade silikospreventionen, innebar således inte
att dammlunga förebyggdes i egentlig mening för dem som ansågs friska
nog att arbeta i dessa miljöer. För att förebygga sjukdom krävdes även tek-
nisk profylax, t.ex. dammbekämpande åtgärder. Däremot var det mindre
risk för att anställda insjuknade i invalidiserande sjukdom under sitt
yrkesverksamma liv. Man kan tillspetsat säga att staten reglerade arbetar-
na i stället för arbetsmiljön. Den medicinska övervakningen på en arbets-
plats kunde dessutom lätt inge en känsla av att problemet var under kon-
troll, även om nödvändig teknisk profylax saknades. Kungörelsen var mer

250 | Annette Thörnquist



framgångsrik för att begränsa försäkringskostnader än att förebygga sjuk-
dom.31

Visserligen vidtogs dammförebyggande åtgärder på många arbetsplatser
på frivillig väg, men det dröjde till omkring 1970 innan Arbetarskyddssty-
relsen började utfärda specifika anvisningar om teknisk profylax mot sili-
kos utöver de allmänna bestämmelserna i arbetarskyddslagen om skydd mot
damm. Vad beträffade asbestrisken kom sådana anvisningar 1964, i samband
med att asbestos inkluderades i kungörelsen om medicinsk undersökning
och övervakning. Enligt asbestanvisningarna var arbetsgivaren skyldig att
informera de anställda om asbestriskerna, sörja för ett betryggande skydd
mot asbestos och om möjligt ersätta asbesten med annat, mindre farligt eller
ofarligt material. Asbestanvisningarna innehöll även vissa råd om förebyg-
gande och skyddande åtgärder mot dammutveckling, t.ex. befuktning, ven-
tilation, inbyggda arbetsplatser och utsugningsanordningar. Om inte detta
var möjligt skulle andningsmasker användas. Anvisningarna, som huvud-
sakligen var rådgivande, följdes dock dåligt ute på företagen.32 Asbestos var
den enda asbestrelaterade sjukdom som nämndes i asbestanvisningarna, som
ändrades först 1975. Cancerrisken togs således inte upp, inte heller de spe-
ciella riskerna med blå asbest, även om det sades allmänt att riskerna kun-
de variera med olika typer av asbest. 

Yrkesinspektionens policy gentemot arbetsgivarna var sedan gammalt
”övertygelsen väg”, dvs. rådgivning och samarbete snarare än förelägganden
och förbud.33 Denna policy, som också kan ses som en del av den ”svenska
modellens” samarbetspolitik mellan arbetsmarknadens parter och staten, kun-
de principiellt sett vara framgångsrik i den meningen att den byggde på för-
troende mellan myndigheter och företag, men den kunde naturligtvis också
innebära eftergifter till företagen. Från fackföreningsrörelsen sida kritisera-
des ofta Yrkesinspektionen för att föra en noninterventionspolitik, även efter
1949 års förstärkta arbetarskyddslag och Arbetarskyddsstyrelsens tillkomst.
Det var dock problematiskt för LO och det socialdemokratiska partiet att inom
ramen den svenska samarbetspolitiken driva krav om strängare arbetar-
skyddslagstiftning och striktare statlig kontroll i direkt motsättning mot SAF:s
vilja. Detta var med andra ord ett inbyggt problem i den ”svenska model-
len”. Mot denna bakgrund blev preventionen rörande särskilt yrkessjukdo-
marna, som arbetsgivarna var mindre benägna att frivilligt bekämpa, i hög
grad en fråga om de lokala parternas intressen, medvetande och makt att defi-
niera problemen och bestämma riktlinjerna för dessas lösning.34
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Asbest på STAL
Asbest hade använts sedan gammalt på STAL för isolering av heta delar i
turbinerna och för isoleringen av ångrör från de ångpannor som användes
då turbinerna provkördes. Även ångpannorna var isolerade med asbest, i det-
ta fall blå asbest. Rörledningarna i prov- och montagehallarna i Ljungströms-
verkstaden, som tillhörde de äldre verkstäderna, var omkring 100 meter långa.
För att få ut så mycket effekt som möjligt i maskinerna fick ångan inte kylas
av. Dessutom måste man kunna handskas med de varma rören och maskin-
delarna.35 Efter det att STAL gick samman med AB de Lavals Ångturbin i
Nacka (1959), flyttades tillverkningen av marinturbiner till Finspång. Före-
taget blev under 1960-talet världsledande på turbiner för större handelsfar-
tyg. Under 1960-talet ökade även produktionen av större ångturbiner för
industrin och för kraftverken.36 Marinturbinerna skulle sprutisoleras med
asbest, vilket hade påbörjats i Nacka i slutet av 1950-talet.37 Denna isole-
ringsmetod, som i varierande omfattning användes även för andra typer av
turbiner, var billigare vid reparationer än den traditionella metoden med
”kuddar” eller ”madrasser” av asbestduk fylld med riven asbest. Vid repa-
rationer av maskiner med sådan isolering måste kanske hela beklädnaden
rivas bort. Dessutom släppte den ifrån sig mycket damm vid hanteringen.38

Hur gick då isoleringen av turbiner och anslutande rördelar till? Isolering-
en skedde i två etapper under tillverkningsprocessen. I den första omgång-
en gällde det provkörningarna, dvs. då effekt och funktion testades. Blå asbest
användes då som fyllning i ”kuddar” eller ”madrasser” (om det var fråga om
större stycken), vilka lades runt ångrör, flänsar och andra delar som skulle
isoleras.39 Denna typ av isolering tillverkades av montörerna själva eller ock-
så av dem som arbetade vid sprutisoleringen. Isoleringen syddes fast runt
de komponenter som skulle isoleras. Efter provkörningen kläddes isolering-
en av och kunde sedan i allmänhet användas upp till tre gånger. ”Kuddar-
na” och ”madrasserna” kunde även fyllas med vit asbest för permanent iso-
lering i vissa turbiner. Det var naturligtvis mycket hälsovådling att hands-
kas med lös asbest, i synnerhet den blå varianten. 

Varför användes då den extremt farliga blå asbesten? Enligt Claes Westin,
som var en av de många montörer som under 1960-talet arbetade med blå
asbest vid provkörningarna, användes denna typ av asbest främst för att den
upplevdes som mer följsam vid modellering än den vita. Han utesluter inte
heller att det kunde ha varit en prisfråga. När han började som montör på
företaget i början av 1960-talet fanns det ett lager blå asbest i panncentra-
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len, vilket användes vid reparationerna av ångpannorna. Man kunde även
hämta ut blå asbest på förrådet. Westin menar att man inte gjorde så stor
skillnad på olika sorter av asbest, utan tog det som fanns att tillgå. I vissa
fall dränktes asbesten in med olja, vilken brann vid höga temperaturer. Den
omslutande asbestduken brast då ofta och den kolnade blå asbesten dam-
made ännu mer när isoleringen efter provkörningen revs bort. Någon gång
kring mitten av 1960-talet upphörde användningen av blå asbest i ”kuddar”
och ”madrasser” och man övergick till att använda mineralull som stopp-
ning istället. Även vit asbestfyllning ersattes av mineralull. Montörerna kom
dock i kontakt med både blå och vit riven asbest vid reparationer av turbi-
nerna, då gammal, ofta intorkad och därför mer dammande isolering skul-
le rivas bort och nya provkörningar skulle göras.40 Alla dessa moment var
mycket hälsofarliga.

Efter provkörningarna isolerades turbinerna permanent med bl.a. asbest.
I detta led var särskilt sprutisoleringen ett synnerligen farligt arbetsmoment
eftersom det skedde med tryckluft. Liksom i fråga om annat indusridamm,
intensifierades dammutvecklingen och därmed riskerna för yrkessjukdom
med bruket av tryckluftsdrivna verktyg och maskiner. Sprutisoleringen var
också ett mycket mer uppmärksammat arbetsmoment från myndigheternas
sida än den nog så farliga asbesthaneringen vid monteringen. Stellan Nor-
berg, som sprutisolerade med asbest under så gott som hela 1960-talet, berät-
tar att riven vit asbest från en slang och vatten från en annan sprutades på
de komponenter som skulle isoleras med hjälp av tryckluftpistol som även
fungerade som blandare (se bild s. 244). Massan måste sedan formas med
murslev och putsas när den hade stelnat. På ett underlag av stålnät täcktes
sedan isoleringen med ett lager av asbestcement, som tillreddes av asbest-
mjöl och vanlig cement och som sedan formades till för hand. När cemen-
ten hade stelnat till ett hårt yttre hölje skulle detta putsas med smärgelduk.
Alla typer av isolering var ett grannlaga arbete, som krävde gott handlag och
stor vana. Förarbetet då asbesten hälldes från säckar i maskinen för utmat-
ning var mycket dammande, liksom tillredningen av asbestcementen. Vid
besprutningen var massan visserligen våt, men eftersom sprutmunstycket
hade olika ventiler för asbest och vatten, gällde det att se till att vattenstrå-
len slogs på först och stängdes av sist, så att inte torr asbest spreds. Även
om massan var våt vid applicieringen, uppstod dammutveckling genom det
höga lufttrycket. Dessutom dammade spilld massa som torkat. Det gällde
därför att hålla golvet vått.41

I sprutisoleringen var vanligen en eller två arbetare sysselsatta med själ-
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va besprutningen och formningen, medan flera andra av och till arbetade
med tillredningen av sprutmassan. Sprutisoleringen var först belägen i
anslutning till montaghallen i Ljungströms-verkstaden i en av de gropar i
golvet, som tidigare hade använts vid balansering av rotorer, men flyttades
år 1964 till den nybyggda de Laval-verkstaden, i den del av hallen där pack-
ning av turbiner och maskindelar ägde rum. Sprutisolerarna och deras med-
hjälpare arbetade även med isolering av rör. För detta ändamål användes
asbestrep, som lindades tätt, bankades ut och därefter försågs med ett höl-
je av platta kopparband för att hålla isoleringen på plats. Även detta arbe-
te var mycket riskabelt, eftersom snörena liksom väven släppte ifrån sig damm
vid hanteringen.42

I närheten av asbestbesprutningen fanns även en box för sprutmålning
samt den s.k. trianläggningen, där man avfettade maskindelar med lösnings-
medlet trikloretylen.43 Eftersom lösningsmedel liksom rökning skadar slem-
hinnorna i luftvägarna, ökade riskerna för att hälsovådligt damm skulle föl-
ja med ner i lungorna. Det fanns alltså flera risker som kunde förstärka
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varandra i denna del av de Laval-verkstaden. Det var också många som indi-
rekt exponerades för det farliga dammet, både här och i de lokaler där mon-
tering, provning och reparationer av turbiner ägde rum. Samma principi-
ella problem fanns även i andra delar av verkstäderna, där man inte isole-
rat hanteringen av hälsovådliga ämnen. 

Vid monteringen av rördelar och ventiler m.m. i turbinerna användes
packningar av gummibunden asbest som tätning i flänsar, snäckhus och ven-
tiler. Packningarna skars till för hand av flak som kunde vara upp till en
knapp centimeter tjocka. Dessa packningar brändes efterhand fast vid
metallen. Vid reparationer slipades sådana avlagringar bort med hjälp av tryck-
luftsdrivna verktyg, vilket gav upphov till mycket damm av hög asbesthalt.
Förutom vid montering och reparation av turbinerna användes asbestduk,
asbestpapp och annat asbesthaltigt material i varierande omfatting på olika
ställen i verken. Vid svetsning av legerade komponenter användes asbest-
dukar eller ”madrasser” för att förhindra för snabb avkylning, som kunde
leda till sprickbildning.44 Användningen av asbest var således både spridd
på olika ställen i verkstäderna och varierade i olika stadier av arbetsproces-
serna. Dessa förhållanden, som var vanliga inom verkstadsindustrin, gjor-
de riskbilden mindre överskådlig och kunde ge arbetsgivarna argument för
att inte i förstone ta itu med problemet utöver vad som gällde de mer tving-
ande kraven från myndigheterna. 

En omständighet som ökade riskerna med asbestexponeringen var att
tobaksrökning var tillåten i arbetslokalerna, om än inte i direkt anslutning
till arbetsplatser med stor brandrisk. Många var storrökare, vilket inte bara
medförde att mer damm inhalerades på grund av att flimmerhåren i luft-
vägarna skadades. Kombinationen asbest och rökning innebar som antytts
en kraftig förstärkning av risken för lungcancer. Risken för att få i sig de
farliga asbestfibrerna och andra skadliga ämnen ökade även genom att
arbetarna ofta åt sin matsäck vid maskinerna. Fram till 1960-talet var dess-
utom tvättmöjligheterna dåliga i verkstäderna. Bland annat saknades det
tvättställ på toaletterna. Även senare, då de sanitära förhållandena hade för-
bättrats, var det inte vanligt att man tog sig tid att tvätta händerna före mål-
tider om de intogs invid bearbetningsmaskinerna. Många arbetade delvis
på ackord och kunde i viss mån styra sin inkomst. Även i prov- montage-
hallarna åt man ofta matsäck vid maskinerna. Vid provkörningar stängdes
inte turbinerna av för raster, eftersom det var för omständligt och skulle ha
blivit kostsamt för företaget.45

Behovet av särskilda bänkar och bord för måltider i monagehallarna var
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en infekterad fråga mellan parterna, vilket också fick konsekvenser för
exponeringen av farliga ämnen. I början av 1960-talet avvisade verkstads-
ledningen krav från fackets sida på fler sittplatser med motiveringen att arbe-
tarna tidgare inte hade använt de bänkar och bord som ställts ut i verkstä-
derna, utan föredrog att äta vid sina maskiner. Samma argument användes
för att inte installera nya utsugningsfläktar i ett par bås för svetsning i plåt-
slagaravdelningen. Arbetarna satte ju inte på fläktarna.46 Att arbetstagare föl-
jer givna föreskrifter och använder säkerhetsutrustning är en skyldighet i lag
och naturligtvis en förutsättning för att arbetarskyddet skall fungera. Där-
emot kan försummelser från arbetstagarnas sida aldrig ge arbetsgivaren rätt
att inte vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Arbetsgivaren har alltid haft det
yttersta ansvaret för arbetarskyddet. 

Säkerhetstjänsten 
Innan parternas hantering av asbestrisken på STAL behandlas, skall något sägas
om hur arbetarskyddet var ordnat på företaget. En organiserad säkerhetstjänst
med representanter för företaget och facket hade etablerats 1928, dvs. redan
samma år som arbetsfredskonferensen satte fokus på bl.a. arbetarskyddet.47

Genom en ändring i arbetarskyddslagen 1931 stärktes skyddsombudens ställ-
ning och deras uppgifter specificerades. På STAL utsågs nu ett skyddsombud
för varje huvudavdelning i verkstäderna samt ett huvudskyddsombud. Enligt
Helmer Larsson, legendariskt huvudskyddsombud på verkstadssidan under
perioden 1946–1971 och skyddsombud sedan 1935, sammanträdde säkerhets-
tjänsten två gånger om året under 1930-talet.48

I den vetenskapliga debatten om den ”svenska modellens” utveckling har
som nämnts arbetarskyddet ofta framställts som något av en fredad zon, som
inte berördes så mycket av intressemotsättningarna på arbetsmarknaden och
i samhället i stort. Man har då bl.a. pekat på att skyddskommittéer fortsat-
te arbeta under krisåren i början på 1930-talet, då samarbetet på nationell
nivå fick ett bakslag.49 Själva existensen av en skyddskommitté säger dock
inte mycket om huruvida det i praktiken fanns ett fungerande partssamar-
bete i den ”svenska modellens” mening, dvs. att arbetsgivare och fack age-
rade som i princip likvärdiga förhandlingsparter och att facket hade ett reellt
inflytande över arbetarskyddet. Säkerhetstjänsten kunde vara mycket domi-
nerad av företagen även om den formellt var organiserad enligt den svens-
ka samarbetsmodellen. Det var STAL, som kommer att visas, ett gott exem-
pel på, åtminstone fram till senare delen av 1960-talet. 
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Säkerhetstjänsten vid STAL omorganiserades 1943 i enlighet det centrala
arbetarskyddsavtalet, vilket bl.a. innebar att antalet skyddsombud ökade och
mötena i skyddskommittén blev frekventare. Det är symptomatiskt att före-
tagsledningen presenterade den nya organisationen som SAF:s rekommen-
dationer till medlemsföretagen. Det hade varit mer adekvat att tala om att
principerna hade utarbetats gemensamt av LO och SAF och fastslagits i ett
samarbetsavtal. Vid mitten av 1940-talet inrättades 3 undergrupper, s.k.
skyddsgrupper till skyddskommittén, som i fortsättningen skulle kallas
huvudskyddskommitté. I skyddsgrupperna skulle alla skyddsombud (med
ersättare) för de olika avdelningarna vara anslutna. På flera storföretag
tillämpandes en liknande organisation för att avtalets normer bättre skulle
kunna uppfyllas. På STAL kom initiativet från skyddsingenjören och hade
sanktionerats av säkerhetskommittén. Bakgrunden var att olycksfallen trots
ansträngningar hade ökat och genom skyddsgrupperna ville man öka intres-
set för arbetarskyddet bland skyddsombuden. I skyddsgruppernas möten
skulle, förutom skyddsombuden för respektive avdelningar, säkerhetsingen-
jören och ett av de numera två huvudskyddsombuden delta med säkerhets-
ingenjören som sammankallande. Bägge omorganiseringarna presenterades
som direktiv från företagsledningen snarare än som partsgemensamma över-
enskommelser.50

En av det centrala samarbetsorganet Arbetarskyddsnämndens viktigaste
uppgifter var att utarbeta utbildningsprogram, vilket gjordes i samarbete med
Brevskolan och bildningsförbunden. Utbildningen i arbetarskyddet förank-
rades därmed i folkrörelsernas organisatoriska infrastruktur och traditionellt
demokratiska utbildningsmetodik, studiecirkeln, även om andra studieme-
toder också användes. STAL organiserade dock huvudsakligen interna utbild-
ningar för skyddsombud och arbetsledare. Dessutom ordnades återkomman-
de skyddsträffar och samkväm för skyddstjänstens funktionärer. Den inter-
na utbildningen, som delvis samordnades med grannföretaget Metallverken,
byggde inte på studiecirkeln utan på konventionella undervisningsmetoder
med föredrag och information av läkare, yrkesinspektörer och säkerhetsingen-
jörer.51 STAL behöll den interna utbildningen även sedan man på mot slu-
tet av 1960-talet i högre grad började använda Arbetarskyddsnämndens stu-
diematerial. Den interna utbildningen höll i sitt slag hög standard och var
uppskattad bland skyddsombuden, men systemet väckte efterhand kritik från
andra metallavdelningar och verkstadsklubbar som höll sina kurser i samar-
bete med ABF.52 Utbildningssystemet på STAL markerade att skyddstjäns-
ten skulle vara en företagsintern och företagsledd angelägenhet samt en
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inbyggd del i produktionen, dvs. principer som förde tankarna till ameri-
kansk safety management.

Även om skyddstjänsten i praktiken länge dominerades av företaget och
det därför knappast förekom ett utvecklat partssamarbete i den ”svenska
modellens” djupare mening, ansågs den vara mycket välorganiserad. De
Laval-verkstaden betraktades under 1960-talet som ett föredöme med hög
takhöjd och rymliga, ljusa lokaler. Arbetarskyddet var här, liksom på de fles-
ta andra företag länge i första hand inriktat på olycksfallsbekämpningen.
Företaget hade ofta grupper från säkerhetstjänsten vid andra företag på stu-
diebesök. Även från STAL:s sida gjordes besök vid andra industrier.53

Företagshälsovården
STAL byggde vid sin etablering i Finspång 1913 inte vidare på någon bruk-
släkartradition i den meningen att fri sjukvård var en naturaförmån. År 1909,
dvs. vid slutet av bruksepoken bildade verkstadsarbetarna en medicinfond,
som finansierades genom medlemsavgifter. Det var ingen slump att fonden
bildades i samband med att kollektivavtalssystemet etablerades vid bruket
och de patriarkala banden började upplösas och naturaförmåner avlösas. I
förhållande till den patriarkala bruksläkarinstitutionen, som byggde på
arbetsgivarens personliga ansvar för sina anställda, representerade medicin-
fonden en utveckling mot kapitalistiska, affärsmässiga och opersonliga rela-
tioner mellan arbetsgivare och anställda. Fonden innebar att den anslutne
medlemmen och dennes familj hade rätt till subventionerad läkarvård,
sjukvård och medicin.54

Lars-Erik Wixtröm, som började på företaget som springpojke 1938 och
som sedermera blev kassör i medicinfonden, berättar att den olycksfallsvård
som man då hade tillgång till i verkstäderna var att en anställd på verktygs-
förrådet lade om sår och gav en första hjälp. Småningom anställdes ett
sjukvårdsbiträde. Allvarligare skador fick behandlas på Finspångs lasarett.55

Efter andra världskriget, när företaget expanderade kraftigt, byggde företa-
get upp en företagshälsovård med egen poliklinik. I början av 1950-talet anli-
tades en pensionerad provinsialläkare med tjänstgöring några timmar per
dag och år 1957 anställdes Artur Rogenfeldt, som var industriläkare även på
Metallverken.56 På polikliniken fanns även en sjuksköterska och ett sjukvårds-
biträde. Industriläkartjänsten innebar att hälften av tiden skulle ägnas åt sjuk-
och olycksfallsvård och hälften åt förebyggande verksamhet. Alla nyanställ-
da läkarundersöktes och skärmbildsundersöktes, det senare i första hand för
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att kontrollera förekomsten av tuberkulos. Anställda över 40 år läkarunder-
söktes i regel vart tredje år. Läkarundersökningarna var här liksom på andra
företag inte endast motiverade utifrån krav från myndigheterna eller om-
sorg om de anställda, utan hade också syftet att placera ”rätt man på rätt
plats”. Det låg i företagens egenintresse att inte anställa arbetare som inte
var fullt arbetsföra och att omplacera dem som av medicinska eller psyko-
sociala skäl inte ansågs lämpade för vissa uppgifter.57

Företagsläkarna ansågs ofta av arbetarna som företagsledningens förläng-
da arm, i synnerhet vid de gamla brukssamhällena. I många fall var dock
industriläkarna en drivande kraft i arbetarskyddet. Ändå kunde det vara svårt
för facket att utnyttja denna bundsförvant, eftersom de sociala skrankorna
var för stora. Ett illustrerande exempel kan ges från ett annat gammalt val-
lonbruk, Österbybruk i norra Uppland, där särskilt gjuteriarbetarna var hårt
drabbade av silikos. Redan under 1930-talet arbetade den gamle bruksläka-
ren Ola Oredsson inte bara med medicinskt silikosförebyggande åtgärder,
utan övervakade också systematiskt maskiner och arbetsprocesser för att för-
må företaget att vidta tekniskt förebyggande åtgärder mot det farliga sten-
dammet. Trots det var det svårt för de aktiva och radikala fackföreningar-
na och läkaren närma sig varandra i kampen mot silikosen.58

På STAL tycks det inte heller ha funnits någon större kontakt mellan läkar-
na och facket i arbetarskyddet förrän mot slutet av 1960-talet, då både skydds-
organisationen och det allmänna samhällsklimatet började förändras. Om
man anlägger ett långt historiskt perspektiv på fenomenet, kan man även
här tala om sociala skrankor med rötter i en gammal brukskultur. Denna
var i sin tur en god grogrund för den hierarkiska företagskultur som länge
karaktäriserade det moderna storföretaget och som tydligt avspeglades i säker-
hetstjänsten. Det faktum att STAL var ett högteknologiskt företag med en
stor skara ingenjörer och andra tjänstemän, bidrog också till att de teknis-
ka experterna länge hade initiativet i arbetarskyddet.59 Skyddsronderna var
ett gott exempel på denna kultur. 

Skyddsronder utan huvudskyddsombud 
I slutet av 1950-talet infördes på överingenjör Bo Bergströms och doktor
Rogenfeldts initiativ skyddsronder i verkstäderna, vilka skulle genomföras
en till två gånger i månaden.60 Fram till 1965 deltog dock endast Bergström
och Rogenfeldt i dessa ronder, däremot inte huvudskyddsombuden eller
någon annan representant för de kollektivanställda. Enligt Bergström, som
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också fungerade som skyddsingenjör, var syftet dels att ge doktorn inblick
i förhållandena vid de olika verkstäderna, dels att ge personalen möjlighet
att diskutera ”läkar- eller bioteknologiska frågor”. Bergströms resonemang
är här talande: 

Något motiv för att ett huvudskyddsombud skulle vara med på dessa ron-
der kan jag icke finna, då jag anser det vara av betydelse att doktorn och jag
under rundvandringen kan få resonera om olika problem utan inblandning
utifrån. Det kan många gånger vara personligt mycket känsliga problem.61

Även om det fanns möjlighet för arbetarna att göra sin stämma hörd, kun-
de det knappast ha varit lätt att påtala problem i arbetsmiljön utan upp-
backning från ett skyddsombud eller annan facklig representant. Visserli-
gen skulle de skyddsombud och förmän som var i tjänst vid tillfället för ron-
derna kontaktas eller själva ta kontakt med doktorn och skyddsingenjören.62

Det är likväl anmärkningsvärt att inte huvudskyddsombudet eller någon
annan representant för de anställda fick delta ronderna i den meningen att
de kunde påverka dessas upplägg och protokoll eller delta i överläggningar
som ingenjören och doktorn hade efter ronden. Till detta kom att ledning-
en vanligen talade om arbetarskyddsfrågor i termer av ”läkar- eller biotek-
nologiska frågor”, en retorik som låg långt ifrån de kollektivanställdas verk-
lighet och vardag, även om här fanns en stor skara yrkeslärda arbetare. Syste-
met markerade skillnad mellan experterna och företagsledningen å ena sidan
och de kollektivanställda å den andra i denna högteknologiska produktion. 

Först vid mitten av 1960-talet, i samband med att Bergström flyttade till
ASEA i Västerås, ändrades rutinerna för verkstadsronderna så att ”det äldsta”
skyddsombudet, i detta fall Helmer Larsson, skulle delta i ronderna och vara
protokollförare. Anciennitetsprincipen tydde på att en representation från de
anställdas sida fortfarande inte var en självklarhet utan snarare ett heders-
uppdrag givet av företagsledningen. Ingenjör Börje Stark blev nu i egenskap
av chef för den produktionstekniska avdelningen ordförande i huvudskydds-
kommittén, medan ingenjör Hugo Andersson, som även skulle fungera som
skyddsingenjör, blev sekreterare.63

Den hierarkiska säkerhetsorganisationen skulle komma att mjukas upp
under 1960-talets senare del, då verksamheten relaterades mer till parts-
samarbetet på nationell nivå. Under 1960-talet hade perspektivet på arbets-
miljön och arbetarskyddet börjat breddas och långsiktigt verkande risker i
arbetsmiljön fick större uppmärksamhet i dialogen mellan LO och SAF. Med
denna utgångspunkt reviderade parterna det centrala arbetarskyddsavtalet
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år 1967, vilket nu även omfattade klarare riktlinjer för företagshälsovården.
STAL byggde samma år ut sin företagshälsovård i enlighet med det revide-
rade avtalet. Nu anställde företaget en egen företagsläkare, Dan Eriksson,
som arbetade fyra dagar i veckan och som hade en lång erfarenhet som
industriläkare. Han kom närmast från en tjänst vid Holmens Bruk i Norr-
köping.64

Även på den tekniska sidan av säkerhetstjänsten skedde förändringar.
Bland annat skulle en av ingenjörerna på laboratoriet syssla med arbetar-
skyddsfrågor och denne kallades yrkeshygieniker. Under 1960-talet skedde
ett genombrott för vetenskapliga mätningar och analyser som grundval för
riskbedömningar för olika hälsorisker i arbetsmiljön såväl som i den yttre
miljön. Man kan säga att arbetarskyddet professionaliserades alltmer, vilket
var en internationell trend. Detta innebar en potentiell förstärkning av exper-
ternas makt över arbetarskyddet. Samtidigt radikaliserades den allmänna opi-
nionen kring arbetsmiljöfrågorna, vilket i många fall ledde till konflikter mel-
lan experterna och facket på lokal och nationell nivå. Frågan var om risk-
bedömningar skulle grunda sig på resultaten av experternas mätningar och
analyser, som facket ofta menade var ”förment neutrala”, eller på arbetar-
nas egna erfarenheter. Efterhand blev emellertid tongångarna radikalare även
bland de professionella, särskilt bland läkarna, och det skedde ett närman-
de mellan experterna och facket i arbetarskyddet. För facket var det viktigt
att få sina krav på förbättringar i arbetsmiljön legitimerade, i synnerhet av
läkarna men naturligtvis också av teknikerna, som ofta hade större förut-
sättningar att kunna genomdriva kraven hos företagsledningen. När det gäl-
ler utvecklingen på STAL fick den tekniska expertisens traditionella domi-
nans över arbetarskyddet en motvikt i läkaren Dan Eriksson. Han var en
stridbar person, som inte drog sig för att ställa krav på företaget, vilket inte
var oviktigt för asbestfrågans fortsatta hantering.65

Asbestproblemet under 1960-talet
Hur definierades då asbestrisken på STAL under 1960-talet och hur hante-
rades problemet? Fram till slutet av 1960-talet figurerar i stort sett endast
riskerna vid sprutisoleringen i det material som har varit tillgängligt för den-
na studie. Det gäller inte bara säkerhetstjänstens handlingar, utan även de
från Yrkesinspektionen, facket och företaget. Sprutisoleringen av ”Nacka-
turbinerna” med asbest började 1963, dvs. samtidigt som kungörelsen om
medicinsk profylax mot asbestos kom och året innan de första asbestanvis-
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ningarna utfärdades. Enligt verkstadsledningen skulle allt göras för att för-
hindra skadlig inverkan på hälsan. Företaget hade skaffat godkända näs- och
munskydd och arbetsplatsen, dvs. balanseringsgropen i Ljungströmsverksta-
den skulle förses med utsugningsfläktar. Eftersom arbetsgivaren hade skyl-
dighet att informera om riskerna med asbest skickade företaget efter en infor-
mationsbroschyr från Arbetarskyddsstyrelsen.66

Så länge asbestbesprutningen försiggick i balanseringsgropen hade arbets-
platsen karaktären av ett provisorium. Läkaren och yrkesinspektören beto-
nade endast att golvet måste hållas vått, så att spilld asbestmassa inte torka-
de och dammade och att sprutisolerarna måste bära andningsmaskerna.67

På våren 1965 meddelade Arbetarskyddsstyrelsen att läkarundersökning och
läkarbesiktning till förebyggande av asbestos skulle ske för dem som arbe-
tade med asbestisolering och arbete i samband därmed vid STAL. De två
sprutisolerarna undersöktes visserligen sedan 1963 på doktor Rogenfeldts ini-
tiativ två gånger om året på Finspångs lasarett. De föreskrivna undersök-
ningarna skulle dock som nämnts göras enligt särskilda riktlinjer och av
särskilda besiktningsläkare, som utsågs av myndigheterna.68

Flytten till den nybyggda de Laval-hallen innebar inte någon omedelbar
förbättring av arbetsmiljön vad gällde sprutisoleringen. I början av 1965, när
doktor Rogenfeldt, skyddsingenjören Hugo Andersson och huvudskyddsom-
budet Helmer Larsson inspekterade den avbalkning där sprutisoleringen ägde
rum konstaterade man att utsugningsfläktarna var undermåliga och att asbest
rök omkring i hela lokalen. Bland annat var kopplingen mellan asbest-
behållaren och slangen otät.69 Yrkesinspektören, som kort därefter besökte
företaget menade att arbetsplatsen för asbestbesprutningen måste byggas in,
vilket även verkstadsrondskommittén hade övervägt. Som det nu var fanns
det inga ordentliga väggar och dessutom ingen golvbrunn, vilket gjorde det
svårt att hålla golvet fuktigt. Dessutom var utsugningsfläktarna för svaga och
för högt placerade för att kunna avlägsna den tunga fuktiga luften.70

Ventilationsfrågorna var komplicerade på många sätt. I gamla verkstads-
lokaler var det stora problemet i allmänhet för låg takhöjd. Det var därför
viktigt att försöka lösa ventilationsfrågan i ett helhetssammanhang, helst
redan vid projekteringen av nya verkstadslokaler. I de Laval-verkstaden var
takhöjden väl tilltagen, men det var svårt att få rätt balans i förhållandet mel-
lan införsel och utförsel av luft, så att fläktarna fungerade ändamålsenligt.
Asbestdamm från sprutboxen drog exempelvis iväg till den närliggande box-
en för sprutmålning.71

Yrkesinspektören och verkstadschefen diskuterade på våren 1965 fram ett
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konkret förslag till inbyggnad av arbetsplatsen för asbestbesprutningen med
riktiga väggar och tak samt med effektiva utsugningsfläktar. Ombyggnaden
beräknades ta omkring 3 månader och tills vidare skulle arbetarna bära tryck-
luftsmask.72 Arbetet drog dock ut på tiden. När det inte var färdigt på sen-
hösten samma år, betonade yrkesinspektören att snabba åtgärder måste till
för att förhindra yrkessjukdom. Det gällde även den närliggande anläggning-
en för avfettning med trikloretylen.73 På våren 1966 gjordes vissa proviso-
riska arrangemang vid asbestprutningen på så sätt att sidorna täcktes med
hjälp av presenningar och golvet hölls fuktigt. Vid det här laget hade de som
arbetade vid de närliggande arbetsplatserna börjat bli oroliga och krävde att
den medicinska kontrollen skulle omfatta även dem.74 Doktor Rogenfeldt,
som hade påtalat missförhållandena flera gånger för företagsledningen,
menade att Yrkesinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet fick ta ansvar
för att företaget kom till skott.75 Arbetet sköts emellertid åter upp, denna
gång i avvaktan på att Arbetarskyddsstyrelsen skulle göra mätningar i och
omkring sprutboxen. Mätningarna, som på grund av sjukdom genomför-
des först något halvår senare, bekräftade att miljön var hälsofarlig. Yrkes-
inspektören skulle därför åter ta upp saken med företaget, nu på Arbetar-
skyddsstyrelsens uppmaning.76

Till slut färdigställdes trots allt inbyggnaden av asbestbesprutningen i sam-
råd med yrkesinspektören och rummet, som var omkring 50 m2, försågs med
riktiga väggar och tak samt med bättre belysning och nya kraftigare utsug-
ningsfläktar.77 Nya mätningar av dammhalten gjordes därefter av Arbetar-
skyddsstyrelsen och nu godkändes arbetsförhållandena både vad gällde asbest-
besprutningen och omgivningen. Inga asbestfibrer uppmättes i packnings-
hallen utanför den inbyggda sprutisoleringen. Yrkesinspektören underströk
dock att sprutisolerarna även fortsättningsvis skulle bära tryckluftsmask.78

Senare modifierades detta krav och tryckluftsmask ansågs nödvändig endast
vid besprutning av ”större” mängder asbest. Problemet med dessa masker var
att de var varma och otympliga att arbeta i. Risken var därför att arbetarna
tog av dem.79 Det visade sig dock att den lättare andningsmask som använ-
des inte gav tillräckligt skydd.80 Tillfälliga mätningar av dammhalten i luf-
ten var dessutom en problematisk metod för riskbedömning, eftersom damm-
halten kunde variera starkt beroende på luftrörelser och klimatförhållanden
i en lokal.

Denna utdragna historia om en relativt enkel ombyggnad av sprutbox-
en visar att asbestproblemet trots allt ännu inte hade någon hög prioritet
hos verkstadscheferna eller hos företagsledningen. Även om alla parter rim-
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ligen måste ha känt till att förhållandena i sprutboxen och i dess närmaste
omgivning var hälsovådliga, dröjde det omkring 4 år innan arbetsförhållan-
dena kunde ordnas i enlighet med de riktlinjer som gavs i asbestanvisning-
arna från 1964. Huvudskyddskommittén hade inte mandat att själv sätta
igång arbetet och drev av allt att döma inte heller frågan med någon större
iver. Den som agerade med störst beslutsamhet var doktor Rogenfeldt, som
till slut även gav Yrkesinspektionen en fingervisning. Exemplet illustrerar
också Yrkesinspektionens traditionella policy, dvs. att man valde rådgivning-
ens och samarbetets väg framför förelägganden och förbud.

Vidare är det uppenbart att fram till slutet av 1960-talet fokuserade såväl
Yrkesinspektionen som företagets säkerhetstjänst på arbetsbesprutningen.
Den övriga hanteringen av asbest i verkstäderna, bl.a. av blå asbest, vid till-
verkningen av ”kuddar” och ”madrasser” och vid provkörningar samt den
högst riskabla rivningen av isolering i turbiner vid reparationer inom och
utom verkstäderna i Finspång figurerar som nämnts knappast alls i arkiv-
materialet. Enligt Claes Westin fanns punktutsug för i första hand svetsning
i prov- och montagehallarna och montörerna hade tillgång till andnings-
masker, som användes i varierande grad.81 Det var dock betydligt fler per-
soner som berördes av det farliga dammet än de som direkt arbetade med
asbesten och som hade tillgång till masker. Denna risk var naturligtvis särskilt
allvarlig när lös asbest hanterades, i synnerhet den extremt farliga blå vari-
anten.82 Sannolikt ansåg dock yrkesinspektörerna, utifrån vad de såg vid sina
besök, att företaget följde anvisningarna i den mån som kunde anses rim-
ligt. Med facit i hand vet vi att riskerna underskattades av alla parter, även
av yrkesinspektörerna. STAL var inget unikt exempel i detta avseende.

Fackets agerande
Hur agerade då facket under 1960-talet i fråga om asbestrisken? Inget tyder
på att verkstadsklubben eller Metalls avdelning 97 diskuterade riskerna med
asbest vid sina möten eller att fackets skyddsombud definierade asbest som
ett stort arbetsmiljöproblem. Behandlingen av asbestfrågan i skyddskom-
mittéerna rörde främst konkret information om vad yrkesinspektörer och
ingenjörer hade beslutat eller vad läkaren ansåg vara nödvändigt. Allt åter-
gavs naturligtvis inte i protokollen, men det förefaller varken ha funnits
någon uttalad konflikt eller någon fredlig dialog mellan parterna i denna
fråga. I verkstadsklubbens verksamhetsberättelse för 1966 konstaterades
endast att problemen i sprutisoleringen ännu inte var lösta. Även om arbe-
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tarna var välorganiserade fackligt och huvudskyddsombuden var aktiva i
många frågor, förefaller kontakten mellan fackklubben och skyddstjäntsten
ha varit svag. Vid ett klubbmöte 1967 påtalades det att huvudskyddsombu-
den inte deltog i klubbens möten och lämnade rapport om sitt arbete, vil-
ket däremot representanten i företagsnämnden regelbundet gjorde. Det
bestämdes därför att huvudskyddsombuden skulle påminnas skriftligen om
denna skyldighet.83 Först på 1970-talet, då facket med den starka arbetsmil-
jöopinionen och arbetsmarknadslagstiftningen i ryggen drev en mer offen-
siv linje i fråga om arbetarskyddet, blev rapporterna från skyddstjänsten ett
fast inslag på mötena. 

Hur ska man då förklara denna tystnad från fackets sida? Visserligen fick
asbestproblemet inget genomslag i den allmänna debatten (inklusive den
inom Metall) förrän under 1970-talet, men det innebar för den skull inte
att riskerna var okända. Däremot spelade det troligen stor roll att cancer-
risken ännu inte var allmänt känd och att antalet registrerade fall av asbe-
stos ännu var förhållandevis få, närmare bestämt 35 fall i slutet av 1960-talet.
Dessutom kunde som nämnts den medicinska övervakningen skapa en falsk
föreställning av att asbestproblemet var under kontroll. Asbesten gav inte
heller intryck av att vara något farligt. Tvärtom var asbest behagligt mjukt
och rent, medan arbetsmiljörisker vanligen förknippades med smuts och sot
och något som direkt irriterade hud, ögon och andningsorgan. Asbest an-
vändes informellt i verkstäderna på STAL, inte bara som ammuniton i ärt-
bössorna. Asbestduk och riven asbest användes exempelvis för att torka upp
olja eller andra vätskor som spillts ut och ”asbestmadrasser” användes som
underlägg att stå eller sitta på vid montagearbeten. Arbetarna använde ock-
så riven asbest för att rengöra och mjuka upp händerna efter en arbetsvecka,
så att man, som någon uttryckte det, ”inte skulle riva upp tanten”. 

Att riskerna med asbest underskattades på STAL, liksom på många
andra företag, förklarar kanske fackets tystnad i asbestfrågan. Det förkla-
rar dock inte det förhållandevis ringa fackliga engagemanget på STAL i arbe-
tarskyddsfrågor i stort under större delen av 1960-talet. Den viktigaste orsa-
ken till detta måste i stället sökas i den lokala skyddstjänstens hierarkiska
struktur, där ingenjörerna och verkstadscheferna traditionellt hade initia-
tivet. Företagsledningen betonade att arbetarskyddet skulle vara en inte-
grerad del i produktionen, vilket i denna ingenjörstäta organisation bör ha
gjort det ännu svårare för facket även psykologiskt sett att påverka utveck-
lingen, dvs. att utmana arbetsgivarens makt över produktionen. Denna
struktur, som i vissa avseenden påminde mer om amerikansk, arbetsgivar-
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styrd safety management än om den svenska samarbetsmodellen i arbetar-
skyddet, korresponderade väl med att facket länge var starkt inriktat på löne-
frågorna.84

Asbestproblemet kommer i fokus 
Från slutet av 1960-talet började ett betydligt starkare engagemang i arbets-
miljöarbetet växa fram på STAL både inom verkstads- och företagsledning-
en och inom facket, vilket följde den allmänna trenden i samhället. Den
nye läkaren Dan Eriksson blev en drivande kraft i arbetarskyddet och han
vidgade perspektivet på asbestfrågan utöver problemen med sprutisolering-
en. Han såg mycket allvarligt på asbestrisken i stort vid företaget. Redan vid
sina första verkstadsronder påpekade han att många arbetare inte bar mask
när de hanterade torra asbestband eller asbestduk och att utsugningsanord-
ningarna borde förbättras. Problemen med damm, rök och gaser ägnades
större uppmärksamhet över huvud taget och olika typer och fabrikat av näs-
och munskydd diskuterades fortlöpande vid verkstadsronderna. Nu börja-
de företaget också ta itu med de allmänna ventilationsproblemen i verkstä-
derna och kontorslokalerna.85 

År 1969 kom de första rapporterna från Anders Englunds undersökning-
ar om sambandet mellan cancer och asbest och Arbetsmedicinska institu-
tet informationsskrift nådde även Finspång. Dan Eriksson fick nu i upp-
drag av verkstadsrondskommittén att informera alla arbetare och förmän som
arbetade med asbest om de nya rönen rörande riskerna med asbestdamm.86

Eriksson ifrågasatte om all personal som arbetade med asbest verkligen anmäl-
des till polikliniken, där man skulle följa upp vilka som skulle läkarunder-
sökas. Han föreslog därför en inventering av alla arbetsplatser där asbest
användes. Detta arbete genomfördes under de första åren av 1970-talet av
ingenjör Paul Persson från laboratoriet och den arbetstekniska chefen, Gyu-
la Gyarmati samt ingenjör Leif Kjellberg, som sedermera kom att arbeta med
skyddsfrågor på heltid. Flera personer från företagssidan blev således starkt
engagerade i asbestproblemets lösning. Bland annat fick de företagsledning-
ens stöd för att laboratoriet med högsta prioritet även skulle inventera alla
typer av isoleringsmaterial som användes, för att sådana som innehöll asbest
eventuellt skulle kunna bytas ut. En av de första åtgärderna var att ersätta
asbesten vid sprutisoleringen med Vermiculite, vilket gjordes definitivt år
1971. Året därpå skaffades en ny typ av asbestduk, där asbesten skulle vara
mer bunden, men som likväl visade sig damma.87

266 | Annette Thörnquist



I samband med asbestinventeringen upprättades på Dan Erikssons förslag
en förteckning över alla arbetare som hanterade asbest, så att även andra än
de som omfattades av den obligatoriska medicinska övervakningen skulle kun-
na undersökas.88 Enligt denna förteckning arbetade 38 personer fördelade på
fyra förmansområden med asbest i större omfattning. Av dem hade ett tio-
tal personer lungröntgats tidigare under året. Dessutom hade 65 personer för-
delade på 14 förmansområden asbestarbeten i mindre omfattning och bland
dem hade sex lungröntgats tidigare.89 Det är dock oklart hur många total
sett som undersöktes vid denna tid. Sannolikt var de fler än vad uppgifter-
na om antalet röntgade under ett visst år avspeglade. Slutrapporten för
asbestinventeringen, som kom 1974, tog upp samtliga material som använ-
des i produktionen samt vad de skulle ersättas med. Asbestpapp skulle ersät-
tas med papp förstärkt med keramiska fibrer, asbestduk med glasfiberväv och
asbestband med glasfiberband. ”Asbestmadrasser” användes dock fortfaran-
de på sina håll i verkstäderna och fanns att ta ut från förrådet ännu 1974.
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Gummibunden asbest för packningar och vissa typer av asbesttråd för tät-
ningar skulle också användas tills vidare, men frågan utreddes. Skyddstekni-
kerna bedömde dem som ofarliga om de fuktades innan användning. Tät-
ningstråden förbjöds redan 1975 och mot slutet av 1970-talet begränsades
användningen av gummibunden asbest kraftigt efter yrkesinspektörens direk-
ta anvisningar. De glasfiberbaserade packningarna höll dock inte för höga tem-
peraturer, vilket gjorde att gummibunden asbest fick användas i viss mån på
dispens även under 1980-talet.90

Hur var det då att arbeta med ersättningsmaterialen? Enligt Stellan Nor-
berg, som fortfarande arbetade med sprutisoleringen, var avvecklingen av
asbesten i sprutmassan i sig en välkommen åtgärd, men förändringen var inte
helt utan problem. Vermiculit var tyngre och svårare att hantera och forma.
Det tog längre tid innan massan torkade och den ramlade lätt av.91 Från fack-
ets sida betonades också att det var viktigt att få bekräftelse på att det nya
materialet inte var farligt.Företaget redovisade de forskningsresultat som fanns
om Vermiculite och vid mitten av 1970-talet gjordes mätningar av damm-
halten i sprutisoleringen, som visade att de hygieniska gränsvärdena för Ver-
miculite understegs.92 Vad de andra ersättningsmaterialen beträffade var
kanske inte förändringen av arbetsprocessen så stor. Stenull och glasfiber dam-
made dock och kliade och upplevdes ofta som obehagligt att arbeta med. Det
gjorde däremot inte keramiska fibrer, som också användes som isolering.
Numera är det allmänt känt att Vermiculite kan innehålla föroreningar av
asbest, särskilt i äldre isolering, och vissa eldfasta keramiska fibrer klassas
idag som hälsovådliga av myndigheterna.

Företagets motiv 
Historiskt sett har motiven bakom företagens frivilliga engagemang i arbe-
tarskyddet ofta varit främst ekonomiskt betingade. Produktionsstörningar
och försäkringskostnader var som nämnts en avgörande drivkraft för sats-
ningarna på olycksfallsbekämpning under mellankrigstiden. När det gäller
avvecklingen av hälsofarliga material och produktionsmetoder har lagstift-
ning och striktare statlig kontroll ofta kommit först efter det att företagen
av ekonomiska och produktionstekniska skäl har börjat övergå till andra
metoder och material.93

ASEAs avveckling av asbest som värmeisolering i apparater och motorer,
bl.a. i lok, är ett bra exempel. Under andra världskriget blev det brist på
många råvaror, bl.a. asbest. ASEA undersökte då möjligheten att ersätta asbest
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med glasfiber och fann att detta material t.o.m. var effektivare för trak-
tionsmotorerna i loken, vilkas effekt kunde ökas med upp till 20 procent.
Följden blev att ASEA år 1948 startade egen till verkning av glasfiber i Roberts-
fors både för koncernens eget behov och för avsalu.94 Därmed avvecklades
den tyngsta asbesthanteringen i Västerås, vilket alltså inte i första hand moti-
verades utifrån arbetsmiljöskäl. Asbest användes även fortsättningsvis i fle-
ra andra sammanhang efter kriget, då tillgången på världsmarknaden var god. 

Brist på arbetskraft har varit en annan viktig motor för radikala förbätt-
ringar av arbetsmiljön på frivillig grund, vilket även det är en sida av de eko-
nomiska drivkrafterna. Detta var särskilt tydligt inom den tunga industrin
under efterkrigstidens högkonjunktur, då många arbetare sökte sig bort från
tunga och smutsiga jobb till den expanderande verkstadsindustrin. Mot den-
na bakgrund satte många arbetsgivare inom gjuteribranschen igång silikos-
förebyggande åtgärder.95

Hur skall man då tolka STAL:s beredvillighet att frivilligt börja avveckla
asbest och asbesthaltiga material innan ämnet formellt förbjöds? En ökad
insikt om hälsoriskerna med asbest, inte minst cancerrisken, spelade utan
tvekan stor roll för att avvecklingen av asbest kom igång. Till detta bidrog
inte minst den energiske läkaren Dan Eriksson. Asbestavvecklingen inled-
des samtidigt som företaget påbörjade en ny stor produktionssatsning med
inrikting på stora kraftverksturbiner, särskilt för kärnkraftsindustrin. Kraft-
verksturbinerna hade blivit allt viktigare under 1960-talet, men STAL:s tra-
ditionella radialturbiner var inte lämpade för de stora turbinaggregat och
höga effekter (över 200 000 kilovatt) som behövdes. Mot denna bakgrund
övergick STAL till att tillverka stora axialturbiner på licens för det schwei-
ziska företaget Brown Boveri. Licensavtalet, som slöts 1969, blev början till
en kraftig expansionsperiod. Genom stora statliga och privata beställning-
ar blev kärnkraftverksturbiner och andra stora ångturbiner de domineran-
de produkterna under 1970-talet, medan efterfrågan på de oljeeldade mari-
na ångturbinerna minskade kraftigt i samband med den första internatio-
nella oljekrisen och sedermera nästan upphörde.96

Fanns det då ett samband mellan den nya produktionssatsningen och
avvecklingen av asbesten? Enligt Guyla Gyarmati var varken förändringar i
produktionen eller kundkrav avgörande för beslutet att avveckla användning-
en av asbesten, utan det handlade i stället främst om en ökad insikt om dess
hälsovådliga effekter.97 Även Leif Kjellberg framhåller arbetsmiljön som det
viktigaste motivet. Det låg också i företagets eget intresse att asbesten av-
vecklades, vilket även vissa andra företag hade börjat inse. Man kunde förut-
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se att det inom en inte alltför avlägsen framtid skulle komma ett förbud mot
asbest och det var i detta läge bäst att föregripa utvecklingen.98 Det pågå-
ende statliga ”asbestosprojektet”, som omfattade yrkeshygieniska undersök-
ningar av 35 arbetsställen där ca 70–75 procent av landets totala import av
asbest användes, pekade fram mot att myndigheterna skulle skärpa kontrol-
len av asbesthanteringen i företagen.99

Till bakgrunden hörde naturligtvis också den växande arbetsmiljöopin-
ionen nationellt och internationellt. Den breda fackliga och politiska offen-
siven i arbetsmiljöfrågorna som följde på LKAB-strejken vid årskriftet
1969/1970 blev en tankeställare för många företag. Om allvarliga arbets-
miljöproblem inte löstes var risken stor att det förr eller senare skulle bli kon-
flikter med facket. Vänstervindarna var inte särskilt kraftiga i Finspång, men
den allmänna fackliga offensiven i landet märktes även här. De kemiska ris-
kerna fick särskild uppmärksamhet i arbetsmiljödebatten och inom arbe-
tarskyddsmyndigheterna, som för övrigt kraftigt förstärktes personellt och
ekonomiskt.100

Rimligtvis fanns det även ekonomiska motiv bakom STAL:s utvecklings-
projekt för asbestsaneringen. Ny arbetskraft behövde rekryteras. I förläng-
ningen måste man också räkna med att kraven från kunderna på asbestfria
produkter skulle öka. Produktionstekniskt sett ansågs asbest och asbesthal-
tiga material fortfarande överlägsna för vissa syften, främst för packningar,
men inför den nya storsatsning i produktionen var det knappast realistiskt
att satsa på ett isoleringmaterial som det fanns så stora arbetsmiljömässiga
betänkligheter kring. Enligt slutrapporten från asbestinventeringen på STAL
medförde inte övergången till Vermiculite vid sprutisoleringen några egent-
liga nackdelar för produktionen och materialet var dessutom billigare. Glas-
fibermaterial och stenull ansågs också vara billigare.101

Drev då moderbolaget ASEA i Västerås på asbestsaneringen på STAL? Så gott
som alla personer som har intervjuats för detta kapitel menar att produktions-
rutinerna och skyddsarbetet på STAL bedrevs självständigt i förhållande till kon-
cernledningen. Som Anders Kjellberg skriver i sitt bidrag i denna bok, utgjor-
de STAL med sina utflyttade produktionsenheter i Ludvika, Linköping och
Torps Bruk, en koncern i koncernen. Inom delar av denna fanns under 1970-
talet även en gemensamt organiserad skyddstjänst. Vad man dock med säker-
het kan säga är att frågor om luftföroreningar, bl.a. asbest, var högaktuella ock-
så vid ASEA i Västerås i början av 1970-talet. En av de ledande experterna på
mätningar och analyser av indsutridamm inom Arbetsmedicinska institutet,
Harry Öhman, anställdes i början av 1970-talet som yrkeshygieniker vid före-
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tagshälsovården på ASEA. Han hade bl.a. gjort den första yrkeshygieniska stu-
dien om asbestriskerna i Sverige i början av 1950-talet och han deltog även i
två stora statliga silikosprojektet under 1960-talet. Som yrkeshygieniker vid ASEA
drog han igång ett intensivt arbete för att få bukt med industridamm av olika
slag. Enligt doktor Sven Kvarnström, som hade tillträtt tjänsten som företags-
läkare och chef för företagshälsovården vid ASEA år 1970, fanns en hel del asbest
kvar på företaget vid denna tid, men vid ett möte med ASEA-chefen Curt Nico-
lin och ledningen någon gång under första hälften av 1970-talet beslöts att asbes-
ten skulle bort.102 Öhman besökte STAL i början av 1970-talet och skyddstjäns-
ten vid de bägge företagen hade vid denna tid kontakt med varandra genom
studiebesök. Följaktligen kan det ha funnits influenser i bägge riktningarna.103 

Fackets position stärks
Asbestavvecklingen initierades inte av någon facklig offensiv eller något
utvecklat partssamarbete. Metalls verkstadsklubb på STAL skulle dock kom-
ma att spela en betydligt aktivare roll i arbetarskyddet under 1970-talet, nu
med den kraftiga opinionen kring arbetsmiljöfrågorna och de nya arbets-
marknadsreformerna i ryggen. När den nya Norrmalm-verkstaden byggdes
i början av 1970-talet för att passa produktionen av de stora turbinerna till
kärnkraftverken, var facket med och gav sina synpunkter på arbetsmiljön.
Detta pekade fram mot en ny tid. Genom den omfattande revisionen i arbe-
tarskyddslagen 1973 fick skyddsombuden rätt att delta i planeringen av
arbetslokaler, anordningar och arbetsmetoder samt rätt till den upplysning
som de behövde för sin verksamhet. Arbetsmarknadslagstiftningen under
1970-talets första hälft innebar över huvud taget en kraftig förstärkning av
de fackliga förtroendemännens ställning. Skyddsombuden kunde nu även
stoppa arbeten som de ansåg farliga i väntan på Yrkesinspektionens bedöm-
ning. Skyddsombuden fick också ökade möjligheter att sköta sina uppdrag
på betald arbetstid och rätt till utbildning. Det förstärkta rättsliga regelverket
och mot denna bakgrund nya centrala överenskommelser mellan parterna
om bl.a. utbildning på betald arbetstid (1974) samt ett nytt, bindande arbets-
miljöavtal (1976) innebar avsevärt bättre förutsättningar för facket att dri-
va arbetsmiljöfrågorna. Detta märktes i synnerhet på företag som STAL, där
arbetarskyddet traditionellt hade varit starkt styrt av arbetsgivarsidan. Fack-
et kunde nu hävda sina åsikter med en annan tyngd och utrymmet för en
dialog med motparten på mer jämbördiga grunder ökade. På STAL ledde
inte arbetsmarknadslagstiftningen till någon konfrontationspolitik från
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någondera partens sida, även om djupa suckar hördes på sina håll inom verk-
stadsledningen.104

Om man hårdrar utvecklingen kan man säga att partssamarbetet i arbe-
tarskyddet fick sitt stora genombrott på företaget först när den klassiska
”svenska modellen” för självreglering mellan arbetsmarknadens parter bör-
jade upplösas i den meningen att större vikt lades vid lagstiftning och statlig
kontroll. Arbetarskyddet fick nu en högre status, vilket även den allmänna
opinionen kring arbetsmiljöfrågorna bidrog till. På STAL sammanföll des-
sa förändringar med en generationsväxling på huvudskyddsombudsposten.
När Helmer Larsson avgick 1971 efter nära 40 år inom skyddstjänsten mar-
kerade också det att en epok i arbetarskyddet på STAL var till ända. 

Arbetsmiljöreformerna bidrog också till att den lokala skyddsorganisatio-
nen på STAL omorganiserades. Detta underlättade ytterligare fackets enga-
gemang i arbetarskyddet. Det skulle nu bli lättare för skyddsombuden att
lösa arbetsmiljöproblemen ute på avdelningarna i samarbete med sina när-
maste chefer. År 1975 ersattes skyddsgrupperna, som efterhand hade utökats
till ett tiotal, med en miljökommitté. Den drivande kraften i denna omor-
ganisering mot decentralisering var Helmer Larssons efterträdare som
huvudskyddsombud, Torbjörn Sköld. I miljökommittén ingick skydds-
ombuden för de olika huskropparna samt huvudskyddsombuden och repre-
sentanter från den skyddstekniska avdelningen. Huvudskyddsombuden
kunde nu med stöd i lagen arbeta med detta förtroendeuppdrag på heltid.
Hans (Hagge) Öhrn, som efterträdde Sköld 1976, blev det första heltids-
anställda skyddsombudet på STAL.105

Asbest förbjuds
De nya striktare asbestanvisningarna som kom på hösten 1975 och som sedan
skärptes ytterligare efter asbestlarmet innebar som nämnts att blå asbest för-
bjöds, liksom sprutisolering med asbest annat än i sluten apparatur. Även
annan isolering med asbest eller dammande asbesthaltigt material förbjöds
i princip. På basis av Arbetarskyddsstyrelsen anvisningar skulle interna skydds-
föreskrifter utarbetas på företagen. Om möjligt skulle ersättningsmaterial
användas vid all nytillverkning och även vid reparationer. För all använd-
ning av asbest på STAL måste nu dispens sökas internt vid den produk-
tionstekniska avdelningen. Vid reparationer av turbiner och maskindelar som
innehöll asbest skulle dammängden hållas så låg som möjligt genom befukt-
ning, inkapsling eller punktutsug med av myndigheterna godkänd damm-
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sugare. Om dessa metoder var otillräckliga måste godkända andningsskydd
samt eventuellt skyddsdräkt med huva användas, vilka skulle rengöras efter
arbetets slut. Använda skyddskläder och avfall skulle omgående tas omhand
och tillslutas i plastsäckar, vilka skulle hanteras enligt särskilda anvisningar.
Måltider fick inte intas på arbetsplatsen för asbesthantering och vikten av
minutsiös personlig hygien betonades starkt.106 Det var således stor skill-
nad mellan dessa förhållningsregler och rutinerna för hanteringen av asbes-
ten under 1960-talet. 

Den största risken för exponering av asbest var vid reparationer av turbi-
ner och vid utbyte av gamla ångrör. För reparationer byggdes ett särskilt rum
av plast upp i den stora montagehallen med luftslussar, undertryck och kraf-
tiga utsugningsfläktar.107 På sommaren 1978 havererade ett ångrör i monta-
gehallen. Lyckligtvis kom ingen människa till skada av den heta ångan. Asbest
spreds dock ut i lokalen och saneringen och reparationen blev ett svårt och
tidsödande arbete, som även det krävde särskilda anvisningar.108 Haveriet visa-
de också på vikten av att så snart som möjligt se över gammal asbestisolering.

Med stöd av den nya Arbetsmiljölagen (1978) utfärdade Arbetarskydds-
styrelsen år 1981 föreskrifter om ett generellt och bindande förbud mot
användning, bearbetning och hantering av asbest och asbesthaltigt materi-
al utom i bromsbelägg och packningar, vilka sedermera också förbjöds. Enligt
föreskrifterna kunde fortfarande dispens ges om inte andra, godtagbara ersätt-
ningsprodukter av mindre farligt material fanns att tillgå och om spridning
av asbestdamm kunde förhindras. STAL fick även ansöka om dispens för han-
tering av blå asbest vid reparationer av vissa äldre turbinmodeller, vilket ock-
så beviljades.109 Det lokala huvudskyddsombudet skulle höras innan ansö-
kan om tillstånd lämnades in till Arbetarskyddsstyrelsen. Vare sig i detta eller
andra här kända fall hade huvudskyddsombudet något att erinra mot de
ansökningar som gjordes.

Massundersökningarna 
Efter påtryckningar från fackföreningsrörelsen anslog regeringen 1976 medel
för att alla som arbetat med asbest, även pensionärer, skulle ges möjlighet
att undersökas med avseende på asbestrelaterade sjukdomar.110 Dan Eriks-
son hade något år innan gått i pension och på hösten 1976 efterträddes han
av doktor Birgitta Danielsson. Företaget fick därmed en företagsläkare som
även hade lungspecialistkompetens. Massundersökningarna blev en av hen-
nes första uppgifter och hon utsågs också av Socialstyrelsen till besiktnings-
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läkare för de av Arbetarskyddsstyrelsen föreskrivna asbestundersökningar-
na. Ett av det nytillträdda huvudskyddsombudet Hans (Hagge) Öhrns vik-
tigaste uppgifter blev att uppdatera den tidigare listan över personer som
hade arbetat med asbest och sprida information om undersökningarna. Fack-
et och företagshälsovården utvecklade nu ett nära samarbete kring asbest-
kontrollerna. Undersökningarna, som genomfördes under åren 1976–1978,
omfattade omkring 250 anställda. 

Undersökningarna var frivilliga, men endast ett fåtal av de berörda an-
ställda avstod. Många av dem som undersöktes i den första omgången var
unga och kunde knappast ha hunnit utveckla asbestrelaterade sjukdomar.
Däremot deltog endast fem personer över 65 år. Vid de uppföljande under-
sökningar som vidtogs i företagshälsovårdens regi 1982, deltog dock ett
knappt tiotal pensionärer av totalt ca 60 undersökta personer.111 Man kan
tycka att det hade varit naturligt att i första hand inrikta sig på dem som
hade utsatts för asbest längst, dvs. främst de pensionerade arbetarna. Vid de
undersökningar som genomfördes vid asbestcementfabriken i Lomma gick
man tillväga på detta sätt. I asbestanvisningarna från 1975 sades att arbets-
tagare som stod under medicinsk kontroll borde fortsätta denna kontroll
även sedan anställning hade upphört. Ingen kunde dock tvingas till kon-
troll och arbetsgivarna var heller inte formellt skyldiga att ha en uppföljan-
de företagshälsovård för dem som inte längre var anställda. Några av dem
som fanns på listan över pensionärer år 1982 avstod från undersökning av
okänd anledning.112

Massundersökningarna av de anställda på STAL genomfördes vid
Finspångs lasarett med hjälp av röntgen och spirometri. Birgitta Daniels-
son deltog regelbundet i bedömningen av röntgenbilderna. Förutom yrkes-
historik och graden av asbestexponeringen kartlades enligt myndigheternas
anvisningar även den exponerades rökvanor. I de fall där resultaten var svår-
tolkade, skickades röntgenbilder och övriga uppgifter till en av landets
främsta lungmedicinska experter, docent Gunnar Thiringer i Göteborg, för
en ”second opinion”. Av de 140 personer som undersöktes 1977, skickades
uppgifter om 16 svårbedömda fall vidare till Thiringer. Inga tumörer kun-
de då påvisas. De som hade klara eller misstänkta lungförändringar under-
rättades och uppmanades att sluta röka.113

Enligt undersökningarna 1976–1978 hade ett drygt tjugotal anställda pleu-
raplack, varav 6 även hade misstänkt asbestos.114 Av 12 pensionärer som hade
undersökts fram till 1982 hade 8 någon form av asbestrelaterade lungföränd-
ringar. Det framgår dock inte vilken typ var fråga om.115
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Under 1980- och 1990-talen fortsatte kontrollerna vart tredje år och sena-
re vart femte. Enligt Birgitta Danielsson reducerades skaran efterhand till
främst dem som tidigare hade visat tecken på lungförändringar.116 Ett nega-
tivt resultat vid den första undersökningen, dvs. att det inte fanns tecken
på asbestskador, var dock ingen garanti för att skador inte skulle uppstå i
framtiden. Därför hade det naturligtvis funnits goda skäl för att alla skulle
ha undersökts även fortsättningsvis. Detta var dock delvis en resursfråga. Sta-
ten sköt inte till pengar för några nya massundersökningar. Asbest var inte
heller den enda arbetsmiljörisken på företaget. Flera andra periodiska under-
sökningar gjordes regelbundet av arbetare som var utsatta för t.ex. lösnings-
medel, tungmetaller, epoxilim och inte minst radioaktiv strålning.117 Enligt
uppgifter från 2005 undersöks ett drygt tiotal anställda som tidigare arbe-
tade med asbest vart femte år med lungröntgen, spirometri samt läkarbe-
sök.118

Asbestfrågan kom i fokus igen vid mitten av 1980-talet, då arbetsmark-
nadens parter beslöt att de som hade pleuraplack men i övrigt inte nedsatt
lungfunktion, och därmed alltså inte kunde påräkna ersättning av arbets-
skadeförsäkringen, skulle ersättas med ett engångsbelopp på omkring 10 000
kronor genom arbetsmarknadens parters gemensamma försäkringsbolag
AMF-försäkringars trygghetsförsäkring (från 2001 AFA, trygghetsförsäk-
ring).119 Förutsättningen var bl.a. att skadan var anmäld och godkänd av
Riksförsäkringsverket. Överenskommelsen förnyades 1987 men gällde då
endast fall där lungkapaciteten samtidigt var nedsatt med minst 15 procent.
På STAL fanns vid denna tid ett trettiotal godkända fall av pleuraplack. Här,
liksom på många andra arbetsplatser, upplevde de som fick sina pleuraplack
godkända ”för sent” arrangemanget som orättvist.120

Utemontagen
De interna rutinerna för hantering av asbest och asbesthaltiga material på
STAL skulle i princip även gälla för montage och reparationer ute hos kun-
derna.121 Det var emellertid regler som ofta stannade på pappret, berättar Claes
Westin, som monterade och reparerade turbiner hos STAL:s kunder runt om
i världen. Det gällde främst arbeten utomlands, där asbest vanligen inte ansågs
som något stort arbetsmiljöproblem, om ens något problem alls. De ingick
ofta i montörernas uppgift att organisera installations- eller reparationsarbe-
tet på platsen, vilket i många fall även innebar att rekrytera arbetare. Det kun-
de naturligtvis vara mycket svårt för montörerna att hävda svenska krav på
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arbetsmiljön för sig själva och sina arbetslag, när företagen dessutom ofta hade
tillgång till ett överflöd av fattiga arbetare. I Spanien och Portugal använde
kunderna ofta okvalificerade vandringsarbetare från Nordafrika, och i Kali-
fornien togs bl.a. folk från ett indianreservat. Samma principiella problem fanns
i Australien och Sydostasien och i ännu högre grad i utvecklingsländerna. 

Även i gamla europeiska industriländer kunde arbetsmiljöförhållandena
vara oacceptabla ännu på 1980-talet. Under en reparation av turbinerna vid
ett värmekraftverk i Belgien hade den gamla asbestisoleringen klätts av och
låg oskyddad i en hög på golvet. Eftersom flera ångturbiner var igång spreds
dammet genom värmestrålningen runt i turbinhallen. Driftschefen förne-
kade dock att det var fråga om asbest och gav inte med sig förrän Westin
vägrade att arbeta i lokalen och dessutom påvisade att det inte gick att sät-
ta eld på materialet. Montörerna fick ofta förhandla på stället och skydda
sig själva så gott det gick. Westin, som även hade installerat och reparerat
turbiner på fartyg i många år och även arbetat som sjöman i sin ungdom,
berättar att han lärde sig många knep på sjön, där asbestisolering även fanns
i själva fartygen och i ångpannorna. Han tillämpade en viss andningstek-
nik och fanns inte effektiva ansiktsmasker, blötte han lakansväv och använ-
de som andningsskydd. 

Inte heller i Sverige var asbestproblemen lösta i och med de förbud och
striktare regler i övrigt som utfärdades av Arbetarskyddsstyrelsen från mit-
ten av 1970-talet. På många företag fanns asbesthaltiga material undanstop-
pade i källare och pannrum. Eftersom de nya packningsmaterialen utan asbest
inte ansågs vara lika effektiva, var det lätt att falla för frestelsen att använ-
da gamla lager illegalt. Vid ett företag, där snäckhuspackningarna i en tur-
bin skulle modifieras på grund av att den nya glasfiberpackningen inte höll,
föreslog den tekniskt ansvarige chefen att man skulle använda ett undan-
gömt lager av gummibunden asbestpackning. Det var inte ovanligt att mon-
törerna fick ta ställning till sådana förslag. 

Under 1980-talet började företagen i allt högre grad anlita auktoriserade
saneringsfirmor för rivning av gammal asbest i maskiner, rör- och ventila-
tionsledningar och byggnader. Det var dock inte alltid som asbesten han-
terades enligt Arbetarskyddsstyrelsens regler. Vid en reparation av en vär-
meväxlare i ett kärnkraftverk hade en saneringsfirma anlitats för rivningen
av originalpackningarna, som var av asbest. Firman klädde emellertid inte
in hela den del av värmeväxlaren som skulle renoveras, utan satte endast upp
ett meterhögt skydd av plast, utan tak. Sedan slipades de gamla asbestpack-
ningarna bort med tryckluftsdriven slipmaskin. Den av myndigheterna god-
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kända trefiltersdammsugare som också användes var inte tillräcklig för att
hindra att det farliga dammet spred sig i turbinhallen.122

Exemplen ovan är från 1980- och 1990-talen. Före 1970-talet var natur-
ligtvis riskerna ännu större beroende på att faran med asbest inte heller togs
på så stort allvar i Sverige. Det var därför av största vikt att resemontörer-
nas arbetsvillkor så långt om möjligt var färdigförhandlade innan de kom
ut till kunderna. Det var också viktigt att resemontörernas arbetsvillkor
behandlades kontinuerligt inom skyddstjänsten. Från 1967 utsågs särskilda
skyddsombud (senare även skyddsgrupper) på de större utemontageplatser-
na, t.ex. på kärnkraftverken. I övrigt tillhörde resemontörernas specifika arbe-
tarskyddsproblem montagehallarnas skyddsområde. Det var dock svårt att
engagera de resande montörerna för säkerhetsarbetet. De var ingen samman-
hållen grupp och de befann sig i praktiken ofta i en mellanställning mellan
arbetsledningen och de kollektivanställda. Dessutom hindrade deras lång-
variga och inte sällan hastigt påkomna uppdrag utanför Finspångs och Sve-
riges gränser dem att kontinuerligt delta i den lokala säkerhetstjänsten, lik-
som i det fackliga arbetet. 

Avslutning
Som visats var definitionen av asbestproblemet på STAL fram till slutet av
1960-talet liktydigt med riskerna i sprutisoleringen. Mycket talar för att ris-
kerna i övriga delar av verkstäderna, särskilt i prov- och montagehallarna
kraftigt underskattades både av företaget, facket och Yrkesinspektionen. Det
gällde även villkoren för resemontörerna, som var en högriskgrupp i sam-
manhanget. Att asbestrisken underskattades var inte unikt för STAL, utan
avspeglar snarare den allmänna utvecklingen i asbestpreventionen i landet
under 1960-talet. 

Den asbestavveckling som inleddes på företaget vid slutet av decenniet var
inte frukten av ett utvecklat partssamarbete i arbetarskyddet eller en följd av
en facklig offensiv. Arbetarskyddet dominerades länge av arbetsgivarsidan och
av de tekniska experterna. När de organisatoriska rutinerna ändrades och
de personella resurserna förstärktes under senare delen av 1960-talet både
på den medicinska och skyddstekniska sidan, började den hierarkiska
skyddsorganisationen mjukas upp. Därmed förbättrades förutsättningarna
för ett partssamarbete rörande asbestrisken och andra arbetarskyddsfrågor.
Efterhand utvecklades ett närmare samarbete mellan experterna och fack-
et. Särskilt läkaren Dan Eriksson var en viktig drivande kraft för större insikt
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på företaget om asbestens risker. Avvecklingsarbetet hade dock inte kunnat
komma igång utan aktivt stöd för saken från den arbets- och skyddsteknis-
ka sidan, som även såg fördelar med en avveckling ur företagets perspektiv.
Ett förbud mot användning av asbest gick att förutse och företaget valde att
föregripa denna utveckling, i synnerhet inför den nya produktionssatsning-
en på stora kärnkraftverksturbiner, vilken även innebar nyrekrytering av
arbetskraft. Den intensifierade offentliga arbetsmiljödebatten, vilken inte
minst rörde kemiska risker, bidrog också till ett bredare engagemang kring
arbetsmiljöfrågorna på företaget, både inom verkstadsledningen och inom
facket. 

Det partssamarbete som under 1970-talet utvecklades i asbestfrågan och
i arbetarskyddet i stort på STAL skedde även mot bakgrund av de stora arbets-
marknadsreformerna som stärkte fackets ställning och som även innebar en
fortlöpande skärpning av det statliga regelverket rörande arbetsmiljön och
arbetarskyddet. Efterhand mattades den intensiva asbestdebatten i samhäl-
let av, särskilt efter uppgörelsen vid mitten av 1980-talet om ersättning till
dem som diagnostiserades med pleuraplack. Asbestfrågan ansågs vara löst
både tekniskt och politiskt, men trots det fanns problemet kvar socialt sett.
Det var först nu som de asbestsrelaterade cancersjukdomarna visade sig i stor
skala. Enligt ISA började antalet anmälda fall per år av asbestos sjunka i slu-
tet av 1980-talet, medan antalet diagnostiserade fall av mesoteliom (ca 115 per
per år) fortfarande inte anses ha nått sin kulmen.123 Trots det kom asbestfrå-
gan i skymundan, vilket även var tydligt på STAL. Med tiden blev det natur-
ligt nog allt färre bland de anställda som hade exponerats för asbest. Många
av dem som hade arbetat med asbest på 1960-talet och dessförinnan hade
gått i pension och omfattades inte längre av de föreskrivna medicinska kon-
trollerna. Inte heller när de första fallen av mesoteliom upptäcktes på 1990-
talet aktualiserades asbestfrågan i någon högre grad. 

Fanns – och finns – det då någon anledning till ett fortsatt fackligt eller
partsgemensamt engagemang i asbestfrågan? Asbest är fortfarande en reell
arbetsmiljörisk för många anställda, främst inom saneringsfirmor och inom
byggnadsindustrin, men även för resemontörer som arbetar utomlands, t.ex.
de vid Siemens i Finspång, egna eller inhyrda. 

En annan anledning till att engagera sig i asbestfrågan var och är ännu våren
2006 det försäkringsmässiga regelverket. Som inledningsvis nämndes får
många diagnoserna mesoteliom eller asbestrelaterad lungcancer först efter 65
års ålder, vilket innebär att de inte heller längre omfattas av den allmänna
arbetsskadeförsäkringen. Asbestrelaterade cancerfall kan dock anmälas till
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arbetsmarknadens parters gemensamma försäkringsbolag AFA:s, (tidigare
AMF-försäkringars) trygghetsförsäkring upp till 70 år. En allt större andel av
dem som drabbas av mesoteliom är dock 70 år eller äldre och de är således
för gamla även för ersättning från AFA. Några yrkesmedicinare och lungläka-
re med stor erfarenhet av asbestrelaterade sjukdomar, Maria Albin, Kristina
Jakobsson, Vladimir Nemcek och Gunnar Svensson, framhöll i en artikel
(1996) att närmare hälften av de 375 män som fick diagnosen mesoteliom i
lungsäcken 1987–1991 var 70 år eller äldre. I en kommentar till detta sade de
bl.a.: 

Det är stötande att varannan person som drabbas av denna allvarliga tumör-
sjukdom, där ca 80 procent av fallen beror på yrkesmässig exponering, ställs
utan ersättning. Det gagnar inte tilltron till försäkringssystemet. Man bör i
detta och eventuellt liknande fall skapa särlösningar, som möjliggör ersätt-
ning oavsett ålder vid insjuknandet och tidpunkt för skadlig inverkan, genom
diskussion mellan arbetsmarknadens parter och försäkringssystemen.124

I början av 1980-talet drev dåvarande Fabriksarbetareförbundet, SIF och SALF
med hjälp av LO igenom ett lokalt avtal för asbestskadade vid de tidigare
asbestcementfabrikerna i Lomma och Köping, som ingick i Euroc-koncer-
nen (tidigare Cementa). Avtalet innebar att äldre personer som inte omfat-
tades av AMF-försäkringars trygghetsförsäkring för arbetssjukdom kunde få
ersättning om skadan visade sig innan de hade fyllt 70 år. Detta avtal kom-
pletterades med ett nytt år 2002, nu mellan Industrifacket, SIF, Ledarna och
Scancem och gäller därmed även personer som är 70 år eller äldre när asbest-
betingade skador upptäcks.125 Förutsättningen för att facket kunde driva ige-
nom dessa krav var att man hade god kännedom om utvecklingen av
asbestrelaterade sjukdomar efter nedläggningen av fabrikerna. Därför är det
viktigt att arbetstagare som exponerats för asbest verkligen undersöks även
efter pensioneringen och att den långsiktiga utvecklingen av asbestrelaterad
sjukdom och död följs upp. 

Det finns också ett annat, rent mänskligt motiv för ett fortsatt engage-
mang i asbestfrågan, både inom facket internt och i dialogen mellan par-
terna. När asbestlarmet kom vid mitten av 1970-talet och många fall av asbest-
relaterade sjukdomar upptäcktes, fanns det redan en bred och radikal sam-
hällsopinion kring arbetsmiljöfrågorna. Under senare år har asbestfrågan åter
figurerat då och då i massmedias rubriker. Det utrymme som har ägnats åt
människor som fortfarande drabbas av sjukdom och död på grund av att
de har arbetat med asbest är dock försvinnande litet. Åtminstone i förhål-
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lande till den uppmärksamhet som ett enskilt företag, ABB, har fått på grund
av skadeståndskraven från asbestexponerade efter förvärvet av amerikanska
Combustion Engineering. Samtidigt blir det allt fler som inte känner till
vad asbest är. Följaktligen har de som drabbats under de senaste årtionde-
na knappast kunnat få det moraliska stöd som en vital samhällsdebatt kring
en arbetsmiljörisk och dess sociala följder kan ge. De har inte heller alltid
kunnat få den bekräftelse som arbetskamrater, vänner och bekanta som är
införstådda med vad det egentligen handlar om kan ge. En konkret upp-
gift för facket är således att hålla kunskapen om tidigare asbestrisker och dess
långsiktiga konsekvenser vid liv samt att verka för en ändring av reglerna
för arbetsskadeersättningen. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till detta. Asbestproblematiken
är också i flera avseenden av generell karaktär. Många arbetsskador visar sig
först på lång sikt, t.ex. belastningsskador och stressrelaterade sjukdomar. Idag
vet vi dessutom inte säkert vilka effekter ersättningsmaterialen för asbest kan
komma att få för de exponerades hälsa. 

Noter
1 En f.d. anställd på STAL, som valt att vara anonym, har berättat detta. Ett varmt tack

till alla dem som har intervjuats för denna uppsats (se källförteckningen för namngiv-
na informanter). Tack också till Hans Öhrn (Metall avd. 97), Birgitta Kronkvist och
Ulf Ljungberg (Siemens) för hjälp med arkivmaterialet samt till Anders Kjellberg och
Lars Lagergren för synpunkter på texten.

2 Asbest användes även på Metallverken, bl.a. i gjutboxar och munstycken för aluminium-
smältan i valsverket. Intervju med Bengt Andersson, 13/12 2005.

3 Cancerregistret inrättades 1958 och är rikstäckande för alla nyupptäckta tumörsjukdo-
mar. Alla läkare har anmälningsplikt till registret som förs regionalt i sjukvårdsregio-
nerna och sammanställs av Socialstyrelsen. 

4 Med mesoteliom avses här således malignt mesoteliom. Benignt mesoteliom har inget
att göra med asbest.

5 Arbetsmedicinska institutet var en statlig myndighet för forskning, information och
utbildning i arbetsmedicinska och yrkeshygieniska frågor som bildades 1966 genom en
sammanslagning av den yrkeshygieniska avdelningen vid Statens institut för folkhälsan
och några yrkesmedicinska och yrkesdermatologiska kliniker. Institutet inlemmades 1972
i Arbetarskyddsstyrelsen; om Englunds studie, se Stråby, 1977; Sund och Åmark 1990

6 Vid intensiv exposition för damm med mycket hög halt av asbestfibrer kan dock asbe-
stos utvecklas efter förhållandevis kort tid. Ahlmark A, Bruce T, Nyström Å, 1960 och
där anförd litteratur, s. 353 ff. 

7 Ahlborg och Hansson, 1956.
8 Andra former av pneumokonioser är silikos (av kvartsdamm), antrakos (av koldamm),

beryllios (av berylliumdamm), aluminos (av aluminiumdamm), sideros (av järn- eller
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järnoxiddamm), talkos (av talk, dvs. damm av magnesiumsilikat) och hårdmetall-
pneumokonios. Se Ahlmark m.fl. 1960.

9 Motion 1972: 430.
10 Nordfors, 1977; Arbetarskyddsstyrelsen 1999.
11 Blå asbest fick hanteras endast sedan Yrkesinspektionen i enskilda fall lämnat anvisning-

ar rörande arbetssättet. Afs 1975:52. Asbestcementrör tillverkades på dispens till 1979 och
asbest i bromsband förbjöds först 1986.

12 Kjellberg 1977; Vermiculite hade börjat användas på prov på STAL i slutet av 1960-talet.
13 ”Asbest vid STAL”, PM från den produktionstekniska avdelningen, PMT 47-09-11, finns

i Metalls verkstadsklubbs arkiv; AB Bofors-Nohab hade vid denna tid lejt ut det mesta av
sin asbesthantering till en annan firma, Trollhättans Isolerings AB, se Stråby, 1977, s. 75 ff.

14 Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, ISA (för 1988 och 1989 saknas uppgifter) att. Jan
Weiner. En av dem som anmäldes till Arbetsmiljöverket 1979–2001 var vid anmälningstill-
fället 68 år, men av allt att döma fortfarande i tjänst eller registrerades ändå i ISA. Samt-
liga hade långvarig asbestexponering vid STAL. 

15 Det har över huvud taget inte gått att få fram uppgifter om antalet fall av asbestrelate-
rad lungcancer vid företaget.

16 Handlingar rörande STAL-LAVAL Turbin AB 1960–1980 i Yrkesinspektionens arkiv,
Linköping.

17 Arbetsgivarna har ingen skyldighet att anmäla fall bland pensionärer, eftersom de inte
omfattas av den allmänna arbetsskadeförsäkringen. 

18 Albin m.fl., 2001; brun asbest, som är närbesläktad med den blå, anses också den far-
ligare än den vita. 

19 Göteborgsposten, 1 november 2004. 
20 Arbetsfredskommitténs rapport Nr: 2. Om säkerhetstjänst vid industriella företag avgi-

ven den 15 juli 1931. Stockholm 1931.
21 Sund, 1993; Johansson och Magnusson 1998; Thörnquist 2005.
22 Under 1940-talet slöts även centrala avtal rörande andra sakområden, som yrkesutbild-

ning, företagsnämnder och tidsstudier.
23 För en närmare diskussion om samarbete som analytiskt begrepp, se Thörnquist, 1994.
24 Om begreppet centraliserad självreglering, se Kjellberg, 1998. 
25 Om the Safety Movement och dess inflytande i Sverige, se Sund, 1993.
26 Thörnquist 1994.
27 Ahlmark, Bruce, Nyström, 1960, s. 353 ff; Albin, 2003.
28 Albin, 2003.
29 SFS 1950: 160. Lagen om ersättning för vissa yrkessjukdomar omfattade därmed alla

former av dammlunga förorsakad av oorganiskt damm (pneumokonioser); Se även Ahl-
borg och Hansson, 1956; Ahlmark, Bruce, Nyström, 1960, s. 5 samt 353 ff.

30 SFS 1938:211; 1963:660. Yrkesinspektionens chefsmyndighet bestämde vilka arbetsplat-
ser och arbetare som skulle omfattas av den medicinska övervakningen. Denna myn-
dighet var under perioden 1938–1948 Riksförsäkringsanstalten och därefter Arbetarskydds-
styrelsen. Beslut om undersökning skedde i samråd med de medicinska myndigheter-
na.

31 Risken för underskattning av det farliga dammet var ännu större på de arbetsplatser,
där arbetarna inte omfattades av kungörelsen om medicinsk övervakning. Granitindustrin
och järngjuterierna omfattades t.ex. inte av kungörelsen förrän vid 1960-talets slut. Ändå
ökade dammutvecklingen och därmed silikosrisken kraftigt på grund av tilltagande meka-
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nisering och bruket av tryckluftsdrivna verktyg och maskiner och inom bägge branscher-
na drabbades efterhand många arbetare av silikos. Thörnquist, 2005. 

32 Afs 1964:52.
33 Arbetarskyddsstyrelsen 1999, s. 101.
34 Thörnquist 2005.
35 Intervju med Claes Westin 8/12 2005. 
36 Glete 1983, s. 288 ff.
37 Intervju med Lars Norberg 22/10 2005.
38 Intervju med Claes Westin 8/12 2005. 
39 Man talade även om ”asbestmattor”, vilket var detsamma som ”asbestmadrasser”. 
40 Intervju med Claes Westin 19/8 och 8/12 2005.
41 Intervju med Stellan Norberg, 15/6 2004 och 20/7 2005.
42 Ibid.; intervju med Tyge Vind 12/8 2005.
43 Trikloretylen är en lättflyktig vätska som vid upphettning kan bilda den giftiga gasen

fosgen. Trikloretylen är också irriterande på hud och slemhinnor. Det kan även ge berus-
ningseffekt, rytmrubbningar i hjärtat och är sannolikt även cancerframkallande. Natio-
nalencyklopedins nätupplaga, november 2005.

44 Intervju med Lars-Erik Wixtröm och Claes Westin, 10/8 och 22/9 2005 samt med Tyge
Vind 12/8 2005.

45 Intervju med Lars-Erik Wixtröm och Claes Westin 10/8 2005; montörerna arbetade inte
på ackord.

46 Huvudskyddskommitténs prot. 12/1 och 4/4 1960 med bilaga (meddelande från ing. Ivars-
son till Ad. 4/2 1960), 24/10 1960 och 23/1 1961. 
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